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WSTĘP 

Planowanie strategiczne odgrywa istotną rolę w systemie zarządzania gminą oraz 

optymalnym gospodarowaniu środkami budżetowymi.     

Strategia Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 obejmuje podstawowe kierunki rozwoju 

gminy określone przez priorytetowe obszary przedsięwzięć infrastrukturalnych, społecznych i 

instytucjonalnych w podziale na cele strategiczne i działania  przewidziane do realizacji do 

roku 2020. Założeniem przygotowania dokumentu jest planowanie zrównoważonego rozwoju 

oraz stworzenie podstaw dla długotrwałej poprawy konkurencyjności  gminy. Priorytety, cele 

i działania mają charakter ogólny, określają pożądane zadania możliwe do zrealizowania do 

roku 2020.  

Głównym celem planowanych działań jest pobudzanie i stymulowanie współpracy środowisk 

lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego, zachęcanie do 

rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących nowe miejsca pracy oraz 

zapobieganie peryferyzacji gminy Police w województwie zachodniopomorskim i 

Euroregionie Pomerania. Zasięg terytorialny Strategii wyznaczają granice administracyjne 

gminy Police.  

W trakcie prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 

szczególną uwagę zwrócono na kompleksowość, ciągłość i uspołecznienie dokumentu. 

Strategia Rozwoju dla Gminy Police została opracowana dwuetapowo. 

Punktem wyjścia do przygotowania dokumentu było przeprowadzenie szeregu prac 

analitycznych związanych z określeniem gminy pod względem demograficznym, społecznym 

i gospodarczym. Ponieważ ścisłe oddzielenie części analitycznej od diagnostycznej jest trudne 

(i merytorycznie niekonieczne) w tej części zawarta jest przede wszystkim analiza 

poszczególnych obszarów działalności Gminy (z elementami diagnozy) w oparciu o dostępny 

materiał faktograficzny. Celem tej części jest opis faktów i analiza danych 

odzwierciedlających działalność Gminy, również w porównaniu z innymi gminami 

województwa. Okresem przyjętym do analizy są lata 1998 – 2005. Jednak niektóre dane 

(szczególnie dane porównawcze dotyczące zaprezentowania Gminy na tle Powiatu 

Polickiego, podregionu Szczecińskiego – byłe województwo Szczecińskie oraz Województwa 

Zachodniopomorskiego) określone są tylko do roku 2004. Ta część analizy tworzy bazę 

informacji o Gminie, która może stanowić: 

 

 podstawę do identyfikacji i analizy silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń 

funkcjonowania Gminy (analiza SWOT), 

 memorandum informacyjne prezentujące Gminę dla potencjalnych inwestorów, 

 materiał dla banków i innych instytucji zewnętrznych, 

 materiał do dalszych analiz w zależności od potrzeb. 

 

Przedmiotem części II opracowania Strategii Rozwoju dla Gminy Police jest przedstawienie 

trendów i prognoz uwarunkowań funkcjonowania Gminy Police. W poprzedniej części 

dotyczącej analizy zostały przedstawione szczegółowo uwarunkowania aktualne, bądź w 

przekroju historycznym. Ta część koncentruje się na aspektach prognostycznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem demografii, która jest podstawową determinantą kształtowania 

się wielu zjawisk ekonomicznych i społecznych w Gminie. 

Intencją autorów przy opracowywaniu niniejszych prognoz jest nie tyle przewidzenie 

konkretnych wielkości demograficznych, ale przede wszystkim pokazanie jakie mechanizmy 
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mogą działać i jak będą one wpływać na realizację strategii (np. w obszarze mieszkalnictwa, 

opieki społecznej, szkolnictwa, itp.).  

W tej części opracowania zostały przedstawione następujące zagadnienia: 

 prognoza demograficzna ludności Gminy Police na tle tendencji regionalnych i 

ogólnopolskich, 

 określenie konsekwencji zjawisk demograficznych dla rozwoju Gminy, 

 ocena możliwości produkcyjnych podstawowych elementów infrastruktury technicznej,  

 

Pierwszy etap prac nad Strategią określił Misję Gminy Police, analizę SWOT i Atut Gminy 

Police. Zastosowana metodologia uspołecznienia procesu tej części opracowania zakłada 

stosowanie metod partycypacyjnych. Podczas prac nad strategią Gminy Police wykorzystano 

metodę partycypacyjno – ekspercką w dwojakiej postaci tj. poprzez zastosowanie warsztatów 

oraz konsultacji społecznych. Całość prac nadzorowana była przez ekspertów zewnętrznych 

na bieżąco koordynujących i weryfikujących metodologiczną poprawność procesu 

opracowania strategii. W sumie około 50 osób wzięło udział w warsztatach, a następne 1000 

odpowiedziało na ankietę i uczestniczyło w konsultacjach prowadzonych na stronach 

internetowych. Analiza ta sporządzona metodą warsztatową obejmuje silne i słabe strony oraz 

szanse i zagrożenia w ujęciu czterech ładów tj. ekologicznego, gospodarczego, 

przestrzennego i społecznego. Priorytet poszczególnych elementów analizy SWOT został 

nadany zgodnie z wynikami głosowania. Uzupełnieniem analizy SWOT jest zidentyfikowanie 

(w oparciu o ankiety) najważniejszych problemów rozwoju Gminy z podziałem na łady. W 

wyniku dyskusji w trakcie warsztatu poszczególnym problemom nadano rangę i określono 

hierarchię celów w poszczególnych ładach. Autorem I i II części dokumentu jest Fundacja na 

rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. Z uwagi na to, iż Analiza SWOT oraz identyfikacja 

najistotniejszych problemów zostały określone w projekcie Strategii w roku 2003 w celu 

zobrazowania dynamiki podejmowanych przedsięwzięć służących realizacji wskazanych 

działań w latach 2003 – 2006 pozostawiono je w ówczesnym kształcie, z komentarzem. 

  

Drugi etap prac nad Strategią objął ustalenie zakresu planowania przez wyznaczenie 

priorytetów i celów strategicznych oraz konkretyzację działań służących uzyskaniu 

planowanych zamierzeń. Przeprowadzono dalsze prace analityczne stanu obecnego i rozwoju 

poszczególnych sfer życia gminy oraz zaktualizowano I część dokumentu.  

Przedmiotem części III Strategii Rozwoju dla Gminy Police jest określenie kierunków 

rozwoju Gminy w oparciu o zidentyfikowane problemy oraz cele na różnych poziomach 

szczegółowości. Podstawowym przesłaniem metodycznym w przygotowaniu Strategii 

Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 jest dostosowanie III części dokumentu do 

standardów średniookresowych dokumentów programowych stosowanych w państwach Unii 

Europejskiej oraz Strategii Rozwoju Kraju, Narodowej Strategii Spójności, Strategii Rozwoju 

Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Wynika to z faktu wzrastającej 

dostępności unijnych funduszy pomocowych przeznaczonych na rozwój lokalny i regionalny 

w Polsce. 

Takie podejście umożliwi polickiemu samorządowi planowanie działań w nawiązaniu do 

dokumentów programowych Unii Europejskiej, rządu polskiego i samorządu województwa. 

Ponadto, umożliwi cykliczną ocenę efektywności wydatkowania środków budżetowych oraz 

kompleksowości podejmowanych działań.  

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniosło zmiany w sposobie przygotowywania i 

realizacji przedsięwzięć rozwojowych. Z uwagi na to, iż coraz poważniejszym źródłem 

środków na rozwój społeczno-gospodarczy gminy Police będą fundusze pomocowe Unii 
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Europejskiej, horyzont realizacji strategii został dostosowany do cyklu planowania i 

wydatkowania unijnego budżetu. Strategia obejmuje lata 2007-2020, a zatem dwa okresy 

budżetowe Unii Europejskiej (2007-2013 oraz 2014-2020). III część Strategii została 

przygotowana przez pracowników Urzędu Gminy w Policach. 

 

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie dostępnych materiałów, do których należą: 

 Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2001, cz. I i II, 

 Rocznik Statystyczny RP, GUS, Warszawa 2001, 

 Rocznik Statystyczny Województw, GUS, Warszawa 2001,  

 Biuletyny Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

 Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015 – projekt wstępnie zaakceptowany przez Radę 

Ministrów w dniu 27 czerwca 2006 r. 

 Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013) 

dokument przyjęty przez Radę Ministrów 1 sierpnia 2006 r.  

 Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zaakceptowany 

kierunkowo 1 sierpnia 2006 r. przez Radę Ministrów.  

 Projekt Programu Operacyjnego. Kapitał Ludzki. – zaakceptowany kierunkowo 31 maja 

2006 r. przez Radę Ministrów.  

 Projekt Programu Operacyjnego. Innowacyjna Gospodarka - zaakceptowany kierunkowo 

1 sierpnia 2006 r. przez Radę Ministrów.  

 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2007 – 2013  

 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 wraz z „Prognozą 

oddziaływania na środowisko” - Uchwała Nr XXVI/303/05 Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Police, 

Tom A, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej, Szczecin, 1996 / 1997 - Załącznik nr 

1 do Uchwały nr XLIX/297/98 z 24 lutego 1998 roku, 

 Master Plan Gospodarki Wodno – Ściekowej dla Gminy Police, Promis, Inwod, 

Październik, 2000 r. - Uchwała Rady Miejskiej w Policach Nr XXXIII/249/01 z dnia 30 

stycznia 2001 r. 

 Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Police. Operat Generalny. Biuro Konserwacji Przyrody 

w Szczecinie, Szczecin 2001, 

 Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Policach za rok 2005, 

 Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Police w energię elektryczną, cieplną i 

gazową, Energoprojekt – Katowice S.A. 2002 r. 

 Informacje źródłowe uzyskane z poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy w Policach, 

jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, spółek gminnych. 

 www.mrr.gov.pl - oficjalna strona internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 

 www.police.pl - oficjalna strona internetowa Gminy Police 

 www.eko.wroc.pl oficjalna strona internetowa Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju 

 www.stat.gov.pl - oficjalna strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.mrr.gov.pl/
http://www.police.pl/
http://www.eko.wroc.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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CZĘŚĆ I ANALIZA UWARUNKOWAŃ FUNKCJONOWANIA GMINY POLICE 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY POLICE 

Gmina Police położona jest w północno-zachodniej części Województwa 

Zachodniopomorskiego. Z jednej strony Police to „gmina zielona” z Zalewem Szczecińskim 

oraz malowniczo położonym na skraju Puszczy Wkrzańskiej jeziorem Świdwie, z drugiej to 

ośrodek przemysłowy na skalę krajową, z morskimi portami w Policach i Trzebieży. 

Położona na Nizinie Szczecińskiej zajmuje obszar 25 140 ha
 
 i liczy 40.457 mieszkańców (na 

koniec 2005 r.).  

Od północy gmina Police graniczy z gminą Nowe Warpno, od południa - ze Szczecinem i 

Dobrą Szczecińską, od wschodu - z gminą Goleniów, którą oddziela od Polic rzeka Odra, od 

zachodu sąsiadami gminy są Niemcy z powiatu Uecker-Randow położonego na terenie kraju 

związkowego Mecklemburgia Pomorze Przednie.  
 

 
Rysunek 1. Lokalizacja Gminy Police na tle regionu 
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Rysunek 2. Położenie Powiatu i Gminy Police  

Historia miasta 

Centralnym ośrodkiem Gminy jest miasto Police - jedna z najstarszych miejscowości 

Pomorza Zachodniego. W 1260 roku książę pomorski Barnim I nadał Policom prawa miejskie 

magdeburskie. Wkrótce jednak miasto straciło niezależność i na okres kilku wieków stało się 

własnością Szczecina. Odzyskało ją w 1808 roku i odtąd zaczęły powstawać liczne obiekty: 

ratusz, szkoły, nowy kościół, port rzeczny na Łarpi. Uruchomiono przeprawę promową przez 

rzekę Odrę – Domiążę, łączącą Police i Świętą. Miasto nabrało nowego charakteru. Z osady 

rolniczej przekształciło się w ośrodek przemysłowy, posiadający zorganizowaną policję, straż 

pożarną i służbę zdrowia. Systematycznie rosła liczba ludności – w 1900 roku Police liczyły 

ponad 4.000, a w 1937 roku blisko 6.000 mieszkańców. Podczas II wojny światowej 

decydenci III Rzeszy postanowili wybudować w okolicach miasta fabrykę benzyny 

syntetycznej. Produkowano w niej na potrzeby armii niemieckiej wysokiej klasy paliwo. W 
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tym czasie na terenie Polic istniało 8 obozów pracy oraz filia obozu koncentracyjnego w 

Sztuthofie. Decyzją władz radzieckich 4 października 1945 roku w Policach utworzono 

Enklawę Policką, która istniała do 4 października 1946 roku, kiedy to miasto zostało 

przekazane polskiej administracji cywilnej. Do Polic zaczęli przybywać pierwsi osadnicy, 

którzy organizowali życie społeczne i rozpoczęli odbudowę miasta. W 1955 roku Police 

zamieszkiwało blisko 5.000 osób, w tym spora grupa uchodźców z Grecji i Macedonii. W 

latach 60-tych rozpoczęto budowę Zakładów Chemicznych, które do dziś odgrywają znaczącą 

rolę w życiu miasta. Na terenie Pomorza Zachodniego narodziło się nowoczesne i prężne 

miasto liczące dziś ponad 35 tysięcy mieszkańców. Na terenie gminy oprócz miasta Police 

funkcjonuje 12 sołectw.  

Użytkowanie ziemi 

Struktura użytkowania ziemi w Gminie jest niejednorodna. Największą część powierzchni 

Gminy zajmują lasy (49,71%). Jest to jeden z największych odsetków obszarów leśnych w 

Województwie Zachodniopomorskim. Prawie wszystkie lasy leżące na terenie Gminy Police 

administrowane są przez Nadleśnictwo Trzebież. Zdecydowana większość lasów, oprócz 

podstawowej funkcji, którą jest produkcja surowca drzewnego pełni również funkcje 

wodochronne, glebochronne i krajobrazowe. Użytki rolne stanowią 23,8% powierzchni 

Gminy (z czego niecałą połowę stanowią grunty orne), grunty pod wodami 11,05%, tereny 

zabudowane i zurbanizowane 9,1%. Dokładną strukturę użytkowania ziemi w Gminie Police 

przedstawia poniższa tabela. 

Wyszczególnienie Pow. (ha) [%] 

Użytki rolne, w 

tym: 5 977 23,775 

grunty orne 2 643 10,513 

sady 78 0,310 

łąki  2 126 8,457 

pastwiska 672 2,673 

grunty rolne p. 

zabudowaniami  289 1,150 

grunty rolne pod 

rowami 169 0,672 

Grunty pod lasami 12 496 49,706 

Grunty pod 

wodami 2 777 11,046 

Tereny 

zabudowane i 

zurbanizowane, w 

tym: 2 289 9,105 

tereny mieszkalne 149 0,593 

tereny przemysłowe 1127 4,483 
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Tereny zabudowane 140 0,557 

Zurbanizowane 

tereny 

niezabudowane 115 0,457 

Tereny rekreacyjno - 

wypoczynkowe 187 0,744 

drogi 464 1,846 

Tereny kolejowe 105 0,418 

Użytki kopalne 2 0,008 

nieużytki 1072 4,264 

Tereny różne 529 2,104 

ogółem 25 140 100 

Tabela 1. Struktura użytkowania ziemi w Gminie Police – stan na 01.01.2006 

Klimat 

Rejon Polic charakteryzuje się klimatem morskim i łagodnym. Średnia temperatura roczna 

kształtuje się na poziomie + 8,5 °C, a średnia temperatura od kwietnia do września + 14.6 °C. 

Roczne opady to 535 mm, przy czym na okres od kwietnia do września przypada 308 mm. 

Pierwsze przymrozki obserwuje się już od około 16 października, a najpóźniejsze mogą 

wystąpić nawet do 29 maja. Klimat obszaru Gminy jest korzystny dla rozwoju roślinności, 

zwłaszcza drzewiastej. Przeważające prędkości wiatrów na terenie Gminy są niewielkie i 

wynoszą 2 – 5 m/s z częstotliwością występowania 40%.  

2. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNO – PRZYRODNICZA 

Gmina Police jest gminą o cennych walorach geograficzno – przyrodniczych, na które składa 

się wiele obszarów, w tym również chronionych.  

Południową część obszaru Gminy zajmuje Puszcza Wkrzańska licząca blisko 800 km
2
 

powierzchni, położona w jednej trzeciej na terytorium Województwa Zachodniopomorskiego, 

a w dwóch trzecich po stronie niemieckiej. W granicach Gminy Police, w jej południowej 

części, w skład puszczy wchodzą drzewostany porastające Wzgórza Warszewskie. Jest to 

najżyźniejszy fragment puszczy, cechujący się dużym udziałem w drzewostanie buka. 

Puszcza Wkrzańska, to jeden z najpiękniejszych kompleksów leśnych w Polsce. Szczególnie 

świat ptaków prezentuje tu ogromną różnorodność gatunków. W ciągu kilkunastu ostatnich 

lat ornitolodzy obserwowali na jej obszarze 205 gatunków ptaków, spośród 403 
odnotowanych w Polsce. Gnieżdżą się tutaj m.in. pary orlików, a na potężnych sosnach - orły 

bieliki. Równie rzadkim w Polsce, a często spotykanym na tym terenie drapieżnikiem jest 

kania rdzawa. 

Jednym z ważniejszych obszarów wodno-błotnych jest Rezerwat Świdwie – rezerwat 

ornitologiczny, wpisany został w 1984 roku do Międzynarodowej Konwencji Ramsar jako 

jeden z ważniejszych obszarów wodno – błotnych w skali światowej. Na niedostępnych 

bagnach i trzcinowiskach mają tu swoje miejsca lęgowe bąki, błotniaki stawowe, gęsi 

gęgawy, chruściele, żurawie i wiele innych. W sumie na Świdwiu lęgnie się 118 gatunków 
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ptaków. Pojawiają się tutaj także setki gatunków ptaków wędrownych. Można je obserwować 

z wieży i pomostu miejscowej stacji ornitologicznej. 

Gmina Police to również  bogactwo zasobów wodnych. Jednym z ciekawszych przyrodniczo 

zbiorników wodnych jest Jezioro Karpino. Ten ledwie 60-hektarowy zbiornik wodny, to 

wymarzone miejsce dla miłośników ptaków. Otoczone lasem, porośnięte kożuchem 

roślinności, jezioro daje schronienie koloniom mew i rybitw. Do roku 1991 gnieździło się tam 

5 par mewy małej i było to jedyne stanowisko tej mewy na Pomorzu Zachodnim. Na jeziorze 

spotkać można również mewę śmieszkę i rybitwę czarną. Niecodzienny jest również fakt 

występowania na tym terenie kilkudziesięciu par perkoza zausznika. 

Kolejną atrakcją przyrodniczą Gminy jest Roztoka Odrzańska. Stanowi ona unikatowy 

biotop, gdzie łąki mieszają się z bagnami i łozowiskami. Gnieżdżą się tutaj ginące gatunki 

kulików i rydzków. Z kolei w pobliżu utworzonych nieopodal Zakładów Chemicznych 

odstojników powstało prawdziwe eldorado dla lęgnących się ptasich rodzin przybyłych z 

całego świata. Zobaczyć tutaj można m.in. ciepłolubne ohary i szablodzioby oraz biegusy i 

brodźce - przybysze z tundry. Z kolei w przybrzeżnym pasie łozowisk można spotkać 

wodniczkę, dziwonię oraz remiza. 

Boczne zachodnie odgałęzienie Odry (Domiąży) stanowi rzeka Łarpia. W rejonie tym (na 

wysokości Skolwina) po stronie zachodniej, rzeka Odra (Domiąża) ma szereg odgałęzień, 

którymi są Wietlina, Kanał Skolwiński oraz Cieśnica. Rzeka Łarpia początek swego biegu 

rozpoczyna od Cieśnicy na wysokości północnego końca wyspy Skolwiński Ostrów i płynie 

w kierunku zachodnim w rejonie osiedla Mścięcino i dalej w kierunku północno - zachodnim, 

wzdłuż historycznej linii zabudowy miasta Police. W rejonie starego kanału fabryki benzyny 

syntetycznej zmienia kierunek na wschodni i szerokim rozlanym korytem wpływa do rzeki 

Odry (Domiąży). Całkowita długość cieku wynosi ok. 5,8 km, a szerokość koryta waha się od 

15 do l00 m. W warunkach braku spadku podłużnego koryta i bardzo silnym jego zamuleniu 

oraz przy silnych prądach wejściowych obserwuje się prędkość przepływu w korycie rzeki 

Łarpia rzędu 0,l m/s, a przepływ wody szacowany jest na poziome ok. 5.0 m/s. Wody rzeki 

Łarpia nie są i nie były praktycznie nigdy objęte systematycznymi badaniami jakości wody. 

W okresach jesienno - wiosenno - zimowych z uwagi na powiązanie hydrauliczne z wodami 

rzeki Odry, jakość wody rzeki Łarpia jest podobna. W okresie lata przy wyższych 

temperaturach i innych niekorzystnych warunkach klimatycznych, rzeka Łarpia zachowuje się 

jak bezodpływowy zbiornik wody, do którego przez wiele lat odprowadzano znaczne ilości 

niedostatecznie oczyszczonych ścieków. W wyniku tego procesu zdeponowane na dnie osady 

stanowią źródło dodatkowego zanieczyszczenia wód. 

Waloryzacja florystyczna i faunistyczna 

Gmina Police posiada dokładnie opracowaną waloryzację przyrodniczą. Inwentaryzacja 

gminy wykazała występowanie 664 gatunków roślin, w tym 26 gatunków grzybów oraz 22 

gatunki mszaków. Część z nich to rośliny obce naszej florze. Ogółem na terenie gminy 

znajduje się 37 gatunków roślin podlegających ochronie prawnej (w tym 23 objęte ochroną 

ścisłą). Większość gatunków chronionych i zagrożonych występuje na obszarach, które są 

objęte ochroną lub zostały zaproponowane do ochrony w Operacie Generalnym Waloryzacji 

Przyrodniczej Gminy Police. 

Bardzo duża ilość gatunków zwierząt objętych ochroną, ujętych w czerwonych listach i 

konwencjach międzynarodowych (252 gatunki), jest wymierną oceną wartości faunistycznych 

Gminy. Fauna kręgowców Gminy Police jest niezwykle bogata i zróżnicowana. Wpływ na to 

mają: obecność potężnego zbiornika wodnego stanowiącego wschodnią część Gminy 

(Roztoka Odrzańska), rozległe tereny wodno - bagienne przy brzegu Roztoki i w zachodniej 

części Gminy (rejon rezerwatu Świdwie) oraz zwarty kompleks drzewostanów wchodzących 

w skład Puszczy Wkrzańskiej. 
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W środkowej i północno - zachodniej części Gminy uwidacznia się brak trudnodostępnych 

miejsc, w których zwierzęta mogłyby spokojnie się rozmnażać i wychowywać potomstwo.  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Police. 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dniem 1 stycznia 2004r. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

uchwalone przed 1 stycznia 1995r. straciły moc. 

W gminie Police po 1 stycznia 1995r. sporządzono i uchwalono miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących ok. 67,78% powierzchni, tj. ok. 

15 462,72 ha. (powierzchnia gminy bez morskich wód wewnętrznych, dla których gmina 

sporządza plany wynosi 22 812 ha)-stan na 01.09.2006 r. 

Przewiduje się, że do końca pierwszego kwartału 2007 r. nowymi, miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego objętych zostanie 93 % powierzchni gminy (po uchwaleniu 

planu zagospodarowania przestrzennego „Tanowo”i „Zakłady”). Do końca 2007 r. planuje się 

objęcie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 98,98% powierzchni terenu 

gminy Police tj. 22 579  ha. 

3. DEMOGRAFIA 

W 2006 roku pod względem powierzchni wśród gmin w Polsce gmina Police zajmowała 179 

lokatę (powierzchnia 25140 ha), natomiast pod względem liczby mieszkańców plasuje się na 

116 pozycji. Gęstość zaludnienia w gminie Police wynosi 165 mieszkańców na km
2
. Gęstość 

zaludnienia w Gminie jest wysoka w porównaniu z Powiatem, Podregionem oraz w 

odniesieniu do  średniej w Polsce (średnia dla Polski 122 osoby/km
2
). O wysokim wskaźniku 

zaludnienia w Gminie świadczy poniższe zestawienie. 
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Pow iat policki

Gmina Police

 
Wykres 1. Porównanie gęstości zaludnienia w 2006 r. 

Ludność Gminy Police w 2006 r. stanowiła: 

 65,3% ogółu ludności Powiatu Polickiego, 

 3,8% ludności Podregionu Szczecińskiego,  

 2,4% ludności Województwa Zachodniopomorskiego.  
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WIEK LATA 

MIASTO GMINA 

RAZEM 

RAZEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY RAZEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

0 04.2006 85 47 38 18 10 8 103 

1-6 2005-2000  1852 990 862 410 237 173 2262 

7-15 1999-1991 3398 1728 1670 796 386 362 4146 

16-25 1990-1981 6200 3159 3041 1034 550 484 7234 

26-35 1980-1971 5278 2793 2685 1053 525 528 6531 

36-45 1970-1961 4247 1984 2263 896 466 430 5143 

46-55 1960-1951 6709 3261 3448 1181 629 552 7890 

56-65 1950-1941 3242 1640 1602 679 347 322 3911 

66-75 1940-1931 1552 640 912 390 157 233 1942 

76-99 1930-1907 820 260 560 383 118 265 1203 

RAZEM  16.502 17.081  3.425 3.357 40.365 

Tabela 2. Ludność wg płci i wieku w mieście i Gminie Police - stan na kwiecień 2006 r. 
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Wykres 2. Struktura wiekowa ludności Gminy Police 

W strukturze wiekowej ludności Gminy największa liczba osób występuje w przedziałach 16 

– 25 lat oraz 46 – 55 lat. 

Charakterystykę Gminy ze względu na strukturę ludności, przyjmując za kryterium wiek 

przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny, przedstawia  wykres 3. 
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Wykres 3. Struktura ludności ze względu na wiek (stan na 2005 rok) 

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

4.1 Położenie i układ komunikacyjny 

Położenie komunikacyjne Gminy można scharakteryzować odległością do granic 

państwowych, dostępnością do przejść granicznych oraz dostępnością do portów lotniczych. 

Najbliższe przejścia graniczne z Niemcami znajdują się w Kołbaskowie (40 km – przejście 

dla samochodów osobowych i ciężarowych), Lubieszynie (30 km – przejście dla samochodów 

osobowych i ciężarowych), Rosówku (40 km - przejście dla samochodów osobowych), 

Trzebieży (15 km – osobowe przejście promowe) oraz Nowym Warpnie (25 km – osobowe 

przejście promowe). Odległość drogowa do Berlina wynosi ok. 160 km. Poprzez przejście 

graniczne w Świnoujściu Gmina ma pośrednie połączenie ze Szwecją oraz Danią (100 km – 

osobowe i towarowe przejście promowe). 

Odległość z gminy Police do granic: z Rosją wynosi 550 km, ze Słowacją – 700 km, a z 

Czechami – 400 km. Odległość Polic do najbliższych portów lotniczych wynosi: do 

Goleniowa – 50 km oraz do Poznania – 250 km.  

Gmina Police jest ważnym węzłem komunikacyjnym o znaczeniu lokalnym, w którym ruch 

generowany jest przede wszystkim przez zakłady przemysłowe oraz powiązania ze 

Szczecinem. Gmina posiada bezpośrednie połączenia drogowe w relacjach Szczecin – Police 

– Trzebież – Nowe Warpno istotne z punktu widzenia dostępności do portów nad Zalewem 

Szczecińskim tj. Nowego Warpna oraz Trzebieży. Struktura dróg kołowych na terenie Gminy 

przedstawiona jest w tabeli 3. 

KATEGORIA DŁUGOŚĆ W KILOMETRACH 

 Drogi wojewódzkie 13,8 

 Drogi powiatowe 27,1 

 Drogi gminne 47,7 

 RAZEM 88,6 

Tabela 3. Struktura dróg na terenie Gminy Police 

Na terenie Gminy znajduje się linia kolejowa łącząca Szczecin, Police oraz Trzebież. Obecnie 

linia jest wyłączona z kolejowego ruchu pasażerskiego. 
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Układ komunikacyjny Gminy nie jest przystosowany do przejęcia zwiększonego ruchu 

powodowanego rozwojem przemysłu, terenów zurbanizowanych czy zwiększonymi 

potrzebami społeczności lokalnej. 

Na terenie Gminy znajdują się następujące porty wodne: 

a/ port w Trzebieży, posiadający dwa baseny – rybacki i żeglarski (Centralny Ośrodek 

Żeglarski), nabrzeże o głębokości ok. 4 m. Istnieje możliwość rozbudowy portu w 

kierunku południowym. Brak jest skomunikowania portu, 

b/ zespół portów w Z.Ch. „Police” SA w skład, których wchodzą: 

– Port barkowy „Gunica” położony na ujściowym odcinku rzeki Gunicy. Posiada 

nabrzeże o długości 220 m istnieje możliwość obsługi barek w ciągu sezonu 

nawigacyjnego. Jednak brak jest połączenia kolejowego, 

– Port barkowy – przeładownia Z.Ch. „Police” SA położony pomiędzy drogą Police-

Jasienica, Kanałem Jasienickim i Wąskim Nurtem Odry. Basen wyposażony jest w 

nabrzeża i umocnienia brzegowe umożliwiające załadunek i rozładunek materiałów 

sypkich, 

– Przeładownia kwasu siarkowego i amoniaku położona za zachodnim brzegu Rozlewiska 

Polickiego, wyposażona w pomosty z czterema dalbami, umocnienia brzegowe, 

doprowadzone rurociągi kwasu siarkowego i amoniaku, 

– Port morski położony na zachodnim brzegu Wąskiego Nurtu Odry na przeciw wyspy 

Długi Ostrów, o głębokości nabrzeża 12,5 m. Posiada dwa rejony przeładunkowe. Brak 

bocznicy kolejowej oraz obwodnic drogowych. 

4.2.Charakterystyka systemu wodno – kanalizacyjnego  

Podstawą systemu hydrogeologicznego Gminy jest Zalew Szczeciński i rzeka Odra z licznymi 

kanałami w strefie ujściowej do Zalewu. Podstawowym ciekiem o istotnym znaczeniu przy 

regulacji stosunków wodnych na terenie położonym na zachód od Odry jest Gunica wraz z 

dopływami. Wpływ Zalewu na tereny przyległe dotyczy obszarów o rzędnej poniżej 1 m nad 

poziomem morza. System odprowadzania wód powierzchniowych z obszarów polderowych 

do Zalewu opiera się na pompowniach melioracyjnych: Trzebież 1, Trzebież 2, Uniemyśl, 

Niekłończyca, Jasienica oraz Police-Jasienica. Tereny położone wzdłuż Zalewu chronione są 

wałami przeciwpowodziowymi o łącznej długości (na terenie Gminy) 18,8 km. Są to wały 

klasy czwartej. 

Do głównych rejonów hydrogeologicznych Gminy zalicza się: 

- rejon Trzebież- Police – holoceńska struktura doliny dolnej Odry – Wyspa Policka i 

polder Mścięcino należy do najzasobniejszych zbiorników wodonośnych w kraju. 

Istniejące ujęcia wody to ujęcie Z.Ch.”Police” S.A., 

- rejon Tanowo – rynna subglacyjna Pilchowo-Głębokie. Istniejące ujęcie to Tanowo, 

charakteryzujące się dobrą jakością wody. 

Pozostałe, poniżej wymienione struktury wodonośne charakteryzują się gorszymi 

parametrami są to: 

- struktura plejstoceńska w rejonie hydrogeologicznym Trzebież – Police. Istniejące ujęcia 

to „Tanowska” oraz „Grzybowa”. 

- pozostałe obszary występowania wód podziemnych w utworach czwartorzędowych rejonu 

hydrogeologicznego Tanowo – istnieją pojedyncze studnie lokalne. 

Ujęcie przy ul. Grzybowej w Policach posiada korzystne warunki hydrogeologiczne. W 

rejonie Trzebieży poziom wodonośny jest stosunkowo płytki – wydajności jednostkowe 

studni osiągają wartości 7 m
3
/h/lms, lecz notowane są także wydajności wynoszące zaledwie 

0,15 m
3
/h/lms. W strefie tej obserwuje się wzrost zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
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(rolnicze ogniska zanieczyszczeń, przemysłowe-bituminy, opady pyłów). Ujęcie to jest także 

zagrożone oddziaływaniem zanieczyszczeń typu komunalnego. Należy zauważyć, że również 

pozostałe zasoby wodne Gminy narażone są na ujemne oddziaływanie człowieka (ogniska 

zanieczyszczeń przemysłowych – przemysł chemiczny, papierniczy, hutniczy oraz 

gospodarka komunalna). Poniższa tabela przedstawia charakterystykę ujęć wody na terenie 

Gminy Police.  

Nazwa ujęcia 

miejscowość 

Zasoby w 

kat. B 

(m
3
/h) 

Dopuszczalny 

pobór 

Uwagi 

(m
3
/h) (m

3
/d) 

Mścięcino 1.530 206 4944 Niska jakość wody (podwyższona wartość żelaza, manganu i 

amoniaku). Ujęcie rezerwowe. 

Police 

Ul. Grzybowa 

380 380 4325 Podstawowe  ujęcie wodociągów polickich. SUW w 

budowie, termin zakończenia inwestycji 2006r. 

Tanowo 130 130 2900 Wykonana w 2003r. SUW. 

Police  

Ul. Tanowska 

118 44,5 1069 W rejonie ujęcia obserwuje się w ostatnich latach 

systematyczne obniżanie się zwierciadła wody. Fakt ten 

rzutuje na zmianę wielkości zasilania w stosunku do poboru 

wody. Ujęcie czasowo wyłączone z eksploatacji. 

Trzebież 73 73 1.700 Ujęcie wrażliwe na zanieczyszczenia, zwierciadło wody 

występuje bardzo płytko. SUW zmodernizowana w 2005r.  

Węgornik 30 1,5 7,5 Woda surowa jest uzdatniana. 

Dębostrów 24 24 469 SUW czasowo wyłączona z eksploatacji, do modernizacji do 

2008r. 

Tabela 4. Zestawienie ujęć wody wraz z ich charakterystyką 

Liczba ujęć wody wzrosła w latach 1992-2005 z 4 do 7. Na terenie Gminy znajdują się 3 

przepompownie wody i 20 przepompowni ścieków. 

4.3 Charakterystyka sieci wodociągowej 

Długość sieci wodociągowej na koniec 2005 roku wynosiła 157,6 km. Ilość odbiorców 3327,  

przy łącznej długości przyłączy 55,2 km.  System wodociągowy złożony jest z: 

- 7 ujęć wody, 

- 157,6 km wodociągów w układzie pierścieniowo-promienistym, 

- 2 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 6000 m
3
 , 

- 1 zbiornika wieżowego  (90 m
3
), 

- 1 hydroforni, 

- 3 przepompowni wody. 

Okres eksploatacji sieci wodociągowej wynosi: do 20 lat - 55% sieci, powyżej 20 lat - 40% 

sieci a powyżej 50 lat - 5% sieci. 

Procentowo największym odbiorcą wody jest miasto Police (ok. 90 %). Z 40,5 tys. 

mieszkańców gminy ponad 99 % zaopatrywanych jest z tego systemu. Z 19 miejscowości i 

osad w gminie, tylko 4 osady nie są podłączone do systemu. W osadach tych mieszka 

zaledwie od kilku do kilkunastu mieszkańców. W ostatnich latach wzrósł ilość odsetek 

opomiarowanych odbiorców i wynosi on 100%. Poniższa tabela obrazuje produkcję oraz 

sprzedaż wody w latach 1992-2005.  
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 Produkcja wody Sprzedaż wody 
Różnica 

1992 4562,0 3904,1 657,9 

1998 2673,6 2478,8 194,8 

1999 2470,0 2269,1 200,0 

2000 2470,2 2287,2 183,0 

2001 2675,8 2441,5 234,3 

2002 2417,2 2294,5 122,7 

2003 2534,7 2386,0 148,7 

2004 2463,2 2296,0 167,2 

2005 2406,4 2239,3 167,1 

Tabela 5. Produkcja oraz sprzedaż wody w latach 1992 – 2005 ( tys. m3) 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w 2001r. w wodociąg została uzbrojona miejscowość 

Trzeszczyn a w 2005r. Leśno Stare i tym samym wszystkie miejscowości Gminy objęte 

zostały dostawą wody. W 2005r. gospodarstwa domowe odebrały 1.985.900 m
3
 wody tj. o 

129.400 m
3  

więcej niż w roku poprzednim. 

Strata wody w sieci wynosi obecnie 7 % , jest to jeden z najniższych współczynników strat w 

kraju (spośród ok. 400 zakładów wodociągowo-kanalizacyjnych).  

W zakresie inwestycji i modernizacji najwięcej starań i nakładów finansowych wymaga 

zapewnienie odpowiedniej jakości  wody w świetle nowych norm jakościowych. Wymusza to 

modernizację niektórych ujęć wody (w Dębostrowie, w Mścięcinie). Potrzeby inwestycyjne 

obejmują również wymianę określonych odcinków sieci wodociągowej (m.in. wodociąg 

Police-Jasienica). 

Reasumując Gmina Police charakteryzuje się korzystnymi warunkami hydrogeologicznymi, a 

tym samym bogatymi obszarami wodonośnymi, jednymi z największych w Polsce. 

Eksploatowane ujęcia wody zabezpieczają obecne oraz przewidywane potrzeby miasta i 

Gminy. Gmina posiada rozbudowany system wodociągów, z których korzysta 99% ludności. 

Z danych zawartych w Master Planie Gospodarki Wodno-Ściekowej wynika, że w oparciu o 

przeprowadzone bilanse wody wodociągi polickie posiadają rezerwy wody, które mogą być 

sprzedawane dla zapotrzebowania północnych dzielnic Szczecina. 

4.4 Charakterystyka systemu oczyszczania ścieków 

Za zapewnienie odpowiedniej jakości oraz dostawę wody odbiorcom, odbiór ścieków, 

utrzymanie urządzeń i sieci przesyłowych oraz zaspokojenie potrzeb rozwojowych Gminy 

odpowiedzialny jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach. 

Na koniec 2005r. długość sieci kanalizacji sanitarnej w gminie wynosiła 91,9 km, a 

kanalizacji deszczowej 81,52 km. Ścieki gospodarcze stanowią 85% ogólnej liczby 

odbieranych ścieków przez ZWiK. Stan infrastruktury kanalizacyjnej jest zróżnicowany. 

Kanalizacja w części  miasta Police wymaga renowacji lub wymiany. Systematycznie – 

etapami jest wykonywana kanalizacja sanitarna poszczególnych miejscowości Gminy Police 

w ramach zadania „Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych w Gminie Police”. 

Na terenie Gminy funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Ścieki odbierane systemem kanalizacyjnym są przesyłane na oczyszczalnię ścieków Z.Ch. 

„Police” S.A. Oczyszczalnia, której funkcją jest oczyszczalnie ścieków bytowych, 

gospodarczych i technologicznych oraz oczyszczanie odcieków z hałdy fosfogipsów odbiera 

ścieki komunalne z Gminy Police na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Police a 

Zakładami Chemicznymi w celu ich unieszkodliwiania. 
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Nazwa Technologie Wydajność Uwagi 

Z.Ch. Police S.A Mechaniczno-

chemiczna 

 Stan techniczny zróżnicowany, 

zadawalający 

Oczyszczalnia ścieków 

dla pensjonatu w 

Tanowie 

Biologiczna 7 m
3
/d  

Zalesie Biologiczna 2,1 m
3
/d  

Trzeszczyn Mechaniczna 1 m
3
/d  

Oczyszczalnia Trzebież Biologiczna 50 m
3
/d Do likwidacji w 2006r. po 

wybudowaniu kanalizacji sanitarnej 

Tabela 6. Oczyszczanie ścieków 

 

 Odbiór ścieków Dostawa ścieków do  

Z.Ch. Police S.A. 

1992 2.996,9 - 

1998 1.952,8 930,8 

1999 1.833,9 1.926,2 

2000 1.793,7 1.869,1 

2001 1.694,5 1.739,4 

2002 1.590,7 1.786,5 

2003 1.542,6 1.607,4 

2004 1.493,3 1.564,0 

2005 1.441,2 1.505,8 

Tabela 7. Odbiór ścieków w latach 1992-2005 (tys.m3) 

Do najważniejszej inwestycji oraz modernizacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

należy: 

- budowa kanalizacji w pozostałych miejscowościach, 

- pogłębienie kanału Łarpia jako zadanie priorytetowe, bowiem już obecnie przy niskim 

stanie wód Odry osady wypełniają koryto i woda z Odry przestaje płynąć kanałami Łarpi 

(poziom osadów jest wyższy od poziomu lustra wody w Odrze i ciągle narasta). 

Obecnie wykonywana kanalizacja w Gminie Police z terminem zakończenia do 2015 roku 

zapewni odbiór ścieków z terenu całej Gminy Police. 

4.5 Gospodarka odpadami komunalnymi  

Od 1993 r. Gmina Police prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, którą na 

terenie Gminy Police realizuje Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „TRANS-NET” 

S.A. Firma ta obsługuje około 95% mieszkańców objętych zorganizowanym wywozem. Nie 

objęte zorganizowanym wywozem są miejscowości wzdłuż granicy zachodniej Gminy, 

powyżej Tanowa oraz granicy północnej tj.: Dobieszczyn, Karpin, Nowa Jasienica, 

Podbrzezie, Poddymin, Sierakowo, Stare Leśno, Węgornik, Zalesie oraz Żółtew 

zamieszkiwane przez około 160 mieszkańców. W latach 1997 – 2005 r. ilość selektywnie 

zebranych odpadów ogółem wzrosła ponad czterokrotnie. Największą dynamikę wzrostu 

wykazuje zbiórka szkła.  
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Rodzaj 
odpadu 

1997 r. 1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 

Makulatrura 20 45 77 72 79 78 63 74 89 

Szkło 5 24 55 77 176 134 142 139 158 

Butelki PET 30 44 73 75 75 76 92 123 115 

Organika      134 203 246 289 

Tabela 8. Ilość selektywnie zebranych odpadów na terenie Gminy Police  w tonach u źródła 

 

Rodzaj pojemnika 1997 r. 1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 

do makulatury 65 76 78 76 90 89 91 95 113 

do szkła 35 41 42 78 100 101 100 124 142 

do butelek PET 89 108 108 136 164 164 170 188 207 

Organika - - - - - 368 380 401 372 

 

Tabela 9. Ilości pojemników rozstawionych na terenie Gminy Police do selektywnej zbiórki odpadów 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1997 r. 1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r.

[t
o

n
y
]

Makulatura

Szkło

Butelki PET

Organika

 
Wykres 4. Sumaryczna ilość selektywnie zebranych odpadów na terenie Gminy Police   [t] 

Udział odpadów bytowych w odpadach komunalnych ogółem wynosi 80%. Średnia ilość 

odpadów ogółem składowanych w ciągu jednego dnia to około 53,4 tony.  Roczna ilość 

odpadów bytowych wynosi 15.584 tony, a średnia miesięczna 1.298 ton. Roczna ilość 

pozostałych odpadów wynosi 3.897 ton, a średnia miesięczna 324 tony. Objętościowe 

wskaźniki nagromadzenia odpadów wynoszą dla odpadów bytowych 0,28 tony/m
3
, a dla 

pozostałych odpadów 0,5 tony/m
3
.  

Podstawowe znaczenie dla gospodarki odpadami ma funkcjonujący od 2001 r. Zakład 

Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych  w Leśnie Górnym. 

Zakład wyposażony jest w dwie instalacje: 

I. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – instalacja do składowania 

odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton 

odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25000 ton. Unieszkodliwianiu poprzez 

składowanie poddaje się odpady pozostałe po segregacji oraz odpady nie nadające się do 

segregacji lub wykorzystania. 

Charakterystyka techniczna i stosowane technologie: 

1) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z infrastrukturą 

techniczną, stan istniejący: 
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a. kwatera składowiskowa nr 1  o pojemności 76 800 m
3
, 

b. kwatera składowiskowa nr 2 o pojemności 48 500 m
3
. Izolowana sztucznie 

geomembraną HDPE o grubości  2 mm z drenażem odcieków,  

 

2) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z  infrastrukturą 

techniczną – pojemność po połączeniu kwater nr 1 i 2 w jedno składowisko wynosić 

będzie 426,4 tys.m3. 

II. Węzeł segregacji i recyklingu organicznego - instalacja do odzysku odpadów innych niż 

niebezpieczne, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę.  

Węzeł segregacji i recyklingu organicznego stanowi uzupełnienie systemu o instalację  

umożliwiającą ograniczenie ilości odpadów składowanych. 

Zakład prowadzi w obu instalacjach odzysk i unieszkodliwianie odpadów w ilości ok. 15 ÷18 

tys. Mg odpadów komunalnych i 8÷10 tys. Mg innych odpadów z terenu Powiatu Polickiego, 

oraz w ramach posiadanych rezerw mocy przerobowych ok. 15 tys. Mg zmieszanych 

odpadów komunalnych pochodzących z terenu Szczecina. Zdolność produkcyjna Zakładu 

wynosi ok. 40 tys. Mg/rok odpadów komunalnych (praca w systemie dwuzmianowym). 

Głównym zadaniem Zakładu jest zagospodarowanie dostarczanych z terenu Powiatu 

Polickiego odpadów komunalnych:   

- poddawanie odpadów odzyskowi w węźle segregacji i kompostowania, 

składającego się z linii technologicznej segregacji oraz kompostowni, 

- segregowanie, konfekcjonowanie, magazynowanie odpadów stanowiących 

surowce wtórne oraz odpadów niebezpiecznych w celu przekazania ich do 

zagospodarowania wyspecjalizowanym podmiotom, 

- unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadów nie nadających się do 

odzysku.   

W planie przewiduje  się  realizację projektu budowlanego pn. „Rozbudowa polegająca  na 

połączeniu kwatery nr 1 i 2 dla powiększenia objętości składowiska”. Wdrożenie projektu 

połączenia kwater pozwoli zwiększyć istniejącą pojemność składowiska o ponad 300 tys.m
3
 

wydłużając jego czas eksploatacji do ok. 20 lat. Dzięki zwiększonej pojemności składowiska, 

bez zwiększania jego powierzchni nastąpi minimalizacja uciążliwości i zagrożeń Zakładu dla 

otoczenia a także ograniczenie jego wpływu na środowisko. Wdrożenie projektu pozwoli 

również na osiągnięcie  efektu finansowego wiążącego się ze zmniejszeniem kosztów 

dotyczących rekultywacji w wyniku zmniejszenia powierzchni. 

 

Doskonalenie gospodarki odpadami w gminie  w najbliższych latach polegać będzie na 

sukcesywnym rozwoju selektywnej zbiórki odpadów u źródła, ze szczególnym naciskiem 

na zbiórkę odpadów organicznych.  

W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego ZOiSOK w 

Leśnie Górnym został zaklasyfikowany jako jedno z dziewięciu w województwie 

okręgowych składowisk, które działać będą po 2012 roku. W planie wojewódzkim założono, 

że każde z okręgowych składowisk przeciętnie obsługiwać będzie około 150.000 

mieszkańców. Odpowiada to wskaźnikom zawartym w krajowym planie gospodarki 

odpadami i jest zgodne ze standardowym obszarem obsługiwanym przez nowoczesne 

składowisko okręgowe. Według prognoz GUS w 2015 roku w Powiecie Polickim 

zamieszkiwać będzie 70.300 osób.  
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4.6 System ciepłowniczy 

Właścicielem źródeł ciepła oraz sieci magistralnych i rozdzielczych jest Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej (PEC S.A.) w Policach. System ciepłowniczy zarządzany przez PEC S.A. 

charakteryzuje się dobrze rozwiniętym systemem sieciowym, usytuowanym w obszarach o 

dużej gęstości cieplnej. System zasilany jest z dwóch źródeł ciepła (oba w posiadaniu PEC 

S.A.) tj.: ciepłowni o mocy zainstalowanej 48MW oraz dwóch kotłowni o mocach 0,5 i 1,44 

MW. 

Dodatkowym źródłem ciepła dla miasta jest elektrociepłownia Z.Ch. „Police” S.A. o łącznej 

mocy 631 MW. Produkcja energii cieplnej odbywa się tu w skojarzeniu z energią elektryczną. 

Potencjał mocy zainstalowanej w źródle stwarza możliwość dostarczenia ciepła do systemów 

zarządzanych przez PEC S.A. Ponadto źródłem ciepła jest kotłownia przemysłowa Polchar 

sp. z o.o., która wytwarza ciepło w postaci pary technologicznej. Polchar Sp. z o.o. w całości 

sprzedaje ciepło do Z.Ch. „Police” (ok. 30MW ciepła w postaci pary technologicznej). 

Polchar nie posiada sieci zewnętrznych umożliwiających dystrybucję ciepła. PEC zakupuje 

ok. 28 MW ciepła od Z. Ch. „Police”S.A.  

Głównym nośnikiem energii na cele grzewcze oraz przemysłowe jest paliwo węglowe, na 

którym oparta jest w większości produkcja ciepła dla systemu ciepłowniczego oraz produkcja 

ciepła przez Z. Ch. „Police” S.A. i Polchar Sp. z o.o. Oprócz węgla nośnikami ciepła są gaz – 

12,8%, olej – 1,0% oraz energia elektryczna – 0,6%. Kotłownie gazowe systematycznie 

będą eliminowane na rzecz ciepła sieciowego. Ciepło sieciowe jest zdecydowanie tańsze. 
System ciepłowniczy miasta zapewnia dostawę ciepła dla ogrzewania pomieszczeń, 

przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Zapotrzebowanie na ciepło miasta i gminy Police 

Zapotrzebowanie miasta i gminy Police zaspokajane jest poprzez system ciepłowniczy (74%), 

kotłownie lokalne oraz indywidualne ogrzewanie węglowe, gazowe oraz olejowe (26% 

łącznie). 

Całkowite zapotrzebowanie na moc cieplną miasta Police wynosi 164 MWt. Struktura 

zapotrzebowania przedstawia się następująco: 

 47% przemysł, 

 30% budynki wielorodzinne, 

 5% budynki jednorodzinne, 

 18% pozostałe. 

Do największych konsumentów energii cieplnej w mieście Police zalicza się: 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Chemik „    - 140 528 GJ 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa  „ Odra „    - 102 875 GJ  

 Z.G.K.i M.        - 45 171 GJ 

 SPZZOZ w Policach       - 31.250 GJ 

 SPPK Sp. z o.o       - 2.984 GJ 

 Kemipol Sp. z o.o        - 1.191 GJ 

Łączne zapotrzebowanie na ciepło Gminy Police (z wyłączeniem miasta Police) wynosi 16 

MWt, z czego zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzewania stanowi 90%, a ciepłej wody 

10%. Największe zapotrzebowanie na ciepło występuje w miejscowościach Trzebież, Tanowo 

oraz Pilchowo. Przewiduje się, że wzrost zużycia ciepła będzie powodowany w głównej 

mierze powstaniem nowych budynków na poszczególnych terenach oraz poprzez 

dogęszczanie terenów już zainwestowanych. Łączne potrzeby cieplne nowych terenów 

rozwojowych miasta wynoszą około 76 MW (z czego 13 MW tereny pod zabudowę 

mieszkalną – zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną) oraz pod rozwój przemysłu i usług 

(63 MW). 
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Na obszarze gminy maksymalne potrzeby cieplne nowych terenów rozwojowych wynoszą 70 

MW (w tym pod zabudowę mieszkalną 29 MW oraz pod rozwój przemysłu i usług 41 MW). 

W Policach w perspektywie najbliższych lat można spodziewać się stopniowego ograniczenia 

potrzeb ciepłowniczych budynków mieszkalnych (co może spowodować spadek mocy o ok. 3 

MW). 

Reasumując źródło ciepła PEC S.A. posiada rezerwę mocy (na poziomie 12 MW). Stan 

techniczny urządzeń (kotły, urządzenia odpylające) jest dobry i nie budzi zastrzeżeń co do 

pewności zasilania w najbliższych latach. Pomimo dobrego stanu urządzeń w ciągu 2-ch –   

3-ch lat zostanie poddany modernizacji jeden kocioł w technologii ścian szczelnych. 

Ogólny stan sieci ciepłowniczej należy uznać za zadowalający (średnie straty ciepła w 

sezonie grzewczym wynoszą 12%). W celu zmniejszenia strat ciepła na przesyle z Z. Ch. 

„Police”S.A. w okresie 4-ch lat zostanie wykonana nowa efektywniejsza izolacja 

magistrali Dn 350 i sukcesywnie będzie wymieniana sieć cieplna (w nowej technologii z 

rur preizolowanych).  Sieci magistralne posiadają rezerwy pozwalające na podłączenie 

nowych odbiorców. 

4.7 Charakterystyka systemu gazowniczego 

Gazyfikacja gminy Police została zakończona w 2005 roku. Przedsięwzięcie objęło budowę 

ponad 100 km sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z 1412 przyłączami w 

miejscowościach: Trzeszczyn, Tanowo, Witorza, Wieńkowo, Tatynia, Police – Jasienica, 

Dębostrów, Niekłończyca, Uniemyśl, Drogoradz i Trzebież. Inwestorem było Polskie 

Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie. Gmina Police dofinansowuje opłaty 

przyłączeniowe do odbiorców indywidualnych i obiektów administrowanych.  

Gmina Police zasilana jest gazem ziemnym GZ – 50. W systemie przesyłu gazu występują 

stacje redukcyjno – pomiarowe I stopnia (wysokiego ciśnienia Nad Grzepnicą) oraz stacje 

redukcyjno – pomiarowe II stopnia (średniego i niskiego ciśnienia).  

Całkowita długość sieci gazowej, przesyłowej w gminie Police wynosi ok. 160 km. W 

zakresie rezerw przesyłowych należy stwierdzić, że zdolność przesyłowa sieci wykorzystana 

jest w około 60% przy podkreśleniu faktu, że większość odbiorców, którzy zlokalizowani są 

w mieście Police zasilani są gazem przy średnim ciśnieniu. Zdolność redukcyjno-przesyłowa 

stacji I-go stopnia wykorzystana jest w około 32%. Sieć i obiekty sieciowe są w stanie 

dobrym i nie stanowią ograniczenia w zakresie zwiększenia wykorzystania gazu. 

Ograniczenia w zakresie dostawy gazu mogą ewentualnie wystąpić w rejonach miasta Police 

zasilanych niskim ciśnieniem. 

Przewiduje się, że wzrost zapotrzebowania gazu następować będzie w wyniku rozwoju 

mieszkalnictwa i podłączeń istniejących budynków. Czynniki te są uwzględnione w 

działaniach Gminy w tym zakresie.  

4.8 Charakterystyka systemu elektroenergetycznego 

System elektroenergetyczny miasta Police zasilany jest napowietrznymi liniami wysokiego 

napięcia 110 kV. Zasilają one Główne Punkty Zasilania (GPZ) zlokalizowane w Z.Ch. 

„Police” SA, Mścięcinie oraz Trzeszczynie. System elektroenergetyczny Gminy Police 

zasilany jest 7 liniami WN. tj. 

- Morzyczyn – Police 220kV (zasila ZCh. Police) 

- Krajnik – Police 220kV (zasila Z.Ch. Police) 

- Glinki I – Police 110 kV (zasila Z. Ch. Police) 

- Glinki II – Police 110 kV 

- Skolwin – Mścięcino 110 kV 

- Glinki – Mścięcino 110 kV 

- Glinki I – Police – Tanowska 110 kV 



Strategia Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 

 22 

Dystrybucja energii do konsumentów odbywa się liniami średniego napięcia 15 kV poprzez 

stacje transformatorowe i linie niskiego napięcia. Układ dystrybucji wykonany jest jako układ 

pierścieniowy, co zwiększa niezawodność dostaw energii elektrycznej. Linie wykonane są 

częściowo jako linie napowietrzne, a częściowo jako kablowe.  

Jednostki transformatorowe oraz sieci średniego napięcia wychodzące z GPZ-ów posiadają 

rezerwy pozwalające zaspokoić w przyszłości ewentualne zwiększenie zapotrzebowania na 

energię elektryczną. Jedynie niektóre ze stacji transformatorowych zlokalizowanych w 

centrum miasta Police nie posiadają rezerw, które można wykorzystać na cele grzewcze 

(alternatywę stanowi zasilanie gazem lub z sieci ciepłowniczej). 

ENEA S.A. nie przewiduje w zatwierdzonym przez Prezesa URE (Urząd Regulacji 

Energetyki) Planie Rozwoju żadnych inwestycji i modernizacji na terenie Gminy Police. 

Jedyne prace rozwojowe związane z sieciami elektroenergetycznymi będą wynikały z 

przygotowywania przez Gminę w uzgodnieniu z ENEA S.A. terenów pod zabudowę 

mieszkalną (jednorodzinną i wielorodzinną) oraz udostępniania ewentualnym inwestorom.  

4.9 Komunalna gospodarka mieszkaniowa 

Działalność w zakresie gospodarki komunalnej prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Policach (ZGKiM). Przedmiotem działalności Zakładu jest 

administrowanie zasobami mieszkaniowymi, obiektami i urządzeniami komunalnymi oraz 

świadczenie usług związanych z prowadzoną działalnością. 

Ogółem zasoby administrowane przez Zakład na koniec 2005 r. wynosiły 158 204 m
2
 z czego 

73,42% są to zasoby własne Gminy a pozostała część to zasoby osób fizycznych lub 

prawnych.  

Ilość lokali administrowanych przez Zakład wyniosła na koniec 2005 r. 3001 z czego 93,5% 

to lokale mieszkalne, a pozostała część to lokale użytkowe. Liczba osób zamieszkałych w 

lokalach komunalnych wynosiła 7815. Przeciętna powierzchnia lokalu wynosiła 50,8 m
2
 a 

przeciętna liczba osób w lokalu 3,0. 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Liczba lokali 

[szt.] 

2.876 2.863 2.846 2.837 2.868 2.869 3001 

Powierzchnia 

lokali [t m2] 

152 153 153 153 154 154 158 

Tabela 10. Liczba i powierzchnia lokali administrowanych przez Gminę w latach 1999 – 2005 

Potrzeby mieszkaniowe w gminie Police nie są zaspokojone. Wg stanu na sierpień 2006 na 

mieszkanie komunalne oczekuje 425 rodzin, które, spełniają kryteria określone Uchwałą 

Rady Miejskiej w Policach nr XXXIV/239/05 z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Police. Od 

2001 r. istnieje zapotrzebowanie na 90 lokali socjalnych, z czego 50 zgłoszono z zasobów 

komunalnych, a 40 z obcych instytucji.  

Poza mieszkaniami komunalnymi oraz innymi lokalami Zakład jest administratorem wielu 

obiektów gminnych (cmentarze komunalne, szalety publiczne). Z dniem 01.07.2001 zakład 

przejął wykonywanie zarządu obiektami opieki zdrowotnej usytuowanymi w Policach, w 

Trzebieży oraz Tanowie o łącznej powierzchni użytkowej 3.700 m
2
. 

Na terenie Gminy obsłudze i konserwacji podlegają cmentarze o łącznej powierzchni 15,75 

ha.  

W roku 2005 Zakład równolegle do działalności bieżącej prowadził działalność inwestycyjną. 

Realizowane w roku sprawozdawczym inwestycje dotyczyły przede wszystkim robót 

związanych z modernizacją budynków mieszkalnych.  

Prowadzone przez ZGKiM prace remontowe i modernizacyjne dotyczyły m.in.: 
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– bieżącej obsługi technicznej budynków oraz robót konserwacyjnych, 

– cmentarzy komunalnych.  

 
 

5. GOSPODARKA 

5.1 Rynek pracy  

Rynek pracy w Gminie jest oparty na jednym dużym zakładzie tj. Zakładach Chemicznych 

„Police” S.A. Z jednej strony taka sytuacja jest korzystna w okresie koniunktury, ale w 

przypadku załamania się przemysłu chemicznego lub konkretnie tego zakładu bezrobocie 

może wzrosnąć w sposób pośredni nawet kilkakrotnie. W Gminie działają również podmioty 

z udziałem kapitału zagranicznego. Nie stanowią one jednak dużego rynku pracy.  

Wyszczególnienie ogółem 

Sektor publiczny Sektor prywatny 

razem 

W tym 

spółki prawa 

handlowego 

Razem 

W tym 

spółki prawa 

handlowego 

Lata 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Zachodniopomorskie 163435 165181 7040 7246 261 264 156395 157935 8151 8566 

Szczecin 63338 63641 2194 2216 95 92 61144 61425 4624 4863 

Gmina Police 3373 3357 68 70 11 13 3305 3287 122 126 

Tabela 11. Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów (ujęte w rejestrze REGON) 

Liczba spółek ujętych w rejestrze REGON w Gminie Police zmniejszyła się z 3373 w roku 

2003 do 3357. W przeciwieństwie do spółek sektora publicznego, których liczba w przeciągu 

roku wzrosła, nieznacznie zmniejszyła się liczba spółek w sektorze prywatnym.  

Wyszczególnienie Przemysł 
Usługi 

rynkowe 

Usługi 

nierynkowe 

Zachodniopomorskie 83061 92564 79050 

Szczecin 28348 45014 31392 

Gmina Police 4687 1430 1538 

Tabela 12. Pracujący wg sekcji w 2003 r. 
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Wykres 5. Pracujący wg sekcji w 2003 r. [% do ogółu zatrudnionych] 
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Powyższe dane odzwierciedlają monolityczną strukturę gospodarczą opartą o Z. Ch. „Police” 

S.A. Odsetek pracujących w przemyśle w Gminie Police  prawie dwukrotnie przewyższa 

procent osób pracujących w tej branży w Województwie Zachodniopomorskim. W sferze 

usług rynkowych  odsetek osób pracujących w Gminie Police jest zdecydowanie gorszy w 

porównaniu z Województwem Zachodniopomorskim. Podobnie sytuacja wygląda w sferze 

usług nierynkowych.  

Niewielki udział w gospodarce Gminy sfer charakteryzujących się wysokim stopniem 

przetworzenia produktu, opartych na wiedzy oraz niewielka rola sektora usług powodują, że 

Gmina nie ma alternatywy dla zatrudnionych w przemyśle. 

5.2 Bezrobocie  

Stopa bezrobocia w marcu 2006 roku w gminie Police wyniosła 12,5%, i jest mniejsza niż 

stopa bezrobocia dla województwa zachodniopomorskiego i całego kraju. 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Marzec 

2006 

Gmina Police 3,2 3,9 4,6 7,4 10,59 11,3 13,4 14,7 12,3 12,5 

Województwo 
Zachodniopomo

rskie 
13,8 13,9 18,1 20,8 24,0 25,0 28,4 27,5 25,6 25,5 

Polska 10,3 10,4 13,1 15,1 17,4 18,1 18,0 19,1 17,6 17,8 

Tabela 13. Stopa bezrobocia w Gminie Police na tle Województwa  Zachodniopomorskiego i Polski w latach 1997-
2006 [%] 

Do 2003 roku bezrobocie w gminie Police co roku wzrastało, jest to sytuacja podobna do 

województwa zachodniopomorskiego oraz Polski. Od roku 2004 bezrobocie stopniowo maleje z 

14,7 % w 2004 roku do 12,5% w marcu 2006 roku. 

Wiek/Lata 2001 2002 2003 2004 2005 lip-06 

18-24 949 1083 1040 915 816 574 

25-34 633 900 1002 1063 968 887 

35-44 639 729 764 664 617 525 

45-54 624 791 943 979 922 823 

55-64 78 92 133 168 218 219 

Tabela 14. Bezrobotni według wieku w gminie Police za lata 2000 – lipiec 2006 
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Wykres 6. Bezrobotni według wieku w gminie Police za lata 2000 – lipiec 2006 
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W latach 2001 – 2003 najwięcej bezrobotnych było w przedziale wiekowym 18 – 24 lata. 

Byli to głównie absolwenci kończący szkoły i mający trudności ze znalezieniem pracy. Od 

2004 roku liczba bezrobotnych w tym przedziale zaczęła systematycznie maleć, tak samo jak 

wśród pozostałych przedziałów wiekowych. 

Wykształcenie/Lata 2001 2002 2003 2004 2005 
Lipiec 

2006 

Wyższe 82 141 182 189 180 154 

Policealne i średnie 
zawodowe 621 724 746 792 692 597 

Liceum ogólnokształcące 218 254 267 290 277 225 

zawodowe 896 1179 1280 1129 1041 912 

podstawowe 1106 1297 1407 1389 1351 1140 

Tabela 15. Bezrobotni według poziomu wykształcenia za lata 2000 – lipiec 2006 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Wyższe

Policealne i średnie

zawodowe

Liceum

ogólnokształcące

zawodowe

podstawowe

lip-06

2005

2004

2003

2002

2001

 
Wykres 7. Bezrobotni według poziomu wykształcenia za lata 2000 – lipiec 2006. 

Największa liczba bezrobotnych występuje wśród osób z wykształceniem podstawowym oraz 

zawodowym. Do 2004 roku wzrastała liczba osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym, 

byli to najczęściej absolwenci studiów wyższych nie mogący znaleźć pracy. Od 2005 roku 

rozpoczęła się tendencja spadkowa. 

5.3 Rolnictwo 

Mały potencjał ziemi rolniczej, niska jakość gleb, silne rozdrobnienie indywidualnych 

gospodarstw rolnych powoduje znaczną marginalizację funkcji rolniczej Gminy Police. 

Obszarowo, użytki rolne stanowią jedynie 22,5% powierzchni Gminy (z czego niecałą połowę 

stanowią grunty orne). Gmina nie posiada warunków do rozwoju rolnictwa i powinno 

stanowić ono jedynie jej funkcję uzupełniającą. 

5.4. Współpraca z partnerami gospodarczymi 

W dniu 21.06.2004r. do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana spółka 

„INFRAPARK” Police SA, utworzona przez Zakłady Chemiczne „POLICE” SA, Gminę 

Police, Uniwersytet Szczeciński oraz Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego. 

Według stanu na 09.01.2006r. kapitał zakładowy spółki stanowi kwotę 8 621 550 zł  i dzieli 

się na 172 431 akcji, każda o wartości 50 zł. Gmina jest właścicielem 84 343 akcji, co stanowi 

48,91% kapitału zakładowego. Celem utworzenia spółki jest aktywizacja gospodarcza gminy. 
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Obecnie „INFRAPARK Police SA oferuje 296 ha terenów inwestycyjnych podzielonych na 

23 obszary o powierzchni 1,5 do 80 ha. Atutem Polickiego Parku Przemysłowego jest 

lokalizacja z dostępem do połączeń drogowych, transportu wodnego (port barkowy i 

pełnomorski) oraz kolei. Atrakcyjność położenia podnosi dostęp do infrastruktury technicznej 

Zakładów Chemicznych „POLICE” SA oraz preferencyjne zasady inwestowania. Część 

terenów INFRAPARK Police SA otrzymała status Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach 

współpracy z Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Ponadto, INFRAPARK 

pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 30,5 mln zł w ramach 

Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – Działanie 

1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm, oraz w ramach programów 

INTERREG III, Regionalny System Innowacji oraz Centrum Transferu Technologii PHARE 

2002 SSG.  

13.12.2004 do KRS został wpisany Port Morski w Policach sp. z.o.o., którą utworzyły 

Zakłady Chemiczne „Police” S. A. oraz Gmina Police. Kapitał zakładowy stanowi  50 000 zł i 

dzieli się na 1000 udziałów, każdy o wartości 50 zł. Gmina Police jest właścicielem 100 

udziałów, stanowiących 10% kapitału zakładowego. Dzięki utworzeniu spółki opłaty portowe 

nie zostały przejęte przez Urząd Morski, lecz zostają przeznaczone na inwestycje w porcie.  

6. OŚWIATA I KULTURA 

W Gminie Police funkcjonuje łącznie 9 przedszkoli do których uczęszcza 1.047 dzieci. 

Dodatkowo 83 dzieci uczęszcza do 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych. Aktualnie w 7 szkołach podstawowych i 4 szkołach filialnych na terenie 

Gminy Police uczy się 2.377 dzieci. Liczba uczniów w szkołach podstawowych 

systematycznie maleje co przedstawiają poniższe dane. 

W pięciu gimnazjach łącznie uczy się 1.241 uczniów, a średnia liczba uczniów w klasie 

wynosi 23,48.  Dynamikę przedstawiają poniższe dane. Zbiorcze zestawienie powyższych 

informacji zawiera tabela oraz wykres.  

 szkoły podstawowe gimnazja 

1997/1998 5 735 0 

1998/1999 5 326 0 

1999/2000 4 278 721 

2000/2001 3 248 1337 

2001/2002 3 131 1898 

2002/2003 3 021 1 662 

2003/2004 2 911 1 501 

2004/2005 2 835 1 363 

2005/2006 2776 1 268 

Tabela 16. Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach 
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Wykres 8. Ilość uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach. 

 

Podsumowując - dzieci i młodzież z Gminy  mają zapewniony dostęp do edukacji. 

Wystarczająca ilość szkół podstawowych i gimnazjów pozwala uczyć się w klasach nie 

przekraczających średnio 21 uczniów w szkołach podstawowych i 24 w gimnazjach. Średnie 

te z czasem będą jeszcze ulegały zmniejszeniu, lub zostanie ograniczona liczba klas, na co 

wskazują dane demograficzne. Bliskość Szczecina daje duże możliwości studiowania na 

wyższych uczelniach bez dodatkowych kosztów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania. 

Jednym z istotnych zadań stawianych sobie przez samorząd były działania na rzecz budowy 

społeczeństwa zakorzenionego w polskiej kulturze, otwartego na świat wartości europejskich. 

Dbałość o realizację tego zadania przejawia się głównie poprzez stworzenie właściwych 

warunków do funkcjonowania gminnych instytucji kultury: Biblioteki im. Marii 

Skłodowskiej-Curie i Miejskiego Ośrodka Kultury. 

Biblioteka 

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie powstała w 1948 roku. Swoją siedzibę ma w jednym 

z najbardziej szacownych budynków naszego miasta, zlokalizowanym na polickim rynku. 

Minione lata nie były dla biblioteki najłatwiejszym okresem, czas ten to coraz większa 

konkurencja mediów elektronicznych. To także okres zmian strukturalnych w sieci filii 

Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie. Likwidacji uległy filie w Przęsocinie i w Szpitalu. 

Biblioteki w Policach-Jasienicy, Tanowie i w Trzebieży włączono w struktury bibliotek 

szkolnych. Minione lata jednak pokazują, że książka nadal ma liczne grono swoich 

odbiorców. Księgozbiór biblioteki liczy obecnie ponad 100 000 woluminów, w tym ponad 4,5 

tysiąca to księgozbiór działu muzycznego. Ze zbiorów bibliotecznych korzysta ponad 7,5 

tysiąca czytelników.  

Miejski Ośrodek Kultury 

Centrum kulturalne Gminy stanowi Miejski Ośrodek Kultury, który skupia w swojej siedzibie 

wiele podmiotów realizujących cele kreowania i upowszechniania kultury. W Miejskim 

Ośrodku Kultury w Policach znajduje się galeria sztuki, sala widowiskowa, liczne pracownie, 

studio nagrań, kawiarnia oraz kino.  

W Miejskim Ośrodku Kultury działa 31 stałych grup i zespołów,  a ogólna ilość uczestników 

stałych zajęć wynosi około 450-500. 

Średnio w roku organizowanych jest około 200 imprez w tym:  
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•   70 imprez własnych np. koncerty,  

•   25 imprez okolicznościowych, 

•   80 imprez współorganizowanych,  

•   12 wystaw i wernisaży. 

MOK jest organizatorem wielu cyklicznych imprez o charakterze masowym, m.in.: 

1) "Cecyliada" - święto muzyki sakralnej. Polickie Dni Muzyki - Cecyliada  to 

prezentacja przede wszystkim dorobku chórów lokalnych (szczecińskich i 

polickich) oraz możliwość wysłuchania koncertów w wykonaniu najbardziej 

uznanych zespołów w Polsce. Do tej pory przed policką publicznością 

prezentowały się m.in.. Schola Cantorum Gedaniensis, Słowiki Polskie, Pueri 

Cantores Tarnoviensis, Cantores Minores z Warszawy, Słowiki Szczecińskie, 

2) "Majowe Przebudzenie" - impreza plenerowa, organizowana w pierwszych 

dniach maja, podczas których przed policką publicznością występują 

największe gwiazdy polskiej estrady; 

3) "Trzebieskie Neptunalia" - impreza plenerowa na zakończenie etapowych 

regat turystycznych, odbywających się w Trzebieży nad Zalewem 

Szczecińskim; 

4) Międzynarodowe Dni Polic (Dzień Chemika) - plenerowa impreza o 

charakterze rodzinnego festynu rekreacyjno-sportowego, współorganizowana z 

Z. Ch. „Police” S.A. 

7. SPORT I REKREACJA 

19 grudnia 2003 roku Rada Miejska  w Policach podjęła Uchwałę Nr XVI/120/03  w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach. 

Przedmiotem działalności OSiR jest m.in. organizacja imprez o charakterze sportowo – 

rekreacyjnym, zapewnienie właściwej eksploatacji bazy sportowej, współpraca ze 

stowarzyszeniami i klubami sportowymi. OSiR organizuje również imprezy sportowe 

najwyższej rangi – Mistrzostwa Polski oraz realizuje projekty transgraniczne.  

Bazę sportową OSiR stanowi Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej, Kompleks 

Rekreacyjno – Sportowy przy ul. Piaskowej, Gminne Centrum Edukacji i Rekreacji, 

Kompleks turystyczny w Trzebieży, oraz Zespół Obiektów Rekreacyjno – Sportowych przy 

ul. Rybackiej w Trzebieży. Od 08.06.2005 w strukturach organizacyjnych OSiR funkcjonuje 

Gminne Centrum Informacji – przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Aktywizacji 

Zawodowej Absolwentów ,,Pierwsza Praca”.  

8. TURYSTYKA 

Bogata historia Gminy, wiele ciekawych zabytków jak i walory turystyczno – przyrodnicze 

predysponują tereny do uprawiania różnych form turystyki, zwłaszcza wodnej, rowerowej 

oraz pieszej. Na terenie miasta Police znajduje się wiele interesujących zabytków, do których 

należą: 

– gotycka kaplica - jedyna pozostałość po XIII-wiecznym Kościele Najświętszej Marii 

Panny, który rozebrano pod koniec wieku XIX. Ten niewielki, acz interesujący 

architektonicznie budynek, znajduje się w staromiejskiej części miasta, przy Placu 

Chrobrego. Na tym samym placu mieści się duży skwer ozdobiony oryginalną fontanną, 

będącą charakterystycznym obiektem miasta, 

– Neogotycki Kościół Mariacki, który dzięki strzelistej ponad 60-metrowej wieży, już z 

oddali widoczny jest w panoramie Polic. Zbudowany w końcu XIX wieku, przechodził 

zmienne koleje losu. Pomimo to, większość imponującej budowli pozostała 
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nienaruszona i dziś kościół należy do ważniejszych zabytków Polic stanowiąc jeden z 

nieoficjalnych symboli miasta. 

– Polickie Lapidarium - miejsce szczególne, znajdujące się w Parku Staromiejskim. 

Pełni ono funkcję podwójną: z jednej strony swoistego muzeum rzeźby nagrobnej, z 

drugiej - świadectwa pamięci i szacunku dla niegdysiejszych mieszkańców miasta i 

okolic. Prace przy tworzeniu Lapidarium rozpoczęły się na przełomie lat 1997/98. 

Odrestaurowano ponad 120 elementów cmentarnych z 24 przedwojennych niemieckich 

cmentarzy.  

– Klasztor Augustianów w Policach - Jasienicy – jeden z najciekawszych zabytków 

tych terenów. Mnisi przybyli tu już w wieku XIII i zbudowali pierwszy kościół na 

wyniosłości zwanej Wzgórzem Maryjnym. Ceglany klasztor, o czysto gotyckiej 

architekturze, powstał nieco później, w wieku XIV, zaś w czasie Reformacji przejęły go 

władze świeckie. Po II wojnie światowej zaniedbany obiekt popadł w ruinę. 

Paradoksalnie jednak owa dewastacja przyczyniła się do odsłonięcia pierwotnej, 

gotyckiej architektury klasztoru. 

 

Poza Policami na terenie Gminy do najważniejszych zabytków można zaliczyć: 

– Kościół w Pilchowie. Pierwsza wzmianka o Pilchowie pochodzi z 1286 r., kiedy 

wybudowano tutaj granitowy kościół. Do dzisiaj przetrwał neoromański kościół, ze 

zmianami dokonanymi w II połowie XIX wieku. Przy kościele zachowała się XIX-

wieczna dzwonnica o konstrukcji belkowej. 

– Kościół w Niekłończycy. Barokowa świątynia w Niekłończycy, wybudowana w 1778 

roku, dała początek osadnictwu na terenach zwanych wówczas Królewskim Polem. 

Budowla ma charakterystyczną dla Pomorza konstrukcję ryglową (szachulcową).  

– Pałac w Leśnie Górnym. Po roku 1862 rozpoczęła się budowa pałacu w stylu 

eklektycznym. Kilkadziesiąt lat później przy pałacu urządzono park z lipami, dębami, 

klonami i wierzbami płaczącymi. Po II wojnie światowej majątek należał do różnych 

instytucji. Aktualnie znajduje się w rękach prywatnego właściciela, który pałac 

odbudował. 

– Pałac w Zalesiu. W 1910 roku rodzina Amim-Schlagenthin wybudowała w Zalesiu 

trzykondygnacyjny pałac, z wysokim dachem i latarnią. Po II wojnie światowej Zalesie 

stało się osadą leśników, a nieremontowany pałacyk niszczał. W 2000 roku zakończono 

generalny remont pałacu, który stał się siedzibą Nadleśnictwa Trzebież. Pałac położony 

jest w sąsiedztwie Rezerwatu "Świdwie". 

Rozwój turystyki w gminie Police skupia się wokół naturalnych atrakcji przyrodniczych i 

krajobrazowych, takich jak: tereny nad Zalewem Szczecińskim w Trzebieży, tereny Puszczy 

Wkrzańskiej, oraz obszar ujścia Odry.  

Do głównych miejscowości turystycznych o znaczeniu ponadgminnym można zaliczyć 

Trzebież, Bartoszewo oraz Żółtew. W Bartoszewie znajdują się ogródki działkowe z 

zabudową letniskową oraz ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy, a w miejscowości Żółtew 

ośrodek jeździecki. W gminie znajduje się kilka ośrodków jeździeckich: Bartoszewo, Żółtew, 

Trzeszczyn, Przęsocin, Leśno Górne, Pilchowo.  

Wśród form turystyki największe znaczenie posiada turystyka piesza i rowerowa. W celu 

uprawiania bezpiecznej turystyki rowerowej i pieszej w Gminie wyznaczono szereg szlaków 

turystycznych. Na obrzeżach Puszczy Wkrzańskiej usytuowana jest 4,5 kilometrowa trasa 

rekreacyjna. Jest tak zaplanowana, aby można tu było wypocząć, zadbać o kondycję czy 

choćby zorganizować rodzinny piknik. Na całej długości trasy rozmieszczono przyrządy do 
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ćwiczeń, wygodne siedziska, tablice edukacyjne. Wyznaczono miejsca do grillowania. Ze 

ścieżki mogą korzystać amatorzy górskich rowerów. Wytyczenie i urządzenie trasy zostało 

tak pomyślane, aby mogły z niej korzystać zarówno dzieci jak i osoby starsze. 

Projektuje się również międzynarodową ścieżkę rowerową wokół Zalewu Szczecińskiego od 

Międzyzdrojów do Nowego Warpna. W zasięgu terytorialnym Gminy ścieżka ta przebiegać 

będzie ze Szczecina przez Pilchowo – Tanowo – Tatynię – Police-Jasienicę – Uniemyśl – 

Trzebież i dalej do Nowego Warpna. 

Trzebież położona jest na skraju Puszczy Wkrzańskiej na zachodnim brzegu przewężenia 

łączącego południową część Wielkiego Zalewu z Roztoką Odrzańską. Trzebież posiada 

dostęp do głębokowodnego toru wodnego prowadzącego z Zatoki Pomorskiej do Szczecina, a 

dalej do morskich i śródlądowych szlaków żeglugowych. Walory położenia geograficznego, 

dotychczasowe doświadczenia oraz istniejący potencjał (techniczny, organizacyjny i ludzki) 

predestynują Trzebież do realizacji funkcji portowo – turystycznej.  

Obecnie głównym atutem miejscowości, odróżniającym ją od sąsiadujących ośrodków 

portowych, jest znaczący potencjał do obsługi żeglarstwa. Dla rozwoju turystyki, obok 

atrakcji w postaci imprez sportowych i rozrywkowych nie mniej ważna jest baza noclegowa 

oraz usługowa. Całoroczną bazę noclegową w Trzebieży stanowi 120 miejsc noclegowych 

oraz pole biwakowe przeznaczone dla 180 osób (nie licząc kwater prywatnych). Największym 

mankamentem jest zanieczyszczenie wód Zalewu Szczecińskiego i zbyt mała plaża w 

odniesieniu do potrzeb rozwijającej się turystyki. 

W Trzebieży zlokalizowany jest kompleks rekreacyjny. Kompleks o powierzchni  36 000 m2 

obejmuje pole biwakowe dla 180 obozowiczów, plac zabaw dla dzieci i 3 wielofunkcyjne 

boiska do gry.  

W Trzebieży ma swoja siedzibę Centralny Ośrodek Żeglarstwa Polskiego Związku 

Żeglarskiego im. Andrzeja Benesza – największej szkoły żeglarstwa morskiego w Polsce. 

COŻ jest organizatorem rejsów pełnomorskich  po Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym. Od 

wielu lat bierze czynny udział w zlocie żaglowców Tall Ships Races na jachcie Kapitan 

Głowacki. Ośrodek dysponuje licznym, różnej wielkości sprzętem pływającym 

przeznaczonym do szkolenia w rejsach morskich i kursach stacjonarnych. Dwa baseny 

jachtowe przystosowane są do cumowania jednocześnie 120 jednostek. W Trzebieży znajduje 

się największy na Zalewie Szczecińskim port rybacki, handlowy, pasażerski i żeglarski.  

W celu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi miejscowości poprzez rozbudowę 

infrastruktury terenów położonych wzdłuż brzegu Zalewu Szczecińskiego będących 

własnością Gminy Police i Polskiego Związku Żeglarskiego podpisano umowę, której celem 

jest wspólne finansowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania, studium wykonalności i 

raportu oddziaływania na środowisko. Działania zmierzają do realizacji przedsięwzięcia pn. 

„Budowa infrastruktury dla ekologicznego rozwoju turystyki, rekreacji i sportów wodnych w 

Trzebieży”. Przedmiotem wspólnych działań jest kompleksowe zagospodarowanie oraz 

przygotowanie do zainwestowania terenu o powierzchni około 110 ha. W ramach projektu 

przewiduje się między innymi: 

1) Modernizację istniejącego portu jachtowego (przebudowa basenów „A” i „B”, pirsu 

„T”, budowę nowych falochronów, przebudowe nawierzchni, budowę nowego 

ogrodzenia oraz systemu ochrony terenu, remont i przebudowę istniejącego budynku 

COŻ.  

2) Budowę nowego basenu jachtowego wraz z zapleczem technicznym (slip, zaplecze 

hangarowe i remontowe, stacja paliw). 

3) Budowę zespołu obiektów sportowych.  

4) Zagospodarowanie terenów wzdłuż Zalewu Szczecińskiego (rozbudowa plaży wraz z 

zapleczem i  trasy spacerowe). 
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W ramach przedsięwzięcia powstać ma m.in. marina gościnna zlokalizowana w  pełni 

wyremontowanym basenie obecnego portu jachtowego Centralnego Ośrodka Żeglarskiego.   

Port Morski w Trzebieży 

Rozwój funkcji portowej Trzebieży jest pochodną posiadania na swoim terenie największego 

na Zalewie Szczecińskim wielofunkcyjnego portu morskiego. Od strony wody do portu 

prowadzą dwa tory podejściowe, od strony południowej (dł. 2060, szerokość – 30 m, gł. 4,0 – 

4,5 m) i północnej (dł. 2140 m, szerokość – 30 m, głębokość – 4,0 – 4,5 m). Od strony 

wschodniej port osłonięty jest falochronem w kształcie prostokątnej, zadrzewionej, sztucznie 

usypanej wyspy. Wewnętrzny obszar portowy składa się z dwóch zasadniczych części: 

pierwsza obejmuje basen handlowy (południowy) i trzy małe baseny dla postoju łodzi 

rybackich, drugą stanowi basen północny przyległy do Centralnego Ośrodka Żeglarstwa PZŻ, 

przedzielony betonowym pirsem w kształcie litery T na dwa baseny A i B. Pomiędzy 

basenem północnym a południowym znajduje się nabrzeże tranzytowe, gdzie odbywają się 

odprawy graniczne i cumują statki pasażerskie. W obu basenach jachtowych może przebywać 

jednocześnie 120 jednostek, w tym 40 w basenie A, gdzie stoją jachty „Ośrodka” i 80 w 

basenie B. Długość nabrzeży portu w Trzebieży oraz głębokość przy nich prezentuje  

tabela 17. 

 

Nabrzeża 
Długość w [m] Głębokość w [m] 

Nabrzeże Tranzytowe 206 4,3 – 4,5 

Nabrzeże Dalbowe 595 4,0 

Nabrzeże PRCiP 102 4,1 – 4,3 

w Basenie nr 1 198 0,5 – 3,0 

w Basenie nr 2 235 2,0 

w Basenie nr 3 235 2,7 

w Basenie Żeglarskim 430 0,5 – 3,0 

Tabela 17. Długość oraz głębokość przy nabrzeżach portu Trzebież 

Źródło: Locja Bałtyku. Wybrzeże Polskie. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej. Gdynia 2001, s. 189. 

Ogólny stan techniczny obiektów hydrotechnicznych w porcie można uznać za dobry, choć 

istnieje w tym względzie zróżnicowanie przestrzenne. Na terenie portu zlokalizowany jest 

duży ośrodek obsługi żeglarzy (Centralny Ośrodek Żeglarstwa PZŻ) ze zbudowaną w latach 

1959 - 1962 przystanią jachtową.  Centralny Ośrodek Żeglarstwa jest największą w Polsce 

szkołą żeglarską, organizującą kursy szkoleniowe i turystyczne.  

Port w Trzebieży posiada również warunki do  obsługi żeglugi pasażerskiej. Ruch pasażerów 

w porcie Trzebież w latach 1995 – 2006 prezentuje tabela 18. 

LATA przypłynęło wysiadło wsiadło odpłynęło 

1995 124 216 52 076 52 076 124 216 

1996 61 975 28 700 13 887 19 388 

1997 14 239 7 465 2 642 9 416 

1998 2 642 114 19 2 547 

1999 42 588 5 905 5 956 42 639 

2000 108 962 40 968 39 911 107 905 

2001 218 486 91 677 92 609 217 660 

2002 165 154 71 296 70 963 164 821 

2003 71 580 22 260 21 402 70 722 

2004 16 547 3 708 3 568 16 407 

2005 5 980 157 2 150 7 973 

2006* 4 909 45 1 558 6 422 

Tabela 18. Ruch pasażerów w porcie Trzebież w latach 1995 - 2006 

* dane do końca m-ca sierpnia 2006 r. 
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Źródło: Opracowanie na podstawie materiałów Kapitanatu Portu w Trzebieży Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Charakterystyczną cechą żeglugi pasażerskiej w relacjach z portami Zalewu Szczecińskiego 

w latach 90 – tych był rozwój tzw. żeglugi wolnocłowej. Poza tym rodzajem żeglugi port w 

Trzebieży w ostatnich latach obsługiwał również statki wycieczkowe (głównie armatorów 

niemieckich) oraz statki naukowo – badawcze.  

Tradycyjną funkcją większości portów nie mających podstawowego znaczenia dla gospodarki 

narodowej, w tym portu w Trzebieży jest obsługa rybołówstwa. W rezultacie przełowienia 

łowisk oraz degradacji środowiska naturalnego baza surowcowa rybołówstwa w rejonie ujścia 

Odry jest dosyć uboga, chociaż stabilna
1
. Ilość i strukturę połowów ryb rybaków z portu 

Trzebież prezentuje tabela 19. 

Gatunek 
Ilość w kg 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 07.2006 

Sandacz 43 265 42 119 35 650 35 250 33 325 20 736 14 295 10 231 

Okoń 301 380 215 753 281 750 323 000 337 164 251 499 211 737 100 031 

Węgorz 41 500 24 744 23 700 21 000 13 675 12 459 11 693 6 780 

Leszcz 380 630 259 114 164 955 204 700 359 046 363 962 261 121 137 904  

Płoć 212 800 257 544 253 985 291 800 375 492 286 871 235 386 145 221 

Inne 12 452 26 246 24 670 38 850 26 377 10 766 4 211 837 

Ogółem 962 027 825 520 784 710 914 600 1 145 079 946 293 738 443 401 004 

Tabela 19. Ilość i struktura połowów ryb rybaków z portu Trzebież w latach 1999 – 0.7. 2006 

Źródło: Opracowanie na podstawie materiałów Kapitanatu Portu w Trzebieży Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Ilość złowionych ryb przez miejscowych rybaków nie pozwala na rozwinięcie na miejscu ich 

przetwórstwa. Obsługa jednostek rybackich, sprzętu połowowego i ryb ogranicza się do 

dokonywania wyładunku, nieskomplikowanych napraw sprzętu, czy wstępnej obróbki 

surowca (ryby transportowane są samochodami do Szczecina i dalej w głąb kraju).  

Dla żeglugi towarowej Trzebież stanowi jedynie port tranzytowy (obsługa barek pływających 

głównie w relacjach z portami niemieckimi), choć w porcie istnieją możliwości przeładunków 

w relacjach statek – nabrzeże, statek – samochód i odwrotnych (brak jednak bocznicy 

kolejowej).  

Powyższa charakterystyka potwierdza tezę, iż port w Trzebieży dysponuje znacznym 

potencjałem umożliwiającym realizację wielu funkcji gospodarczych. Każda  

z tych funkcji może w znaczącym stopniu wpływać na rozwój lokalny najbliższego otoczenia. 

9. OPIEKA ZDROWOTNA 

W Policach głównym ośrodkiem publicznej ochrony zdrowia jest Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, w strukturze którego znajduje się szpital. Ponadto w 

zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w gminie Police funkcjonują Niepubliczne Zakłady 

Opieki Zdrowotnej m.in. „POLVITA”, CONSULTA”, „ALMED” „MEDICA” oraz prywatne 

gabinety lekarskie. Specjalistyczna opieka zdrowotna skupia się wokół ośrodków 

wyspecjalizowanych m.in. w dziedzinach ginekologiczno – położniczej, dermatologii i 

wenerologii oraz stomatologii.  

Rehabilitacją leczniczą zajmują się dwa ośrodki tj.: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka 

Lekarska Artur Jędruch oraz NZOZ „ŚROD-MED”. System opieki zdrowotnej uzupełniają 

apteki oraz punkty apteczne na terenie miasta i Gminy Police.  

                                                 
1
 Podano za: J. Góra: Niektóre uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju małych portów w rejonie 

ujścia Odry. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Wydziału Transportu i Łączności. 
Nr 2, 1992, s. 81. 
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Poziom zabezpieczenia mieszkańców w ogólną i specjalistyczną opiekę zdrowotną obrazuje 

wskaźnik ilości łóżek szpitalnych na jednego mieszkańca. W wielkościach bezwzględnych w 

roku 2006 ilość łóżek na 1.000 mieszkańców wynosi 5,0 dla Województwa 

Zachodniopomorskiego, 5,64 dla Podregionu, 2,74 dla Powiatu oraz 3,78 dla Gminy.  

10. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Organizacje pozarządowe odgrywają ogromne znaczenie w życiu publicznym służąc 

kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu problemów społecznych. Rolą 

organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego, oprócz realizacji celów statutowych, jest również włączenie się w budowanie 

samorządności lokalnej. W Gminie Police działa szereg organizacji, które podejmują 

działania na rzecz ochrony środowiska, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i 

promocji zdrowia oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej i 

przeciwdziałania patologiom. Stowarzyszenia prowadzą także aktywną działalność w zakresie 

poradnictwa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej w zakresie prawa pracy i 

bezrobocia, ochrony praw lokatorów, prawa rodzinnego, cywilnego i konsumenckiego. W 

Policach funkcjonują stowarzyszenia, które działają na rzecz wyrównania szans osób z 

upośledzeniem umysłowym, zrzeszają osoby niepełnosprawne intelektualnie, członków ich 

rodzin, opiekunów prawnych i przyjaciół w celu tworzenia warunków przestrzegania wobec 

nich praw człowieka i promowania ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

11. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Miasto Pasewalk i Gmina Police podpisały 15 lipca 1999 r. umowę dotyczącą rozwoju 

przyjacielskich stosunków i współpracy. Wymiana doświadczeń obejmuje zagadnienia z 

zakresu administracji, kultury, oświaty, pomocy społecznej, rozwoju lokalnego i tworzenia 

wspólnych koncepcji. Współpraca transgraniczna w dużej mierze dotyczy także sportu i 

rekreacji oraz projektów związanych z dofinansowaniem ze środków europejskich. Gmina 

Police i Miasto Pasewalk przygotowują komplementarne projekty związane z rozwojem 

turystyki i przedsiębiorczości w regionie. Szkoły podstawowe i gimnazjalne z Polic i 

Pasewalku biorą udział w szeregu projektów współfinansowanych w ramach Polsko- 

Niemieckiej Wymiany Młodzieży, Programu Młodzież. Delegacje miast partnerskich 

uczestniczą w spotkaniach noworocznych, turniejach „Toczenia Kuli”, spotkaniach rad 

nadzorczych zakładów komunalnych. Pracownicy urzędów w Pasewalku i Policach 

uczestniczą w spotkaniach roboczych związanych z przygotowywaniem komplementarnych 

projektów do Programu INTERREG IIIA oraz z aplikowaniem o środki do nowego okresu 

kontraktowania, organizują wspólne ekspozycje podczas targów gospodarczych i 

turystycznych. Na spotkaniach grup roboczych omawiane są także plany rozwoju miast 

partnerskich. Współpraca rozwija się również pomiędzy polickimi zakładami budżetowymi, 

m. in.  Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, Zakładem Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej a Zakładami Miejskimi w Pasewalku. W celu poprawy bazy turystycznej oraz 

rozbudowy oferty turystycznej w Euroregionie Pomerania Gmina Police poparła projekty 

Pasewalku pt. „Parking wodny przy stacji artystycznej w Pasewalku” i „Pokazy Osiągnięć 

Regionu Uecker Randow 2006”. Gmina Police i Miasto Pasewalk są partnerami w 

międzygminnej grupie roboczej, która zajmuje się promocją szlaku wodnego Uckerseen – 

Zalew Szczeciński – Odra  - Police. W zakresie realizacji wspólnych projektów gmina Police 

współpracuje także z Prenzlau, Torgelow, Eggesin, Norden i innymi niemieckimi miastami.  

Obecnie współpraca odbywa się już na poziomie poszczególnych wydziałów urzędu i 

pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz szkół, w zakresie realizacji 

wspólnych celów i projektów. 
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21 sierpnia 1992 r. Gmina Police podpisała umowę z Gminą Korsor w Danii w ramach 

Współpracy Miast Partnerskich. Partnerzy wspierają głównie współpracę w zakresie wymiany 

młodzieży, wymiany oświatowej i kulturalnej, sportu i turystyki oraz kojarzenia 

przedsiębiorstw i organizacji społecznych. 

W maju 2002 r. Rada Miejska w Policach podjęła uchwałę w sprawie podpisania umowy o 

rozwoju przyjacielskich stosunków i współpracy z miastem Nowy Rozdół na Ukrainie. 

Współpraca związana jest głównie z wymianą młodzieży oraz doświadczeń w zakresie 

funkcjonowania instytucji samorządowych. Nowy Rozdół korzysta z doświadczeń Gminy 

Police w zakresie pozyskiwania środków przedakcesyjnych, przygotowując się do 

możliwości, które niesie za sobą rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód. 

12. ELEMENTY ZARZĄDZANIA GMINĄ POLICE 

Zgodnie z ustawą z 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym Gmina Police stała się jednostką 

zasadniczego podziału terytorialnego. Gmina jest prawnie zorganizowanym związkiem osób 

określonym w ustawie jako wspólnota samorządowa. Organem stanowiącym i kontrolnym we 

wszystkich sprawach gminy jest Rada Miejska, w której skład wchodzą radni wybrani na 

czteroletnią kadencję. Organem wykonawczym jest Burmistrz Gminy. 

W skład struktur organizacyjnych Gminy Police wchodzą ponadto: 

• jednostki budżetowe: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Straż Miejska  

• instytucje kultury: Miejski Ośrodek Kultury, Biblioteka im. Marii Skłodowskiej – 

Curie. 

• zakłady budżetowe: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakład 

Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 

Żłobek Miejski, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja.  

• spółki gminne: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Trans – Net”, 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 

• spółki z udziałem gminy Police: Szczecińsko – Polickie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne sp. z.o.o., Infrapark Police S.A., Zarząd Morskiego Portu Police sp. z 

o.o. 

Tym samym Gmina ma wpływ na zarządzanie majątkiem publicznym, sprawuje nadzór nad 

rozwojem, utrzymaniem i sposobem zarządzania szeroko pojętą infrastrukturą techniczną.  

Nagrody i wyróżnienia 

W konsekwencji realizacji wieloletnich inwestycji proekologicznych Gmina Police Gmina 

Police uhonorowana została licznymi nagrodami w krajowych i regionalnych konkursach 

ekologicznych m.in. I miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko – wiejskich w III edycji 

konkursu „Najbardziej ekologiczna Gmina 2001 r.” organizowanego przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego, wyróżnienie w 6 edycji konkursu LIDER POLSKIEJ EKOLOGII 

organizowanym przez Ministerstwo Środowiska, „Najbardziej ekologiczna gmina 2001 – 

2003, „Nasza Gmina w Europie”. 1 grudnia 2005 r. Zarząd Województwa 

Zachodniopomorskiego, w uznaniu zasług dla rozwoju regionu nadał Miastu i Gminie Police 

złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Odznaka przyznawana jest osobom i 

instytucjom, które przyczyniły się do rozwoju Pomorza Zachodniego, a także do promocji 

województwa w kraju i zagranicą.  
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13. BUDŻET GMINY POLICE 

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Police w 2005 r. zamknęło się kwotą 91.821.084 PLN 

(co stanowi spadek w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,77%). Dynamikę oraz wzajemną 

zależność dochodów i wydatków pokazuje Wykres 9. 
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Wykres 9. Budżet Gminy Police w latach 2002-2005 [w mln PLN] 

W kategorii bezwzględnego poziomu dochodów budżetowych Gmina Police jest jedną z 

największych gmin Województwa Zachodniopomorskiego (po Kołobrzegu i Stargardzie - nie 

licząc miast na prawach powiatu). W 2005 roku dochód na 1 mieszkańca gminy Police 

wynosił 2.218 zł.  

Wykres 10 pokazuje wartości dochodu budżetu na jednego mieszkańca w Gminie Police w 

latach 2000-2005.  
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Wykres 10. Dochody budżetu Gminy Police na jednego mieszkańca w latach 2000 – 2005 

Od 2000 roku dochody gminy Police przejawiają trend wzrostowy (z 1837 zł w 2000 roku do 

2361 zł w 2005 ), wskazuje to na rosnącą stronę dochodową gminy. 
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Struktura dochodów Gminy jest charakterystyczna dla gminy, na terenie której znajduje się 

duży zakład przemysłowy. Strukturę wybranych pozycji dochodów Gminy na tle innych gmin 

przedstawia Wykres 11. 
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Wykres 11. Struktura głównych pozycji dochodów budżetów gmin w 2005 r. 
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Wykres 12. Struktura dochodów budżetu Gminy Police w 2005 r. 

Dochody z podatków sięgają 60% ogółu dochodów Gminy. W strukturze podatków ponad 

72% to dochody własne, z czego 89,8% to podatek od nieruchomości. W strukturze podatku 

od nieruchomości 76% to podatek płacony przez Z.Ch. „Police”SA. 

Wynika z tego, że ok. 29% dochodów budżetu Gminy to podatek od nieruchomości płacony 

przez Z.Ch. „Police” SA. Jeśli dodamy do tego udział w podatku od osób fizycznych to 

wpływy podatkowe z Z.Ch. „Police” SA stanowią około 45% budżetu Gminy. 

W strukturze dochodów z majątku Gminy 30,1% stanowią dochody ze sprzedaży mienia, 

21,1%, to dzierżawa gruntu i mienia, a 15,2% to wieczyste użytkowanie, zarząd i 

użytkowanie. W strukturze subwencji 99% stanowi część oświatowa. W strukturze dotacji i 

środków 49,0% to dotacje i środki na zadania własne Gminy, 49,2%  to dotacje na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami, natomiast 

1,8%, to dotacje na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień. 

Łączna suma wydatków Gminy Police w 2005 r. wyniosła 90.415.145 PLN (co stanowi 

wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 5,1%). Wydatki ogółem na jednego mieszkańca 
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gminy w roku 2005 wyniosły 2.184 PLN, z czego 422 PLN to wydatki na inwestycje co 

stanowi 19,6% całości wydatków.  

 

 

Wykres 13. Wydatki na inwestycje na 1 mieszkańca w Gminie Police 

Od 2000 r. wydatki na inwestycje wzrosły w gminie Police o 31% do 422 zł w 2005 roku. 

Szczegółową strukturę wybranych wydatków Gminy Police w 2005 r. przedstawia Wykres 
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Wykres 14. Struktura wybranych wydatków Gminy Police w 2005 r. 

Gmina Police charakteryzuje się relatywnie wysokim udziałem wydatków bieżących (w 

porównaniu z wydatkami inwestycyjnymi). Wysokość wydatków inwestycyjnych na jednego 

mieszkańca wynosi 422 PLN. (porównanie z wybranymi gminami na wykresie 15). 
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Wykres 15. Struktura wydatków Gminy Police na 1 mieszkańca 

14. EFEKTYWNOŚĆ DOTYCHCZASOWEGO KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW PRZEDAKCESYJNYCH, 

STRUKTURALNYCH, PROGRAMÓW WSPÓLNOTOWYCH ORAZ INNYCH FINANSOWYCH ŹRÓDEŁ 

ZEWNĘTRZNYCH. 

Dostęp do środków przedakcesyjnych jak i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 

przyniósł istotne, pozytywne zmiany w krajobrazie inwestycji gminy Police.  

PHARE CBC 

”Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych w Gminie Police – etap I i II” 

W ramach Programu Phare CBC Gmina Police otrzymała dofinansowanie na realizację 

inwestycji związanych z kompleksową kanalizacją: 

etap I – dofinansowanie: 1 066 538,08 euro 

etap II – dofinansowanie: 2 549 795,16 euro 

W ramach etapu I inwestycji wykonano około 32 km kanalizacji sanitarno – grawitacyjnej 

wraz z 330 przyłączami, w tym kolektor łączący miejscowość Trzebież, Uniemyśl, 

Niekłończycę, Dębostrów i Police – Jasienicę z oczyszczalnią ścieków ZCH „POLICE” SA. 

Ponadto w celu przyjęcia do oczyszczania ścieków komunalnych zmodernizowano 

oczyszczalnię. Całkowicie skanalizowano Police – Jasienicę, Dębostrów, starą część Polic w 

rejonie Kościuszki  i Konopnickiej. Równolegle prowadzono budowę kanalizacji deszczowej 

w rejonie ulic Kościuszki w Policach oraz Policach – Jasienicy.  

W ramach etapu II prowadzona jest inwestycja  obejmująca wykonanie ok. 60 km kanalizacji 

sanitarno – grawitacyjnej i przyłączenie do niej 10 miejscowości gminy Police. W ramach 

inwestycji realizowana jest infrastruktura kanalizacyjna w Trzebieży, budowa kanalizacji 

ściekowej w Niekłończycy, Uniemyślu, Drogoradzu, Tatyni, Wieńkowie oraz modernizacja 

systemu przy ul. Traugutta w Policach. Ponadto inwestycja obejmie odprowadzanie ścieków i 

wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej, Nadbrzeżnej, Topolowej, Modrzewiowej, 

Jesionowej, Szpilkowej, Bukowej, Świerkowej i Jodłowej w Policach oraz w rejonie na 

zachód od ul. Kościuszki w Policach. 
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Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 

Projekt "Budowa stacji uzdatniania wody w ramach kompleksowej poprawy jakości 

wody w Gminie Police" - Z/2.32/I/12/18/04 otrzymał dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

Całkowita wartość projektu: 11 699 259  zł 

Dofinansowanie  (EFRR): 8 774 444  zł  

Wkład własny: 2 924 814 zł  

Przedmiotem projektu jest budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu w Policach przy ul. 

Grzybowej o wydajności 3,33 mln m3/rok (380 m3/h) o przepustowości 9120 m3/d z 

przeznaczeniem dla miasta Police i miejscowości Trzeszczyn i Siedlice, modernizacja 17 

studni na ujęciu oraz odprowadzenie wód popłucznych poprzez odstojnik do sieci kanalizacji 

deszczowej. Projekt obejmował ponadto wymianę rurociągu stalowego Ø 400mm na odcinku 

zbiorniki retencyjne - sieć miejska o długości 951,5 m i wykonanie odrębnego rurociągu PE 

Ø 315 mm zasilającego zbiorniki retencyjne w Przęsocinie o długości 2381 m oraz budowę 

budynku socjalno-technicznego.  

 

Projekt "Poprawa infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w Policach i wdrożenie 

systemu obiegu dokumentów" - Z/2.32/I/1.5/19/04 otrzymał dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).  

Całkowita wartość projektu: 199 444  zł 

Dofinansowanie  (EFRR): 149 583  zł  

Wkład własny: 49 861 zł  

Projekt dotyczył rozbudowy i modernizacji infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w 

Policach w ramach przygotowania administracji do wdrożenia elektronicznego systemu 

obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych 

usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. 

INTERREG III A 

Projekt pn. „Rozbudowa tras rowerowych w Policach – ekologiczna i bezpieczna 

alternatywa transportowa. Realizacja koncepcji transgranicznego szlaku rowerowego 

wokół Zalewu Szczecińskiego” otrzymał dofinansowanie ze środków Inicjatywy 

Wspólnotowej INTERREG III A. 

Całkowita wartość projektu: 708 968 zł 

Dofinansowanie: 531 726 zł  

Wkład własny:  177 242 zł  

Realizacja inwestycji przyczyni się do powstania jednolitego, funkcjonalnego i bezpiecznego 

ciągu komunikacyjnego o łącznej powierzchni 13 887 m2 w ul. Rurowej, Jasienickiej i 

Kuźnickiej. Zgodnie z projektem technicznym przedsięwzięcie obejmowało wykonanie 

wydzielonej dwukierunkowej  ścieżki rowerowej z kostki brukowej szarej i czerwonej, 

wykonanie obrzeży trawnikowych i oznakowanie trasy.  

 

Projekt pn. „Rozbudowa kompleksu turystycznego w Trzebieży”  

Całkowita wartość projektu: 3 885 696 zł 

Dofinansowanie: 2 509 214 zł 

Wkład własny:  852 522 zł 

W ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Gmina Police otrzymała 

dofinansowanie na realizację transgranicznej koncepcji rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i 

stworzenie polsko – niemieckiej oferty turystycznej w pasie szlaku wodnego Ueckerseen – 

Zalew Szczeciński – Police w Euroregionie Pomerania. Kompleks rekreacyjny zlokalizowany 
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w północno zachodniej części miejscowości obejmuje obszar 36 000 m2. Na jego terenie 

zlokalizowano pole namiotowe dla 180 obozowiczów z parkingiem strzeżonym, punktem 

pierwszej pomocy medycznej, zespołem sanitariatów oraz placem zabaw i boiskami do gier 

zespołowych.  

 

Porozumienie i współpraca - Przełamywanie barier językowych i budowanie trwałej 

współpracy transgranicznej przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych  w ramach 

kursów języka niemieckiego w Policach. 

Całkowita wartość projektu: 657 879 zł 

Dofinansowanie: 493 409 zł 

Wkład własny: 164 470 zł 

Przedmiotem projektu jest objęcie intensywną, certyfikowaną nauką języka niemieckiego, o 

różnym stopniu zaawansowania grupy 200 pracowników Urzędu Gminy w Policach, 

jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, spółek komunalnych a także 

przedsiębiorców z terenu gminy Police przez okres 15 miesięcy. 

INTERREG III B 

„Naturalne i kulturowe dziedzictwo Południowego Morza Bałtyckiego – wyzwania i 

perspektywa rozwoju regionalnego – Lagomar”. 

Całkowita wartość projektu: 66 664 euro 

Dofinansowanie: 49 998 euro 

Wkład własny: 16 666 euro 

Transgraniczne Targi Turystyczne połączone z międzynarodową konferencją „Dziedzictwo 

kulturowe szansą na rozwój”. Imprezy mające na celu promocję turystyczną Trzebieży są 

elementem projektu „Lagomar – Key to history – key to the future”, na który Gmina Police 

otrzymała dofinansowanie w ramach programu INTERREG III B. 

Kontrakt wojewódzki 

Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej Filii SP 8 w Policach. 

Całkowita wartość projektu: 306 000 zł 

Dofinansowanie 150 000 zł 

Wkład własny: 156 000 zł 

W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesne boisko sportowe, wielofunkcyjne o 

nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach 16,55mx28,40m o powierzchni 470,02 m
2
 o 

powierzchni 470,02m2 i boisko mniejsze o wymiarach 12,00 x 18,00m o powierzchni 216,02 

m
2
. Krawędzie boiska będą ograniczone obrzeżami chodnikowymi. 

 

„Budowa zintegrowanego systemu informacji turystycznej w Województwie 

Zachodniopomorskim -  II etap 

Całkowita wartość projektu: 96 680 zł 

Dofinansowanie: 67 676 zł   

Wkład własny: 29 004 zł 

Gmina Police jest partnerem w projekcie, liderem jest Zachodniopomorska Regionalna 

Organizacja Turystyczna. W wyniku realizacji projektu na terenie gminy Police zostanie 

ustawionych 5 samoobsługowych kiosków informacyjnych tzw. infomatów oraz zakupiony 

sprzęt komputerowy m.in. na wyposażenie budynku recepcji na nowopowstałym kompleksie 

rekreacyjnym w Trzebieży. 
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„Modernizacja bazy noclegowej Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży”  
Całkowita wartość projektu: 240 000 zł 

Dofinansowanie: 180 000 zł 

Wkład własny: 60 000 zł 

W wyniku realizacji projektu zostaną zmodernizowane 2 domki letniskowe na terenie 

Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży. Projekt przewiduje utworzenie w 

każdym domku 4 samodzielnych pokoi z oddzielnymi węzłami sanitarnymi. 

Na realizację projektów transgranicznych skutecznie pozyskują środki unijne Miejski 

Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji i polickie szkoły. 
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CZĘŚĆ II PROGNOZA KLUCZOWYCH UWARUNKOWAŃ FUNKCJONOWANIA GMINY POLICE 

1. PROGNOZA KLUCZOWYCH UWARUNKOWAŃ FUNKCJONOWANIA GMINY POLICE – 

STRESZCZENIE 

Procesy demograficzne, które będą zachodziły w Gminie Police są wynikiem aktualnej 

sytuacji demograficznej oraz specyfiki Gminy. Najistotniejszymi wielkościami 

demograficznymi dla podejmowania działań o charakterze strategicznym są liczba i 

struktura ludności Gminy. W Gminie Police w zakresie kształtowania się liczby ludności 

będą prawdopodobnie zachodziły następujące zjawiska: 

 niewielki wzrost liczby ludności do 42 834 osób w roku 2017 (aktualnie 40 457),  

 utrzymujący się ujemny przyrost naturalny – mimo prognozowanego wzrostu liczby 

urodzeń w najbliższych latach (wydaje się niemożliwe aby osiągnął pułap z 1983 roku – 

884 urodzenia, aktualnie mamy 380 urodzeń)
2
, 

 ciągłe wydłużanie się okresu życia zarówno kobiet jak i mężczyzn do poziomu 81,3 dla 

kobiet (aktualnie 77) i 74,5 dla mężczyzn (aktualnie 68,6), 

 utrzymanie ujemnego salda migracji. 

Natomiast w zakresie kształtowania się struktury ludności  w Gminie Police będą 

prawdopodobnie zachodziły zjawiska: 

– liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym (w tym szkolnym 0-18 lat) będzie spadać 

(i to na wszystkich poziomach – oprócz Powiatu) co jest uzasadnione tendencją 

kształtowania się dzietności kobiet poniżej poziomu reprodukcji – łączny 

prognozowany spadek o 1.785 osób, 
– ludność w wieku produkcyjnym w Gminie wzrośnie o ponad 13%, ale na podstawie 

analizy można zauważyć niekorzystną strukturę tej grupy wiekowej. Liczba ludności w 

wieku produkcyjnym mobilnym (19-43 lata) zmniejszy się nieznacznie. Ze względów 

demograficznych, co może zostać spotęgowane przez utrzymujące się ujemne saldo 

migracji - łączny prognozowany wzrost ludności w wieku produkcyjnym o 1.265 

osób, 
– nastąpi wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym niemobilnym (44 – 58 lat), 

– nastąpi znaczny wzrost liczby ludności w wieku przedemerytalnym (59 – 63 lata) oraz 

emerytalnym (64 i wyż.) – łączny prognozowany wzrost o 5.700 osób. 

Procesy demograficzne będą istotnym czynnikiem kształtowania się potrzeb w  zakresie 

infrastruktury. Wnioski wynikające z posiadanych informacji oraz z przeprowadzonych analiz 

można ująć następująco: 

 Kompleksowe inwestycje w zakresie poprawy jakości wody w gminie Police spowodują 

osiągnięcie wymaganych parametrów techniczno – jakościowych wody pitnej. 

 Kompleksowa kanalizacja Gminy Police w ramach realizacji przedsięwzięć 

inwestycyjnych pn.” Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych” w przypadku 

uzyskania dofinansowania ze środków europejskich na kolejne etapy powinna zostać 

zakończona do roku 2015. 

 Zdolność dostarczania gazu i zaspokajania przyszłych potrzeb jest nieograniczona. W 

roku 2005 zakończono kompleksową gazyfikację gminy Police. 

 Dostarczanie energii elektrycznej, przyłączanie abonentów do sieci telekomunikacyjnych 

jest praktycznie nieograniczone i zależy jedynie od popytu na te usługi. 

                                                 
2
 Dane z Wydziału Spraw Obywaletskich 
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 Poprawa infrastruktury transportowej i powiązań komunikacyjnych w gminie Police w 

bezpośredni sposób wpłynie na poprawę konkurencyjności i wzrost atrakcyjności 

inwestycyjnej terenów. Konieczne jest podjęcie działań inwestycyjnych mających na celu 

poprawę jakości dróg i ciągów komunikacyjnych w gminie oraz dostosowanie 

parametrów do wymogów unijnych.  

 Konieczne jest podjęcie działań na szczeblu regionalnym i krajowym dotyczące realizacji 

inwestycji pn. „Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina wraz ze stałą 

przeprawą przez rzekę Odrę w rejonie miasta Police”. Przedsięwzięcie obejmujące swoim 

zasięgiem Szczecin oraz gminy sąsiadujące ma niewątpliwie charakter regionalny, co 

sugeruje iż obejście w całym przebiegu powinno zostać zakwalifikowane jako droga 

krajowa a działania związane z finansowaniem inwestycji w głównej mierze skierowane 

na pozyskiwanie środków z Funduszu Spójności. 

Zwiększenie ilości i jakości inwestycji możliwe jest dzięki dostępności do zewnętrznych 

źródeł finansowania, w tym przede wszystkim funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.  

2. PROGNOZA ZJAWISK DEMOGRAFICZNYCH W GMINIE POLICE NA TLE TENDENCJI 

OGÓLNYCH  

2.1 Prognozowana liczba ludności w Gminie Police 

Zjawiska demograficzne w ubiegłych dziesięcioleciach w Gminie Police w dużej mierze były 

zdeterminowane powojennym rozwojem Regionu Zachodniopomorskiego oraz procesami 

migracyjnymi na Ziemię Szczecińską. Fakt ten ma także istotny wpływ na kształtowanie się 

procesów demograficznych w przyszłości. Zjawiska i tendencje demograficzne jakie daje się 

zaobserwować w Regionie, w Województwie Zachodniopomorskim, w Polsce, a nawet w 

Europie mają na ogół swoje bezpośrednie lub pośrednie odzwierciedlenie również w skali 

Gminy.  

Funkcjonowanie Polski w strukturach Unii Europejskiej, swobodny przepływ informacji i 

przenikanie z krajów wysoko rozwiniętych wielu modeli i wzorców zachowań o charakterze 

społecznym, kulturowym czy ekonomicznym są również w dużej mierze determinantami 

kształtowania się procesów demograficznych. Zrozumienie tych mechanizmów i umiejętność 

przełożenia ich na poziom lokalny jest pomocnym narzędziem w zakresie prognozowania 

zjawisk demograficznych i wynikających z nich konsekwencji dla rozwoju Gminy. 

Za punkt wyjścia do prognozy kształtowania się zjawisk demograficznych w Gminie Police 

przyjęto dwie wielkości tj. aktualną liczbę ludności oraz liczbę urodzeń w latach 1970 – 2002, 

które stanowią podstawę do sporządzenia tablicy wymieralności oraz prognozy struktury 

wieku mieszkańców w okresie opracowywania prognozy. 

Czynnikami determinującymi zjawiska demograficzne w Gminie Police są: przyrost naturalny 

i związany z nim współczynnik dzietności, liczba urodzeń, długość trwania życia oraz saldo 

migracji. 

Powszechnie obserwowanym w państwach rozwiniętych zjawiskiem jest malejąca dzietność 

kobiet. Liczba dzieci przypadająca na kobietę w wieku rozrodczym nieustannie spada nie 

tylko w Europie, ale i w Polsce. Tendencja kształtowania się współczynnika dzietności w 

Polsce jest taka sama jak w krajach europejskich z tym, że opóźniona w czasie.  

Współczynnik dzietności w wybranych krajach w tym i w Polsce spadł już poniżej poziomu 

reprodukcji prostej (tj. 2,2), a to oznacza ujemny przyrost naturalny
3
. 

                                                 
3
 W wielkich miastach Europy Zachodniej praktycznie nie widuje się dzieci. W Polsce także utrwala się model rodziny 

małodzietnej. Jest to szczególnie widoczne w miastach. Jedynie na terenach wiejskich  proces ten przebiega wolniej (model 
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Stąd można wysnuć wniosek, że tendencje krajów rozwiniętych będą miały, z pewnym 

opóźnieniem, swoje odzwierciedlenie w zjawiskach demograficznych w Polsce, w tym i w 

Gminie Police. 

Nie bez znaczenia dla kształtowania się procesów demograficznych w Gminie Police oprócz 

współczynnika dzietności ma prognoza kształtowania się przyrostu naturalnego. Przeszłą 

oraz prognozowaną wielkość przyrostu naturalnego w Polsce w latach 1950 – 2050 

przedstawia poniższy Wykres 16. 
 

 
Wykres 16. Przyrost naturalny w Polsce w latach 1950-2050 

Źródło: GUS 

Według prognoz, od roku ok. 2020 zacznie się okres stosunkowo wysokiego ujemnego 

przyrostu naturalnego, trwający kilkadziesiąt lat. Prognoza przyrostu naturalnego dla 

Województwa Zachodniopomorskiego w długim okresie czasu przedstawia się również 

niekorzystnie. Pokazuje to Wykres 17. 
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Wykres 17. Prognoza przyrostu naturalnego ludności w Województwie Zachodniopomorskim  w latach 1999-2030 

                                                                                                                                                         
rodziny wielodzietnej). Demograficzną katastrofę obserwujemy we współczesnej Hiszpanii. W kraju tym liczba urodzeń 
przypadających na kobietę spadła, z jednej z najwyższych w Europie w czasach frankistowskich, do poziomu 1,2 dziecka na 
kobietę obecnie. (por: Jan Frejlak: http://www.2a.pl/~sobies/spr/emeryt5.htm) 
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W okresie realizacji strategii przyrost naturalny będzie spadał. Rokiem przełomowym będzie 

rok 2018, w którym rozpocznie się długotrwały okres ujemnego, pogłębiającego się przyrostu 

naturalnego.  

Obok pogłębiającego się spadku liczby urodzeń w latach dziewięćdziesiątych systematycznie 

zmniejszał się napływ ludności ze wsi do miast. W 2000 r. po raz pierwszy saldo migracji 

ludności między obszarami miejskimi i wiejskimi jest dla miast ujemne. W całym 

dziesięcioleciu 1991-2000 z tytułu przewagi napływu migracyjnego ze wsi nad odpływem na 

wieś, liczba ludności miejskiej zwiększyła się o 364,2 tys. osób, wobec 1.344,0 tys. osób w 

dziesięcioleciu 1981-1990. 

W ostatnich latach obserwuje się zjawisko odwrotne - wzrost przepływu ludności z dużych 

miast do miejscowości położonych bezpośrednio poza ich granicami administracyjnymi. 

Miejscowości te (małe miasta i wsie) stają się stopniowo “sypialniami” dla ludności 

zawodowo związanej z miejskim centrum. W 1990 r. połowa ludności miejskiej kraju 

zamieszkiwała w dużych miastach, liczących 100 tys. i więcej ludności, a w 2000 r. wskaźnik 

ten zmalał do 47,9%. Dane statystyczne nie potwierdzają wyraźnie takiej tendencji dla Gminy 

Police. 

Gminy zachodniopomorskie są znacznie zróżnicowane pod względem demograficznym. 

Zróżnicowanie to wyraża się m.in. poprzez stopień zurbanizowania, stopień feminizacji, 

strukturę ludności według wieku oraz poziom ruchu naturalnego ludności. 

Zróżnicowanie to znajduje odzwierciedlenie w prognozach przyrostu ludności w 

poszczególnych gminach i powiatach w Polsce. W najbliższych kilkudziesięciu latach liczba 

powiatów, w których nastąpi ubytek ludności (163) będzie mniej więcej taka sama, jak liczba 

powiatów, w których nastąpi przyrost ludności (160). Geograficzny rozkład Powiatów z 

uwzględnieniem tej tendencji pokazuje Rysunek 3. 

 
Rysunek 3.Przewidywany przyrost ludności według powiatów 

źródło:  GUS 

Powiat Policki jest według tych prognoz w grupie, w której nastąpi przyrost ludności. 

Podobną zależność można również założyć dla Gminy Police. Tendencja ta może mieć jednak 

mniejsze natężenie niż w innych gminach powiatu, ze względu na stosunkowo niską 
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atrakcyjność Gminy Police jako miejsca osiedlania się (szczególnie ludzi młodych). W 

Gminie Police występuje umiarkowana przewaga kobiet (101-103 na 100 mężczyzn). 

Gmina Police należy do jednych z najbardziej zurbanizowanych w Województwie. 

Tradycyjna przewaga przemysłu nad rolnictwem, przywiązanie do dużego zakładu pracy 

ukształtowały w Gminie kulturę przemysłową.  

Czynnikiem wpływającym w istotny sposób na liczbę ludności jest również średnia długość 

życia. Postęp medycyny, zmiany we wzorcach zachowań itp., powodują wydłużanie się życia, 

a więc w konsekwencji zwiększenie się liczby osób w wieku emerytalnym. Kształtowanie się 

średniej długości życia w Polsce wraz z prognozą zaprezentowane zostały w poniższym 

zestawieniu. 

   PROGNOZA 

Lata 1970 1980 1990 1995 2000 2001 2005 2015 2025 2045 2050 

Kobiety 73,3 74,4 75,4 77,4 78 78 77,9 79,3 80,7 83,8 84,8 

Mężczyźni 66,6 66,1 66,5 68,8 69,7 69,8 70 72,2 74,4 76,9 77,7 

Tabela 20. Kształtowanie się średniej długości życia kobiet i mężczyzn w Polsce wraz z prognozą do roku 2050 

Źródło: www. zrodło.krakow.pl 
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Wykres 18. Kształtowanie się średniego życia kobiet i mężczyzn w Polsce wraz z prognozą do roku 2050 

Średnia długość życia w okresie najbliższych kilkunastu lat (do 2015 r.) może wydłużyć się o 

1,67% dla kobiet oraz 3,44% dla mężczyzn. 

LATA 1990 1995 1998 2000 2010 2020 2030 

mężczyźni 65,1 66,5 68,5 68,6 70,8 73,1 74,5 

kobiety 74,5 75,8 77,0 77,0 78,3 79,8 81,3 

Tabela 21. Średnia trwania życia kobiet i mężczyzn  w Województwie Zachodniopomorskim 

Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że tendencje przedstawione w powyższej 

tabeli będą dotyczyć również Gminy Police w sposób naturalny, związany przede wszystkim 

z wyższym poziomem życia, wyższym poziomem wiedzy medycznej itp.  

Ze względu na fakt, że prognozy demograficzne sporządzane w przeszłych okresach okazały 

się nierealnie optymistyczne autorzy sporządzili własną prognozę w oparciu o aktualną liczbę 

i strukturę ludności Gminy oraz liczbę urodzeń. 

Punktem wyjścia prognozy liczby mieszkańców Gminy Police jest analiza liczby urodzeń w 

przeszłości. Tendencję liczby urodzeń w latach 1970 – 2002 w Gminie Police  przedstawia 

Wykres 19. 

Prognoza 
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Wykres 19. Trend liczby urodzeń w Gminie Police w latach 1970 -2002 

Jak wynika z wykresu liczba urodzeń w przeszłości była bardzo zróżnicowana – od 884 osób 

w 1983 r. do 363 w 2000 r. Oznacza to, że w przeciągu 17 lat liczba urodzeń waha się w 

granicach 140% (wysoka zmienność niniejszego parametru).  

Linia przerywana na wykresie pokazuje funkcję trendu, na podstawie której można 

prognozować wielkości urodzeń w przyszłości. Wyliczając konkretne wartości tej funkcji dla 

przyszłych okresów otrzymamy prognozę liczby urodzeń w Gminie Police przedstawioną na 

Wykresie 20. 

250

350

450

550

650

750

850

950

1
9
7
0

1
9
7
2

1
9
7
4

1
9
7
6

1
9
7
8

1
9
8
0

1
9
8
2

1
9
8
4

1
9
8
6

1
9
8
8

1
9
9
0

1
9
9
2

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
8

2
0
0
0

2
0
0
2

2
0
0
4

2
0
0
6

2
0
0
8

2
0
1
0

2
0
1
2

2
0
1
4

prognoza

 
Wykres 20. Liczba urodzeń - prognoza. Wariant nieskorygowany 

Tak sporządzona prognoza oparta jest na bezpośrednim przeniesieniu tendencji z przeszłości 

w przyszłość. Biorąc jednak pod uwagę wcześniej opisane, niekorzystne zjawiska związane z 

liczbą ludności Gminy można stwierdzić, że zaproponowana prognoza jest matematycznie 

poprawna, aczkolwiek wydaje się być zbyt optymistyczna.  Autorzy opracowania poprzez 

analizę tendencji zjawisk demograficznych w różnych przekrojach postanowili dokonać 

korekty, uwzględniając w maksymalnym stopniu opisane wcześniej zjawiska demograficzne, 

zarówno w Europie, Polsce jak i Regionie.  

Dlatego też mowa jest o dwóch wariantach prognozy liczby ludności Gminy, tj. wariant 

nieskorygowany (matematyczne przeniesienie tendencji z przeszłości w przyszłość) oraz 

wariant skorygowany, który powstał przy założeniu, że tendencja (i cykl) zmienności liczby 
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urodzeń zostanie zachowany jednak trend nie będzie osiągał maksymalnych wartości z lat 

ubiegłych, ale będzie ulegał wygaszaniu
4
.  Zależności powyższe pokazuje Wykres 21. 
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Wykres 21. Liczba urodzeń - prognoza. Wariant skorygowany 

Prognozowaną liczbę ludności w różnych wariantach przedstawia Tabela 22. 

Liczba ludności 2002 2007 2012 2017 

Wariant nieskorygowany 40.788 41.258 43.952 46.758 

Wariant skorygowany 40.788 40.448 41.614 42.834 

 2010 2020 

Prognoza wg „Studium uwarunkowań ...” 45.177 46.277 

Tabela 22. Prognozowana liczba ludności Gminy Police 

W wariancie nieskorygowanym liczba ludności Gminy Police wynosić będzie w 2007 r. – 

41.258 osób, 2012 r. – 43.952 oraz w roku 2017 – 46.758. Jest to prognozowana liczba 

ludności nieco większa niż przedstawiona w prognozie w „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Police” (dla porównania liczba ludności 

Gminy w 2010 wyniesie 45.177 osób a w 2020 - 46.277 osób).  

W wariancie skorygowanym liczba mieszkańców Gminy do 2017 r. wzrośnie o 2.046. 

Reasumując,  w Gminie Police w zakresie kształtowania się liczby ludności będą 

prawdopodobnie zachodziły następujące zjawiska: 

 niewielki wzrost liczby ludności do 42 834 osób w roku 2017 (aktualnie 40 457),  

 utrzymujący się ujemny przyrost naturalny – mimo prognozowanego wzrostu liczby 

urodzeń w najbliższych latach (wydaje się niemożliwe aby liczba urodzeń w najbliższych 

latach osiągnęła pułap z 1983 r. – 884 urodzenia (obecnie 380 urodzeń), 

 ciągłe wydłużanie się okresu życia zarówno kobiet jak i mężczyzn do poziomu 81,3 dla 

kobiet (aktualnie  77 ) i 74,5 dla mężczyzn (aktualnie  68,6 ), 

 utrzymanie ujemnego salda migracji. 

                                                 
4
 Prezentacja sposobu wyliczenia funkcji trendu z uwzględnieniem czynnika korygującego jest mało 

istotna z punktu widzenia niniejszego opracowania i została pominięta. 
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2.2 Prognoza struktury ludności w Gminie Police 

Aktualna struktura wieku mieszkańców Gminy Police, która jest podstawą do wyciągania 

wniosków na przyszłość została przedstawiona w I części opracowania . 

 

Autorzy opracowania założyli, podobnie jak przy szacowaniu prognozowanej liczby ludności, 

że zmiany w strukturze ludności Gminy Police podlegają tym samym tendencjom w Polsce i 

Europie jednak  z uwzględnieniem specyfiki Regionu i Gminy. 

Skutkiem spadku dynamiki przyrostu naturalnego oraz wydłużania się średniej długości życia 

jest pogarszająca się relacja liczby pracujących do liczby emerytów
5
.  Sytuacja ta jest typowa 

nie tylko dla Europy (w tym i dla Polski), ale także dla Stanów Zjednoczonych, gdzie 

stosunek liczby lat życia po przekroczeniu wieku emerytalnego do ogólnej liczby lat 

dorosłego życia wzrósł między rokiem 1950 a 1980  z 15 do 29%, a więc prawie dwukrotnie
6
.  

Zjawiska, które występowały w minionych dziesięcioleciach będą miały swoje skutki w 

przyszłości. Proces starzenia się europejskich społeczeństw, w tym i społeczeństwa polskiego 

będzie postępował. Prognozowaną strukturę ludności w Polsce zaprezentowano na poniższym 

wykresie.  
 

 
Wykres 22. Ludność według wieku w latach 1950-2050 

Źródło: GUS 

Społeczność Powiatu Polickiego i również Gminy Police znajduje się w przedpolu starzenia 

się, podczas gdy w większości powiatów województwa zachodniopomorskiego  przekroczyła 

ona próg starości demograficznej (ponad 12% ludności w wieku poprodukcyjnym)
7
.   

Prognozowane zmiany w strukturze ludności w poszczególnych grupach na tle Polski, 

Podregionu, Województwa, Powiatu oraz Gminy przedstawiają Tabele 23, 24, 25, 26. W 

                                                 
5
 Por. Analiza uwarunkowań funkcjonowania Gminy Police. I Etap opracowania strategii rozwoju dla 

Gminy Police, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Police czerwiec 2002, s. 19 

6
  Jan Frejlak: http://www.2a.pl/~sobies/spr/emeryt5.htm 

7
 Najstarszą strukturą demograficzną charakteryzuje się miasto Szczecin. Świadczą o tym 

następujące fakty: 

 najniższy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (nieco ponad 20,2%), 
 najwyższy udział w wieku poprodukcyjnym 15,3%. 
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tabelach prezentujących poszczególne grupy wiekowe (wiek przedprodukcyjny, produkcyjny 

oraz poprodukcyjny) przedstawiono wielkości bezwzględne (liczba osób) oraz procentowy 

udział danej grupy w całej populacji określonego obszaru.  

 

 

   2002 2007 2012 2017 

Polska 38.639,8 38.670,9 38.881,4 39.043,1 

Województwo Zachodniopomorskie 1.737,0 1.735,8 1.758,8 1.767,7 

Podregion Szczeciński 1.119,0 1.123,3 1.132,2 1.138,1 

Powiat Policki 59,7 63,7 67,9 71,7 

Gmina Police 40,8 40,4 41,6 42,8 

Tabela 23. Ludność obszaru ogółem [tys. osób] 

 

  2002 2007 2012 2017 

  [tys. Osób] [% ] [tys. Osób] [% ] [tys. Osób] [% ] [tys. Osób] [% ] 

 Polska 
8.687,20 22,48% 7.685,00 19,87% 7.399,60 19,03% 7.626,00 19,53% 

 Województwo   

 Zachodniopomorskie 
387,5 22,31% 343,6 19,79% 331,8 18,87% 341,9 19,34% 

 Podregion Szczeciński 
241,8 21,61% 214,7 19,11% 209 18,46% 216,6 19,03% 

 Powiat Policki 
14,6 24,46% 13,6 21,35% 14,2 20,91% 15,2 21,20% 

 Gmina Police 
10 24,51% 8,1 20,05% 7,7 18,51% 8,2 19,16% 

Tabela 24. Ludność w wieku przedprodukcyjnym 

 

  2002 2007 2012 2017 

 [tys. Osób] [% ] [tys. Osób] [% ] [tys. Osób] [% ] [tys. Osób] [% ] 

 Polska 24.198,00 62,62% 25.011,90 64,68% 24.869,70 63,96% 23.781,50 60,91% 

 Województwo   

 Zachodniopomorskie 1.117,80 64,35% 1.157,80 66,70% 1.143,90 65,04% 1.082,50 61,24% 

 Podregion Szczeciński 724,4 64,74% 748,4 66,63% 737,8 65,17% 697,3 61,27% 

 Powiat Policki 40 67,00% 44,3 69,54% 45,9 67,60% 45,5 63,46% 

 Gmina Police 27,4 67,16% 30,1 74,50% 30,7 73,80% 28,7 67,06% 

Tabela 25. Ludność w wieku produkcyjnym 

 

 2002 2007 2012 2017 

 [tys. Osób] [% ] [tys. Osób] [% ] [tys. Osób] [% ] [tys. Osób] [% ] 

 Polska 5.754,60 14,89% 5.974,00 15,45% 6.612,10 17,01% 7.635,50 19,56% 

 Województwo   

 Zachodniopomorskie 231,7 13,34% 234,5 13,51% 283 16,09% 343,3 19,42% 

 Podregion Szczeciński 152,7 13,65% 160,2 14,26% 185,5 16,38% 224,2 19,70% 

 Powiat Policki 5,1 8,54% 5,8 9,11% 7,8 11,49% 11 15,34% 

 Gmina Police 3,4 8,33% 2,3 5,69% 3,2 7,69% 5,9 13,79% 

Tabela 26. Ludność w wieku poprodukcyjnym 
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Szczegółową strukturę ludności w wariancie skorygowanym (który został przyjęty jako 

podstawowy) przestawia Tabela 27 

 2002 2007 2012 2017 

0 - 4 1.656 1.885 2.291 2.379 

5- 8 1.903 1.656 1.885 2.291 

9-13 2.626 1.903 1.656 1.885 

14 - 18 3.811 2.626 1.903 1.656 

19 - 23 4.134 3.811 2.626 1.903 

24 - 28 3.510 4.134 3.811 2.626 

29 - 33 2.496 3.510 4.134 3.811 

34 - 38 2.436 2.496 3.510 4.134 

39 - 43 3.498 2.436 2.496 3.510 

44 - 48 4.293 3.498 2.436 2.496 

49 - 53 3.862 4.293 3.498 2.436 

54 - 58 2.054 3.862 4.293 3.498 

59 - 63 1.159 2.054 3.862 4.293 

64 - 68 1.125 1.159 2.054 3.862 

69 i w. 2.225 1.125 1.159 2.054 

Razem  40.788 40.448 41.614 42.834 

Tabela 27. Struktura ludności  w Gminie Police w latach 2002 – 2017 

Przeliczając w/w wielkości na procenty otrzymamy zmianę liczby ludności w poszczególnych 

grupach na przestrzeni lat 2002 – 2017. Zmiana dotyczy porównania roku 2017 do 2002. 

 wiek przedprod. wiek produkcyjny wiek poprod. 

Polska -12,2% -1,7% 32,7% 

Województwo 

Zachodniopom. 
-11,8% 

-3,2% 48,2% 

Podregion Szczeciński -10,4% -3,7% 46,8% 

Powiat Policki 4,1% 13,7% 114,3% 

Gmina Police -17,9% 4,6% 76,6% 
Tabela 28. Procentowa zmiana stanu ludności w poszczególnych grupach wiekowych w Gminie Police w latach 2002 

– 2017 na tle Polski, Województwa, Podregionu i Powiatu 
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Wykres 23. Struktura wieku mieszkańców Gminy Police na tle Polski, Województwa, Podregionu oraz Powiatu 

Powyższy wykres pokazuje prognozowaną strukturę wieku mieszkańców Gminy Police na tle 

Polski, Województwa, Podregionu oraz Powiatu. Dane te potwierdzają zależność, że zjawiska 
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demograficzne zachodzące w Gminie są odzwierciedleniem opisywanych wcześniej 

globalnych trendów demograficznych. 

Zarówno w Gminie jak i w Polsce dają się zauważyć następujące tendencje: 

 ludność Gminy Police starzeje się, 

 następuje zmniejszanie się liczby ludności prawie we wszystkich grupach wiekowych 

oprócz wieku przedemerytalnego oraz emerytalnego, 

 Do 2017 roku struktura wieku ludności Gminy wypada w porównaniu do innych 

regionów  korzystnie.  Możemy tu mówić o pewnym opóźnieniu starzenia się 

mieszkańców Gminy Police. Niepokojącym zjawiskiem jest duży spadek liczby 

ludności w wieku  przedprodukcyjnym i wzrost w wieku poprodukcyjnym. Jest to 

niejako odzwierciedlenie ogólnego trendu, który obejmuje pozostałe regiony. 

Bardzo istotny wpływ na podejmowane decyzje powinno mieć uwzględnienie zmian w 

strukturze ludności Gminy, co prezentują Wykresy 24 i 25 . 
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Wykres 24. Zmiany w strukturze ludności Gminy Police (porównawczo rok 2002 / 2017) 
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Wykres 25. Zmiany w poszczególnych grupach wiekowych (porównawczo rok 2002 / 2017 



Strategia Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 

 53 

Wykres 26. Różnice w liczbie mieszkańców Gminy Police w poszczególnych grupach wiekowych (porównawczo rok 2002 / 2017) 

  |            Przedprodukcyjny    |   |       produkcyjny mobilny        |   |   produkcyjny niemobilny      |   |     poprodukcyjny     | 
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W odniesieniu do bezwzględnej liczby osób  zależności opisane wcześniej pokazane są na 

poniższych rysunkach.  
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Wykres 27. Liczba ludności (rok 2002 do 2017) w Gminie Police [w tys. osób] 

2.3. Wpływ prognozowanej liczby i struktury ludności na funkcjonowanie Gminy 

Tendencje kształtowania się zarówno liczby jak i struktury ludności będą miały głęboko idące 

następstwa m.in. społeczne i ekonomiczne dla Gminy. 

Celem oceny konsekwencji prognozowanej struktury demograficznej ludności jest pokazanie 

dynamiki zmian jakie zajdą pomiędzy rokiem 2002 a 2017 w poszczególnych grupach 

wiekowych. Dynamika ta jest zaprezentowana na kolejnych wykresach poniżej.  
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Wykres 28. Liczba ludności (rok 2002 do 2017) w wieku przedszkolnym i szkolnym w Gminie Police [w tys. osób] 

Następuje spadek liczby młodzieży w wieku szkolnym. Z jednej strony ma to swoje 

pozytywne strony (zwiększenie standardu świadczenia usług edukacyjnych) ale również wiele 

konsekwencji negatywnych (np. redukcja zatrudnienia nauczycieli, zlikwidowanie niektórych 

szkół). W dalszej konsekwencji może nastąpić wzrost bezrobocia (pracownicy szkół), 
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konieczność przekwalifikowania się, a tym samym wyższe koszty konwersji zawodowej, 

odpływ ludzi wykształconych do innych ośrodków, w których możliwości poszukiwania 

pracy poza oświatą są większe. 
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Wykres 29. Zmiana liczby ludności (rok 2002 do 2017) w wieku mobilnym w Gminie Police [w tys. osób] 

Zakładając, że dominujący popyt na mieszkania jest zgłaszany przez osoby w wieku 19 – 43 

lata, to w tym przedziale wieku nastąpi niewielki spadek liczby ludności. Spadek ten może 

być jednak tylko pozorny, bowiem jeśli nastąpi wzrost bezrobocia oraz zubożenie 

społeczeństwa to wzrośnie zapotrzebowanie właśnie na mieszkania komunalne. Zatem bez 

dodatkowych inwestycji i działań Gminy wolny rynek mieszkań problemu nie rozwiąże.  
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Wykres 30. Liczba ludności (rok 2002 do 2017) w wieku produkcyjnym w Gminie Police [w tys. osób] 

Wzrost bezrobocia. Wchłonięcie przez lokalny rynek pracy wzrostu liczby osób w wieku 

produkcyjnym bez dodatkowych inwestycji w nowe miejsca pracy jest praktycznie 

niemożliwe. Nie bez znaczenia dla poziomu bezrobocia jest również koncepcja 

restrukturyzacji sektora chemicznego w Polsce i miejsce w tej koncepcji Z.Ch. „Police” S.A. 
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Wykres 31. Zmiana liczby ludności (rok 2002 do 2017) w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w Gminie Police [w 

tys. osób] 

Znaczny wzrost liczby osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym spowoduje wzrost 

zapotrzebowania na ochronę zdrowia oraz opiekę społeczną. Zaznaczyć należy, że ochrona 

zdrowia to nie tylko ośrodki lecznicze, ale również zakłady opiekuńcze, pielęgniarskie oraz 

zakłady opieki paliatywnej. Z kolei zapotrzebowanie na usługi opieki społecznej wiązać się 

będzie nie tylko z relatywnym starzeniem się mieszkańców Gminy, ale również 

prawdopodobnym ubożeniem się mieszkańców na skutek wzrostu bezrobocia. W 

konsekwencji może nastąpić nasilanie się zjawisk patologicznych (alkoholizm, narkomania). 

Wystąpi zatem wzrost zapotrzebowania na usługi świadczone przez domy opieki społecznej, 

ośrodki pomocy rodzinie, placówki opiekuńczo – wychowawcze itp. 

Kształtowanie się zjawisk demograficznych  w przyszłości będzie miało istotny wpływ na 

określenie kierunków alokacji wydatkowanych środków finansowych (nie tylko gminnych ale 

również budżetu centralnego). Już wstępna analiza powyższych wykresów wskazuje, że ze 

względu na relatywne starzenie się mieszkańców Gminy Police należy liczyć się ze wzrostem 

wydatków związanych z utrzymaniem zdrowia, zapewnieniem opieki społecznej oraz opieki 

zdrowotnej.  



Strategia Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 

 57 

3. PROGNOZA W ZAKRESIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ W GMINIE POLICE  

Poszczególne elementy infrastruktury technicznej zostały omówione w pierwszej części 

opracowania. Biorąc jednak pod uwagę diagnozę prospektywną, uwzględniającą m.in. 

zjawiska demograficzne w Gminie nasuwają się dalsze wnioski. 

3.1 Zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków  

Dotychczasowe możliwości produkcyjne oraz stan techniczny sieci i urządzeń powoduje, że 

Gmina jest w stanie zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby odbiorców w tym zakresie.  

Według danych ZWiK, w tym pozwoleń wodno-prawnych maksymalna zdolność 

produkcyjna wody ustabilizuje się na poziomie 5,6 mln m
3
 rocznie. Zgodnie z aktualnymi 

tendencjami i prognozą demograficzną bardzo prawdopodobne jest utrzymanie się zużycia 

wody na stałym poziomie.  Prezentowane w tabeli poniższej dane wskazują na pełne 

zabezpieczenie potrzeb Gminy w zakresie zdolności produkcji wody. 

 
 

Lata 

Maksymalna 

zdolność produkcji 

wody (tys.m
3
)* 

Prognozowane 

zużycie wody 

(sprzedaż) (tys.m
3
) 

2005 5.600,0 2.250,0 

2006 5.600,0 2.250,0 

2007 5.600,0 2.250,0 

2008 5.600,0 2.250,0 

2009 5.600,0 2.300,0 

2010 5.600,0 2.300,0 

2011 5.600,0 2.300,0 

2012 5.600,0 2.300,0 

2013 5.600,0 2.300,0 

2014 5.600,0 2.300,0 

2015 5.600,0 2.300,0 

Tabela 29. Prognoza produkcji i sprzedaży wody w Gminie Police w latach 2005-2015 

* maksymalna produkcja wody wg pozwoleń przy założeniu Qmax x 365 

Gmina zawarła z Z.Ch. „Police” S.A. umowę na dostawę ścieków komunalnych i ich 

unieszkodliwianie przez oczyszczalnię zakładów. Umowa ustala odbiór ścieków na poziomie 

7000 m³/dobę  oraz 2,55 mln m³ rocznie. 

Przy uwzględnieniu planowanych inwestycji prognozowana zdolność odbioru ścieków 

stabilizuje się na poziomie 2,2 mln m³ rocznie. Biorąc pod uwagę te liczby w okresie 

opracowania strategii nie ma zagrożenia, że możliwości odbioru ścieków będą 

niewystarczające. Dane te przedstawia Tabela 30.  
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Lata 

Maksymalna 

zdolność odbioru 

ścieków(tys.m
3
)* 

Prognozowana 

produkcja 

ścieków 

(tys.m
3
) 

2005 2.555,0 1.550,0 

2006 2.555,0 1.550,0 

2007 2.555,0 1.550,0 

2008 2.555,0 1.600,0 

2009 2.555,0 1.700,0 

2010 2.555,0 1.800,0 

2011 2.555,0 1.900,0 

2012 2.555,0 2.000,0 

2013 2.555,0 2.100,0 

2014 2.555,0 2.200,0 

2015 2.555,0 2.200,0 
Tabela 30. Prognoza produkcji i odbioru ścieków w Gminie Police w latach 2005-2015. 

* maksymalna zdolność odbioru ścieków określona umową z Z.Ch. „Police” S.A. 

Do 2006 roku skanalizowano Police - Jasienicę, Dębostrów, Niekłończycę i rozpoczęto 

kanalizację Uniemyśla, Drogoradza, Trzebieży, Wieńkowa, Tatyni. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach utrzymuje, że w przypadku zakończenia 

procesu inwestycyjnego – budowy SUW na ujęciu Grzybowa i modernizacji pozostałych ujęć 

osiągniemy wymagane parametry techniczno-jakościowe wody pitnej. 

3.2. Możliwości produkcji ciepła  

Aktualne zdolności produkcji ciepła przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA nie 

zaspokajają potrzeb Gminy. Niedobór energii cieplnej kupowany jest od firmy Polchar Sp. z 

o.o., znajdującej się na terenie Z.Ch. „Police” SA dla której ciepło jest produktem ubocznym.  

Po stronie zużycia ciepła nie przewiduje się jego ogólnego wzrostu. W przypadku 

powstawania nowych obiektów, wzrost powinien być rekompensowany przez ocieplanie już 

istniejących budynków. 

Prognozę produkcji i sprzedaży ciepła pokazuje Tabela 31 

Lata Maksymalna zdolność produkcji ciepła 

[MWt]* 

Prognozowane  zapotrzebowanie na ciepło 

(sprzedaż) [MWt] 

2002 49,97 67,05 

2003 49,97 64,55 

2004 49,97 63,2 

2005 49,97 64,8 

2006 49,97 65,3 

2007 49,97 65,3 

2008 49,97 65,3 

2009 49,97 65,3 

2010 49,97 65,3 

2011 49,97 65,3 

2012 49,97 65,3 
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2013 49,97 65,3 

2014 49,97 65,3 

2015 49,97 65,3 

Tabela 31. Prognoza maksymalnej zdolności produkcji i sprzedaży ciepła w Gminie Police w latach 2002 – 2015 

* z uwzględnieniem planowanych inwestycji 

3.3.Prognoza maksymalnej zdolności produkcji i sprzedaży gazu w Gminie Police w 

latach 2006 – 2015 

Zdolności dostarczania gazu na terenie Gminy są praktycznie nieograniczone. Na terenie 

Gminy znajduje się stacja gazu o wysokim ciśnieniu, która może zaspokajać potrzeby tak 

dużych odbiorców jak Z.Ch. „Police S.A.”. W obszarze tym nie ma żadnego zagrożenia dla 

odbiorców indywidualnych i ewentualnych inwestorów zgłaszających bardzo duże 

zapotrzebowanie na ten surowiec. Gazyfikacja Gminy Police została zakończona w roku 

2005.  

4. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 

Jako prognozowaną barierę rozwojową w zakresie infrastruktury identyfikuje się stan dróg w 

Gminie dla obsługi ruchu gospodarczego i turystycznego. Gmina dysponuje dużym 

potencjałem transportowym posiadając w swoim zasięgu niemal każdy rodzaj transportu, lecz 

drożność i przepustowość poszczególnych odcinków jest niewystarczająca. Dostępność 

komunikacyjna jest bardzo istotna ze względu na marginalne położenie geograficzne Gminy i 

jej uzupełnienie może być warunkiem koniecznym do poprawy konkurencyjności gminy oraz 

powiązań komunikacyjnych terenów. W miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego zaprojektowana jest sieć dróg zarówno gminnych jak i przebieg dróg 

powiatowych i wojewódzkich. Realizacja inwestycji jak i połączenie różnych gałęzi 

transportu pozwoli zminimalizować negatywny wpływ położenia Gminy.  

Układ komunikacyjny w gminie nie jest przystosowany do zwiększonego ruchu 

samochodowego wynikającego z nasilających się procesów urbanizacyjnych, gospodarczych 

oraz potrzeb mieszkańców. Budowa obejścia Trzeszczyna, obejścia Tanowa, przeprawy przez 

Odrę wyeliminowałaby ruch tranzytowy i przewóz ładunków niebezpiecznych z terenów 

miasta. Realizacja inwestycji poprawi i usprawni dojazd z terenu gminy i portu do autostrady 

A6, projektowanej A3 i przejść granicznych w Lubieszynie, Rosówku i Kołbaskowie. 

Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina przyczyniłoby się do poprawy powiązań 

komunikacyjnych gminy Police ze Szczecinem i resztą kraju oraz zagranicą. Budowa nowego 

przebiegu drogi 114 po zachodniej lub wschodniej stronie obejmując połączenie Dębostrów- 

Niekłończyca – Uniemyśl pozwoli na wykorzystanie powiązania drogowego dla obsługi 

lokalnej i turystycznej. Niezbędna jest również budowa obejścia drogowego Polic od strony 

południowo – zachodniej miasta oraz budowa obwodnicy Przęsocina wraz z drogą łączącą 

Przęsocin i Siedlice. 

 5. ANALIZA SWOT 

Pierwszy etap prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020  

objął zidentyfikowanie i analizę silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (analiza SWOT) 

przez Fundację na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach konsultacji społecznych. 

Priorytet poszczególnych elementów analizy SWOT (dla ładów) został nadany zgodnie z 

wynikami głosowania uczestników warsztatu. Zapisy dotyczące sił, słabości, szans i zagrożeń 

dla rozwoju Gminy Police, które uzyskały co najmniej trzy głosy zostały uznane za konieczne 

do umieszczenia w zbiorczej tabeli SWOT dotyczącej wszystkich sfer rozwoju Gminy. W 
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analizie umieszczono również dwa zapisy (dotyczące wysokości budżetu i rozwoju 

planowania miejscowego), które choć uzyskały tylko 2 punkty zostały uznane za istotne ze 

względu na swoją wagę i znaczenie dla rozwoju i promocji Gminy. Analiza SWOT została 

przygotowana w trakcie prac nad Strategią w roku 2003, pozostawienie jej w ówczesnym 

kształcie pozwala ukazać dynamikę podejmowanych problemów i ich rozwiązywanie w 

latach 2004 – 2006. 

 

Wyniki analizy SWOT w poszczególnych ładach z zachowaniem kolejności rang 

przedstawiają poniższe tabele. 

ANALIZA SWOT W OBRĘBIE ŁADU EKOLOGICZNEGO 

SIŁY SŁABOŚCI 

Przygotowane projekty inwestycyjne, 

przyznane już środki pomocowe UE 
7 

Brak bezpiecznego połączenia drogowego 

(przeprawa) dla transportu ładunków niebezp. 
6 

Rozwiązana gospodarka odpadami 3 
Jakość wody nie odpowiadająca normom 

unijnym 
6 

Wykształcona, młoda kadra 2 
Obecność dużego zakładu przemysłowego z 

branży chemicznej (nadmierna koncentracja) 
4 

Rozwiązany problem oczyszczania 

ścieków 
0 

Nieskanalizowane wsie 1 
Walory przyrodnicze gminy 0 

Warunki do rozwoju turystyki 0 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Wprowadzenie bardziej intensywnej 

edukacji ekologicznej 
6 

Wpływ przedsiębiorstw przemysłowych 

na stan środowiska 
10 

Fundusze strukturalne UE 6 Załamanie się finansów publicznych 5 

Wzrost aktywności mieszkańców 0 

Sąsiedztwo Szczecina 0 
Rozwój alternatywnych źródeł energii 0 

Tabela 32. Analiza SWOT w obrębie ładu ekologicznego 

ANALIZA SWOT W OBRĘBIE ŁADU GOSPODARCZEGO 

SIŁY SŁABOŚCI 

Wolne tereny przemysłowe 11 
Koncentracja kapitału (obecność jednego 

dużego zakładu) 
13 

Potencjał ludzki – młodzi ludzie 3 
Niski poziom uzbrojenia terenów 

inwestycyjnych 
10 

Relatywnie wysoki budżet gminy 2 Niski poziom wydatków na inwestycje 6 

Port morski w Policach 0 

Trudny dostęp do środków pomocowych 3 

Nierównomierny dostęp do 

infrastruktury 
0 

Położenie geograficzne 0 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Pozyskanie nowych inwestorów 16 Wysokie bezrobocie 8 
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Środki pomocowe 10 
Brak zarządu komunalnego nad portem 

morskim 
5 

Integracja z UE 4 
Brak prorozwojowych elementów w 

polityce fiskalnej Państwa 
4 

Rozwój mieszkalnictwa 4 Odpływ wykształconych obywateli 2 

Rozwój turystyki 

 

 

 

0 
Zależność od dużego miasta (brak 

rozwoju północnych dzielnic Szczecina) 

 

0 

ANALIZA SWOT W OBRĘBIE ŁADU SPOŁECZNEGO 

SIŁY SŁABOŚCI 

Rozwinięta infrastruktura społeczna i 

wysoki poziom kadry 
5 Niska aktywność społeczno – polityczna 7 

Młode społeczeństwo 3 
Brak działań w zakresie kształcenia 

ustawicznego 
1 

Wzrastająca liczba organizacji i 

stowarzyszeń społecznych 
2 

Niedostatecznie rozwinięta baza 

rekreacyjno - turystyczna 
1 

Rozwinięta współpraca przygraniczna 1 

Wzrastające bezrobocie 0 Naturalne walory – możliwość rozwoju 

turystyki i rekreacji 
1 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Bliskość Szczecina 3 Odpływ ludzi wykształconych 4 

Możliwość rozwoju wymiany 

kulturalnej z zagranicą  
3 Możliwy rozwój patologii społecznych 4 

Stwarzanie warunków do osiedlania się 

ludzi z innych rejonów 
1 Niż demograficzny 3 

Police – centrum życia społecznego 

mikroregionu 
0 

Niedostateczny poziom finansowania 

zadań społecznych 
1 

Tabela 33. Analiza SWOT w obrębie ładu gospodarczego 

ANALIZA SWOT W OBRĘBIE ŁADU PRZESTRZENNEGO 

SIŁY SŁABOŚCI 

Możliwość rozwoju stref przemysłowych 18 Słabe drogi 6 

Potencjał ludzki 4 Słaba infrastruktura terenów pozamiejskich 4 

Odra – szlak wodny 4 Odra – bariera komunikacyjna 2 

Port morski na Odrze 3 
Brak terenów rozwojowych w mieście 

(Odra, tereny leśne) 
1 

Rozwinięte planowanie miejscowe 2 
Zakłady Chemiczne – ograniczenie 

możliwości rozwoju funkcji mieszkaniowej 
0 

Położenie w sąsiedztwie Szczecina 0 Położenie na uboczu 0 

Atrakcje turystyczne 0 
Zakładowy charakter portu morskiego 0 

Niewielki procent gruntów komunalnych 0 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Integracja z UE  13 Uzależnienie od Zakładów Chemicznych 21 
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Rozwój funkcji rekreacyjnej dla regionu 

(Zalew) 
6 

Uzależnienie finansowe rozwoju 

infrastruktury drogowej od czynników 

zewnętrznych (obwodnica) 

5 

Zagrożenie powodziowe (przy niskim 

poziomie rozwoju ochrony 

przeciwpowodziowej) 

0 

Zanieczyszczenie Odry 0 

ANALIZA SWOT OBEJMUJĄCA WSZYSTKIE ŁADY 

SIŁY SŁABOŚCI 

Możliwość rozwoju stref 

przemysłowych 
18 

Koncentracja kapitału (obecność jednego 

dużego zakładu przemysłowego z branży 

chemicznej) 

17 

Wolne tereny przemysłowe  11 
Niski poziom uzbrojenia terenów 

inwestycyjnych 
11 

Przygotowane projekty inwestycyjne, 

przyznane już środki pomocowe UE 

7 

 
Niska aktywność społeczno – polityczna 7 

Potencjał ludzki 

 
7 

Brak bezpiecznego połączenia 

drogowego (przeprawa) dla transportu 

ładunków niebezpiecznych 

6 

Rozwinięta infrastruktura społeczna i 

wysoki poziom kadry 
5 Niska jakość dróg 6 

Odra – szlak wodny 4 Niski poziom wydatków na inwestycje 6 

Młode społeczeństwo 3 
Jakość wody nie odpowiadająca normom 

unijnym 
6 

Port morski na Odrze 3 
Słaba infrastruktura terenów 

pozamiejskich 
4 

Rozwiązana gospodarka odpadami 3 

Trudny dostęp do środków pomocowych 3 Rozwinięte planowanie miejscowe 2 

Relatywnie wysoki budżet gminy 2 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Integracja z UE 17 
Uzależnienie miasta od Zakładów 

Chemicznych Police 
21 

Fundusze strukturalne UE i inne środki 

pomocowe 
16 

Wpływ przedsiębiorstw przemysłowych 

na stan środowiska 
10 

Pozyskanie nowych inwestorów 16 Wysokie bezrobocie 8 

Rozwój funkcji rekreacyjnej dla regionu 

(Zalew) 
6 

Brak zarządu komunalnego nad portem 

morskim 
5 

Wprowadzenie bardziej intensywnej 

edukacji ekologicznej 
6 Załamanie się finansów publicznych  5 

Rozwój mieszkalnictwa 4 

Uzależnienie finansowe rozwoju 

infrastruktury drogowej od czynników 

zewnętrznych (obwodnica) 

5 
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Bliskość Szczecina 3 
Brak prorozwojowych elementów w 

polityce fiskalnej Państwa 
4 

Możliwość rozwoju wymiany 

kulturalnej z zagranicą 
3 

Możliwy rozwój patologii społecznych 4 

Odpływ ludzi wykształconych 4 

Niż demograficzny 3 

Tabela 34. Analiza SWOT w obrębie ładu przestrzennego 

Z przeprowadzonej analizy oraz dyskusji warsztatowej daje się zauważyć pewna hierarchia 

identyfikowanych silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Największe zainteresowanie 

dotyczyło elementów w obszarze ładu gospodarczego. Właśnie na ten ład uczestnicy 

warsztatów skłonni byli najchętniej oddawać swój głosy. Łady gospodarczy i przestrzenny, 

sadząc po liczbie oddanych głosów są przedmiotem największej uwagi. Największe 

możliwości uczestnicy warsztatów dostrzegli w potencjale rozwoju stref przemysłowych, co 

w połączeniu z wolnymi terenami przemysłowymi i możliwościami wykorzystania korzyści 

integracji z UE (pomocowe źródła finansowania) daje ukierunkowaną koncepcje sposobu 

postrzegania Gminy Police. 

Zdecydowanie najsłabszą stroną funkcjonowania Gminy Police jest duża koncentracja 

kapitału wokół jednego dużego zakładu, jednej branży oraz uzależnienie od niego wielu sfer 

życia Gminy (nie tylko gospodarczej).  

6. ANALIZA PROBLEMÓW W GMINIE POLICE 

Uzupełnieniem analizy SWOT jest zidentyfikowanie najważniejszych problemów rozwoju 

Gminy z podziałem na łady. Analizy problemów Gminy dokonano w oparciu o dyskusje 

warsztatowe, jak również w oparciu o analizę ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców 

Gminy. W wyniku dyskusji poszczególnym problemom nadano rangę. Zestawienie 

problemów w poszczególnych ładach zawiera Tabela 35. 

Większość zidentyfikowanych problemów bezpośrednio lub pośrednio koresponduje z 

przeprowadzoną analizą SWOT. Pojawia się jednak wiele problemów, szczególnie w 

obszarze ładu społecznego, które w ewidentny sposób mogą stanowić zagrożenie dla 

przyszłości rozwoju Gminy, a nie zostały zidentyfikowane w analizie SWOT (np.   

zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych, rozwijające się zagrożenie patologiami 

społecznymi, odpływ ludzi wykształconych, brak perspektyw i propozycji dla ludzi młodych). 

Na temat istotnych problemów Gminy mogli wypowiedzieć się również jej mieszkańcy w 

przeprowadzonej ankiecie. Oprócz problemów ogólnych dostrzeżonych również przez 

mieszkańców Gminy, a wcześniej już wymienionych (np. rosnące bezrobocie, słaba sieć 

połączeń komunikacyjnych, duża koncentracja miejsc pracy, itp.) pojawia się szereg 

problemów mających istotne znaczenie z punktu widzenia codziennego życia społeczności 

lokalnej. Do problemów tych zostały zaliczone (w kolejności częstotliwości występowania w 

ankietach): 

 niewystarczające zagospodarowanie placów zabaw, 

 konieczność intensyfikacji pracy z dziećmi i młodzieżą (zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieci i młodzieży poprzez m.in. koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, 

domy kultury oraz dostępność do boisk i sal gimnastycznych), 

 zagospodarowanie przestrzenne w zakresie małej architektury (m.in. remonty 

chodników, właściwe oświetlenie ulic, ławki, parkingi), 

 konieczność realizacji sprawnego systemu kanalizacji, 

 duże spadki napięcia w sieci energetycznej niskiego napięcia. 
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Należy podkreślić, że osoby ankietowane zamieszkałe w sołectwach Gminy Police odbierają 

rozwój Gminy Police jako „niezrównoważony”, np. wyrażając swoje opinie o bardzo dobrym 

zagospodarowaniu miasta, które w ich odczuciu odbywa się „kosztem” mniejszych 

miejscowości.  

W ramach prac warsztatowych ustalono 18 celów szczegółowych, które zostały 

wskazane w Projekcie Strategii Rozwoju w grudniu 2003 roku. Za najważniejsze 

działania uznano w szczególności:  

1) Modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody.  

2) Rozwiązanie problemu kanalizacji ściekowej. 

3) Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej. 

4) Przygotowanie i wdrożenie programu uzbrajania istniejących terenów 

przemysłowych. 

5) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na cele inwestycyjne (w tym – zwiększenie 

procentu budżetu przeznaczanego na inwestycje). 

6) Uproszczenie procedur i wszechstronna pomoc inwestorom.  

7) Rozwój współpracy z Z.Ch. „Police” S.A. 

8) Budowa społeczeństwa zakorzenionego w polskiej kulturze, a jednocześnie otwartego 

na świat. 

9) Przygotowanie młodego pokolenia Policzan do życia w demokratycznej Polsce 

funkcjonującej w UE. 

10) Rozwój oferty spędzania wolnego czasu – eliminacja negatywnych wzorców 

zachowań wśród dzieci i młodzież. 

11) Przygotowanie i uzbrojenie terenów przeznaczonych w planach pod inwestycje. 

12) Budowę obwodnicy z przeprawą przez Odrę. 

13) Przygotowanie i wdrożenie programu aktywizacji rozwoju przestrzennego gminy. 

14) Promocję i sprzedaż terenów pod budownictwo jednorodzinne. 

15) Sporządzenie elektronicznej mapy Polic. 

16) Wdrożenie i monitorowanie strategii Gminy. 

17) Usprawnienie obiegu informacji w Urzędzie Gminy. 

18) Podnoszenie sprawności systemu zarządzania Gminą. 

 

Wskazane w ramach warsztatów i konsultacji społecznych priorytetowe działania 

uwzględniono w ramach prac nad planem budżetu w latach 2004 – 2006 i przygotowywaniem 

wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich. Większość określonych 

wówczas priorytetowych działań, przedsięwzięć i celów została zrealizowana, bądź aktualnie 

jest wdrażana. Do najważniejszych należą: „Budowa stacji uzdatniania wody w ramach 

kompleksowej poprawy jakości wody wody w gminie Police”, „Transgraniczna ochrona 

zasobów wód podziemnych – etap II” (kanalizacja), rozwój współpracy z Zakładami 

Chemicznymi „POLICE” S.A. w zakresie powołania Parku  przemysłowego „INFRAPARK 

Police” S.A., Zarządu Morskiego Portu Police S.A., wdrażanie programu uzbrajania 

istniejących terenów przemysłowych, wdrażanie programów edukacji ekologicznej, rozwój 

oferty spędzania wolnego czasu, wdrażanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów i 

inne.
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PROBLEMY ROZWOJU GMINY POLICE 

EKOLOGICZNE GOSPODARCZE SPOŁECZNE PRZESTRZENNE 

- brak bezpiecznego przejścia 

drogowego, duża koncentracja 

przemysłu chemicznego 

- niska jakość wody pitnej 

- niedostateczny rozwój systemów 

kanalizacyjnych (w szczególności na 

wsi 

- odory z Zakładów Chemicznych 

„Police” 

- zanieczyszczenie Odry 

- transport ładunków niebezpiecznych 

- składowiska odpadów Z.Ch. Police – 

obciążenie i skażenie środowiska 

- oczyszczalnia ścieków zależna od 

Z.Ch. Police 

- wpływ zakładów chemicznych na 

środowisko 

- brak możliwości bezpiecznego 

transportowania materiałów 

niebezpiecznych (obwodnica) 

- zanieczyszczenie powietrza 

atmosferycznego 

- gospodarka odpadami 

- niewystarczający poziom rozwoju 

edukacji ekologicznej 

- zachowanie równowagi ekologicznej 

 

- koncentracja kapitału w jednej firmie 

- wysokie bezrobocie 

- monokultura przemysłowa 

- niewielka ilość nowych inwestorów 

- konieczność pozyskania nowych 

środków pomocowych 

- utrudniony dostęp do środków 

unijnych 

- brak wpływu miasta na zarządzanie 

portem 

- niski poziom uzbrojenia terenów 

inwestycyjnych 

- zbyt duży wpływ jednego zakładu na 

budżet miasta 

- niedostateczny rozwój drobnego 

przemysłu i usług 

- rozwój terenów przemysłowych 

- utrzymanie w gminie potencjału 

ludzkiego 

- niski poziom wydatków na 

inwestycje 

- zbyt duże bezrobocie 

- mała aktywność społeczna 

- niewystarczający poziom kształcenia 

- niewystarczająca integracja 

mieszkańców gminy 

- konieczność poprawy warunków 

mieszkaniowych 

- wzrastające bezrobocie 

- niż demograficzny 

- „zagospodarowanie” bezrobotnej, 

wykształconej kadry w przypadku 

wzrostu bezrobocia 

- zabezpieczenie potrzeb 

mieszkaniowych 

- przekonanie mieszkańców co do 

integracji z UE 

- rozwijające się zagrożenie 

patologiami społecznymi 

- utrzymanie wysokiego poziomu 

kultury i oświaty 

- odpływ ludzi wykształconych 

- brak perspektyw i propozycji dla 

ludzi młodych 

- brak oferty zajęć popołudniowych dla 

dzieci i młodzieży 

- niż demograficzny 

- słaba infrastruktura miejska 

- niska jakość dróg 

- zagospodarowanie centrum miasta 

- uzbrojenie terenów, w tym pod 

inwestycje 

- komunikacja – tabor i drogi 

- brak postanowień i funduszy 

odnośnie drogowego przejścia 

zachodniego 

- brak przeprawy (optymalnie – 

mostowej) przez Odrę 

- uzależnienie od czynników 

zewnętrznych środków na rozbudowę 

infrastruktury drogowej 

- brak infrastruktury technicznej (CO, 

Wod-Kan, elektro-energetycznej) na 

terenach pozamiejskich 

- niski poziom rozwoju infrastruktury 

turystyczno – rekreacyjnej 

- położenie gminy z dala od dróg 

tranzytowych 

- brak terenów rozwojowych w 

mieście 

- brak terenów pod budownictwo 

indywidualne (jednorodzinne) 

- ograniczenia związane z obecnością 

Z.Ch. „Police” 

- brak wspólnej polityki gminy i Z.Ch. 

„Police” 

Tabela 35. Zidentyfikowane problemy Gminy Police w poszczególnych ładach – stan na rok 2003 
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7. ATUT STRATEGICZNY GMINY POLICE 

Ideą zrównoważonego rozwoju jest określony poziom rozwoju w poszczególnych ładach 

(społecznym, ekonomicznym, ekologicznym, przestrzennym i instytucjonalno – politycznym) 

gwarantujący wysoki poziom życia w  Gminie. Gmina stoi  przed bardzo trudnym wyborem - 

które potrzeby powinny być zaspokojone jako pierwsze, a które w następnej kolejności. 

Analiza atutu Gminy pozwala na odnalezienie płaszczyzn, których rozwój jest najbardziej 

pilny. Z praktyki gospodarczej wiemy, że zawsze można odnaleźć obszary, które w większym 

stopniu stymulują rozwój i one powinny być tzw. kołem zamachowym rozwoju Gminy. 

Każda Gmina posiada pewne walory – atuty, których nie posiadają inni. Umiejętne 

wykorzystanie tych walorów często decyduje o przewadze konkurencyjnej oraz atrakcyjności 

Gminy, zarówno dla mieszkańców jak i dla otoczenia. Walory Gminy Police muszą być na 

tyle wyjątkowe i wyróżniające ją spośród pozostałych Gmin, by przyciągały wszystkich 

zainteresowanych właśnie do Polic. W tym kontekście nie do końca właściwe wydaje się 

kopiowanie rozwiązań Gmin z regionu lub całej Polski. Gmina może mieć dużo większe 

szanse na przyciągnięcie inwestorów w określonym wyodrębnionym obszarze. Gmina stała 

się organizacją funkcjonującą w konkurencyjnym otoczeniu i w pewnym sensie rywalizuje z 

innymi Gminami. Aby ta rywalizacja nie polegała na walce, każdy powinien być w jakiejś 

dziedzinie wyjątkowo dobry - tak jak w życiu. Potencjalnych możliwości jest wiele, ale 

najtrudniejszym zadaniem jest ich odnalezienie i zdecydowanie czy są w stanie 

zagwarantować rozwój w długiej perspektywie czasu.  

Po przeanalizowaniu czynników jakie mogą kształtować atut strategiczny Gminy Police 

nasuwa się wniosek, że największą szansą dla Gminy jest poszukiwanie inwestora w 

specyficznych dla Gminy obszarach, tj. nowoczesnych technologii i zaawansowanego 

przemysłu chemicznego. Argumentami przemawiającymi za właśnie takim obszarem 

formułowania atutu strategicznego Gminy są: 

 uzbrojone, przemysłowe tereny inwestycyjne,  

 wysoko wykwalifikowana kadra, 

 wysoka kultura przemysłowa, 

 obecność Zakładów Chemicznych Police i związany z nim: 

- dostęp do terenów inwestycyjnych w obrębie Z.Ch.Police S.A. , 

- pełnomorski port, 

- bogata infrastruktura techniczna,  

- oczyszczalnie ścieków,  

- towarowa bocznica kolejowa, 

 dostęp do wysokociśnieniowego gazu. 

Biorąc powyższe pod uwagę można atut strategiczny sformułować w następującym 

brzmieniu:  

Gmina Police – najlepszy „grunt” dla nowoczesnych technologii i 

zaawansowanego przemysłu chemicznego 

Przedstawiony atut strategiczny Gminy spełnia wszystkie niezbędne kryteria, a mianowicie: 

1) jest na tyle silny, aby oprzeć na nim rozwój gospodarczy,  

2) daje przewagę nad pozostałymi Gminami z regionu, które nie posiadają takich 

zasobów, 

3) jest trudny do skopiowania i naśladowania przez inne Gminy, 

4) jest otwarty tzn. możliwy do dalszego rozwoju 

Zalecane jest, aby większość wysiłków skierować na poszukiwanie inwestora w dziedzinie 

nowoczesnych technologii i zaawansowanego przemysłu chemicznego. Działanie to jest 
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związane z pewnym ryzykiem, ale jest również związane ze specjalizacją czyli wyróżnieniem 

się spośród innych gmin.  

Atut Gminy jest elementem ładu gospodarczego oraz przestrzennego i dzięki opracowanej 

Strategii jest doskonale zintegrowany ze zrównoważonym rozwojem. Świadomość atutu 

powinna być myślą przewodnią, również na etapie realizacji strategii rozwoju Gminy.  

W wyznaczonych celach oraz działaniach realizacyjnych znajdują się wytyczne do: 

 rozwijania kluczowych umiejętności, których posiadanie jest niezbędne, w celu 

wykorzystania posiadanego atutu strategicznego oraz do 

 weryfikacji i dostosowania procesów i struktury Gminy. 

 

8. MISJA GMINY POLICE 

Przedmiotem jednego z warsztatów przeprowadzonych w trakcie prac nad przygotowaniem 

Strategii było wypracowanie Misji Gminy Police. W oparciu o wiele propozycji brzmienia 

misji, przegłosowując różne propozycje przyjęto następujące jej brzmienie: 

 

 

 

Gmina Police to przestrzeń,  

możliwości, przyjazne środowisko  

- tu warto żyć i inwestować 
 

Cel ten, sformułowany bardzo szeroko, jest wizją rozwoju gminy. Określając Misję 

postawiono cel długofalowy, którego osiągnięcie umożliwić ma realizacja celów 

strategicznych i działań ujętych w czterech obszarach priorytetowych. Dążeniem władz 

samorządowych oraz partnerów w realizacji strategii jest stworzenie przestrzeni życia 

mieszkańców zgodnie z Misją Gminy Police. 
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CZĘŚĆ III. STRATEGIA ROZWOJU DLA GMINY POLICE DO ROKU 2020  

1.ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWOJU 

Założeniem Strategii Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 jest podejmowanie 

przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych mających na celu ożywienie 

gospodarcze i społeczne, w tym zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy 

Police. 

W odniesieniu do zespołu czynników o charakterze gospodarczym, przestrzennym i 

społecznym, charakterystycznych dla gminy Police, zidentyfikowano kierunki rozwoju 

gminy, które zostały określone w ramach priorytetów.  

Kompleksowość zagadnień ujętych w Strategii rozwoju dla Gminy Police wynika z 

przenikania się zagadnień społecznych, gospodarczych, ekologicznych i przestrzennych 

osadzonych w stosunkowo długiej perspektywie czasowej. Identyfikacji poszczególnych 

priorytetów dokonano w podziale na cele strategiczne i działania. Cele strategiczne precyzują 

działania tworząc kompleksowy program wspierania rozwoju społeczno – gospodarczego 

gminy.  Wyboru poszczególnych działań dokonano kierując się czynnikami wspierającymi 

wzrost gospodarczy, rozwój zasobów ludzkich, konkurencyjność i zrównoważony rozwój 

gminy, w oparciu o konsultacje społeczne i analizy przeprowadzone podczas prac nad 

tworzeniem dokumentu. 

Działania z zakresu poprawy infrastruktury technicznej i ekologicznej na etapie wdrażania 

powinny być uzupełniane działaniami z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości, 

rozwoju zasobów ludzkich, rozwiązywania problemów społecznych i przeciwdziałania 

zjawiskom wykluczenia społecznego oraz zwiększenia potencjału turystycznego i 

kulturalnego. Opis każdego priorytetu obejmuje identyfikację problemu i odniesienie do 

aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej.  

Działania odznaczają się różnym stopniem szczegółowości. Część z nich ma postać 

konkretnych projektów, które mogą być wdrażane przez wyznaczony podmiot. Inne 

natomiast, o bardziej skomplikowanej naturze mają charakter bardziej ogólny i wymagają 

współpracy wielu partnerów. Ich realizacja zostanie poprzedzona opracowaniem 

szczegółowych programów i projektów.  

Wszystkie priorytety są równoważne i niejednokrotnie zależne od siebie w procesie realizacji  

projektów w ramach poszczególnych działań.  

Podjęcie wskazanych działań złożyć się ma na realizację poszczególnych celów 

strategicznych, a w efekcie osiągnięcie celu głównego. Kompleksowe podejście do procesu 

rozwoju, przez równoległe podejmowanie działań w ramach poszczególnych obszarów, 

przyczyni się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju gminy Police. 

Zagrożenie marginalizacją poszczególnych sołectw związane jest z relatywnie bardziej 

dynamicznym rozwojem miasta. Wzajemne powiązanie terenów pozwala na realizację 

kompleksowych projektów, rozszerzenie zakresu oddziaływania oraz rozwiązywanie 

zidentyfikowanych problemów całego obszaru i zapobieganie marginalizacji dużych grup 

mieszkańców.  
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1.1 Odniesienie do dokumentów strategicznych 

Zgodnie z zasadą programowania rozwoju oraz komplementarności polityk rozwoju 

regionalnego i lokalnego, Strategia Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 powinna 

wpasowywać się w układ celów i priorytetów Strategii Rozwoju Województwa 

Zachodniopomorskiego. Tylko te przedsięwzięcia, które mają swoje odniesienie w strategii 

wojewódzkiej, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. 

Zbieżność kierunków rozwoju obu dokumentów stanowić będzie jeden z podstawowych 

argumentów w ubieganiu się przez samorząd policki o środki z budżetu państwa oraz 

funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć. Niezwykle istotne jest również dostosowanie 

Strategii do Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, Strategii Rozwoju Kraju oraz projektu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 

2013.   

W zakresie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego Strategia 

Rozwoju dla Gminy Police wpisuje się w wizję regionu jakim jest „stworzenie warunków do 

stabilnego i zrównoważonego rozwoju województwa zachodniopomorskiego, opartego na 

konkurencyjnej gospodarce i przedsiębiorczości mieszkańców oraz aktywności społecznej 

przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów”. W odniesieniu do Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 Strategia 

jest spójna z celem głównym jakim jest: „Wspieranie rozwoju województwa zmierzające do 

zwiększenia jego konkurencyjności, spójności gospodarczej, przestrzennej, społecznej i 

wzrostu poziomu życia mieszkańców” 

Strategia Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 wpisuje się w priorytety Narodowej 

Strategii Spójności i Strategicznych Wytycznych Wspólnoty.  

Identyfikacja działań jest zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Police, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

ustalającym przeznaczenie i zasady gospodarowania terenami w gminie Police oraz  Wykazem 

Wieloletnich Programów Inwestycyjnych na lata 2005 – 2009.  

Harmonizowaniu celów sprzyjają pozostałe dokumenty strategiczne dla Gminy Police: 

- Plan Gospodarki Odpadami – przyjęty uchwałą Nr XXX/225/05 przez Radę Miejską w 

Policach w dniu 22 lutego 2005 r.  

- Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Police  
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2. PRIORYTETY I CELE STRATEGICZNE  

Przedstawione poniżej priorytety i cele strategiczne służą długofalowemu, zrównoważonemu 

rozwojowi gminy oraz wypełnianiu przez samorząd Misji. Priorytety i cele koncentrują się na 

optymalizacji rozwoju w zakresie realizacji zadań gminy. Ujęcie działań w ramach celów 

strategicznych w obszarach priorytetowych stanowi próbę kompleksowego objęcia 

całokształtu życia społeczno – gospodarczego gminy. Priorytety i cele strategiczne zostały 

wskazane na podstawie przeprowadzonych analiz, potencjału rozwojowego gminy oraz 

wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań.  Działania uszczegóławiające poszczególne 

cele strategiczne niejednokrotnie bezpośrednio lub pośrednio wpływają na działania określone 

przez inny cel w ramach innego obszaru priorytetowego. Kluczowym zagadnieniem dla 

zrównoważonego rozwoju gminy Police i realizacji Misji jest budowa silnych podstaw w 

postaci nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz stworzenie produktów markowych o 

charakterze gospodarczym i turystycznym, w zakresie zarówno ich kreacji jak i efektywnego 

wdrażania oraz budowy wizerunku gminy Police w regionie i Euroregionie Pomerania.   

Przyjęte priorytety, cele strategiczne i działania są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju 

obowiązującą w Unii Europejskiej, a ich realizacja będzie miała decydujący wpływ na tempo 

i jakość zmian zachodzących w gminie Police. Realizacja działań ujętych w zapisach Strategii 

stworzy podstawy dla stabilnego rozwoju gospodarczego w przyjaznym środowisku i 

podniesienia jakości życia mieszkańców.  

2.1. Priorytet I. Poprawa konkurencyjności Gminy Police. 

CEL 1. Sprawny, funkcjonalny i bezpieczny system komunikacyjny w gminie. 

CEL 2. Nowoczesna infrastruktura ochrony środowiska. 

CEL 3. Rozwój infrastruktury komunalnej. 

CEL 4. Zrównoważony rozwój przestrzenny. 

Uzasadnienie Priorytetu 

Głównym czynnikiem dynamizującym rozwój są inwestycje w infrastrukturę podstawową. 

Priorytet określają cele strategiczne, w których zakres wchodzą działania zmierzające do 

poprawy konkurencyjności gminy Police przez stworzenie podstaw dla intensyfikacji  działań 

w pozostałych sferach życia społeczno – gospodarczego. Zwiększenie ilości i jakości 

inwestycji możliwe jest dzięki dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, w tym 

przede wszystkim funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Obecny stan infrastruktury 

technicznej jest niewystarczający. Poprawa infrastruktury transportowej i powiązań 

komunikacyjnych, w tym budowa dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących mieszkańców 

w gminie Police w bezpośredni sposób wpłynie na poprawę konkurencyjności i wzrost 

atrakcyjności inwestycyjnej terenów. W miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego przeznaczono znaczną ilość terenów pod budownictwo mieszkaniowe i 

jednorodzinne cieszące się coraz większym zainteresowaniem.  

Zapewnienie nowoczesnej i kompleksowej infrastruktury ochrony środowiska naturalnego 

wzmocni potencjał inwestycyjny, poprawi jakość życia mieszkańców, stan środowiska 

naturalnego oraz pozwoli na zrównoważone i racjonalne wykorzystanie walorów 

przyrodniczych.  

Priorytet zakłada również aktywną współpracę władz lokalnych z ośrodkami decyzyjnymi i 

opiniotwórczymi w celu prowadzenia wspólnego lobbingu na rzecz rozwiązywania istotnych 

problemów rozwoju o charakterze ponadlokalnym i regionalnym, integrowania systemów 

infrastruktury komunalnej oraz realizacji programów rozwojowych m.in. współpracy 

regionalnej na rzecz budowy zachodniego drogowego obejścia  miasta Szczecina wraz ze 

stała  przeprawą przez rzekę Odrę w  rejonie miasta Police.  
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Tematyka priorytetu odnosi się do walorów przyrodniczych, urbanistycznych, kształtowania 

wizerunku gminy, oraz podnoszenia standardów zarządzania przestrzenią publiczną. Jednym 

z podstawowych problemów gminy jest deficyt zasobów mieszkaniowych. W związku z 

ograniczonym budżetem konieczne jest poszukiwanie dodatkowych środków finansowych na 

realizację zróżnicowanego budownictwa odpowiadającego potrzebom mieszkańców. W tym 

budownictwa komunalnego i socjalnego. 

2.2. Priorytet II. Trwały rozwój gospodarczy. 

CEL 1. Dywersyfikacja gospodarcza gminy. 

CEL 2. Rozwój współpracy z partnerami gospodarczymi. 

CEL 3. Rozwój terenów inwestycyjnych. 

CEL 4. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji. 

Uzasadnienie Priorytetu 

Priorytet odnosi się do potencjału gospodarczego i sytuacji ekonomicznej gminy. Zakres 

przedsięwzięć ukierunkowany jest na zwiększanie konkurencyjności gminy w kontekście 

gospodarczym przez stworzenie możliwości i rozwoju nowych przedsiębiorstw, opartych na 

nowoczesnych technologiach produkcji i usług. Przedsięwzięcia w ramach priorytetu 

powinny zostać skierowane na kreowanie nowoczesnej i zrównoważonej gospodarki, gminy 

otwartej na inwestorów, partnerów gospodarczych i turystów oraz stymulowanie rozwoju 

gminy jako ośrodka o znaczeniu ponadlokalnym. Podstawą dla rozwoju gospodarczego jest 

budowa i modernizacja infrastruktury mającej na celu wykorzystanie potencjału 

turystycznego oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy. W głównej mierze rola 

władz gminy w ramach tego priorytetu ogranicza się do inspirowania, koordynacji i 

wspomagania oraz zapewnienia właściwej infrastruktury stanowiącej podstawy rozwoju 

gospodarczego.  

Jednym z najistotniejszych problemów gminy Police jest bezrobocie. Małe i średnie 

przedsiębiorstwa zaczynają odgrywać coraz większą rolę w gospodarce narodowej stanowiąc 

źródło wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Realizacja działań w 

zakresie rozwoju gospodarczego podyktowana jest koniecznością stworzenia warunków dla 

wzrostu przedsiębiorczości, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz poprawy ich 

konkurencyjności na rynku europejskim. Podejmowane działania służyć mają ożywieniu 

gospodarczemu, wzrostowi zatrudnienia i tworzeniu przyjaznych warunków zarówno dla 

rozwoju przedsiębiorczości jak i przyciągania inwestorów zewnętrznych. Realizacja działań 

w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego nierozerwalnie wiąże się z działaniami 

podejmowanymi w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej oraz w zakresie rozwoju 

zasobów ludzkich. Celem podejmowanych przedsięwzięć jest wsparcie rozwoju 

gospodarczego przez prowadzenie aktywnej polityki w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, 

rozwoju spółek z udziałem gminy Police: Parku Przemysłowego INFRAPARK Police S.A., 

Zarządu Morskiego Portu Police sp. z o.o. i promocji terenów inwestycyjnych. Podejmowane 

działania służyć mają zachęcaniu do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej 

generujących miejsca pracy. Istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego mają działania 

podejmowane wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Polskiego Związku Żeglarskiego  w celu 

realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury dla ekologicznego rozwoju turystyki, rekreacji 

i sportów wodnych w Trzebieży”. 

Wzmocnienie małych i średnich przedsiębiorstw oraz promocja postaw prorozwojowych na 

poziomie lokalnym w zakresie zakładania działalności gospodarczej, ułatwienia 

funkcjonowania na rynku europejskim, absorpcji funduszy jest w obecnej chwili niezbędna.  
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Wspieranie rozwoju gospodarczego wymaga stworzenia atrakcyjnej oferty inwestycyjnej, 

przygotowania uzbrojonych terenów dla potencjalnych inwestorów, kompleksowej bazy 

danych, stabilnego systemu ulg i zwolnień podatkowych oraz promocji oferty.  

Wzmacnianie procesów integracyjnych, kontaktów z miastami partnerskimi, wspólnych 

przedsięwzięć integrujących mieszkańców, ułatwianie nawiązywania kontaktów organizacji 

pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych czynny udział w działalności 

Euroregionu Pomerania sprzyjać będzie realizacji wielu nowych inicjatyw w dziedzinie 

sportu, rekreacji, kultury, rozwoju społecznego i gospodarczego, w tym również realizacji 

projektów infrastrukturalnych o znaczeniu transgranicznym. 

2.3. Priorytet III. Poprawa jakości życia mieszkańców. 

CEL 1. Nowoczesna baza edukacyjna. 

CEL 2. Dostęp do zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty kulturalnej. 

CEL 3. Dostęp do atrakcyjnej oferty sportowo – rekreacyjnej. 

CEL 4. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

CEL 5. Wspieranie aktywności lokalnej. 

CEL 6. Poprawa bezpieczeństwa. 

CEL 7. Promocja zdrowia. 

CEL 8. Rozwój instytucjonalny 

Uzasadnienie Priorytetu 

Mieszkańcy gminy  są najważniejszym adresatem działań samorządu. Podstawowym 

zadaniem władz lokalnych jest podnoszenie jakości życia członków lokalnej wspólnoty. 

Proponowane w ramach priorytetu przedsięwzięcia są związane z ustawowymi 

kompetencjami władz lokalnych, jednak powodzenie wielu zadań i inicjatyw może zostać 

ułatwione i rozszerzone przez wsparcie ze strony organizacji społecznych i gospodarczych.  

Działania podejmowane w ramach priorytetu są ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb 

mieszkańców oraz stworzenie możliwości dla rozwoju indywidualnego, podnoszenia poziomu 

życia, zapewnienia dostępu do wiedzy, informacji, aktywnych form wypoczynku, oferty 

kulturalnej i sportowej. 

Ważnym elementem jest stałe podnoszenie jakości pracy szkół i przedszkoli oraz kwalifikacji 

kadry pedagogicznej. Gmina powinna nadal wspierać działania Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Policach i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia zróżnicowanej oferty 

programów i imprez kulturalnych. Poprawa jakości oraz kreowania zdrowego stylu życia 

wymaga zapewnienia warunków dla uprawiania sportów masowych, rekreacji i aktywnego 

wypoczynku. Ważnym elementem działań jest stwarzanie warunków dla rozwoju bazy 

sportowo – rekreacyjnej dostępnej dla mieszkańców.  

Podstawowym dokumentem określającym kierunki i cele działania władz lokalnych w 

zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia społecznego i 

patologii społecznych  jest Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Police przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Policach nr XLI/310/06 z dnia 20 stycznia 

2006 r. 

Wspieranie działań organizacji pozarządowych na rzecz ochrony zdrowia, rozwoju zasobów 

ludzkich, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, tworzenia równych szans, 

zapobiegania zjawiskom bezrobocia i bezdomności, aktywizacji środowisk dziecięcych i 

młodzieżowych pozwoli na wzmocnienie lokalnych więzi i integracji środowisk. Bogata 

oferta organizacji pozarządowych na polu oświaty zapełnia luki instytucjonalne i systemowe, 

obejmując grupy środowiskowe, rozwiązując specyficzne problemy, uzupełniając działania 

podejmowane przez samorząd i placówki wychowawcze.  
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2.4. Priorytet IV.  Zachowanie, ochrona i wykorzystanie walorów środowiska 

naturalnego. 

CEL1. Podnoszenie świadomości ekologicznej. 

CEL 2.Rewitalizacja i ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy.  

CEL 3. Zagospodarowanie terenów zielonych 

Uzasadnienie Priorytetu 

Zasoby środowiska naturalnego gminy Police stanowią szczególną wartość. Dbałość o stan 

środowiska naturalnego, rewitalizacja i zachowanie walorów przyrodniczych sprzyjać będzie 

bezpieczeństwu ekologicznemu i rozwojowi usług turystycznych oraz jakości życia 

przyszłych pokoleń. Stan środowiska naturalnego jest jednym z ważniejszych elementów 

zrównoważonego rozwoju gminy. Police charakteryzują się unikatowymi walorami 

przyrodniczymi, które pozwalają na rozwój funkcji turystycznych i rekreacyjnych oraz tworzą 

przyjazne środowisko jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i pracy. Środowisko 

przyrodnicze w gminie ulega systematycznej poprawie dzięki przedsięwzięciom 

infrastrukturalnych i działaniom w zakresie edukacji ekologicznej. 

Gmina Police posiada opracowaną przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie 

„Waloryzację Przyrodniczą Gminy Police” (operat generalny) przedstawiający opracowania 

nt. stanu przyrody gminy Police, jej zasobów i walorów. Ponadto przygotowywany jest 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Police, którego zasadniczym zadaniem jest 

określenie celów, priorytetów i działań jakie stoją przed samorządem lokalnym w kontekście 

zachowania i ochrony przyrody w świetle przepisów krajowych i zobowiązań 

międzynarodowych.  
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3. CELE STRATEGICZNE I DZIAŁANIA  

3.1. Priorytet I. Cel 1. Sprawny, funkcjonalny i bezpieczny system komunikacyjny w 

gminie. 

 

PRIORYTET I 

 

Poprawa konkurencyjności Gminy Police 

 

 

Cel 1 
 

Sprawny, funkcjonalny i bezpieczny system komunikacyjny w 

gminie. 

 

Działania 

 

1. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg publicznych wraz z   

      infrastrukturą towarzyszącą. 

2. Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności   

            komunikacyjnej gminy. 

3. Rozbudowa i modernizacja ciągów pieszych. 

4. Rozbudowa ścieżek rowerowych. 

5. Promocja transportu zbiorowego. 

6. Zapewnienie kompleksowego systemu organizacji i      

            bezpieczeństwa   ruchu. 

7. Współpraca regionalna na rzecz przywrócenia pasażerskiego   

            połączenia kolejowego Szczecin – Police – Trzebież. 

8. Współpraca regionalna na rzecz „budowy zachodniego    

            drogowego obejścia  miasta Szczecina wraz ze stałą   

            przeprawą przez rzekę Odrę w  rejonie miasta Police”.   

 

Beneficjenci - mieszkańcy gminy 

- przedsiębiorcy, 

- turyści. 

 

Jedną z podstawowych barier dynamicznego rozwoju gminy Police jest niedostateczna jakość 

systemu dróg i powiązań komunikacyjnych, które obniżają atrakcyjność położenia w rejonie 

przygranicznym i istniejący potencjał gospodarczy oraz turystyczny terenów inwestycyjnych.  

Rozbudowa oraz poprawa jakości dróg publicznych znacząco wpłynie na poprawę 

konkurencyjności gminy Police przez: 

1) Uzyskanie efektywniejszego, bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska systemu 

dróg publicznych. 

2) Przystosowanie infrastruktury do rozwoju istniejących i powstawania nowych 

inicjatyw gospodarczych. 

3) Wzrost ruchu turystycznego na terenie gminy. 

4) Poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa na drogach. 

5) Dostosowanie parametrów dróg do wymogów Unii Europejskiej. 

6) Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej przez poprawę dostępności do terenów 

inwestycyjnych parku przemysłowego INFRAPARK Police S.A. Usprawnienie 

połączeń komunikacyjnych z najważniejszymi punktami – zakłady pracy, tereny 

inwestycyjne, szkoły, obiekty użyteczności publicznej, tereny mieszkalne, centrum 

usługowe - decydującymi o rozwoju miasta i gminy. 

7) Poprawę stanu środowiska naturalnego. 

8) Zwiększenie atrakcyjności terenów jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku.  
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Podwyższenie jakości życia mieszkańców. Podniesienie estetyki i funkcjonalności 

miasta i gminy. 

9) Wyrównywanie poziomu infrastruktury w regionie przygranicznym. Rozwój 

gospodarczy pogranicza polsko-niemieckiego i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 

W celu prawidłowego wdrożenia działań 1-6 określonych w ramach celu strategicznego 

konieczne jest opracowanie dokumentu szczegółowego: Planu remontów i modernizacji dróg 

gminnych określającego stan aktualny i potrzeby infrastruktury transportowej w gminie. 

Istotne znaczenie w systemie komunikacyjnym gminy ma rozbudowa ścieżek rowerowych 

jako formy alternatywnej, ekologicznej komunikacji. Przy budowie i modernizacji dróg na 

terenie gminy powinna być każdorazowo rozpatrywana możliwość budowy ścieżek 

rowerowych. Potrzebę tworzenia systemu ścieżek rowerowych w sołectwach i pomiędzy nimi 

wskazali również mieszkańcy w Planach Rozwoju Miejscowości. Poprawa stanu środowiska 

naturalnego zależy m.in. od promocji transportu zbiorowego przez podnoszenie jakości usług 

komunikacji publicznej. W ramach priorytetu istotne znaczenie ma modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury towarzyszącej, w szczególności: oświetlenia, uzbrojenia, kanalizacji 

deszczowej, przystanków komunikacji publicznej, ciągów zieleni, systemów bezpieczeństwa 

ruchu. Konieczna jest rozbudowa i dostosowanie oświetlenia ulic do obowiązujących norm. 

Szczególnie istotne w zakresie wykorzystywania szans rozwojowych są działania 

podejmowane na szczeblu regionalnym i krajowym dotyczące realizacji inwestycji pn. 

„Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina wraz ze stałą przeprawą przez 

rzekę Odrę w rejonie miasta Police”. Realizacja inwestycji w sposób znaczący poprawi 

system komunikacyjny regionu, zwiększy dostępność do terenów inwestycyjnych, odciąży 

istniejący system dróg publicznych od transportu ciężkiego i niebezpiecznego oraz znacznie 

skróci czas przejazdu na północ i wschód Polski. W konsekwencji budowa obejścia wraz z 

przeprawą zmniejszy ruch transportowy, wyprowadzi ruch tranzytowy, poprawi 

bezpieczeństwo mieszkańców, stan środowiska naturalnego i wpłynie na wzrost atrakcyjności 

terenów inwestycyjnych. Przedsięwzięcie obejmujące swoim zasięgiem Szczecin oraz gminy 

sąsiadujące ma niewątpliwie charakter regionalny, co sugeruje iż obejście w całym przebiegu 

powinno zostać zakwalifikowane jako droga krajowa, a działania związane z finansowaniem 

inwestycji w głównej mierze skierowane na pozyskiwanie środków z Funduszu Spójności.  

Szacunkowy koszt budowy zachodniego obejścia miasta Szczecina wg stanu wiedzy w 

grudniu 2005 roku to kwota ok. 350 mln euro. Kwota ta obejmuje budowę stałej przeprawy 

przez rzekę Odrę, bezkolizyjnych węzłów oraz jezdni wraz z poboczami i pasem 

rozdzielającym na całej długości. Nowa trasa stanowić będzie stymulator rozwoju 

gospodarczego terenów, aktywizacji gospodarczej oraz przyczyni się do powstawania nowych 

miejsc pracy. Wpłynie także na bezpieczeństwo transportu odpadów niebezpiecznych. 

W związku z likwidacją linii pasażerskiej PKP i PKS na terenie gminy Police w celu 

zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania zbiorowego transportu publicznego 

wprowadzono zmiany w rozkładach jazdy linii autobusowej miejskiej i samorządowej przez 

zapewnienie dodatkowych kursów. Podjęte działania nie są jednak wystarczające, szczególnie 

w kontekście rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i oferty turystycznej w Trzebieży oraz 

lokalizacji na terenie miejscowości drugiego pod względem wielkości zatrudnienia 

przedsiębiorstwa. Konieczne jest zatem podjecie działań na poziomie regionalnym w celu 

przywrócenia pasażerskiego ruchu kolejowego na trasie Szczecin- Trzebież – Szczecin.  
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3.2. Priorytet I. Cel 2 Nowoczesna infrastruktura ochrony środowiska  

 

PRIORYTET I 

 

Poprawa konkurencyjności Gminy Police 

 

 

Cel 2 

 

Nowoczesna infrastruktura ochrony środowiska 

 

 

Działania 

 

1. „Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych - etap 

III, IV i V. – kompleksowa kanalizacja Gminy Police. 

2. Kompleksowa poprawa jakości wody. Budowa i 

modernizacja sieci wodociągowych oraz ujęć wody pitnej. 

3. Rozbudowa Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów 

Komunalnych w Leśnie Górnym.  

4. Racjonalna gospodarka w zakresie odprowadzania i 

unieszkodliwiania ścieków komunalnych. 

5. Modernizacja źródeł ciepła. 

6. Rozbudowa i modernizacja sieci cieplnej. 

7. Wykorzystanie energii odnawialnej. 

8. Poprawa jakości powietrza. 

9. Inwentaryzacja oraz opracowanie programu dofinansowania 

z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej wymiany elementów infrastruktury z azbestu. 

10. Ochrona wód gruntowych, podziemnych i 

powierzchniowych. 

11. Nowoczesne skanalizowane drogi.  

 

Beneficjenci - mieszkańcy gminy 

- przedsiębiorcy, 

- turyści. 

Nowoczesna infrastruktura ochrony środowiska jest  jednym z podstawowych uwarunkowań  

rozwojowych, a zachowanie i odpowiednie wykorzystanie walorów przyrodniczych ma 

szczególne znaczenie dla poprawy konkurencyjności gminy. W ramach celu strategicznego 

zidentyfikowano działania służące ograniczeniu ilości zanieczyszczeń przedostających się do 

powietrza, wód, gleby, poprawie zdrowia mieszkańców oraz racjonalnemu zarządzaniu 

zasobami środowiska naturalnego. 

Czynnikiem mającym istotny wpływ na trwały rozwój gospodarczo - społeczny jest stan 

infrastruktury urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Planowane przedsięwzięcia mają 

niewątpliwy wpływ na ożywienie gospodarcze oraz oferowanie infrastruktury dostosowanej 

do potrzeb nowoczesnych przedsiębiorstw z jednoczesną troską o stan środowiska 

naturalnego przez poprawę jakości i niezawodności dostaw wody oraz modernizację i rozwój 

sieci kanalizacyjnej. 

Całkowita kanalizacja gminy Police powinna zostać zakończona do roku 2015 zgodnie z 

Krajowym Programem oczyszczania ścieków komunalnych. Do realizacji pozostaje etap III, 

IV i V inwestycji pn.„Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych”. Etap III, którego 

koszt orientacyjny wyniesie 9 mln złotych jest zaplanowany na lata 2007 – 2008. Inwestycja 

obejmie budowę ok. 20 km kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Witorza, Tanowo, 

Trzeszczyn, Police (rejon ul. Tanowskiej). W ramach etapu IV planuje się kanalizację 
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Przęsocina, Siedlic, Leśna Górnego i Bartoszewa oraz części Tanowa. W etapie V ujęte 

zostaną m.in. miejscowości: Węgornik, Sierakowo, Leśno Stare oraz pozostałe miejscowości i 

osady. 

Ponadto w ramach racjonalnej gospodarki i ochrony wód konieczna jest realizacja kanalizacji 

sanitarnej nie ujętej w projekcie pn. „Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych”, 

kanalizacji deszczowej oraz modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

w Policach m.in. ul. Kosynierów Gdyńskich, Bankowa. 

W ramach poprawy zaopatrzenia w wodę konieczna jest realizacja szeregu inwestycji 

polegających na modernizacji sieci wodociągowej, w tym: 

1) Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Trzebieży, 

2) Modernizacja wodociągu przesyłowego wraz z przyłączami Police - Police - Jasienica, 

3) Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Policach 3 (Jasienica), 

4) Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Pilchowie, Tanowie, 

Bartoszewie, 

5) Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Policach ul. Topolowa, 

Modrzewiowa, Bukowa, Tanowska 8 - Trójbaza”, Starzyńskiego, Sienkiewicza, Polna, 

Dubois,  

6) Modernizacja wodociągu w Policach od ul. Cisowej do ul. Przęsocińskiej, 

7) Wykonanie wodociągu przesyłowego Uniemyśl – Trzebież.  

Celem działań jest poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Police zgodnie z 

aktualnymi dokumentami programowymi i planistycznymi wyższego rzędu oraz wdrażanie 

prawa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska. 

Szczegółowe wskazanie przedsięwzięć  w zakresie  budowy nowoczesnej infrastruktury 

ochrony środowiska określa projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Police. 

Optymalizacja gospodarki odpadami komunalnymi jest przedmiotem Planu Gospodarki 

Odpadami, który szczegółowo określa przedsięwzięcia niezbędne do zrealizowania w gminie. 

W zakresie inwestycji postulowana jest rozbudowa  oraz modernizacja Zakładu Odzysku i 

Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.  

 

Rozbudowa i modernizacja sieci cieplnej pozwoli na poprawę wskaźników związanych z 

przepływem czynnika grzewczego oraz zwiększy możliwość podłączenia nowych odbiorców. 

Niezbędna jest ponadto kontynuacja działań modernizacyjnych  systemów grzewczych w 

mieszkaniach indywidualnych w ramach dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 

Dynamiczny rozwój gospodarczy przyczynia się do zwiększania zapotrzebowania na energię, 

wzrasta eksploatacja zasobów surowców naturalnych, ilość odpadów przemysłowych i 

zanieczyszczenie środowiska. Konieczne jest racjonalne gospodarowanie zasobami  

naturalnymi. Odnawialne źródła energii mają charakter lokalny. Wykorzystywana do 

produkcji energii może być energia wiatru, ciepło ziemi, wody i ścieków, energia słoneczna i 

biomasa. Zgodnie z analizą zawartą w projekcie Program Ochrony Środowiska Gmina Police 

położona jest w strefie, gdzie możliwe jest czerpanie wszelkich potencjalnych zasobów do 

produkcji czystej energii.  

Poprawa jakości powietrza w głównej mierze uzależniona jest od realizacji przedsięwzięć 

inwestycyjnych mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

atmosferycznego.  



Strategia Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 

 78 

3.3. Priorytet I. Cel 3 Rozwój infrastruktury komunalnej 

 

PRIORYTET I 

 

Poprawa konkurencyjności Gminy Police 

 

 

Cel 3 

 

Rozwój infrastruktury komunalnej 

 

 

Działania 

 

1. Budowa nowoczesnego, funkcjonalnego centrum miasta. 

2. Rewitalizacja terenów Osiedla Stare Miasto. 

3. Rewitalizacja i zagospodarowanie zdegradowanych terenów 

mieszkalnych, usługowych i poprzemysłowych.  

4. Wykorzystanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, oraz 

specyfiki i charakteru terenów  miasta i sołectw oraz dopełnianie 

przestrzeni usługami, zielenią oraz urządzeniami codziennej 

rekreacji.  

5. Organizacja terenów rekreacyjnych i edukacyjnych na terenie 

każdego osiedla i sołectwa w gminie. 

6. Wspieranie zróżnicowanego budownictwa mieszkaniowego  

odpowiadającego potrzebom mieszkańców. 

 

Beneficjenci - mieszkańcy gminy 

- przedsiębiorcy, 

- turyści. 

Cel strategiczny obejmuje optymalne i racjonalne wykorzystanie przestrzeni publicznej, 

tworzenie nowych i rewitalizację istniejących przestrzeni publicznych z wykorzystaniem 

walorów przyrodniczych, urbanistycznych i architektonicznych. W ramach celu realizowane 

będą przedsięwzięcia mające wpływ na poprawę wizerunku i estetyki gminy, zapewnienie 

szerokiego dostępu do publicznej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej, edukacyjnej i 

sportowej na terenie każdego osiedla i sołectwa.  

Przestrzeń miejska, szczególnie centrum miasta powinna mieć charakter reprezentacyjny, 

atrakcyjny dla mieszkańców, inwestorów i turystów, stanowi bowiem wizytówkę gminy. 

Atrakcyjnie położony teren w centrum miasta Police o powierzchni ok. 17 ha , stanowi ofertę 

inwestycyjną Gminy Police pn. „Kwartał Siedlecka”. Przeznaczenie terenu w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację reprezentacyjnego dla miasta 

centrum administracyjno – usługowo – handlowego wraz z towarzyszącą strefą mieszkaniową 

i zieleni publicznej, zostało poprzedzone ogólnopolskim konkursem urbanityczno-

architektonicznym.  
Ważnym wyznacznikiem jakości życia mieszkańców jest poziom bezpieczeństwa, w tym 

bezpieczeństwa socjalnego. Warunki mieszkaniowe są jednym z zasadniczych elementów 

bezpośrednio wpływających na poziom życia mieszkańców. Wspieranie zróżnicowanego 

budownictwa mieszkaniowego odpowiadającego potrzebom mieszkańców obejmuje działania 

mające na celu zaspokajanie potrzeb lokalowych gminy oraz stworzenie rodzinom o różnym 

poziomie dochodów możliwości dostępu do mieszkań o różnym standardzie. Konieczna jest 

budowa mieszkań komunalnych i socjalnych oraz podjęcie działań celem przygotowania 

programu zapewnienia zasobu lokali socjalnych przy współudziale właścicieli nieruchomości 

i spółdzielni mieszkaniowych. Ważnym elementem rewitalizacji terenów śródmiejskich jest 

likwidacja budynków po-przemysłowych (byłe hotele robotnicze) i infrastruktury 
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towarzyszącej przy ul. Bankowej w Policach oraz wybudowanie nowych budynków 

komunalnych, które zaspokoją potrzeby najemców lokali mieszkalnych i użytkowych 

likwidowanych budynków. Budynki zlokalizowane są na terenie osiedla mieszkaniowego i 

znajdują się w złym stanie technicznym. Realizacja inwestycji wymaga podjęcia działań 

celem zapewnienia min. 220 lokali mieszkalnych i 75 lokali użytkowych. Celem działań jest 

poprawa estetyki funkcjonalności przestrzeni publicznej terenu i podniesienie jego 

atrakcyjności jako miejsca handlu i wypoczynku.  

W ramach rewitalizacji i zagospodarowania zdegradowanych terenów mieszkalnych, 

usługowych i poprzemysłowych działania powinny być skierowane na poprawę estetyki i 

funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz budowę towarzyszącej infrastruktury w 

szczególności: ciągów pieszych, placów zabaw dla dzieci, miejsc rekreacji i małej 

architektury zieleni zapobiegając dalszej degradacji terenów a przyczyniając się do 

podniesienia ich walorów estetycznych i funkcjonalnych.  

Zakres rewitalizacji zidentyfikowanych terenów miejskich, w szczególności terenów Osiedla 

Stare Miasto zostanie szczegółowo określony w Programie Rewitalizacji dla Miasta Police na 

lata 2007 – 2013. 

Zgodnie z postulatami mieszkańców zawartymi w Planach Rozwoju Miejscowości jedną z 

podstawowych potrzeb jest zapewnienie infrastruktury rekreacyjnej i edukacyjnej na terenie 

sołectw, budowa lub modernizacja i wyposażenie świetlic oraz zagospodarowanie placów 

zabaw. Zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych spowoduje zwiększenie oferty 

spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.  

Rozwój infrastruktury społecznej w głównej mierze przyczyni się do poprawy jakości życia 

mieszkańców, podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy Police. 

3.4. Priorytet I. Cel 4. Zrównoważony rozwój przestrzenny 

 

PRIORYTET  I  

 

Poprawa konkurencyjności Gminy Police 

 

 

Cel 4 

 

Zrównoważony rozwój przestrzenny 

 

 

Działania 

 

1. Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego.  

2. Stworzenie systemu informacji geograficznej dla zintegrowanego 

zarządzania terenami gminy (GIS). 

3. Kompleksowe przygotowanie terenów przeznaczonych pod funkcje 

przemysłowe, usługowe, mieszkalne i komunikacyjne. 

 

Beneficjenci - mieszkańcy gminy 

- przedsiębiorcy, 

- turyści. 

Planowanie przestrzenne należy do najważniejszych zadań władz lokalnych oraz umożliwia 

lokowanie inwestycji na terenie gminy. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

umożliwiają prowadzenie polityki przestrzennej na obszarze gminy.  

Stworzenie systemu informacji przestrzennej ma na celu  usprawnienie systemu planowania 

przestrzennego a także przygotowanie kompleksowych informacji niezbędnych w procesie 
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zarządzania przestrzenią gminną. W szczególności dotyczy to udostępniania informacji nt. 

terenów inwestycyjnych, usprawnienia systemu wymiany informacji między wydziałami 

Urzędu Gminy a jednostkami organizacyjnymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami i 

instytucjami z terenu gminy. Istotnym elementem tego systemu jest kontynuacja prac 

związanych z wdrażaniem systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy. Cel odnosi się 

również do prowadzenia spójnej polityki przestrzennej gminy służącej pozyskiwaniu nowych 

inwestorów, a także nowych terenów pod rozwój budownictwa mieszkaniowego.    

3.5.Priorytet II. Cel 1 Dywersyfikacja gospodarcza gminy 

 

PRIORYTET II 

 

Trwały rozwój gospodarczy 

 

 

Cel 1 

 

Dywersyfikacja gospodarcza gminy 

 

Działania 

 

1. Wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

2. Wspierania podnoszenia kwalifikacji i mobilności zawodowej 

mieszkańców.  

3. Aktywizacja lokalnego rynku pracy. 

4. Stworzenie warunków dla rozwoju lokalnego handlu i usług. 

5. Wspieranie i promocja przedsiębiorczości mieszkańców. 

6. Wspieranie rozwoju funkcji usługowych o znaczeniu 

ponadlokalnym. 

7. Rozwój współpracy międzynarodowej. 

 

Beneficjenci - mieszkańcy gminy 

- przedsiębiorcy, 

- turyści. 

Zgodnie z przeprowadzoną przez Fundację na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego analizą 

SWOT najsłabszą stroną funkcjonowania Gminy Police jest koncentracja kapitału wokół 

jednego dużego zakładu, jednej branży oraz uzależnienie od niego wielu sfer życia gminy.  

Dla zapewnienia stabilnego i zrównoważonego rozwoju niezbędne jest podejmowanie 

przedsięwzięć przyczyniających się do dywersyfikacji gospodarczej Gminy Police. 

Rozwinięty sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest ważnym źródłem dochodów gminy 

oraz ograniczenia poziomu bezrobocia.  

Cel strategiczny akcentuje działania dotyczące aktywizowania lokalnego rynku pracy oraz 

wspierania aktywności zawodowej policzan, obejmując przedsięwzięcia skierowane na 

dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy i tworzenia ośrodków 

wspierania rozwoju gospodarczego, tj. inkubatora przedsiębiorczości, oferty poradnictwa 

zawodowego oraz instytucji otoczenia biznesu wspólnie z partnerami gospodarczymi i 

Powiatem Polickim. Istotne znaczenie dla dywersyfikacji gospodarczej gminy i wspierania 

działających małych i średnich przedsiębiorstw ma wspieranie przez samorząd  

współdziałania lokalnych podmiotów gospodarczych. 

Do bezpośrednich korzyści z podejmowanych działań należą: zwiększanie liczby 

nowopowstających firm, wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, wzrost 

inwestycji opartych o lokalny kapitał oraz spadek bezrobocia.  

Działania podejmowane w ramach celu strategicznego obejmują również rozwój współpracy 

międzynarodowej, kontaktów z miastami partnerskimi, wspólnych przedsięwzięć 

integrujących mieszkańców, ułatwianie nawiązywania kontaktów partnerów gospodarczych, 
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co w konsekwencji może doprowadzić do kooperacji i współpracy transgranicznej małych i 

średnich przedsiębiorstw w Euroregionie Pomerania.  

3.6. Priorytet II. Cel 2 Trwały rozwój gospodarczy 

 

PRIORYTET II 

 

Trwały rozwój gospodarczy 

 

 

Cel 2 

 

Rozwój współpracy z partnerami gospodarczymi 

 

Działania 

 

1. Rozwój Parku Przemysłowego INFRAPARK POLICE S.A. 

2. Rozwój Portu Morskiego 

3. Współpraca z Zakładami Chemicznymi „POLICE” S.A.   

 

Beneficjenci - mieszkańcy gminy 

- przedsiębiorcy. 

Wspieranie formułowania i realizacji efektywnych instrumentów wspomagania rozwoju 

gospodarczego i otoczenia biznesu w powiązaniu z partnerami gospodarczymi ma 

podstawowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Analiza SWOT wykazała, iż koncentracja 

kapitału wokół jednego dużego zakładu, jednej branży jest najsłabszą stroną polickiej 

gospodarki. Jednak jest również atutem Gminy Police istnienie bogatej infrastruktury 

przemysłowej i wieloletnia, partnerska współpraca z  Zakładami Chemicznymi „POLICE” 

SA, które należą do największych w województwie zachodniopomorskim. Spółka od lat 

odgrywa kluczową rolę w kreowaniu polickiej gospodarki i realizując we współpracy z 

samorządem lokalnym wspólne projekty rozwojowe. 

 „INFRAPARK Police” S.A. jest Parkiem Przemysłowym, którego akcjonariuszami są 

Zakłady Chemiczne „POLICE” SA, Gmina Police, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju 

Regionalnego i Uniwersytet Szczeciński. Bazą Polickiego Parku Przemysłowego są tereny 

inwestycyjne skupione na obszarze 296 ha i podzielone na 23 obszary o powierzchni od 1,5 

do 80 ha. Atutem Polickiego Parku Przemysłowego jest lokalizacja z dostępem do połączeń 

drogowych, transportu wodnego, oraz kolei. Atrakcyjność terenów podnosi dostępność do 

infrastruktury technicznej zakładów chemicznych oraz preferencyjne zasady inwestowania. 

Część terenów parku objęta została Specjalną Strefą Ekonomiczną, co dodatkowo 

uatrakcyjnia warunki inwestowania.  

Policki Zespół Portowy to czwarty pod względem wielkości przeładunków port w Polsce. Dla 

usprawnienia zarządzania i stworzenia ogólnodostępnego portu handlowego z zapleczem 

logistycznym zlokalizowanym na części przyportowych terenów inwestycyjnych powołano 

spółkę – Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o. Udziałowcami spółki są Zakłady 

Chemiczne „POLICE” SA i Gmina Police.  

Rozwój spółek w bezpośredni sposób wpłynie na ograniczenie wielkości bezrobocia i 

poprawę sytuacji gospodarczej gminy. 

W zakresie podejmowanych wspólnie z Zakładami Chemicznymi „POLICE” SA działań 

rozwojowych akcentuje się otwarcie polickiej gospodarki na napływ nowoczesnych 

technologii produkcji oraz tworzenie powiązań pomiędzy krajowymi i zagranicznymi 

ośrodkami gospodarczymi.   
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3.7. Priorytet II. Cel 3 Rozwój terenów inwestycyjnych 

 

PRIORYTET II 

 

Trwały rozwój gospodarczy 

 

 

Cel 3 

 

Rozwój terenów inwestycyjnych 

 

Działania 

 

1. Przygotowanie uzbrojonych terenów inwestycyjnych. 

2. Przygotowanie kompleksowej bazy terenów inwestycyjnych. 

3. Promocja terenów inwestycyjnych. 

4. Pozyskanie znaczących inwestorów. 

5. Stabilny system ulg i zwolnień podatkowych. 

6. Szybka i kompleksowa obsługa inwestora. 

Beneficjenci - mieszkańcy gminy 

- przedsiębiorcy. 

 

Istotne znaczenie dla budowy podstaw trwałego i stabilnego rozwoju gospodarczego ma 

zapewnienie infrastruktury publicznej stanowiącej o atrakcyjności i konkurencyjności 

polickich terenów inwestycyjnych. Wzrost inwestycji opartych o lokalny kapitał, lepsze 

wykorzystanie potencjału inwestycyjnego i pozyskanie inwestorów zewnętrznych skutkować 

będzie wzrostem konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw a także doprowadzi do 

poprawy wizerunku gminy i ograniczenia bezrobocia. 

Pozyskanie znaczących inwestorów ma istotne znaczenie dla gospodarki gminy  oraz 

tworzenia nowych miejsc pracy. Stąd istotne znaczenie w stymulowaniu rozwoju 

gospodarczego mają działania skierowane na formułowanie oferty inwestycyjnej opartej o 

uzbrojone tereny inwestycyjne oraz stabilny system ulg i zwolnień podatkowych, jak również 

skuteczna promocja oraz szybka i kompleksowa obsługa inwestora. 
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3.8. Priorytet II. Cel 4 Rozwój turystyki, sportu i rekreacji 

 

PRIORYTET II 
 

Trwały rozwój gospodarczy. 

 

 

Cel 4 

 

Rozwój turystyki, sportu i rekreacji 

 

Działania 

 

1. Wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej. 

2. Rozwój bazy noclegowej 

3. Kreowanie produktów turystycznych o znaczeniu regionalnym.  

4. „Budowa infrastruktury dla ekologicznego rozwoju turystyki, 

rekreacji i sportów wodnych w Trzebieży”. 

5. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej nad rzeką 

Łarpią.  

6. Zwiększenie różnorodności usług turystycznych bazujących na 

walorach przyrodniczych, ofercie sportowej i kulturalnej oraz 

dziedzictwie historycznym. 

7. Organizacja Transgranicznych Targów Turystycznych. 

8. Budowa zintegrowanego systemu Informacji i Promocji 

Turystycznej. 

Beneficjenci - mieszkańcy gminy 

- przedsiębiorcy, 

- turyści. 

Turystyka odgrywa coraz większą rolę w gospodarce regionu, zajmując ważne miejsce w 

budowaniu konkurencyjności i tworzeniu nowych miejsc pracy. Cel strategiczny obejmuje 

przedsięwzięcia służące stworzeniu zróżnicowanej oferty usług turystycznych, tworzeniu 

markowych produktów i budowie infrastruktury rekreacyjnej dla rozwoju turystyki.  

Gmina Police podejmuje działania infrastrukturalne służące przywróceniu Trzebieży 

charakteru miejscowości turystycznej i stworzeniu produktu turystycznego o znaczeniu 

regionalnym. Wspólnie z partnerami z Niemiec stworzono transgraniczną ofertę w pasie 

szlaku wodnego Ueckerseen – Zalew Szczeciński – Police w Euroregionie Pomerania. 

Koncepcja rozwoju miejscowości i podejmowane w jej ramach działania wspólnie z 

partnerami z Niemiec i Centralnym Ośrodkiem Żeglarstwa Polskiego Związku Żeglarskiego 

zmierzają do wykorzystania istniejącego potencjału turystycznego, przyrodniczego i 

społecznego w celu ożywienia gospodarczego regionu oraz stworzenia w Trzebieży ośrodka 

turystyki i sportów wodnych na trasie transgranicznego szlaku wodnego. Gmina posiada 

korzystne warunki dla rozwoju różnych form aktywnej turystyki, w szczególności wodnej, 

pieszej i rowerowej. Konieczny jest dalszy rozwój infrastruktury turystycznej i wspieranie 

rozwoju portu jachtowego oraz stworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej 

we współpracy z partnerami na szczeblu lokalnym i regionalnym. 

Połączenie walorów krajobrazowych i wypoczynkowych z ofertą kulturalną oraz nowoczesną 

infrastrukturą rekreacyjno - sportową to niewątpliwy atut w tworzeniu specjalistycznej oferty 

turystycznej, skierowanej do konkretnego odbiorcy. Problem stanowi brak odpowiedniej bazy 

noclegowej, której powstanie uzależnione jest od współpracy partnerów publicznych i 

prywatnych.  

Zwiększenie różnorodności usług turystycznych bazujących na walorach przyrodniczych, 

ofercie sportowej i kulturalnej oraz dziedzictwie historycznym uzależnione jest od 

racjonalnego zagospodarowania terenów, wyposażenia w infrastrukturę rekreacyjną oraz 
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przygotowania atrakcyjnych programów pobytowych i efektywnej promocji. Interesującym 

obiektem w skali regionu są pozostałości infrastruktury industrialnej niemieckiej Fabryki 

Benzyny Syntetycznej w Policach oraz powiązane z nim działania stowarzyszeń mające na 

celu adaptację, zagospodarowanie i wykorzystanie terenu do stworzenia oferty turystycznej. 

Istotne znaczenie ma promowanie gminy przez wydarzenia o randze regionalnej i 

międzynarodowej w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę Miejskiego Ośrodka Kultury, 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w 

Trzebieży.  

Rozwój gminnych obiektów rekreacyjnych i sportowych, w połączeniu nowoczesną 

infrastrukturą i atrakcyjnym położeniem nad Zalewem Szczecińskim w otoczeniu lasów 

Puszczy Wkrzańskiej stwarza szansę rozwoju markowych produktów turystycznych, 

dywersyfikacji gospodarczej, podniesienia atrakcyjności gospodarczej gminy oraz przyczyni 

się do powstawania nowych miejsc pracy.  

3.9. Priorytet III. Cel 1 Nowoczesna baza edukacyjna 

 

PRIORYTET III 

 

Poprawa jakości życia mieszkańców. 

 

 

Cel 1 

 

     

 Nowoczesna baza edukacyjna 

 

 

Działania 

1. Poprawa stanu technicznego obiektów  oświatowych.  

2. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli i wzmacnianie 

wychowawczej funkcji szkoły.  

3. Tworzenie oferty kształcenia ustawicznego.  

4. Poprawa warunków kształcenia i jakości wyposażenia szkół, 

przedszkoli, Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki im. Marii 

Curie – Skłodowskiej . 

5. Rozbudowa, modernizacja i remonty boisk szkolnych i sal 

gimnastycznych. 

Beneficjenci - mieszkańcy gminy 

- przedsiębiorcy, 

- turyści. 

Jednym z najistotniejszych zadań samorządu lokalnego jest stworzenie systemu oświaty 

gminnej, która mieści się w ramach polityki oświatowej państwa, programach Unii 

Europejskiej oraz tworzy możliwości pełnego rozwoju dzieci i młodzieży. Warunki pracy 

szkół zależą od odpowiedniej bazy oświatowej. Gmina Police prowadzi szereg inwestycji 

poprawiających stan obiektów szkolnych, stwarzając warunki dla rozwoju placówek 

działających w systemie oświaty. 

Obecnie Gmina Police dysponuje rozbudowaną i zmodernizowaną bazą lokalową w pełni 

odpowiadającą potrzebom prowadzenia edukacji. W najbliższych latach nie przewiduje się 

budowy nowych obiektów oświatowych. Planuje się natomiast modernizację i wyposażenie 

obiektów sportowych w celu podniesienia ich standardu.  

Szeroko propagowana i finansowana przez samorząd lokalny edukacja przez sport umożliwia 

utrzymanie klubów i stowarzyszeń sportowych. Szkoły udostępniają pomieszczenia i tereny 

sportowe lokalnej społeczności. Aktywnie podejmują działania na rzecz walki z 

wykluczeniem społecznym, organizując zajęcia środowiskowe włączając dzieci i młodzież 

zagrożoną patologiami społecznymi, prowadząc edukację tolerancji, włączając w imprezy i 

zawody sportowe dzieci i młodzież niepełnosprawną. Aktywna działalność sportowa szkół, 
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organizowane imprezy i zawody sportowe, zajęcia wychowania fizycznego, treningi i 

codzienne użytkowanie jako miejsce gromadzące dzieci i młodzież w godzinach 

popołudniowych uzasadniają konieczność przeprowadzania modernizacji i dostosowania 

obiektów do potrzeb użytkowników.  

Poprawa wyposażenia w nowoczesne środki dydaktyczne przedszkoli, szkół podstawowych i 

gimnazjalnych służy ciągłej poprawie jakości nauczania. Świadczą o tym coraz lepsze wyniki 

uczniów w sprawdzianach kończących szkołę podstawową i  testach gimnazjalnych na tle 

województwa zachodniopomorskiego i kraju oraz osiągnięcia polickich uczniów w 

konkursach przedmiotowych organizowanych przez Gminę i Kuratorium Oświaty.  

Podnoszenie jakości wyposażenia obiektów, informatyzacja szkół, wykorzystywanie narządzi 

multimedialnych w procesie nauczania, upowszechnianie nauki 2 języków obcych, 

zróżnicowana oferta zajęć pozalekcyjnych wzbogacona ofertą Miejskiego Ośrodka Kultury 

oraz Biblioteki umożliwiają wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Podejmowane 

działania powinny być skierowane na dostosowanie programów nauczania do standardów 

europejskich, wdrażanie programów rozwijających umiejętności społeczne i promocję 

kształcenia ustawicznego. Najtrudniejszą sferą pracy szkoły jest dbałość o jakość 

oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych w stosunku do uczniów. Wymaga  to 

wysokich i  nieustannie podnoszonych kwalifikacji nauczycieli. Gmina umożliwia 

nawiązywanie międzynarodowych kontaktów ze szkołami miast partnerskich, które służą 

wymianie doświadczeń i ciągłemu podnoszeniu jakości nauczania i wychowania. 

Podejmowane działania służą tworzeniu fundamentów, które umożliwią polickiej młodzieży 

dalszą edukację w szkołach ponadgminazjalnych, zdobywanie zawodu, wykształcenia i 

ułatwią funkcjonowanie w dorosłym życiu.  
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3.10. Priorytet III. Cel 2 Budowa społeczeństwa zakorzenionego w polskiej kulturze a 

jednocześnie otwartego na świat. 

 

PRIORYTET III 

 

Poprawa jakości życia mieszkańców. 

 

 

Cel 2 

 

Budowa społeczeństwa zakorzenionego w polskiej kulturze a 

jednocześnie otwartego na świat. 

 

 

 Działania 

 

1. Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury.  

2. Organizacja i wspieranie imprez kulturalnych. 

3. Zapewnienie zróżnicowanej oferty kulturalnej. 

4. Rewitalizacja obiektów o znaczeniu kulturalnym, 

historycznym. Rewaloryzacja zabytków architektury. 

5. Budowanie poczucia tożsamości lokalnej i regionalnej oraz 

poszanowania kultury i dziedzictwa kulturowego. 

6. Budowa Filii Biblioteki im. Marii Skłodowskiej – Curie. 

7. Stworzenie muzeum regionalnego. 

8. Rewaloryzacja zabytkowych zespołów parkowych, 

cmentarzy i miejsc pamięci. 

9. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych na cele kulturowe 

i turystyczne. 

 

Beneficjenci - mieszkańcy gminy 

- przedsiębiorcy, 

- turyści. 

Cykliczne wydarzenia kulturalne ściśle wiążą się z krajobrazem gminy Police, szczególnie że 

oferta atrakcyjna jest zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych. Inicjowanie i wspieranie 

wydarzeń kulturalnych tj. Międzynarodowe Dni Polic, Trzebieskie Neptunalia, Czas na 

Trzebież, Polickie Dni Muzyki Cecyliada mają istotne znaczenie dla promocji gminy,  

krzewienia kultury i dziedzictwa kulturowego. Niezbędne jest wspieranie podejmowanych 

inicjatyw i integrowanie środowisk twórczych oraz organizacji pozarządowych dla 

zapewniania mieszkańcom dostępu do realizacji własnych potrzeb w zakresie kultury. 

Wszelkie inicjatywy i przedsięwzięcia mające na celu upowszechnianie kultury, inspirowanie 

środowisk twórczych, organizacja imprez plenerowych mają istotne znaczenie dla 

podniesienia atrakcyjności terenów i jakości życia mieszkańców. Miejski Ośrodek Kultury w 

Policach jest jednostką organizacyjną Gminy Police, której zadaniem jest krzewienie kultury i 

organizowanie życia kulturalnego w Policach, poczynając od imprez o charakterze masowym 

a kończąc na zapewnianiu bogatej oferty spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży. Policka 

kultura realizuje działania dzięki środkom finansowym gminy i dotacjom europejskim. 

Gmina Police powinna w miarę możliwości wspierać cenne, oddolne inicjatywy i działania 

organizacji pozarządowych mające wpływ na kształtowanie krajobrazu kulturowego Polic, 

zagospodarowanie terenów szczególnie atrakcyjnych i pozyskiwanie funduszy europejskich 

na ich realizację. W związku z ciągłym powiększaniem zasobów Galerii Historycznej Polic 

oraz budowaniem poczucia tożsamości lokalnej, a także wychowania w duchu poszanowania 

kultury i dziedzictwa kulturowego konieczne jest stworzenie Muzeum regionalnego w 
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Policach. Na terenie gminy znajdują się ponadto pozostałości po zabytkowych zespołach 

parkowych, miejsca pamięci i zaniedbane poniemieckie cmentarze, których uporządkowanie 

ma wpływ zarówno na kształtowanie przestrzeni jak i poszanowanie oraz ochronę 

dziedzictwa kulturowego. 

3.11. Priorytet III. Cel 3 Rozwój sportu i rekreacji 

 

PRIORYTET III 

 

  Poprawa jakości życia mieszkańców. 

 

 

CEL 3 

 

      

        Rozwój sportu i rekreacji 

 

 

Działania 

 

1. Zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej i 

rekreacyjnej. 

2. Zapewnienie zróżnicowanej oferty sportowej i rekreacyjnej. 

3. Organizacja imprez sportowych o znaczeniu regionalnym i 

międzynarodowym. 

4. Wszechstronny rozwój kultury fizycznej i sportu, oraz 

powszechny dostęp do nowoczesnej infrastruktury. 

5. Wspieranie klubów sportowych. 

6. Budowa i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi 

aktywnych form wypoczynku. 

7. Edukacja sportowa, turystyczna i kulturowa. 

8. Rozwój turystyki sportowej. 

 

Beneficjenci - mieszkańcy gminy 

- przedsiębiorcy, 

 - turyści. 

Promowanie zdrowego stylu życia oraz wszechstronny rozwój kultury fizycznej i sportu 

należą do ważnych zadań gminy. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach został powołany 

jako jednostka budżetowa celem zapewnienia właściwej eksploatacji obiektów sportowych i 

rekreacyjnych w Policach oraz popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, 

rekreacji w skali lokalnej i regionalnej przez organizację imprez o znaczeniu krajowym i 

międzynarodowym. Zapewnienie dostępu mieszkańców do bazy rekreacyjnej, sportów 

masowych i kwalifikowanych służących rozwojowi aktywności sportowej mieszkańców 

gminy Police jest ważnym elementem jakości życia w gminie. Zróżnicowana oraz ciekawa 

oferta sportowa i rekreacyjna jako forma spędzania czasu wolnego przyczynia się do 

likwidacji zagrożeń społecznych i eliminacji negatywnych wzorców zachowań. W ramach 

priorytetu zidentyfikowano działania obejmujące budowę, rozbudowę, modernizację i 

wyposażenie obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w tym: boisk 

sportowych, stadionów, basenów, hal sportowych, Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji. 

Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach przyczyni się do rozwoju 

aktywności sportowej i edukacji przez sport zapobiegając obecnej w kraju tendencji do 

likwidacji klubów sportowych. Obiekty sportowe wymagają remontów, modernizacji i 

dostosowania dla osób niepełnosprawnych.  

Szeroko propagowana i finansowana przez Gminę Police edukacja przez sport umożliwia 

utrzymanie klubów i stowarzyszeń sportowych. Ośrodek Sportu i Rekreacji ściśle 

współpracuje z gminnymi stowarzyszeniami i klubami sportowymi, organizuje szereg imprez 
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i zawodów sportowych również o charakterze międzynarodowym. Obecny stan obiektu przy 

ul. Siedleckiej nie harmonizuje z rangą realizowanych przedsięwzięć. 

Wszechstronny rozwój kultury fizycznej i sportu oraz dostępność infrastruktury stwarza 

warunki dla właściwego rozwoju psychofizycznego i pozwala na intensyfikację działań 

skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach aktywnego, alternatywnego wykorzystania 

czasu wolnego, w szczególności w zakresie działań podejmowanych w celu zapobiegania 

wykluczeniu społecznemu i rozwojowi patologii społecznych.  

Ośrodek Sportu i Rekreacji administruje obiektami rekreacyjnymi w Trzebieży, w tym 

kompleksem turystycznym, w którego skład wchodzą wielofunkcyjne, nowoczesne boiska 

sportowe i pole biwakowe dla 180 obozowiczów oraz infrastrukturą rekreacyjno – 

wypoczynkowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji. Kompleks turystyczny został 

wybudowany przy udziale środków europejskich w 2006 r. natomiast infrastruktura 

Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji wymaga gruntownej modernizacji. Istotne znaczenie 

ma również realizacja programów edukacji sportowej, turystycznej i kulturowej oraz 

współpraca z organizacjami pozarządowymi. Budowa i rozwój infrastruktury służącej 

wspieraniu aktywnych form wypoczynku obejmuje wytyczanie, oznakowanie 

zagospodarowanie szlaków pieszych, rowerowych, tematycznych i realizację projektów 

edukacyjnych. Gmina Police posiada potencjał do rozwoju turystyki sportowej w tym na 

potrzeby sportu profesjonalnego (ośrodki treningowe, szkoleniowe, przygotowanie do sezonu, 

ośrodki organizacji imprez masowych, propagowania sportu wśród dzieci i młodzieży).  

3.12. Priorytet III. Cel 4 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

 

PRIORYTET III 

 

Poprawa jakości życia mieszkańców. 

 

 

Cel  4 

 

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

 

 

Działania 

1. Wspomaganie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

2. Zapewnianie mieszkańcom gminy równych szans rozwoju. 

3. Wspieranie funkcjonalnego systemu pomocy społecznej i działań 

socjalnych. 

4. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym udziału w życiu 

społeczności lokalnej. 

5. Stworzenie oferty wsparcia, integracji i aktywizacji osób 

starszych. 

6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

7. Rozwój infrastruktury umożliwiającej spędzanie czasu wolnego 

oraz wspieranie instytucji i organizacji pozarządowych 

proponujących róznorodne form aktywności. 

8. Realizacja programów edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

9. Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych. 

 

Beneficjenci - mieszkańcy gminy 

 

Konsekwencją transformacji gospodarczej i społecznej jest ubożenie grup społecznych i 

powstawanie patologii. Szczególnie ważne w tym kontekście jest tworzenie sprawnego, 

funkcjonalnego systemu pomocy społecznej i działań socjalnych na poziomie lokalnym, 

zapewnienie równych szans rozwoju wszystkich grup społecznych, poprawa warunków 
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bytowych najuboższych mieszkańców oraz tworzenie bogatej oferty i możliwości rozwoju dla 

dzieci i młodzieży, a także adaptacji społecznej i rzeczywistego wsparcia w rozwiązywaniu 

problemów społecznych.   

Cel strategiczny obejmuje działania służące wzmacnianiu solidarności lokalnej oraz pomocy 

potrzebującym w ich wysiłkach na rzecz poprawy sytuacji bytowej. W ramach 

podejmowanych działań główny nacisk położony powinien być na poprawę sytuacji 

mieszkaniowej i zdrowotnej rodzin o niskim statusie materialnym, wsparcie osób starszych i 

niepełnosprawnych, pomoc w powrocie na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych. 

Ważne w zakresie podnoszenia jakości życia mieszkańców jest wspieranie działań 

wychowawczych oraz edukacyjnych obejmujących programy pozalekcyjne i pozaszkolne 

rozwijające osobowość dzieci i młodzieży oraz ograniczające zagrożenie marginalizacją i 

zjawiskami patologii społecznej. Istotne jest ponadto zapobieganie uzależnieniu od pomocy 

społecznej i wspieranie organizacji pozarządowych w budowaniu systemów pomocy oraz 

wsparcia wspólnot lokalnych. Integracja społeczności lokalnych, inicjatywy społeczne i 

wspieranie funkcjonowania rodziny ułatwią docieranie do osób potrzebujących pomocy.  

Tworzenie dostępu do świetlic środowiskowych oraz współpraca z organizacjami 

pozarządowymi realizującymi zadania o charakterze społecznym ma istotne znaczenie dla 

wspierania działań w zakresie zapobiegania marginalizacji grup społecznych, wykluczeniu 

społecznemu, likwidacji zagrożeń patologiami społecznymi. Konieczne jest zapewnienie 

pełnego dostępu do ośrodków wszystkim potrzebującym oraz kompleksowa pomoc i 

zróżnicowana oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.  

Podstawowe znaczenie w realizacji programów edukacyjnych wśród dzieci, młodzieży i 

dorosłych ma Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Gminie Police oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiedzialny jest za realizację zadań w zakresie pomocy 

społecznej.  

Dokumentem określającym kierunki i cele działań władz lokalnych w zakresie pomocy 

społecznej, przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia społecznego i patologii społecznych  

jest: 

1) Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Police przyjęta 

uchwałą Rady Miejskiej w Policach nr XLI/310/06 z dnia 20 stycznia 2006 r. 

2) Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, przyjęty uchwałą Rady 

Miejskiej w Policach z dnia 29 sierpnia 2006 r.  



Strategia Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 

 90 

3.13 Priorytet III. Cel 5 Wspieranie aktywności lokalnej 

 

PRIORYTET III 

 

Poprawa jakości życia mieszkańców. 

 

 

Cel  5 

 

Wspieranie aktywności lokalnej 

 

 

Działania 

 

1. Wspieranie rozwoju i programów organizacji pozarządowych. 

2. Wspieranie inicjatyw lokalnych. 

3. Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej i integracji 

mieszkańców z gminą. 

 

Beneficjenci - mieszkańcy gminy 

 

Istotnym elementem jakości życia mieszkańców jest współdziałanie różnych grup 

społecznych, w tym organizacji pozarządowych oraz tworzenie sieci współpracy pomiędzy 

nimi i samorządem lokalnym. Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu lokalnej 

rzeczywistości i wspieraniu zadań gminy, głównie w sferze społecznej, kulturalnej i sportowej 

jest nie do przecenienia. Organizacje pozarządowe realizują zadania pożytku publicznego 

wypełniając luki instytucjonalne oraz systemowe, a obejmując grupy środowiskowe i 

wspierając rozwiązywanie lokalnych problemów uzupełniają działania podejmowane przez 

samorząd.  

Gmina Police docenia rolę organizacji pozarządowych w życiu społecznym, kreowaniu 

współpracy lokalnej, wzmacnianiu poczucia tożsamości lokalnej i integracji mieszkańców 

wspierając lokalne inicjatywy. Łączna kwota, jaką przeznaczono w budżecie gminy na 

realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w 2006 roku wyniosła 

ponad 1.000.000 zł.   

Wspieranie działań organizacji pozarządowych na rzecz ochrony zdrowia, rozwoju zasobów 

ludzkich, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, tworzenia równych szans, 

zapobiegania zjawiskom bezrobocia i bezdomności, aktywizacji środowisk dziecięcych i 

młodzieżowych pozwoli na wzmocnienie lokalnych więzi i integrację środowisk. 

Podstawowym dokumentem realizacji działań w zakresie rozwoju społecznego jest Program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego 

przyjmowany uchwałą Rady Miejskiej w Policach, począwszy od roku 2005 corocznie.  

Gmina Police jako pierwsza w regionie ogłosiła w roku 2006 otwarte konkursy ofert na 

realizację zadań pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej 

oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami. Konkursy te skierowane 

były do organizacji pozarządowych, ubiegających się o dofinansowanie realizacji projektów z 

Funduszu Mikroprojektów Programu Inicjatywy Wspólnotowej INERREG III A 

Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) – Meklemburgia – Pomorze 

Przednie/Brandenburgia. Dotacje, które zostaną przyznane organizacjom pozarządowym w 

wyniku rozstrzygnięcia konkursów, będą przeznaczone na prefinansowanie realizacji 

projektów dofinansowanych z Funduszu lub pokrycie wkładu własnego. Będą to dotacje 

bezzwrotne. Jednakże po zrealizowaniu projektu i zwrocie z Funduszu zaliczkowo 

wydatkowanych środków, pochodzących z dotacji, organizacje pozarządowe będą 

zobowiązane do wydatkowania tych środków na realizację kolejnych projektów. Stworzony 
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mechanizm stanowić ma koło zamachowe dla aktywizowania i wzmacniania roli organizacji 

pozarządowych w życiu społeczności lokalnej. 

3.14. Priorytet III. Cel 6 Poprawa bezpieczeństwa 

 

PRIORYTET III 

 

Poprawa jakości życia mieszkańców. 

 

 

Cel 6 

 

Poprawa bezpieczeństwa 

 

 

Działania 

1. Podjęcie kompleksowych działań o charakterze prewencyjnym 

służących zwiększeniu bezpieczeństwa w gminie.  

2. Wdrożenie nowoczesnego systemu monitoringu w gminie.  

3. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa i 

porządku publicznego. 

4. Podnoszenie efektywności działania służb odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo.  

5. Tworzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa i ochrony 

przeciwpożarowej. 

 

Beneficjenci - mieszkańcy gminy 

- przedsiębiorcy, 

- turyści. 

Problem bezpieczeństwa publicznego stanowi jeden z najpilniejszych  do rozwiązania 

problemów sygnalizowanych przez mieszkańców. Bezpieczeństwo to system 

zorganizowanych i skoordynowanych działań oraz przedsięwzięć podmiotów ochrony 

prawnej, zapewniający społeczeństwu rozwój bez stresów i obaw spowodowanych 

postępującym zagrożeniem ciągłą eskalacją przestępczości pospolitej kryminalnej, w tym 

brutalizacji zachowań subkultur młodzieżowych. Wobec powszechności występowania 

różnego rodzaju zagrożeń niezbędne jest wspierania działań służb Policji i Straży Miejskiej 

oraz włączanie się Gminy w przedsięwzięcia o charakterze prewencyjnym a także 

aktywizowanie mieszkańców do działań na rzecz poprawy własnego bezpieczeństwa. Jednym 

z zadań jest wspieranie organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych służących 

podejmowaniu przedsięwzięć zapobiegawczych, realizacji projektów prewencyjnych i 

tworzeniu partnerskiej współpracy na rzecz bezpieczeństwa. Postulowane jest zwiększenie 

efektywności działań Straży Miejskiej przez wprowadzenie trzyzmianowości służby  i 

zwiększenie liczby etatów.  Podejmowane działania wpłyną na zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców, usprawnienie interwencji, kontrolę przestrzegania prawa 

lokalnego  i nadzoru nad przestrzeganiem porządku i czystości w miejscach publicznych. 

Istotne znaczenie ma również wyposażenie służb mundurowych. Współdziałanie społeczności 

lokalnych ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wpłynie na zmniejszenie 

poziomu patologii i zagrożeń społecznych. Narzędziem podejmowania efektywnych działań 

prewencyjnych i interwencyjnych jest monitoring terenów zidentyfikowanych jako 

szczególnie niebezpieczne. Konieczne jest całkowite odnowienie i unowocześnienie systemu. 

Ważną  inicjatywą Straży Miejskiej o charakterze prewencyjnym jest propagowanie idei 

bezpieczeństwa wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych przez realizację 

programów wychowawczych dla szkół oraz spotkań z pedagogami szkolnymi. Prowadzenie 

skutecznych działań ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z Polic, Tanowa, Tatyni i 

Trzebieży wymaga zapewnienia tym jednostkom odpowiedniego poziomu sił i środków, 
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poprawy warunków lokalowych  oraz wyposażenia w sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Za 

najważniejsze uznaje się rozbudowę i modernizację strażnicy OSP w Trzebieży w celu 

dostosowania do wymagań stawianych jednostkom włączonym w struktury Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz wymianę taboru samochodowego. Obecne braki w 

wyposażeniu technicznym powodują, że jednostki OSP z terenu gminy zdolne są do podjęcia 

wyłącznie działań gaśniczych, wyłączając cały zakres ratownictwa technicznego, 

chemicznego, wodnego i medycznego.  Istotnym elementem poprawy bezpieczeństwa w 

gminie jest współdziałanie z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz Strażą Graniczną.  

3.15. Priorytet III. Cel 7 Rozwój instytucjonalny 

 

PRIORYTET III 

 

Poprawa jakości życia mieszkańców. 

 

 

Cel 7 

 

Rozwój instytucjonalny 

 

 

Działania 

1. Stworzenie wysokich standardów pracy urzędów i zakładów 

komunalnych służących obsłudze mieszkańców. 

2. Zapewnienie pełnego dostępu do informacji publicznej.  

3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. e-Police. 

4. Skuteczny system komunikacji społecznej. 

5. Współpraca regionalna i międzynarodowa. 

6. Przygotowanie i wdrożenie elektronicznej mapy numerycznej 

infrastruktury technicznej dla poszczególnych branż. 

 

Beneficjenci - mieszkańcy gminy 

- przedsiębiorcy, 

- turyści. 

Mieszkańcy są podstawowym atutem gminy i podmiotem wszelkich działań władz 

samorządowych. Cel strategiczny obejmuje usługi realizowane na rzecz mieszkańców przez 

urzędy, jednostki organizacyjne i spółki gminne. W ramach realizowanych działań 

podejmowane inicjatywy służą kreowaniu wizerunku i przejrzystych zasad funkcjonowania 

urzędu, zapewnienia wysokiej jakości i efektywności świadczonych usług, a także przyjaznej 

obsługi mieszkańców i inwestorów. Podejmowane działania powinny zmierzać do 

zapewnienia obywatelom łatwego dostępu do informacji publicznej oraz umożliwić 

interaktywne załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych w oparciu o wysoki standard usług. Za bardzo istotne z punktu widzenia 

gminy uznaje się tworzenie podstaw do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dla 

tworzenia warunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego niezbędna jest rozbudowa 

infrastruktury telekomunikacyjnej, stworzenie sieci teleinformatycznej, punktów dostępu do 

internetu i rozwój edukacji informatycznej. Jednym z elementów działań jest doskonalenie i 

rozbudowa portalu internetowego www.police.pl.  

Konkretne efekty przynieść może kontynuacja współpracy w ramach organizacji gmin, 

głównie Euroregionu Pomerania i Związku Miast Polskich, jak i udział gminy w 

stowarzyszeniach.  W ramach współpracy omawiane i wdrażane są wspólne inicjatywy 

promocyjne, inwestycyjne i gospodarcze. Zmieniająca się w ostatnich latach rzeczywistość 

polityczno – gospodarcza umożliwiła zacieśnianie współpracy z miastami partnerskimi i 

sięganie po wzorce zachodnie funkcjonowania władz lokalnych, zasad zarządzania i 

gospodarowania mieniem komunalnym a także organizacji jednostek podległych.  

http://www.police.pl/
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3.16. Priorytet IV.  Cel 1 Podnoszenie świadomości ekologicznej 

 

PRIORYTET IV 
 

Zachowanie, ochrona i wykorzystanie walorów środowiska 

naturalnego. 

 

Cel 1 

 

Podnoszenie świadomości ekologicznej. 

 

 

Działania 

1. Promocja zachowań proekologicznych. 

2. Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej 

w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.  

3. Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej 

w zakresie konieczności ochrony zasobów wodnych .  

4. Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej 

w zakresie opieki nad zwierzętami.  

 

Beneficjenci - mieszkańcy gminy 

- przedsiębiorcy, 

- turyści. 

Podnoszenie świadomości ekologicznej powinno obejmować jak najszersze kręgi 

społeczeństwa oraz włączenie do wspólnych działań przedszkoli, szkół podstawowych i 

gimnazjalnych a także organizacji pozarządowych. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej 

w głównej mierze są finansowane w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. Obejmują one m.in. organizację i nadzór merytoryczny nad obchodami 

takich imprez jak: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, „Dzień bez samochodu”, „Zamień 

puszki na pieniądze”.   Edukacja ekologiczna obejmuje kształtowanie właściwego stosunku 

do środowiska naturalnego, poszanowania przyrody, promocji zdrowego stylu życia. 

Organizacje pozarządowe powinny wspierać działania związane z inspirowaniem i 

organizacją niekonwencjonalnych metod edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. 

Opracowanie i wdrożenie programów edukacji ekologicznej przyczyni się do realizacji celów 

zawartych w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej uświadamiając zależności między 

człowiekiem a przyrodą, kształtując odpowiedzialność za zmiany dokonywane w środowisku 

naturalnym oraz wpływ na życie kolejnych pokoleń.  
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3.17. Priorytet IV.  Cel 2 Zagospodarowanie terenów zielonych.  

 

PRIORYTET IV 

 

Zachowanie, ochrona i wykorzystanie walorów środowiska naturalnego. 

 

 

Cel 2. 

 

Zagospodarowanie terenów zielonych.  

 

 

Działania 

 

1. Rewitalizacja i tworzenie terenów zieleni sprzyjających 

rozwojowi rekreacji i czynnemu wypoczynkowi na terenach 

gminy. 

2. Kształtowanie i utrzymanie zieleni w gminie oraz wspieranie 

przedsięwzięć mających na celu powiększanie terenów zielonych.  

3. Rozbudowa oznakowanych szlaków rowerowych, pieszych i 

ścieżek ekologicznych. 

4. Rewitalizacja parków i zasobów zieleni w sołectwach. 

 

Beneficjenci - mieszkańcy gminy 

- przedsiębiorcy, 

- turyści. 

Tereny zieleni w dużej mierze stanowią o komforcie życia mieszkańców. Pełnią funkcje 

estetyczne, rekreacyjne i zdrowotne. Bliskość i dostępność do terenów zieleni ma istotne 

znaczenie dla podnoszenia jakości życia mieszkańców tworzenia przyjaznego otoczenia dla 

życia, pracy i odpoczynku. Położenie gminy Police wśród lasów Puszczy Wkrzańskiej, nad 

jeziorem Świdwie sprzyja tworzeniu terenów rekreacyjnych, które będą miały znaczący 

wpływ na rozwój agroturystyki, turystyki pieszej, rowerowej, ekologicznej i szlaków 

tematycznych. Parki, aleje, starodrzewy przykościelne i cmentarne stanowią wartościowy 

element krajobrazu gminy Police oraz zasobów kulturowych. Ich odnowa i zagospodarowanie 

w znaczący sposób podniesie estetykę terenów wiejskich i małych miejscowości, co jest 

szczególnie akcentowane przez mieszkańców podczas konsultacji społecznych i zebrań 

wiejskich. W większości miejscowości na terenie gminy znajdują się tereny, będące 

pozostałością po parkach, alejach, szlakach i cmentarzach – niejednokrotnie zapomniane i 

zaniedbane. Występują tam cenne drzewostany, zadrzewienia a także pojedyncze drzewa o 

walorach przyrodniczych, biocentrycznych, krajobrazowych i historycznych. Bogate zespoły 

przyrodnicze pozwalają mieszkańcom obcować na co dzień z przyrodą i odpoczywać na łonie 

natury. Zieleń pełni ważną funkcję na terenach zabudowanych, ogranicza rozprzestrzenianie 

się zanieczyszczeń, tłumi hałas, poprawia mikroklimat oraz podnosi walory estetyczne.  

Gmina Police przykłada szczególną wagę do tworzenia i utrzymania terenów zieleni, dalsze 

działania będą miały wpływ na ugruntowanie pozytywnego wizerunku Polic – gminy 

zielonej. 



Strategia Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 

 95 

3.18. Priorytet IV.  Cel 3. Rewitalizacja i ochrona walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych gminy. 

 

PRIORYTET IV 

 

Zachowanie, ochrona i wykorzystanie walorów środowiska 

naturalnego. 

 

 

Cel 3. 

 

Rewitalizacja i ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

gminy.  
 

 

Działania 

 

1. Przywracanie czystości cieków wodnych na terenie gminy. 

2. Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja dzikich 

wysypisk. 

3. Ochrona różnorodności biologicznej. 

4. Objęcie cennych przyrodniczo obszarów formami ochrony 

przyrody. 

5. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie 

zasobów przyrody. 

6. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów. Współpraca z 

Nadleśnictwem Trzebież. 

7. Rewitalizacja rzeki Łarpi. 

 

Beneficjenci - mieszkańcy gminy 

- przedsiębiorcy, 

- turyści. 

Zasoby środowiska naturalnego gminy Police stanowią szczególną wartość. Dbałość o stan 

środowiska naturalnego, rewitalizacja i zachowanie walorów przyrodniczych sprzyjać będzie 

bezpieczeństwu ekologicznemu oraz rozwojowi funkcji turystycznych i rekreacyjnych, 

tworząc przyjazne środowisko dla mieszkańców. Stan środowiska naturalnego jest jednym z 

ważniejszych elementów zrównoważonego rozwoju gminy.  

Podejmowane działania służyć mają poprawie stanu środowiska naturalnego w gminie Police 

zgodnie z aktualnymi dokumentami programowymi i planistycznymi wyższego rzędu oraz 

wdrażaniu prawa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska. Szczegółowe wytyczne na 

temat przedsięwzięć do realizacji zawiera projekt Programu Ochrony Przyrody dla Gminy 

Police, program dla Powiatu Polickiego i województwa zachodniopomorskiego. 

Podejmowane działania pozwolą na poprawę stanu czystości wód i przywrócenie I i II klasy 

czystości zbiorników wodnych,  zwiększą atrakcyjność terenów rekreacyjnych na terenie 

gminy. Rewitalizacja  i utrzymanie stanu czystości rzeki Łarpi oraz kontynuowanie działań na 

rzecz poprawy czystości Zalewu Szczecińskiego są niezbędne dla spełnienia wymagań   norm 

dopuszczalnych dla wód do bytowania ryb w naturalnych warunkach oraz organizowania 

kąpielisk. 

Zgodnie z Waloryzacją Przyrodniczą Gminy Police proponuje się utworzenie obszaru 

chronionego „Węgornickie Łąki”, 2 zespołów przyrodniczo – krajobrazowych, użytków 

ekologicznych oraz ochrony pomnikowej 25 obiektów. Działania wskazane w Programie 

przyczynią się do podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy, likwidacji lub ograniczenia 

negatywnego wpływu na środowisko i poprawy jakości życia mieszkańców.  
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Lasy zajmują 49,71 % powierzchni w gminie Police i administrowane są w większości przez 

Nadleśnictwo Trzebież. Głównym czynnikiem decydującym o stanie lasów są 

zanieczyszczenia przemysłowe, które powodują uszkodzenie drzewostanów. Ochrona i 

zrównoważony rozwój lasów wiąże się w szczególności z ochroną ekosystemów leśnych, 

zalesianiem nieużytków i gruntów, które wypadają z produkcji rolnej, działaniami na rzecz 

zmniejszania zagrożenia pożarowego oraz ograniczeniem penetracji turystycznej w strefie 

lasów o najniższej odporności. Zasady dotyczące gospodarki leśnej określają plany 

urządzenia lasów Nadleśnictwa Trzebież.  

Głównym celem ochrony przyrody jest zachowanie i właściwe wykorzystanie oraz 

odnawianie zasobów przyrody i jej składników w szczególności dziko występujących roślin i 

zwierząt, siedlisk przyrodniczych oraz krajobrazu. Na terenie Gminy Police utworzono 

obszary europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. 

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ( Dz.U.  Nr 229 , poz. 2313 ) podano dwa obszary 

wynikające z tzw. Dyrektywy ptasiej są to:  Obszar Specjalnej Ochrony Jezioro Świdwie (kod 

obszaru PLB320006) oraz Zalew Szczeciński (kod obszaru PLB320009). Na podstawie tzw. 

Dyrektywy siedliskowej  utworzono dwa obszary: Specjalny Obszar Ochrony  Police – 

Kanały (kod obszaru PLH320015) oraz Ujście Odry i  Zalew Szczeciński (kod obszaru 

PLH320018). 

Wobec wskazania tych obszarów bez konsultacji z Gminą Police istnieje konieczność 

weryfikacji ich granic na etapie tworzenia planów ochrony.  
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4. PLAN FINANSOWY  

 Realizacja projektów i zadań inwestycyjnych w ramach poszczególnych działań  określonych 

w Strategii  uzależniona jest od odpowiedniego montażu finansowego środków pochodzących 

z różnych źródeł. Bezwzględny priorytet w realizacji otrzymają projekty dofinansowane z 

funduszy strukturalnych, dotacji i innych środków zewnętrznych. Określone w Strategii 

obszary rozwojowe stanowią podstawę identyfikowania działań i projektów inwestycyjnych 

oraz konstruowania montażu finansowego i przygotowania aplikacji o wsparcie finansowe 

projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, programów wspólnotowych oraz innych środków zewnętrznych. 

Określenie celów strategicznych w zrównoważonym rozwoju gminy w poszczególnych 

obszarach powinno umożliwić wcześniejsze przygotowanie dokumentacji technicznej dla 

wybranych inwestycji, aby zapewnić płynne przejście do etapu wykonawczego, na który 

środki mogą pochodzić z unijnych i krajowych programów pomocowych.  

Identyfikacja źródeł środków finansowych na realizację poszczególnych projektów 

planowanych w ramach priorytetów i działań do roku 2020 obejmuje: budżet gminy, środki 

krajowe, prywatne i pomocowe w ramach funduszy strukturalnych oraz programów 

wspólnotowych. 

Możliwości finansowe gminy określa budżet gminy oraz Wykaz Wieloletnich Programów 

Inwestycyjnych, który identyfikuje projekty i zadania inwestycyjne zgodne z kierunkami 

rozwoju gminy. Część zadań przewidzianych do realizacji zostanie sfinansowana przez gminę 

w całości ze środków budżetowych, inne zaplanowane zostaną jako projekty do 

sfinansowania przy znacznym udziale środków pochodzących z funduszy pomocowych. 

Maksymalny pułap zadłużenia dla finansowania realizacji Strategii uzależniony jest od 

racjonalizacji wydatków, wykorzystywania możliwości zwiększania dochodów własnych, 

poziomu własnych środków finansowych, kosztów obsługi bieżących zobowiązań, udziału 

środków bezzwrotnych pozyskanych z funduszy strukturalnych oraz środków pozyskanych w 

ramach partnerstwa publiczno – publicznego i publiczno - prywatnego.  

5. SYSTEM WDRAŻANIA 

Wdrażanie strategii leży po stronie władz samorządowych. Opracowanie i przyjęcie strategii 

jest punktem wyjścia do podejmowania konkretnych działań programowych, a wdrażanie 

procesem długofalowym. Właściwy proces wdrażania strategii wymaga współdziałania 

samorządu lokalnego, partnerów gospodarczych i społecznych. Stanowi narzędzie 

monitorowania procesu rozwoju i podejmowania inicjatyw oraz sprzyja budowie skutecznego 

partnerstwa na poziomie lokalnym i regionalnym. Udział lokalnych liderów oraz społeczności 

lokalnej w przygotowaniu dokumentu i jego aktualizacji jest czynnikiem wspierającym 

procesy implementacyjne.  

Całość prac związanych z realizacją strategii powinien koordynować Zespół ds. Strategii 

działający w ramach Urzędu Gminy, złożony z przedstawicieli poszczególnych wydziałów w 

ramach wdrażania zidentyfikowanych działań i szczegółowych projektów. W miarę realizacji 

działań w zakresie swoich kompetencji poszczególne podmioty powinny uzgadniać terminy 

oraz możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych. Zespół określi 

wytyczne do identyfikacji projektów w ramach poszczególnych działań, tak by zawarto w 

nich  możliwość uzyskania dodatkowych źródeł finansowania oraz wskaźniki osiągnięcia 

zakładanych efektów. 
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Zasadniczym elementem wdrażania Strategii jest analiza możliwości finansowych gminy w 

stosunku do zakładanych działań  i celów strategicznych. Konieczne jest uwzględnienie celów 

i działań wynikających ze Strategii w budżecie gminy oraz przygotowanie Wieloletniego 

Planu Inwestycyjnego. Wieloletni Plan Inwestycyjny powinien stanowić integralną część 

dokumentu. Organizacja i wykonanie poszczególnych działań zostanie powierzone 

odpowiednim jednostkom samorządu. Niejednokrotnie bardziej złożone zadania będą 

realizowane w formie partnerstwa podmiotów publicznych różnych szczebli lub partnerstwa 

publiczno – prywatnego. Założeniem powinno być równoległe wdrażanie działań w 

poszczególnych obszarach priorytetowych połączone z aktywnym poszukiwaniem 

dodatkowych źródeł finansowania o charakterze pozabudżetowym.  
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Rysunek 4.Schemat zarządzania realizacją strategii 

6. ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ ROZWOJU DLA GMINY POLICE. 

1) Zarządzeniem Burmistrza Gminy powołany zostanie Zespół ds. Strategii. 

2) Zespół ds. Strategii składać się będzie z pracowników Urzędu Gminy, przedstawicieli 

władz samorządowych, jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych oraz 

przedstawicieli środowisk  gospodarczych i społecznych.  

3) Zespół dokonuje identyfikacji projektów, odpowiada za zbieranie wniosków, 

przygotowanie danych, wskaźników i przygotowywanie propozycji aktualizacji 

Strategii. 

4) Zespół odpowiada za monitorowanie, ocenę bieżącej realizacji Strategii i sporządzanie 

raportów okresowych.  
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7. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ. 

Program ma charakter indykatywny, przewiduje okresową ocenę i aktualizację planowanych 

działań. Monitoring dostarcza informacji o postępie realizacji i efektywności wdrażanych 

projektów umożliwiając ich ocenę. Monitorowanie wdrażania Strategii Rozwoju jest 

podstawowym warunkiem właściwej realizacji priorytetów i celów określonych w 

dokumencie. Służyć ma kontroli postępu realizacji zidentyfikowanych projektów w ramach 

działań, weryfikacji osiągniętych rezultatów i porównywaniu ich zgodności z celami 

strategicznymi. Konieczna jest ponadto ocena sytuacji zewnętrznej i ocena założeń, które 

mogą się dezaktualizować w związku ze zmianami sytuacji w gminie, regionie i kraju. 

Efektywność Strategii zapewnią roczne plany przedsięwzięć określone na bazie dokumentu, 

wskazujące źródła finansowania, zakres czasowy oraz wskaźniki realizacji przedsięwzięć. 

Konieczne jest zatem stałe monitorowanie realizacji Strategii, cykliczna weryfikacja działań 

uwzględniająca zachodzące przemiany lokalne, regionalne, rozwój polityk branżowych na 

poziomie centralnym oraz pozyskiwanie nowych partnerów zewnętrznych. Każdego roku 

odpowiedzialne komórki organizacyjne składać będą sprawozdania z realizacji zadań 

określonych jako strategiczne. Monitoring realizacji Strategii Rozwoju umożliwi dokonanie 

okresowych analiz i ocenę skutków wdrażanych zadań dla życia społeczno-gospodarczego 

gminy.  

Dla oceny skuteczności Strategii za podstawę przyjęto postęp w realizacji poszczególnych 

projektów za pomocą indywidualnie skonfigurowanych wskaźników. Poprzez dobór 

właściwych wskaźników, mierzalnych i dostępnych w statystyce publicznej lub w 

wewnętrznym systemie sprawozdawczości Urzędu Gminy, możliwe będzie efektywne 

monitorowanie procesu wdrażania Strategii Rozwoju. Aktualizacja projektów przewidzianych 

do realizacji w ramach poszczególnych działań jest możliwa każdorazowo przy okresowej 

ocenie postępów, nie częściej niż raz w roku.  

Potrzeba kształtowania pozytywnego klimatu wokół Strategii oraz akceptacji społecznej dla 

planowanych i realizowanych projektów wymaga zastosowania odpowiednich metod 

komunikacji oraz konsultacji społecznych.      

Strategia zakłada okresową aktualizację działań i zadań inwestycyjnych w porozumieniu z 

partnerami społecznymi i gospodarczymi. W terminie do 31 lipca począwszy od roku 2007 

Zespół ds. Strategii zbiera wnioski, które partnerzy społeczni, instytucje i podmioty z terenu 

gminy Police uznali za ważne do zrealizowania. Wnioski w postaci ankiet określających 

rodzaj inwestycji, problem i spodziewane efekty realizacji dostępne są na stronach 

internetowych www.police.pl. System konsultacji społecznych obejmuje propozycje 

jednostek organizacyjnych gminy oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które 

są zgodne z działaniami i celami strategicznymi określonymi w Strategii Rozwoju dla Gminy 

Police do roku 2020. W terminie do 31 sierpnia Zespół ds. Strategii dokonuje wstępnej 

weryfikacji, klasyfikując wnioski wg właściwości należących do gminy zadań i przekazuje je 

do odpowiednich wydziałów branżowych celem dokonania analizy i opracowania kart opisu 

zadań inwestycyjnych wraz z szacunkowym określeniem nakładów inwestycyjnych. Wybór 

przedsięwzięć do realizacji poprzedzony zostanie analizą w oparciu o priorytety i kierunki 

rozwoju gminy z zachowaniem relacji wielkości nakładów inwestycyjnych do możliwości 

finansowych oraz analiza dostępności zewnętrznych źródeł finansowania.  

Na koniec okresu programowania zostanie dokonane podsumowanie i ocena efektywności 

Strategii w postaci raportu końcowego opracowanego przez Zespół ds. Strategii.  

 

Burmistrz odpowiedzialny jest za zarządzanie strategią natomiast społeczeństwo lokalne 

wpływa na kształtowanie priorytetów, kierunków i zakresu zmian. Systematyczne 

zaangażowanie w realizację celów strategicznych, modyfikacja opcji  strategicznych oraz 

http://www.police.pl/
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monitoring jest koniecznym warunkiem osiągania pożądanych efektów. Strategia będzie 

poddawana ciągłemu przeglądowi poprzez stworzony system wskaźników oceniających 

postęp w poszczególnych obszarach oraz fizycznej aktualizacji. 
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