
Podsumowanie  

Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że zdecydowanie 
najwięcej środków na przedsięwzięcia turystyczne przeznaczają gminy nadmorskie, tj. niemal 
42% wydatków ponoszonych przez wszystkie badane gminy województwa (105 gmin). Podobnie 
sytuacja wygląda w planowanych wydatkach na lata 2007-2013 – stanowią one ponad 48% 
wydatków wszystkich jednostek. Gminy pasa nadmorskiego najwięcej środków przeznaczyły 
również na inwestycje turystyczne, pozyskały również najwięcej środków z UE. Analizując 
działania poszczególnych gmin tego rejonu, wyraźnie można jednak zauważyć dysproporcje w 
aktywności władz lokalnych, i to mimo posiadania walorów turystycznych o podobnej 
atrakcyjności – zdecydowanie dominują takie gminy, jak Kołobrzeg (gmina miejska) czy Mielno, 
natomiast za najmniej aktywne należy uznać gminy Wolin i Postomino. Z kolei gminy Ustronie 
Morskie i Darłowo (gmina wiejska) planują najdynamiczniej zwiększyć inwestycje turystyczne w 
kolejnych latach.  

Analiza aktywności władz lokalnych jednostek z obszarów pojeziernych wskazuje, że 
poziom inwestycji jest tu znacznie mniejszy, w porównaniu z gminami nadmorskimi. Grozi to z 
pewnością pogłębieniem dysproporcji w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej. Tylko 
niektóre gminy z pojezierzy, takie jak Szczecinek (gmina miejska), Złocieniec, Myślibórz, 
Drawno, Bierzwnik, Gryfino czy Kobylanka, przeznaczają środki na turystykę w skali 
pozwalającej oczekiwać widocznych efektów. Stanowią one potencjalne, a niekiedy rzeczywiste 
„centra wzrostu” w obszarach uznawanych za atrakcyjne pod względem walorów turystycznych, 
ale ciągle niedoinwestowanych i niewypromowanych na krajowym, a tym bardziej zagranicznym 
rynku turystycznym. 

Prawie 63% inwestycji turystycznych (kwotowo) badane gminy realizowały z pomocą 
środków UE, przy czym bezpośredni udział tych środków w realizowanych projektach wynosił 
ponad 73%, a ogółem we wszystkich inwestycjach – 46%. Ponad 23% stanowiły środki 
pozyskiwane z innych źródeł, m.in. subwencji, dotacji państwowych czy kredytów. Fakt, iż 
zdecydowana większość pozyskanych środków z UE przypada na gminy nadmorskie, dodatkowo 
pogłębia dysproporcje w rozwoju infrastruktury turystycznej w województwie 
zachodniopomorskim. Niestety nie wszystkie gminy potrafią wykorzystać możliwości, jakie daje 
turystyka i fundusze UE, umożliwiające jej rozwój, a bierność władz lokalnych nieuchronnie 
skazuje je na marginalizację. 
 


