
Podsumowanie 
Na podstawie powyższej analizy stwierdzić można, iż w latach 1998 - 2005, które objęte 

zostały badaniem, baza noclegowa w gminie miejskiej i wiejskiej Ustka ulegała licznym 
przemianom. Lata 1998 - 1999 wykazały dynamiczny wzrost ilości obiektów noclegowych, 
spowodowany licznymi procesami zachodzącymi w gospodarce rynkowej oraz realizacją nowych 
inwestycji w lokalnej turystyce. Rok 1999 zapoczątkował w skali makro - reformę systemu 
terytorialnego państwa, natomiast w skali mikro - przemiany własnościowe na terenie gminy 
miejskiej i wiejskiej Ustka. To stało się podstawą kształtowania nowego modelu funkcjonowania 
polityki regionalnej. Nastąpiła prywatyzacja obiektów noclegowych, jak również ich 
przekwalifikowanie. Skutkiem tych przemian była modernizacja obiektów lub przekształcenie ich 
w obiekty innego typu. To przyczyniło się do znacznego spadku liczby tych obiektów w gminie 
miejskiej i wiejskiej Ustka, a tym samym do spadku liczby korzystających i udzielonych 
noclegów. Po 2000 r. do chwili obecnej zauważalny jest wyraźny, sukcesywny wzrost liczby 
obiektów noclegowych oraz korzystających z miejsc noclegowych w tych obiektach - zarówno w 
mieście jak i w gminie Ustka. W okresie sezonu eksponowany jest wyraźny wzrost liczby 
obiektów noclegowych, zwłaszcza ośrodków wypoczynkowych, domków turystycznych, pól 
biwakowych i kwater agroturystycznych. To powoduje, że na terenie gminy miejskiej i wiejskiej 
Ustka w sezonie letnim intensywnie rozwija się rynek turystyki wypoczynkowej. Poza sezonem 
gości przyjmują hotele i pensjonaty otwarte przez cały rok. W tym czasie również liczne ośrodki 
wczasowe w mieście Ustka przekwalifikowują się na uzdrowiska sanatoryjne. Z racji 
występowania zasobów turystycznych umożliwiających rozwój turystyki uzdrowiskowej poza 
sezonem, w mieście Ustka rozwija się rynek turystyki uzdrowiskowej, natomiast jeszcze na 
niewystarczającym poziomie zaznacza się tu rynek turystyki wypoczynkowej.  

Aby rynek turystyczny na terenie objętym badaniem mógł się rozwijać jeszcze 
intensywniej - zwłaszcza w okresie posezonowym - konieczne jest podjęcie, poprzez ścisłą 
współpracę, licznych decyzji strategicznych, inwestycji i działań marketingowych, zarówno przez 
władze samorządu lokalnego jak i władze regionu całego województwa pomorskiego. 
 


