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Dane statystyczne: 

• Powierzchnia:  2 795 km² 

 12,21% powierzchni województwa 
 

• Ludność:   686 365 

 40% ogółu mieszkańców województwa 
 

• Potencjał gospodarczy: 

 45,8% ogółu podmiotów 

gospodarczych WZ 

 



 

Członkowie SOM (wg liczby mieszkańców) 
Liczba 

mieszkańców 

Miasto Szczecin 405 657 

Miasto Stargard 68 670 

Miasto i Gmina Police 41 618 

Miasto Świnoujście 41 152 

Gmina i Miasto Goleniów  35 716 

Gmina i Miasto Gryfino 32 117 

Gmina Dobra (Szczecińska) 20 866 

Gmina Stargard 12 841 

Gmina Kołbaskowo 12 108 

Gmina i Miasto Stepnica 4 931 

Gmina Kobylanka 5 190 

Gmina Stare Czarnowo 3 844 

Gmina Nowe Warpno 1 655 

Razem w SOM 686 365 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 31.12.2015 r. 



Co nas łączy? 

• Wspólne dziedzictwo  kulturowe i historyczne 

• Kreatywni i przedsiębiorczy mieszkańcy 

• Walory przyrodnicze i bogate zasoby wodno-
akwenowe 

• Praca i zaangażowanie na rzecz poprawy jakości 
życia mieszkańców 

• Solidne partnerstwo  

• Wspólne cele i misja  

 



 
 

Wizja rozwoju SOM 
  
 

Przekształcenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 
w obszar o dużym i aktywnym potencjale wzrostu, 

który pozostaje spójny wewnętrznie i powiązany funkcjonalnie, 
a także zapewnia wszystkim mieszkańcom wysoką jakość życia 

 
 



 
 

Narzędzia zarządzania strategicznego  
  
 

Strategia Rozwoju Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego 
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 

Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej SOM 

Zintegrowana Strategia Transportu Publicznego 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  



 
 

Narzędzia zarządzania strategicznego  
   

Zaprogramowane cele, działania służą wspieraniu planowania 
strategicznego, odpowiadają  strukturze problemów i potrzeb 
zidentyfikowanym w poszczególnych dziedzinach  
Są źródłem twardej wiedzy (diagnoza stanu aktualnego)  
 Zapewniają spójność wizji, misji, celów i działań 
Zapewniają spójność organizacji (SSOM) 
Są spójne z innymi dokumentami strategicznymi w układzie pionowym 
   i poziomym  
Zakładają stały monitoring realnych procesów (bez tego nie da się 

programować rozwoju)  
 



 
 

Podejście strategiczne do rozwoju metropolii 
w kontekście adaptacji do zmian klimatu   

 

 

 

  

 

 

 

Dokumenty strategiczne SOM uwzględniają założenia  innych dokumentów środowiskowych (planów, programów, strategii )  

 

SPÓJNOŚĆ + KOMPLEMENTARNOŚĆ = SYNERGIA  
 

 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  

  Plan Ochrony Powietrza 

   Program Ochrony Powietrza dla strefy zachodniopomorskiej […] wraz z Planem Działań Krótkoterminowych, 2013. 

 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2015z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-
2019. (Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XII/142/11  
z dnia 20 grudnia 2011 r.). 

 Program rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r. 

 Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 
(Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXV/334/13  
z dnia 28 maja 2013 r.). 
 

 
 



Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

  

 

 

Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) jest 
dokumentem wyznaczającym konkretne działania dla gmin SOM  
w zakresie: 

• redukcji gazów cieplarnianych, 

• efektywności energetycznej, 

• wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 

 

Dokument bazuje na informacjach dotyczących wielkości zużycia 
energii oraz wielkości emisji dwutlenku węgla.  



Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2 
Bilans emisji CO2e w poszczególnych gminach SOM dla roku 2013  

l.p. granica geograficzna [Mg CO2e/rok] 
1 Dobra 93 308,98    
2 Goleniów 291 115,34    
3 Gryfino 194 774,72    
4 Kobylanka 39 909,87    
5 Kołbaskowo 78 338,54    
6 m. Stargard 324 282,46    
7 m. Świnoujście 300 321,47    
8 m. Szczecin 2 612 067,27    
9 Police 174 302,27    

10 Stare Czarnowo 21 017,03    
11 g. Stargard 131 896,27    
12 Stepnica 17 492,28    

Szczeciński Obszar Metropolitalny 4 278 826,50 
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Budynki użyteczności 
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i inne

Bilans emisji CO2e w poszczególnych sektorach  
Gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dla roku 2013 

Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2 



Cele strategiczne PGN 

 

 1 

•Zmniejszenie wielkości emisji na terenie SOM i 
poprawa jakości powietrza 

2 

•Zmniejszanie zapotrzebowania na energię finalną 
poprzez podniesienie efektywności energetycznej 

3 
•Zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii 



 
 

 
 
 

Strategia  
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
 Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 

 
Wyrazem nowego trendu w polityce regionalnej  

 
Wielowymiarowa analiza potencjału terytorialnego oraz sieciowego 

 
Funkcjonalne podejście do przestrzennych aspektów zjawisk społecznych, gospodarczych 
 i przyrodniczych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 
Ma przyczynić się do lepszego wykorzystania istniejącego potencjału rozwojowego i poprawy 
konkurencyjności SOM 

 
 
 



 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 

   
Podstawowe cele ZIT 

Do najważniejszych celów ZIT należy: 

• promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach 
funkcjonalnych; 

• zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów 
odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi 
funkcjonalnie; 

• realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i 
ich obszarów funkcjonalnych; 

• zwiększenie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań 
wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności. 

  finansowanie EFRR, EFS, FS 

 Jednocześnie instrument ZIT – jest narzędziem mającym na celu skuteczne i efektywne wdrażanie 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  
(RPO WZ). 

 
 



Wyzwania 

     Przed Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym i jego członkami (JST) stoi szereg 
wyzwań o charakterze terytorialnym, w tym m.in. :  
 
postępujące zmiany demograficzne 
 starzenie się społeczeństwa  
spadek liczby osób w wieku produkcyjnym i trudności na metropolitalnym rynku 
pracy 
migracje wewnętrzne 
postępująca suburbanizacja 
zróżnicowanie w dostępności usług 
Zróżnicowanie poziomu rozwoju  gospodarczego 
 problemy energetyczne 
zmiany klimatyczne 



Przestrzenna  

i funkcjonalna integracja 

SOM – zintegrowana 

przestrzeń 

Dynamizowanie obszaru 

gospodarczego SOM – 

innowacyjna 

I konkurencyjna 

gospodarka 

Cel 1  Cel 2  Cel 3 

Podnoszenie standardu 

życia mieszkańców SOM 

– wysoka jakość i 

dostępność usług 



Gospodarka 

Transport 

Gospodarka niskoemisyjna 

Edukacja 

 



Priorytet inwestycyjny Działanie Alokacja 

Promowanie przedsiębiorczości 
Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach ZIT dla 
SOM 

 20 mln EUR 

Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych 
zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 

 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla SOM  5 mln EUR 

Promowanie strategii niskoemisyjnych 
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące 
zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla SOM 

49,9 mln EUR 

Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego 
zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze 
mieszkaniowym 

 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT 
dla SOM 
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach 
Strategii ZIT dla SOM 

15 mln EUR  

 Zwiększanie mobilności regionalnej  
Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT 
dla SOM 

8 mln EUR 

Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej 
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości 
edukacji elementarnej  

Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów 
uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym  
w ramach Strategii ZIT dla SOM 

7,8 mln EUR 

Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do 
potrzeb rynku pracy 

Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów 
uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w 
pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla SOM 

3,4 mln EUR 

Środki UE z RPO WZ 2014 – 2020 dla ZIT SOM 109 100 000 € 



Priorytet inwestycyjny Projekty  Alokacja 

Sieci ciepłownicze  
Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów  ciepłowniczych 
 
 

 8,3 mln EUR 

Sieci ciepłownicze w zakresie 
kogeneracji 
 
 

• Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 
o.o 
•Przyłączenie planowanych, nowych  osiedli mieszkaniowych 
 
 

 6,29 mln EUR 

Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków 
mieszkalnych 
 
 

•Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach 
Strategii ZIT dla SOM 
•Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w 
ramach Strategii ZIT dla SOM 
•Równoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne 
łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla SOM 

9,8 mln EUR 

Transport miejski 
 
 

• Przebudowa torowisk tramwajowych, 
• Budowa nowych torowisk tramwajowych ,  
•Modernizacja transportu miejskiego, 
• Zakup ekologicznych autobusów  

64,69 mln EUR  

Projekty komplementarne do realizacji w formule ZIT ze środków POIiŚ 



 
 
 
 

REALIZACJA ZADAŃ  
w ramach  działania 2.2 Strategii ZIT SOM  

 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska 
 i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla SOM” 

 RPO WZ 2014-2020 (PI 4e OP II) 
 

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych, w tym przebudowa torowisk 
tramwajowych  
Zakup taboru niskoemisyjnego  
Budowa dróg rowerowych  
 Modernizacja systemu oświetlenia miejskiego  
  
 
  
 
 

 
 



Zapewnienie transportu na całym obszarze SOM,  
obejmującego wszystkie grupy społeczne 

 

Podstawową ideą rozwoju zintegrowanego transportu na terenie Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego jest pełne wykorzystanie obecnej sieci transportowej. 
 

Transport publiczny winien docierać do wszystkich gmin Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego, tym samym zapewniając ich mieszkańcom możliwość komunikację  
ze  Szczecinem - miastem rdzeniowym SOM. Zadanie to jest niezbędne dla uniknięcia 
wykluczeń społecznych oraz zapewnienia podstawowej potrzeby przemieszczania się ludności. 

 
 

ZINTEGROWANA STRATEGIA TRANSPORTU PUBLICZNEGO SOM 

MISJA 



Partnerzy  
projektu 

Lider 
 projektu  

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem 
istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 



  



Integracja organizacyjna w transporcie publicznym 

Integracja organizacyjna polega na powołaniu jednego wspólnego podmiotu, któremu 
łatwiej jest zarządzać całym transportem zbiorowym, niż kilku/kilkunastu odrębnym 

podmiotom,  
np. w zakresie zapewnienia skomunikowania pomiędzy różnymi systemami 
transportowymi.  



Integracja biletowa jest kolejnym krokiem integracji taryfowej, polega ona na 
wprowadzeniu nośnika biletu (papier, karta elektroniczna, aplikacja, dostęp przez 
Internet) wspólnego dla wszystkich systemów transportowych czy przewoźników 
biorących udział w procesie integracji. 

Integracja biletowa w transporcie publicznym 



Integracja taryfowa realizowana poprzez wprowadzenie do oferty dodatkowego 
wspólnego biletu uprawniającego do przejazdu wszystkimi środkami publicznego 
transportu zbiorowego SOM. 

Integracja taryfowa w transporcie publicznym 



 
 
 
 

Komplementarne dokumenty strategiczne SOM w dziedzinie transportu 
 

Zintegrowany Plan Zrównoważonej  Mobilności Miejskiej dla Szczecińskiego Obszaru 
 Metropolitalnego na lata 2016-2023 
 
 Studium wykonalności integracji transportu publicznego w SOM 
 
 Zintegrowana Strategia Transportu Publicznego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  
na lata 2014-2020 
 
Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej 

 

Koncepcja - Funkcjonalno - Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych SOM 
 
 

  
 
  
 
 

 
 



 
 
 
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW  
 

 

Realizacja projektów  
 

w ramach działania 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej  
w ramach Strategii ZIT SOM Oś II  GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 

 
w ramach działania 2.8  Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków 
mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla SOM obiektów użyteczności publicznej w ramach 
Strategii ZIT SOM Oś II  GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 

 

 
  
 
  
 
 

 
 



 
 
 
 

 

 
  
 
  
 
 

Szczeciński Obszar Metropolitalny 
Strategia rozwoju  

 
Dążenie do zapewnienie ciągłości i stałego dynamizowania 

zachodzących procesów rozwojowych, z jednej strony poprzez 
integrowanie struktur wewnętrznych obszaru dla stworzenia 

spójnej przestrzeni zapewniającej wszystkim mieszkańcom wysoką 
jakość życia, a z drugiej strony wzmacnianie powiązań SOM  

z otoczeniem i stałe zwiększanie poziomu i zasięgu na otoczenie.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Biuro 
Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 
pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin 
Tel. 91 421 71 60, e-mail: biuro@som.szczecin.pl 
www.som.szczecin.pl 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 


