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Gryfice

• położone pomiędzy 

SOM i KKBOF

• wyznaczone jako 

ośrodek ponadlokalny

• potencjał społeczno-

gospodarczy oraz 

ponad powiatowy 

zasięg oddziaływania

Gryficki Obszar Funkcjonalny na tle województwa zachodniopomorskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: 

Uchwała Nr 1663/16 Zarządu Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 26 października 

2016 r. oraz własnych wstępnych badań nad 

delimitacją Gryfickiego Obszaru 
Funkcjonalnego.

Gryficki Obszar 

Funkcjonalny 

według wstępnej 

delimitacji obejmuje 

12 gmin z 4 powiatów.



Gryficka Kolej Dojazdowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Stankiewicz R., Stiasny M., 2014, Atlas linii kolejowych Polski 2014, Wyd. Eurosprinter, 

Rybnik; P. Korcz, 2006, Atlas wąskotorówek, Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, Poznań. 

rozstaw: 1000 m

długość: 

max ~300 km, 

czynne 39,5 km



[1] https://upadektechnikikrakowa.blogspot.com/2015/07/nadmorska-kolej-waskotorowa-cz1.html

[2] https://www.geocaching.com/geocache/GC5AW9R_stacja-pogorzelica?guid=c98cc621-147a-43b2-b412-7b2675ccc598

[3] http://www.poland24h.pl/atrakcje/Rewal-2256,5.html

[4] https://pl.wikipedia.org/wiki/Gryficka_Kolej_W%C4%85skotorowa#/media/File:Rega_rail_bridge_Nowielice_2007-08.jpg

1. Stacja w Rewalu w 1977 r.

Gryficka Kolej Dojazdowa

4. Most na Redze w Nowielicach

3. Parowóz Px48 na trasie NKW

2. Stacja w Pogorzelicy przed II wojną światową.



Rozwój Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej

 zagospodarowanie dworców Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej;

 remont i reaktywacja ruchu na odcinku Pogorzelica – Trzebiatów wraz z 

budową nowego przystanku Nowielice; 

 budowa nowego odcinka linii: Trzęsacz – Pustkowo – Pobierowo.

Źródło: https://www.utk.gov.pl/en/new/6477,Seaside-Narrow-

Gauge-Railway-Nadmorska-Kolej-Waskotorowa.html

Źródło: http://www.kolejowa.turystyka.pl/turystyka-kolejowa/kolej-

waskotorowa/nadmorska-kolej-waskotorowa

Trzęsacz Niechorze Latarnia



Muzeum Pomorskich Kolei Dojazdowych

Reorganizacja i ożywienie muzeum kolejowego w Gryficach:

 przejęcie przez samorząd lokalny, 

 rozszerzenie oferty zwiedzania o przejazdy drezynami ręcznymi,

 integracja z Nadmorską Koleją Wąskotorową, w tym:

- budowa przystanku Gryfice Muzeum,

- wspólny bilet na zwiedzanie wystawy i przejazd kolejką,

- wspólna promocja w Polsce i Niemczech.

Źródło: http://muzeum.szczecin.pl/wystawy/stale/214-wystawa-nadmorskiej-kolei-waskotorowej.html



 budowa tablic informacyjnych w każdej gminie na wybranych dawnych i 

istniejących stacjach kolei wąskotorowej;

 poprowadzenie ścieżek rowerowych po śladzie rozebranych linii, których 

odtworzenie jest niemożliwe;

 integracja systemu szlaków rowerowych na terenie kilku powiatów z 

uwzględnieniem ścieżek śladami wąskotorówki;

 rozwój sieci wypożyczalni rowerów wzdłuż trasy Nadmorskiej Kolei 

Wąskotorowej. 

Szlak kulturowy śladami gryfickiej wąskotorówki

Źródło: http://zp.pl/rewal-para--buch-kola--w-ruch-aktualnosc_866



Koncepcja 

rozwoju turystyki 

w oparciu o kolej 

wąskotorową w

Gryfickim Obszarze 

Funkcjonalnym

Ruch pociągów:

Gryfice – Trzęsacz

Pobierowo – Trzęsacz –

Trzebiatów

Ruch drezynowy:

stacja Gryfice 

stacja Trzebiatów



Kolej wąskotorowa produktem turystycznym 
gryfickiego obszaru funkcjonalnego

Dziękuję za uwagę.



 Korcz P., 2006, Atlas wąskotorówek, Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, Poznań.

 Powiat Gryficki Przewodnik rowerowy, Starostwo Powiatowe w Gryficach, Powiatowe Centrum

Marketingu, Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej, ComGraph, Szczecin.

 Stankiewicz R., Stiasny M., 2014, Atlas linii kolejowych Polski 2014, Wydawnictwo Eurosprinter,

Rybnik

 Uchwała Nr 1663/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 października 2016

r. w sprawie określenia obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym i o znaczeniu

regionalnym oraz ich granic, jako podstawy formułowania kierunków rozwoju i zasad

zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów w ramach prac nad zmianą Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, a także w sprawie

uruchomienia procesu konsultacji przyjętych ustaleń w zakresie obszarów funkcjonalnych

z jednostkami samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego.

 Gmina Rewal, http://www.rewal.pl/

 Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o., http://www.kolej.rewal.pl/

 Wystawa Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych, http://muzeum.szczecin.pl/wystawy/stale/214-

wystawa-nadmorskiej-kolei-waskotorowej.html

Materiały źródłowe


