
 

 

 

 

 

 

Poniższe opracowanie przedstawia inwestycje i zadania, których realizacja przy 

udziale środków własnych i pozabudżetowych, powinna przyczynić się do zwiększenia 

atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Trzebiatów.  

Gmina Trzebiatów posiada ogromny potencjał pod rozwój wszelkiego rodzaju 

projektów, również tych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wszystkie dziedziny 

(turystyka, zabytki, kultura, rozwój społeczny, gospodarczy i komunikacyjny itd.) posiadają 

swój stan obecny i wykazują zapotrzebowanie na środki finansowe, aby ten stan polepszyć. 

Korzystanie ze środków unijnych niewątpliwie ułatwia realizację dużych projektów, a w 

połączeniu z gruntem stworzonym pod inwestycje daje możliwość osiągania większego 

zadowolenia mieszkańców w Gminie. 

Gminie Trzebiatów najbardziej potrzebna jest realizacja zadań z zakresu:  

I. Remont, modernizacja lub budowa dróg i chodników; 

II.  Infrastruktura turystyczna; 

III.  Oświetlenie terenów gminnych; 

IV.  Budownictwo socjalne; 

V. Miejsca pracy.  

 

I.  Remont, modernizacja lub budowa dróg i chodników. 

Zadania z zakresu rozbudowy i modernizacji infrastruktury komunikacyjnej należą do 

najbardziej kosztownych. Gmina Trzebiatów posiada wciąż duże zapotrzebowanie na nowe 

drogi i chodniki. Główne zadania z zakresu inwestycji drogowych: 



 

Lp. Inwestycja Zakres Uwagi 
1. Przebudowa dróg na odcinkach 

Nowielice – Gorzysław – Roby – 
Mrzeżyno, Gorzysław – Bieczyno.  

Całkowita wymiana 
nawierzchni 
bitumicznej, remont 
mostu na „Starej 
Redze”, budowa 
infrastruktury 
towarzyszącej w 
postaci ścieżki 
rowerowej. 

Zwiększenie 
atrakcyjności 
miejscowości 
przyległych do 
przedmiotowych dróg – 
rozwój bazy noclegowej, 
gospodarstw 
agroturystycznych, 
handlu i usług. 

2. Budowa drogi „do morza” w 
miejscowości Włodarka. 

Całkowita 
przebudowa drogi z 
nawierzchni 
gruntowej na drogę 
o nawierzchni 
bitumicznej.  

Zwiększenie 
atrakcyjności 
miejscowości Włodarka - 
rozwój bazy noclegowej, 
gospodarstw 
agroturystycznych, 
handlu i usług. 

3. Modernizacja nawierzchni                       
ul. Dworcowej i Torowej w 
Trzebiatowie. 

Wykonanie nowej 
nakładki asfaltowej. 

Ulice Dworcowa i 
Torowa prowadzą do 
Dworca PKP, Szkoły i 
sklepów 
wielkopowierzchniowych 
w Trzebiatowie, każdego 
dnia wiele osób korzysta 
z tej infrastruktury 
komunikacyjnej.  

4. Przebudowa ulic Rolniczej, 
Piaskowej i Wiejskiej w 
Trzebiatowie. 

Wymiana 
nawierzchni z 
kostki brukowej na 
nawierzchnię z 
kostki betonowej 
typu Polbruk wraz z 
chodnikami. 

Przy tych ulicach 
znajdują się firmy 
prywatne, gospodarstwa 
rolne i coraz więcej osób 
nabywa nieruchomości 
pod budowę domów. 

5. Modernizacja nawierzchni                 
ul. Słonecznej w Trzebiatowie. 

Poszerzenie pasa 
jezdni i wykonanie 
nowej nakładki 
asfaltowej. 

Przy ul. Słonecznej w 
Trzebiatowie 
funkcjonują: Energetyka 
i kilka firm prywatnych. 
Ponadto jest to jedna z 
głównych dróg 
prowadzących do 
Jaromina i tylko ten 
odcinek wymaga jeszcze 
remontu (w 2014 roku 
wykonano remont ulicy 
Długiej).  

6. Wyznaczenie i wykonanie dróg na 
tzw. Osiedlu Kołobrzeskim. 

Wykonanie prac 
geodezyjnych 
mających na celu 
wytyczenie granic 
działek drogowych i 

Na tzw. Osiedlu 
Kołobrzeskim znajduje 
się ok. 10 dróg, które w 
rzeczywistości widać 
tylko na mapie. Duża 



 

wykonanie 
nawierzchni 
utwardzonej z 
kruszywa 
kamiennego 
(tłucznia). 

ilość przyległych działek 
jest sprzedana i kiedy 
przychodzi do budowy 
domu, to nie można 
dojechać np. z 
materiałem. 

7. Wykonanie parkingu przy                        
ul. Podmiejskiej w Trzebiatowie – 
wraz z oświetleniem i 
odprowadzeniem wód. 

Parking utwardzony 
z kruszywa 
kamiennego 
(tłucznia). 

Budowa parkingu w tym 
miejscu (blisko centrum) 
to dobre rozwiązanie, 
które pozwoliłoby 
rozładować ruch 
pojazdów w granicach 
miasta (głównie z okolic 
Ratusza). 

8. Modernizacja ul. Bocznej w 
Mrzeżynie. 

Wykonanie nowej 
nawierzchni – 
Polbruk lub tłuczeń 
wraz z budową 
kanalizacji. 

Przy ul. Bocznej w 
Mrzeżynie znajdują się 
ośrodki wczasowe, a 
zniszczona droga i brak 
kanalizacji nie 
zwiększają atrakcyjności 
tego terenu. 

9. Przebudowa drogi na odcinku 
Mrzeżyno – Rogowo. 

Wykonanie 
nakładki asfaltowej 
wraz ze ścieżką 
rowerową. 

Wykonanie tego odcinka 
drogi pozwoli na 
stworzenie bezpiecznego 
nadmorskiego ciągu 
komunikacyjnego 
łączącego Gminy 
Trzebiatów i Kołobrzeg. 

10. Obwodnica Trzebiatowa. Budowa całkowicie 
nowej infrastruktury 
komunikacyjnej 
wraz z oświetleniem 
i ścieżką pieszo-
rowerową. 

Zrealizowanie inwestycji 
przyczyni się do 
połączenia dwóch 
istniejących odcinków  
Obwodnicy. 

 

Mniejsze środki finansowe potrzebne są na wykonanie modernizacji chodników. Warto 

przeprowadzać remonty ciągów pieszych, ponieważ za niewielkie środki (w porównaniu do 

dróg) można znacznie zmienić wizerunek danego terenu: 

1. Chodnik przy ul. Krętej i Koziej w Trzebiatowie; 

2. Chodnik przy ul. Sienkiewicza w Trzebiatowie; 

3. Chodnik przy ul. Torowej w Trzebiatowie (jedna strona); 

4. Chodnik przy ul. Dworcowej w Trzebiatowie (jedna strona); 

5. Chodnik przy ul. Kilińskiego w Trzebiatowie (brakujące odcinki); 

6. Chodnik przy ul. Słonecznej w Mrzeżynie za Regą; 



 

7. Chodnik – dojście do przystanku w miejscowości Chomętowo; 

8. Chodnik ul. Zagórska w Trzebiatowie – do tartaku wraz z odwodnieniem. 

 
II.  Infrastruktura turystyczna. 

Dzięki swoim walorom naturalnym Gmina Trzebiatów jest regionem szczególnie 

atrakcyjnym turystycznie. Głównym elementem decydującym o tej atrakcyjności jest jej 

nadmorskie położenie. Choć największą miejscowością w Gminie, leżącą bezpośrednio nad 

Bałtykiem, jest Mrzeżyno, należące do 20 najbardziej znanych i popularnych kurortów 

nadmorskich w Polsce, to sam Trzebiatów, pełniący funkcję zarówno centrum 

administracyjnego Gminy, jak i zaplecza handlowo-usługowego dla przebywających w tym 

rejonie turystów, dzięki swoim walorom historycznym jest równie atrakcyjny turystycznie, 

jak miejscowości położone bezpośrednio nad morzem.  

Postawiony cel to poprawa atrakcyjności naszego regionu i przez to wzmocnienie 

konkurencyjności wśród innych gmin nadmorskich. Gmina Trzebiatów posiada ogromne 

możliwości pod budowę ścieżek rowerowych, które nie są wykorzystywane. Istniejące 

odcinki są dosyć krótkie i nie mają ze sobą połączenia. W dzisiejszych czasach jest duże 

nastawienie na aktywne spędzanie wolnego czasu, a do tego potrzebna jest odpowiednia 

infrastruktura. Propozycją jest tutaj wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od 

Nowielic przez Gorzysław i Roby do Mrzeżyna. Taka inwestycja byłaby uzupełnieniem 

istniejących ścieżek – Trzebiatów-Nowielice oraz Mrzeżyno-Pogorzelica. Większa część 

ścieżki przebiegałaby po terenach gdzie ruch pojazdów jest niewielki. Dzięki takiej inwestycji 

można uzyskać ciekawą, bezpieczną i dość długą infrastrukturę turystyczną, która będzie 

wykorzystywana przez wiele osób i może stanowić nową płaszczyznę do promocji Gminy. 

Miasto Trzebiatów jest bardzo atrakcyjne pod względem turystycznym. Głównym 

elementem przyciągającym turystów są liczne zabytki, niestety jednak w różnym stanie 

technicznym. W tym zakresie na największe zadbanie zasługują obiekty mostowe – most na 

ul. Dworcowej i na ul. Głębokiej w Trzebiatowie oraz dawny ośrodek trzebiatowskiego życia 

kulturalnego – Dom Kultury przy ul. II Pułku Ułanów w Trzebiatowie. Okresowe przeglądy 

mostów nie dają zadowalających wyników, a oprócz funkcji turystycznej pełnią one także 

ważną funkcję komunikacyjną. Dom Kultury jest obecnie nieczynny, ale w przeszłości pełnił 

istotne funkcje w życiu codziennym Trzebiatowa. Znajdowała się tutaj sala kinowa oraz scena 

i sala na różne ważne wydarzenia kulturalne, a w podziemiach budynku znajdowała się 

dyskoteka/bar/restauracja.  



 

Kolejnym ważnym zabytkiem zasługującym na wyeksponowanie są Mury Obronne.               

W tym zakresie można wykonać ścieżkę rekreacyjną na ulicy Zielonej na odcinku od Baszty 

Kaszanej do ul. Sienkiewicza – przebudowa drogi, wyczyszczenie i odpowiednie oświetlenie 

terenu, ustawienie ławek. Odcinek Trzebiatowskiego Muru Obronnego wzdłuż ulic Krętej i 

Koziej jest również bardzo atrakcyjny, a bliskość rzeki Regi daje dodatkowe możliwości 

rozwoju – zagospodarowanie terenów zielonych, ścieżka dla pieszych, kąpielisko, miejsce do 

wodowania kajaków.   

  

III.  Oświetlenie terenów gminnych. 

Powstawanie nowych osiedli mieszkalnych, realizacje inwestycji z zakresu 

infrastruktury komunikacyjnej i turystycznej wymaga rozwoju infrastruktury oświetleniowej. 

Lp. Zadanie Uwagi 
1. Oświetlenie ulicy Nadmorskiej w 

Mrzeżynie 
Ulica Nadmorska to główny ciąg pieszy w 
naszej nadmorskiej miejscowości. Po 
przebudowie drogi pozostało tylko dokończyć 
realizację oświetlenia – ułożono już linię 
kablową, ustawiono słupy oświetleniowe.  

2. Oświetlenie ulic Topolowej, Wiejskiej 
i Brzozowej w Mrzeżynie 

Duże skupisko ośrodków wczasowych – 
warto zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców 
i turystów.  

3. Oświetlenie przy chodniku i ścieżce 
od ulicy Długiej do Jaromina 

Wykonanie infrastruktury przy drodze o 
nowej nawierzchni bitumicznej – do tej pory 
została już wykonana linia kablowa. 

4. Podświetlenie mostu i murów 
obronnych przy ulicy Głębokiej w 
Trzebiatowie 

Poprawa bezpieczeństwa, wzrost wartości 
turystycznej i wypoczynkowej terenu nad 
rzeką Regą. 

5. Projekt oświetlenia na tzw. Osiedlu 
Kołobrzeskim w Trzebiatowie 

Teren, na którym powstaje coraz więcej 
budynków mieszkalnych i usługowych. 

 

IV.  Budownictwo socjalne.  

Gmina Trzebiatów do tej pory oddała do użytku dwa nowe budynki socjalne przy            

ul. Długiej w Trzebiatowie. Dzięki temu do nowych lokali wprowadziły się 33 rodziny. 

Budynki wybudowano przy udziale środków własnych i pozabudżetowych. Pierwotny projekt 

przewidywał wybudowanie czterech budynków socjalnych, jednak ze względu na koszty 

zrezygnowano z tego zakresu. W związku z powyższym można starać się wykorzystać nowe 

środki unijne przeznaczone na lata 2014-2020 i środki własne na wybudowanie pozostałych 

dwóch budynków dla rodzin potrzebujących. Teren przy ul. Długiej jest co raz bardziej 



 

rozbudowywany o budynki jednorodzinne i usługowe oraz charakteryzuje się dobrą 

dostępnością komunikacyjną, a istotnym elementem jest to, że Gmina posiada dokumentację 

– projekt wykonawczy na realizację zadania. 

V. Miejsca pracy. 

Możliwości rozwoju rynku pracy na terenie gminy Trzebiatów: 

1. Utworzenie strefy przemysłowej lub współpraca z gminami ościennymi; 

2. Reaktywowanie zakładów pracy: „Fabryka Mebli”, „Technic Industry”. 


