
3 321 km²
powierzchni

KOSZALIŃSKO -  KOŁOBRZESKO - BIAŁOGARDZKI 

                     OBSZAR FUNKCJONALNY

 
Gmina Będzino, Gmina Białogard, Miasto Białogard, Gmina

Biesiekierz, Gmina Bobolice, Gmina Dygowo, Gmina Gościno,
Gmina Karlino, Gmina Kołobrzeg, Gmina Miasto Kołobrzeg, Gmina
Miasto Koszalin, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Gmina Polanów,
Gmina Rymań, Gmina Sianów, Gmina Siemyśl, Gmina Świeszyno,

Gmina Tychowo, Gmina Ustronie Morskie 

Powiat Białogardzki, 
Powiat Koszaliński, 
Powiat Kołobrzeski 

20 GMIN

3 POWIATY

296 135
mieszkańców



60 km 
linii brzegowej 
z Morzem Bałtyckim

37,8% 
powierzchni lesistej  

2 
latarnie
morskie

Jesteśmy zintegrowanym społecznie, 
gospodarczo i przestrzennie nadmorskim obszarem
ukierunkowanym na poprawę warunków życia 
i dostępu do usług obecnych i przyszłych mieszkańców,
przy jednoczesnym zachowaniu wysokich walorów
unikalnego środowiska przyrodniczego.

NASZA MISJA

 NASZ REGION TO: 

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla
Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego
Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030
wyznacza cele strategiczne i kierunki działań wypracowane
wraz z mieszkańcami, partnerami publicznymi i prywatnymi,
które będą miały znaczący wpływ na jakość życia
mieszkańców, potencjał rozwoju całego regionu i możliwość
podejmowania konkretnych działań. Realizacja Strategii
będzie poddawana monitoringowi i ewaluacji.

24,3%
powierzchni KKBOF jest objęta
planami zagospodarowania
przestrzennego 



o 46,8%
zmniejszyła się liczba 
bezrobotnych między
2011 a 2020 r.

w 2020 r dochody gmin KKBOF
wyniosły 1,96 mld

94 szkoły podstawowe
28 średnich szkół zawodowych 
16 liceów ogólnokształcących
2 publiczne uczelnie wyższe 

Na obszarze KKBOF mamy: 

Cel strategiczny 5. Zrównoważona mobilność mieszkańców i użytkowników
obszaru KKBOF. 

Cel strategiczny 4. Rozwinięta infrastruktura obszaru z wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych (smart city) dla potrzeb społecznych 
i gospodarczych. 

Cel strategiczny 3. Zwiększony stopień integracji przestrzennej i zachowania
zasobów naturalnych obszaru KKBOF.

Cel strategiczny 2: Dobrostan, lepsza jakość życia oraz możliwości
rozwoju mieszkańców KKBOF.

Cel strategiczny 1: Rozwinięte sieci współpracy w ramach KKBOF.

Cel strategiczny 6: Zrównoważony rozwój gospodarczy KKBOF spójny z  potencjałami
lokalnymi.

NASZE CELE STRATEGICZNE

43 522
prywatnych podmiotów
gospodarczych było
zarejestrowanych na terenie
KKBOF w 2020 r. 



W badaniach ilościowych,
ankietowych, spotkaniach
warsztatowych oraz
badaniach jakościowych 
w sumie udział wzięło 7841
mieszkańców obszaru288,1 km

dróg
rowerowych

90 zarejestrowanych samochodów
elektrycznych oraz 
62 stacje ładowania pojazdów

3  systemy roweru miejskiego 
w Koszalinie, Kołobrzegu, Tychowie
34 stacje roweru miejskiego
350  dostępnych rowerów

Na obszarze KKBOF mamy: 

 
 
 

Mieszkańcy KKBOF 
najczęściej
przemieszczają się: 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla
Koszalińsko–Kołobrzesko–Białogardzkiego
Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 
w skrócie SUMP

jest długoterminową strategią nastawioną na
polepszenie jakości życia mieszkańców, w tym także
funkcjonowanie lokalnej gospodarki poprzez
zapewnienie lepszego dostępu do celów podróży. 

Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny
przestrzenią zintegrowanego i zrównoważonego systemu
transportowego zapewniającego bezpieczeństwo pieszych,
rowerzystów i kierowców, uczestniczącego w kreowaniu
lepszej jakości życia mieszkańców i współtworzonego przy
ich udziale.

NASZA WIZJA

60%

17%

6%

17%



 
 
 

Cel 3: Rozwijanie i promocja ofert alternatywnych dla
podróżowania samochodem osobowym.

Cel 4: Poprawa dostępności oraz integracja systemów
transportowych na obszarze KKBOF. 

Cel 5: Wzmocnienie znaczenia Koszalina, Kołobrzegu 
i Białogardu jako ośrodków gospodarczych poprzez stworzenie
warunków dla efektywnego transportu ładunków.

Cel 1: Stworzenie warunków do integracji społecznej wszystkich
mieszkańców oraz zapewnienie równego traktowania wszystkich
użytkowników transportu.

Cel 2: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa transportu.

Cel 6: Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na
mieszkańców, ich zdrowie oraz środowisko naturalne 
w trwały i odczuwalny sposób.

CELE JAKIE CHCEMY ZREALIZOWAĆ:

Na przestrzeni lat 2015 i 2021
znacząco spadła liczba
wypadków w ruchu drogowym
na obszarze KKBOF
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2015 2021

Powiat
Koszaliński

Powiat
Kołobrzeski

Powiat
Białogardzki

Miasto Koszalin



Make sure to feature your bestsellers
or signature products or pieces. Keep
it simple and to the point by listing
the name, price and brief description.

SOLUTIONS
Wspólnie efektywnie pozyskujemy środki krajowe 
i europejskie na inwestycje, długoterminowe,
kompleksowe działania i wspólnie realizujemy je 
w sferze społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej
i środowiskowej.  

NASZE PRIORYTETY

Nasze działania kierujemy na poprawę
jakości życia wszystkich mieszkańców
obszaru, dlatego w pierwszej kolejności
zawsze identyfikujemy potrzeby
mieszkańców i szukamy korzystnych
rozwiązań

MIESZKAŃCY

POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI 
I DOSTĘPNOŚCI OBSZARU

Pracujemy nad poprawą  dostępności
komunikacyjnej Obszaru kładąc nacisk na
inwestycje w infrastrukturę i rozwój mobilności
miejskiej.  Pracujemy nad rozwojem
odnawialnych źródeł energii i inteligentnych
specjalizacji w różnych sektorach gospodarki. 

Urząd Miejski 
Wydział Rozwoju 

i Współpracy Terytorialnej 
ul. Rynek Staromiejski 6-7 

 75-007 Koszalin

https://koszalin.pl/pl/zit/
zit.kkbof@um.koszalin.pl

srp@um.koszalin.pl
Tel. 94 348 39 12; 94 348 39 13

Make sure to feature your bestsellers or
signature products or pieces. Keep it
simple and to the point by listing the
name, price and brief description.

MANAGEMENT

Wypracowane Strategie i Plany mają służyć
obywatelom i poprawiać ich jakość życia
dlatego wszystkie cele strategiczne, kierunki
działań i inwestycje poddajemy zawsze
szerokim konsultacjom społecznym w myśl
zasady, że nic o mieszkańcach bez
mieszkańców. 

KONSULTUJEMY IDEE

CONSULTING

Rozwój gospodarczy i społeczny całego Obszaru
Funkcjonalnego to jedno z priorytetowych zadań
wszystkich samorządów należących do KKBOF, 
 dlatego intensywnie współpracujemy,
wymieniamy się informacjami i rozwiązaniami na
sesjach warsztatowych i spotkaniach roboczych.

WSPÓLNIE WYPRACOWUJEMY DZIAŁANIA

WDRAŻAMY ROZWIĄZANIA


