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WSTĘP 

 

Odnowa wsi jest w chwili obecnej ważną napędowa siłą rozwoju obszarów 

wiejskich, skutecznie przeobrażająca tereny nią objęte i stanowiącą istotny składnik 

procesów rozwojowych na poziomie lokalnym i regionalnym. 

Zdaniem Ryszarda Wilczyńskiego, uznanego w Polsce autorytetu w tej 

dziedzinie, „Odnowa wsi to proces kształtowania warunków życia ludzi na 

obszarach wiejskich, którego animatorem i podmiotem jest społeczność 

lokalna. Oddziałuje on na standard życia i jego jakość oraz źródła 

utrzymania mieszkańców, jednocześnie zachowując tożsamość wsi 

wyrażającą się wartościami życia wiejskiego, wzmacnianiem i rozwojem 

dziedzictwa duchowego, kulturowego i materialnego wsi”.  

Podstawa rozwoju miejscowości Dygowo w procesie odnowy wsi jest 

dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości Dygowo”, który określa misję, cele i 

kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na lata 2014-2020.  

 

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze planowania 

strategicznego. Opracowanie a następnie wdrożenie planu odnowy wiąże się z 

określonymi korzyściami dla społeczności lokalnej: 

 Możliwość korzystania z funduszy strukturalnych i innych zewnętrznych 

źródeł finansowania działań rozwojowych; 

 Zdynamizowanie rozwoju społeczno – gospodarczego miejscowości, 

dzięki pojawiającym się nowym możliwościom podejmowania działań 

rozwojowych ; 

 Wzrost atrakcyjności życia społeczno – kulturalnego; 

 Aktywizacja społeczności lokalnej – wzrost poczucia identyfikacji z 

miejscem zamieszkania i stopniem integracji mieszkańców wokół 

działania na rzecz własnego środowiska – miejscowości. 
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I CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI DYGOWO 

 

1. Ogólna charakterystyka miejscowości 

 

Miejscowość Dygowo położona jest w Gminie Dygowo, w powiecie 

kołobrzeskim, w województwie zachodniopomorskim. Gmina Dygowo leży w 

północno – zachodniej części Polski w makroregionie Pobrzeże Koszalińskie. Ponadto 

Gmina Dygowo należy do mezoregionu Równina Białogardzka. Rzeźba terenu jest 

umiarkowanie równinna, na ogół płaska, z kulminacjami rzędu 0-50 m n.p.m.   

Miejscowość Dygowo położona jest centralnie względem obszaru gminy 

Dygowo, w odległości 12 km od Kołobrzegu (siedziby władz powiatu). Odległości od 

innych ważniejszych miast regionu wynoszą: od Koszalina – 36 km, od Świdwina – 47 

km, a od Białogardu 27 km.  

Dygowo jest siedzibą władz gminy Dygowo. Usytuowane jest na szlaku 

komunikacyjnym o znaczeniu wojewódzkim, administrowanym przez 

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – droga wojewódzka nr 

163 (Kołobrzeg – Wałcz), oraz na ciągu drogowym o znaczeniu powiatowym, 

zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu,  - droga powiatowa nr 

0275Z relacji Bardy – Ustronie Morskie, oraz gminnym (drogi gminne – ok. 10 szt. , 

które są drogami wewnętrznymi miejscowości). 

  Powierzchnia miejscowości Dygowo  wynosi 513,59 ha.   
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Rys. 1 Położenie miejscowości Dygowo na tle gminy Dygowo 

 

Od zachodu miejscowość Dygowo graniczy z Czerninem, od wschodu – z Jazami, od 

północy ze Stojkowem, natomiast od południa z Bardami.  

 

2. Ludność 

 

Na dzień 5 listopada 2015 roku Gmina Dygowo była zamieszkiwana przez 5518 

osób, w tym w miejscowości Dygowo zamieszkiwało 1619 osób, co stanowiło 29,34% 

ogólnej liczby mieszkańców.  

 

Miejscowość 2013 2014 2015 

Dygowo 1467 1519 1619 
Tabela nr 1 Liczba ludności w przekroju 3-letnim w miejscowości Dygowo. Dane UG Dygowo. 

 

Według danych z 5 listopada br. w miejscowości Dygowo zamieszkuje 1619 

osoby.  

 

 

Miejscowość 05.11.2015 Kobiety Mężczyźni 

Dygowo 1619 834 785 
Tabela nr 2 Liczba ludności z podziałem na płeć. Stan na dzień 05.11.2015 r. Dane UG Dygowo. 
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Miejscowość 0-6 7-15 16-18 19-25 26-35 36-50 51 + 

Dygowo 130 156 64 163 245 334 527 
Tabela nr 3 Liczba ludności w poszczególnych przedziałach wiekowych. Stan na dzień 05.11.2015 r. Dane UG 

Dygowo. 

 

3. Rys historyczny 

 

Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z dokumentu wystawionego w 1276 r., 

informującego o nadaniu kapitule kolegiackiej w Kołobrzegu przez biskupa 

kamieńskiego Hermanna von Gleichena jako uposażenia m. in. dochodów ze wsi 

Dygowo. Pierwsza świątynia została wzniesiona w Dygowie przed 1276 rokiem, a 

patronat nad nią sprawowała kapituła kołobrzeska. 

Już w XIII w. Dygowo było zamieszkiwane przez niemieckich osadników. Początkowo 

wieś była w kształcie podkowy, tworzyło ją 16 gospodarstw. Zmiana struktury 

gospodarczej z miejscowości rolniczej na rzemieślniczą prowadziła do uszczelnienia 

centrum wioski i do wypierania rolników poza teren wsi. XIX w. to okres wielkich 

zmian dla Dygowa. Wraz z uwłaszczeniem chłopów przyszedł czas na nowe dziedziny 

życia pojawiające się we wsi. Miejscowość nabrała charakteru przemysłowo-

rzemieślniczego i do II wojny światowej nabierała cech małego miasteczka. Rozwój 

rzemiosła i handlu możliwy był dzięki wybudowaniu w I poł. XIX w. drogi łączącej 

Białogard z Kołobrzegiem oraz w 1858 r. linii kolejowej, łączącej te dwa miasta. W 

1939 roku w Dygowie było już 332 domostw, mieszkało tu wówczas 1167 osób, w 

tym 558 mężczyzn. W rolnictwie zatrudnione były 334 osoby w 84 gospodarstwach. 

Przemysł i rzemiosło zatrudniało 501 osób, natomiast handel i komunikacja 65. Od 

1907 r. istniała spółdzielnia rolniczo-handlowa, której filia funkcjonowała w Dygowie 

(z siedzibą niedaleko stacji kolejowej). 

 

 

4. Struktura przestrzenna miejscowości 

Dygowo to największa miejscowość Gminy Dygowo. Położona jest przy drodze 

wojewódzkiej nr 163 relacji Kołobrzeg – Wałcz, oraz przy drodze powiatowej nr 275Z 

relacji Bardy – Ustronie Morskie. Obie te drogi są bardzo często użytkowane, 

szczególnie w sezonie letnim, jako główne trasy turystyczne.  
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Miejscowość posiada skupiony układ urbanistyczny.  

Główną dominantą krajobrazową  wsi jest Plac Wolności, z umiejscowionym 

Pomnikiem Łososia.  

Plac Wolności w Dygowie położony jest w centrum miejscowości, tuż obok 

zabytkowego, gotyckiego kościoła. Przy Placu znajdują się również: budynek Poczty, 

Biblioteka Gminna oraz Piekarnia. 

Pierwotnie Plac Wolności pełnił funkcję targowiska gminnego, który raz bądź 

dwa razy w tygodniu był tłumnie odwiedzany przez mieszkańców, głównie Dygowa, 

w celu dokonania zakupów. Idea zagospodarowania i ukształtowania centrum wsi, 

poprzez przebudowę Placu Wolności w Dygowie zrodziła się w 2005 roku. Na 

realizację tej inwestycji gmina Dygowo złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach 

Sektorowego Prgramu Operacyjnego „Restrukturtyzacja i modernizacja sektora 

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” , działanie: Odnowa i 

rozwój wsi.   

Po pozytywnej weryfikacji formalnej i merytorycznej Gminie Dygowo 

przyznano dofinansowanie w wysokości 328 148 tys. zł. W ramach realizacji projektu 

zostało wykonane utwardzenie dotychczasowej żużlowej nawierzchni kostką 

kamienną granitową, zostały zamontowane stylowe parkowe lampy oświetleniowe, 

wyonano kanlizację deszczową, jak również zmodernizowano istniejący wodociąg.  

Dodatkowo wykonano iluminację kościoła, aby wyeksponować walory zabytkowe i 

architektoniczne obiektu sakralnego.  Dodatkowo cały teren wokół placu został 

obsadzony zielenią, zostały zamontowane stylowe ławki parkowe. W celu 

utożsamienia oraz podkreślenia charakteru centralnego punktu miejscowości został 

zlokalizowany na Placu obiekt małej architektury w postaci Pomnika Łososia. Od tej 

pory przebudowany i zagosdarowany Plac Wolności stał się wizytówką nie tylko 

miejscowości Dygowo, ale całej gminy. 

Dzięki realizacji inwestycji polegającej na zagospodarowaniu i ukształtowaniu 

centrum wsi poprzez przebudowę Placu Wolności w Dygowie został osiągnięty cel w 

postaci podniesienia estetyki miejscowości, stworzenie miejsca spotkań dla 

mieszkańców nie tylko miejscowości Dygowo, ale całej gminy, zahamowanie w 

pewnym stopniu procesu marginalizacji obszarów wiejskich i wyrównanie 
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dysproporcji w dostępie do infrastruktury społeczno – kulturowej pomiędzy 

obszarami miejskimi i wiejskimi.  

Plac Wolności nabrał nowego, ważnego wymiaru dla mieszkańców gminy Dygowo. W 

chwili obecnej służy mieszkańcom gminy jako miejsce spotkań na obchodach 

różnego rodzaju imprez okolicznościowych (np. Biesiada Łososiowa, zabawa 

Mikołajkowa, impreza Sylwestrowa, itp.)    

Na terenie Placu zlokalizowany został Pomnik Łososia .  

 

 
                             Rys.  3  P lac Wolnośc i   

 

Na terenie miejscowości znajduje się kompleks boisk sportowych wraz z 

placem zabaw zrealizowany w ramach  Rządowego Programu MOJE BOISKO ORLIK 

2012. Jest to również bardzo ważne miejsce z punktu widzenia mieszkańców Dygowa 

i okolicznych miejscowości.  

 

 

 
Rys. 4 Boisko trawiaste wybudowane w ramach kompleksu boisk ORLIK 



Plan Odnowy Miejscowości Dygowo 

 

10 
 

 

Miejscowość Dygowo jest najlepiej rozwiniętą miejscowością w gminie, jeśli 

chodzi o gospodarkę. W miejscowości Dygowo znajdują się najważniejsze instytucje: 

Urząd Gminy, Poczta, Bank, Biblioteka gminna, ośrodek zdrowia Przyjeżdżając do 

Dygowa można zaopatrzyć się w najważniejsze produkty codziennego użytku – jest 

kilka sklepów ogólnospożywczych i wielobranżowych, apteka, hurtownia zabawek, 

produkcja i sprzedaż firan,  sklep mięsny, piekarnia. W miejscowości Dygowo 

znajduje się kilka zakładów produkcyjnych i usługowych – RASEL – producent 

opakowań tekturowych, producent frontów meblowych, przetwórnia ryb, warsztaty 

mechaniczne, stacja paliw  kilka wielohektarowych gospodarstw rolnych, kilka 

jednoosobowych działalności gospodarczych.  

 

 

II INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE 

MIEJSCOWOŚCI 

 

1. Zasoby przyrodnicze 

Według stanu na dzień 03.11.2015r. powierzchnia lasów na terenie obrębu 

Dygowo wynosiła 31,08 ha, co stanowiło 1,26% ogólnej powierzchni całego obrębu. 

Dla porównania całkowita powierzchnia lasów na terenie gminy Dygowo wynosiła 

2.463 ha, tj. 14,1% powierzchni gminy Dygowo. 

Na terenie wsi Dygowo znajdują się następujące pomniki przyrody:  

 Buk pospolity o obwodzie 425 cm 

 Lipa drobnolistna o obwodzie 416 cm 

 Topola biała o obwodzie 614 cm.  

 

Miejscowość Dygowo leży pomiędzy 2 obszarami NATURA 2000 – Dorzecze 

Parsęty oraz Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski. Sąsiedztwo tych obszarów 

jest stosunkowo dalekie.   

Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski obejmuje najlepiej zachowany 

fragment zróżnicowanego geomorfologicznie wybrzeża Bałtyku: brzegi klifowe, 
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wydmowe, mierzeje, odcinające lagunowe jeziora przymorskie, płytkie ujścia rzek. 

Ostoja odznacza się wysokim stopniem reprezentatywności siedlisk, typowych dla 

południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Głównym walorem obszaru jest bardzo 

dobry stan zachowania typowych biotopów tworzących pas nadmorski, w 

szczególności kompleksu wybrzeża akumulacyjnego z borami bażynowymi. W obrębie 

ostoi występuje szereg skupień roślinności halofilnej. Łącznie stwierdzono tu 17 

rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Bogata lista gatunków roślin 

naczyniowych (ponad 1000 gatunków) zawiera dużą liczbę taksonów roślin 

chronionych, zagrożonych i rzadkich (136 gatunków) w tym 42 gatunki chronione, 3 

uwzględnione w Czerwonej Księdze Roślin Polski, 57 gatunków zagrożonych na 

Pomorzu i w Wielkopolsce. Stwierdzono tu także 7 gatunków zwierząt z załącznika II 

dyrektywy.  

Zagrożeniem dla obszaru jest presja rekreacyjna w pasie przymorskim, ekspansja 

zabudowy i infrastruktury,  zmiany sukcesyjne związane z zaniechaniem użytkowania 

łąk i pastwisk, zaprzestanie wypasu powoduje także redukcje lęgowej populacji 

siewkowatych, melioracje, regulacje cieków, eksploatacja wód podziemnych, spadek 

poziomu wód gruntowych, melioracje bagien, zanieczyszczenia wód, eutrofizacja i 

wypłycanie jezior. 

Obszar Dorzecze Parsęty obejmuje dolinę rzeki Parsęty, od źródeł koło 

Parsęcka aż po strefę ujściową w Kołobrzegu. Obszar o powierzchni 28 010 ha. 

Dorzecze Parsęty obejmuje szereg ważnych siedlisk z załącznika I Dyrektywy 

Siedliskowej. Łącznie zidentyfikowano ich 25, tworzących mozaikę i pokrywających 

ponad 50% powierzchni obszaru. Często są to siedliska bardzo rzadkie bądź 

unikatowe w skali kraju i Europy. Wiele z nich jest ważnym biotopem dla cennej 

fauny, która podlega ochronie na podstawie konwencji międzynarodowych. 

Stwierdzono tu występowanie 13 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 

Do istotnych zagrożeń w Dorzeczu Parsęty należy: 

 Zmienianie stosunków wodnych powodujące odwadnianie mokradeł  

 Zaniechanie wypasu oraz zarzucenie koszenia łąk świeżych i podmokłych oraz 

torfowisk mechowiskowych  

 Kłusownictwo ryb łososiowatych  
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 Zalesianie torfowisk i podmokłych łąk  

 Intensyfikacja użytkowania łąk lub zamiana ich w grunty orne, zalewanie łąk i 

torfowisk  

 Zbiorniki retencyjne, hodowla ryb  

 Nieuporządkowana gospodarka wodno - ściekowa oraz gospodarka odpadami  

 "Dzikie wysypiska” śmieci  

 

2. Zasoby dziedzictwa kulturowego 

W miejscowości Dygowo znajduje się spora liczba obiektów o wartościach 

kulturowych. Jednym z nich jest zabytkowy kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego.  

Został on zbudowany w XIX w.. Jest to jedna z nielicznych świątyń na terenie diecezji 

koszalińsko-kołobrzeskiej, w której zostały zachowane balaski oddzielające część 

prezbiterialną kościoła od części nawy głównej, które podczas sprawowanych liturgii 

eucharystycznych – nakrywane obrusem – stanowią ołtarz przyjmowania komunii 

świętej przez wiernych. 

                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Rys.5 Kościół w Dygowie 

Ponadto na terenie miejscowości Dygowo zachowały się cmentarze (na dzień 

dzisiejszy funkcjonuje tylko jeden). Najstarszy, znajdujący się przy kościele, 

datowany jest na XIV – XIX w.  Wartości zabytkowe  posiadają również obiekty 

architektury niesakralnej. Wśród nich możemy wyróżnić m.in. dawną gospodę 

wpisaną do rejestru zabytków,  dworzec kolejowy z XIX w. oraz magazyn stacyjny, 
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pomnik poległych w I wojnie światowej oraz budynki mieszkalne i gospodarcze z XIX 

i początku XX wieku.  

 

3. Obiekty i tereny 

W miejscowości Dygowo w jej głównym punkcie znajduje się okazały Plac 

Wolności, z umiejscowionym na nim Pomnikiem Łososia. W obrębie placu znajduje 

się również zabytkowy kościół, który wraz z Placem Wolności jest oświetlony i pięknie 

się komponuje wieczorem. 

Plac jest bardzo często odwiedzanym  miejscem, zarówno przez mieszkańców 

miejscowości jak również przez turystów z Polski i z zagranicy.  Mieszkańcy 

miejscowości mają również możliwość bezpłatnego korzystania z bezprzewodowego 

internetu, tzw. Hot Spot, który znajduje się w obrębie Placu.   

   

4. Infrastruktura społeczna 

4.1. Oświata 

W miejscowości Dygowo  funkcjonuje Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza 

(szkoła podstawowa, gimnazjum, punkt przedszkolny). Do szkoły podstawowej 

uczęszczają dzieci z Dygowa, Bardów, Miechęcina natomiast do gimnazjum 

dodatkowo absolwenci Szkoły Podstawowej w Czerninie (czyli uczniowie z Czernina, 

Gąskowa, Stojkowa, Stramniczki).  

Uczniowie są dowożeni gminnymi gimbusami. Uczniowie, którzy zakończyli 

etap nauki w gimnazjum dojeżdżają do szkół ponadgimnazjalnych w Kołobrzegu, 

Gościnie, Białogardzie czy też w Koszalinie.  

4.2. Ochrona zdrowia 

Mieszkańcy korzystają z usług medycznych świadczonych w Ośrodku Zdrowia 

w Dygowie, gdzie pacjentów przyjmuje 1 lekarz rodzinny. Mieszkańcy mają 
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możliwość uczestniczenia w różnych programach profilaktycznych: mammografia, 

badania słuchu, EKG, wzroku, cukrzycy, cholesterolu, itp.  

4.3. Kultura  

Na terenie miejscowości funkcjonuje świetlica wiejska oraz biblioteka. 

Mieszkańcy spotykają się również przy okazji imprez okazjonalnych na Placu 

Wolności. Przykładowy plan pracy świetlicy wiejskiej: 

- tydzień 1 – zajęcia dowolne, gry planszowe, zajęcia kulinarne, wyjście do 

kompleksu sportowego Orlik 

- tydzień 2 – gry i zabawy zespołowe, zajęcia kulinarne, zajęcia komputerowe, 

zajęcia techniczno- plastyczne, 

- tydzień 3 – zajęcia kreatywne, zajęcia komputerowe + gry stołowe, zajęcia 

kulinarne, gry i zabawy zespołowe, 

- tydzień 4 – zajęcia plastyczno – kreatywne, gra edukacyjna państwa-miasta, 

gra edukacyjna Rummikub, wyjście do kompleksu sportowego, 

- tydzień 5 – gra edukacyjna Eurobusiness, zajęcia komputerowe + gry 

stołowe, zajęcia kulinarne, zabawa zgadnij kim jestem.  

4.4. Sport i rekreacja 

Miejscowość Dygowo jest bardzo dobrze zaopatrzona w infrastrukturę 

sportowo – rekreacyjną. W ostatnim czasie powstał kompleks boisk sportowych 

(boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych, boisko o nawierzchni trawiastej do gry 

w piłkę nożną), bardzo dobrze wyposażony plac zabaw, siłownia. W celu 

udoskonalania umiejętności piłkarskich młodzież może uczestniczyć w zajęciach 

Szkolnych Kółkach Sportowych, Klubu piłkarskiego Rasel i Grot.  

5. Infrastruktura techniczna  

5.1 Infrastruktura drogowa i komunikacja 



Plan Odnowy Miejscowości Dygowo 

 

15 
 

Przez miejscowość  Dygowo przebiega droga wojewódzka nr 163 relacji 

Kołobrzeg – Wałcz, powiatowa nr 0275Z relacji  Bardy – Ustronie Morskie, oraz ok. 

10 dróg gminnych, które są drogami wewnętrznymi miejscowości. Stan techniczny 

ciągów drogowych jest dobry.  

Miejscowość posiada połączenia komunikacji autobusowej z Kołobrzegiem, 

Białogardem i Koszalinem. Na terenie wsi znajdują się 3 przystanki autobusowe. 

Częstotliwość kursów jest wystarczająca. Przez miejscowość przebiega również linia 

kolejowa Kołobrzeg – Białogard, również bardzo często wykorzystywana przez 

mieszkańców do celów komunikacyjnych.  

5.2. Telekomunikacja  

Tradycyjna sieć telekomunikacyjna na terenie miejscowości Dygowo jest 

obsługiwana przez TP S.A. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z 

bezprzewodowej sieci internetowej bądź też za pośrednictwem łącza radiowego.  

Dzieci i młodzież również mają możliwość korzystania z sieci internetowej w pracowni 

komputerowej w Zespole Szkół w Dygowie, natomiast dorośli, dzieci i młodzież w 

bibliotece gminnej w Dygowie, w kawiarence internetowej w świetlicy wiejskiej 

Dygowo, czy też z bezprzewodowego Internetu na Placu Wolności w Dygowie.  

               5.3. Zaopatrzenie w ciepło, gaz, wodę 

Do miejscowości Dygowo woda do celów komunalnych dostarczana jest z 

ujęcia podziemnego. Wody powierzchniowe pobierane są tylko do nawodnień w 

rolnictwie i leśnictwie.  

Z wodociągu korzystają wszyscy mieszkańcy wsi (1533 osób). Stopień 

zwodociągowania gminy Dygowo wynosi 93,5%.    

W miejscowości Dygowo  istnieje sieć gazowa. 

5.4. Kanalizacja  

Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 97% mieszkańców wsi Dygowo.  
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5.5. Gospodarka odpadami 

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i                                                                   

porządku w gminach, zmienił się dotychczasowy system zagospodarowania odpadów 

na terenie gminy Dygowo.  

Od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy naszej gminy korzystają z nowego systemu, który 

będzie obsługiwała w całości gmina. Każdy właściciel nieruchomości, na której 

zamieszkują mieszkańcy ma obowiązek uczestniczyć w nowym systemie 

gospodarowania odpadami zorganizowanym przez gminę. W ramach przyjętych 

rozwiązań mieszkaniec jest zobowiązany płacić jedną stawkę do gminy za wywóz 

odpadów, zgodnie z przyjętą uchwałą w tym zakresie. Obowiązkiem właściciela 

nieruchomości jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za wytworzone odpady. 

Szczegółowy opis sposobu odbioru poszczególnych frakcji został uszczegółowiony w 

regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.Za wywóz i zagospodarowanie 

odpadów właściciele nieruchomości ponoszą ujednoliconą opłatę na rzecz gminy. 

Każdy mieszkaniec w ramach tej opłaty może nieodpłatnie oddać zebrane odpady do 

zorganizowanych punktów selektywnej zbiórki („mobilnych”). W ramach tej opłaty 

gmina dostarcza również dla mieszkańców pojemniki na odpady. Segregacja 

odpadów jest to podział odpadów wg rodzaju i materiału z jakiego zostały wykonane. 

Na terenie gminy proces segregacji dzieli się na dwa podstawowe typy: 

 zbiórkę „u źródła” (przy nieruchomości) 

 selektywna zbiórka (ogólnodostępne miejsca na terenie gminy tzw. dzwony)  

Segregacja „u źródła” (bezpośrednio z terenu nieruchomości) będzie polegała na 

zbiórce następujących frakcji odpadów: 

 biodegradacyjne 

 papier 

 zmieszane inne (odpady pozostałe po wydzieleniu odpadów zbieranych 
selektywnie) 
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W ramach punktów do selektywnej zbiórki odpadów , tzw. „gniazd” (dzwonów) 

odbiór będzie obejmował następujące frakcje odpadów: 

 tworzywa sztuczne  

 szkło  

W ramach „mobilnych” punktów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

będą odbierane następujące frakcje: 

 metal 

 odpady wielkogabarytowe 

 zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 

 opakowanie wielomateriałowe 

 opony  

 akumulatory 

 przeterminowane chemikalia i opakowania po nich  

 budowlano-remontowe 

 

6. Gospodarka   

W miejscowości Dygowo znajdują się najważniejsze instytucje: Urząd Gminy, 

Poczta, Bank, Biblioteka gminna, ośrodek zdrowia. Przyjeżdżając do Dygowa można 

zaopatrzyć się w najważniejsze produkty codziennego użytku – jest kilka sklepów 

ogólnospożywczych i wielobranżowych, apteka,  market samoobsługowy, hurtownia 

zabawek, szycie i sprzedaż firan,  sklep mięsny, piekarnia. W miejscowości Dygowo 

znajduje się kilka większych zakładów produkcyjnych – RASEL – producent opakowań 

kartonowych, producent frontów meblowych AG DEKOR,  wielohektarowe 

gospodarstwa rolne, kilka jednoosobowych działalności gospodarczych, głównie 

usługowych.  
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7.  Rolnictwo 

Funkcja miejscowości Dygowo w ostatnim czasie z rolnej przeobraziła się w 

mieszkalną. Ale mimo tego na terenie miejscowości funkcjonuje kilka małych 

gospodarstw rolnych.  Na terenie miejscowości znajduje się również kilka 

kilkusethektarowych gospodarstw rolne.   

 

8. Rynek Pracy  

Istotnym problemem społecznym gminy Dygowo jest bezrobocie. Jest ono przede 

wszystkim skutkiem transformacji systemowej, jaka miała miejsce w Polsce po 1989 

r. Nie bez znaczenia jest również „utajnione” przez długi czas bezrobocie w 

rolnictwie. Gwałtowność procesu przemian społeczno – gospodarczych oraz brak 

większych, nowych inwestycji, które mogłyby zrównoważyć braki na rynku pracy 

spowodowały, że pewna (zmienna) liczba mieszkańców gminy Dygowo pozostaje 

bezrobotna.  

W  Dygowie, po byłej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. Przyjaźni Polsko – 

Czechosłowackiej pozostały osiedla zamieszkałe przez byłych pracowników oraz ich 

rodziny.  Wielu z nich do tej pory ma problemy ze znalezieniem nowego miejsca 

pracy. Znaczącym rynkiem pracy dla mieszkańców Dygowa jest Kołobrzeg. Jednak 

miasto ze względu na swój charakter zapewnia dodatkowe miejsca pracy zwłaszcza 

w sezonie letnim.  
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Tabela nr 4  Struktura bezrobotnych w gminie Dygowo na tle powiatu Kołobrzeskiego w poszczególnych latach. Dane PUP 

Kołobrzeg 

Liczba mieszkańców wsi Dygowo korzystających z pomocy z społecznej na 

dzień 31.12.2013 r. wynosiła 42 osób, natomiast na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 25 

osób. Udział osób korzystających z pomocy społecznej w całkowitej liczbie 

mieszkańców wsi wynosił w 2013 roku 0,76 %, natomiast w 2014 r. 0,45 %.  Osoby 

korzystające z pomocy społecznej w miejscowości Dygowo stanowiły 25,3 % w 2013 

roku, natomiast 19,23 % w 2014 roku ogółu beneficjentów ośrodka pomocy w 

gminie Dygowo. 

  

9.  Kapitał społeczny i ludzki.  

Na terenie miejscowości Dygowo prężnie działają m.in.: 

1. Dygowskie Stowarzyszenie Ekologiczne, 

2. Ochotnicza Straż Pożarna, 

3. Sołectwo Dygowo,  

4. Klub Seniora 

5. Klub Piłkarski Rasel 

6. Klub Piłkarski Grot 

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 B

E
Z

R
O

B
O

T
N

Y
C

H
 

 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Powiat Kołobrzeski 3308 3673 3208 

Kobiety 1668 1790 1614 

Gmina Dygowo 283 306 262 

Kobiety  151 158 131 
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 Dzięki czynnej współpracy mieszkańców wieś Dygowo jest schludna i zadbana. 

III OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM 

ZNACZENIU DLA ZASPOKAJANIA POTRZEB SPOŁECZNYCH 

We wsi Dygowo można wyróżnić kilka obszarów o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów 

społecznych, ze względu na położenie  oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne. 

Jednym z obszarów jest opisany już Plac Wolności z Kościołem i Pomnikiem Łososia. 

Jest to miejsce będące wizytówką miejscowości Dygowo, a nawet całej gminy. 

Równie ważnymi miejscami z punktu widzenia mieszkańców Dygowa są boiska i 

place zabaw, które sprzyjają rozwojowi sportu wśród mieszkańców.   

Ważnym obiektem jest również świetlica gminna znajdująca się przy ulicy Ogrodowej 

w Dygowie.  

IV Analiza SWOT 

Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń 

jest syntezą poszczególnych obszarów życia społeczno – gospodarczego wsi. 

Poniższy zbiór informacji o mocnych i słabych  stronach oraz stojących przed 

miejscowością szansach i zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i 

potrzebach Dygowa.  Analiza SWOT jest kontynuacją i podsumowaniem diagnozy 

stanu wsi.  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Obiekty zabytkowe, 

 Prężnie działające organizacje formalne i 

nieformalne 

 Walory przyrodnicze, 

 Bliska odległość do Kołobrzegu, 

 Migracja mieszkańców do miast i za 

granicę, 

 Brak miejsc pracy w miejscu 

zamieszkania, 

 Mała ogólna aktywność społeczna, 
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Białogardu 

 Położenie przy drodze wojewódzkiej i 

powiatowej – główne trasy turystyczne, 

 Dobra infrastruktura techniczna 

(wodociąg, kanalizacja,gazociąg) 

  Dostęp do Internetu 

 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna 

 Niski poziom dochodów ludności, 

 Niedostateczna ilość publikacji nt. historii 

miejscowości i jej zabytków.  

 Brak wystarczających środków na 

promocję. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Napływ inwestorów z zewnątrz 

 Możliwość uzyskania dofinansowania 

przez mieszkańców gminy ze środków 
unijnych 

 Rozwój w oparciu o turystykę i 

wypoczynek 

 Migracja młodych ludzi,  

 Niż demograficzny, 

 Wysokie podatki, 

 Mała aktywność społeczna.  

Tabela nr 5 – Analiza SWOT miejscowości Dygowo.  

 

 

 

WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DYGOWO 

Dygowo – miejscowość atrakcyjna dla turystów i mieszkańców, zadbana i 

uporządkowana, z rozwiniętą bazą do spędzania czasu wolnego.  

 

MISJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DYGOWO  

Stworzenie warunków dla rozwoju społeczno – ekonomicznego Dygowa i aktywizacji 

lokalnej społeczności przez działania wpływające na poprawę jakości życia 

mieszkańców przez: 

 Rozwój tożsamości i zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi, 

 Podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej wsi,  

 Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.  
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 V OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ 

PRZEDSIĘWZIĘĆ W PERSPEKTYWIE 10 LAT.  

Nazwa zadania/ 

przedsięwzięcia 

Harmonogram 

realizacji 

Szacunkowy 

koszt 

Przewidywane 

źródła 
finansowania 

Przeznaczenie  

Cel 1. ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  
Remont wraz z 
adaptacją  

zabytkowego 
obiektu na 

Gminny Dom 

Kultury w Dygowie 

2020 5 500 000 zł Fundusze UE,  Mieszkańcy wsi 
Dygowo, turyści 

Cel 2. ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 
Promocja wsi 

Dygowo 
m.in.poprzez:  

-stworzenie grupy 
wokalno-

kabaretowej 

- rekonstrukcyjnej 
grupy 

rzemieślniczej 
 

2016 - 2025 100 000 zł Budżet Gminy, 

sponsorzy, 
Fundusze UE 

Podniesienie 

atrakcyjności 
turystycznej 

miejscowości 

Organizacja 

imprez 
okolicznościowych 

m.in.:Dzień 
Kobiet, 

Andrzejki,Dzień 

Dziecka, Biesiada 
Łososiowa, 

Mikołajki. 

2016-2025 35 000 zł Budżet Gminy, 

mieszkańcy, 
sponsorzy 

Mieszkańcy wsi 

Dygowo, turyści 

Organizacja 
warsztatów 

rękodzielniczych  

2016-2025 5 000 zł Fundusz sołecki Mieszkańcy wsi 
Dygowo 

Cel 3. POPRAWA STANDARDU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW WSI DYGOWO 

Przebudowa drogi 

dojazdowej do  
dworca PKP w 

Dygowie 

2017 264 013 zł PROW Mieszkańcy wsi 

Dygowo 

Przebudowa ulicy 

Diamentowej w 

miejscowości 
Dygowo oraz 

innych dróg 
wewnętrznych 

2018- 2025 3.000.000 zł PROW Mieszkańcy wsi 

Dygowo 

Czyszczenie 

przydrożnych 
rowów 

melioracyjnych 

2016-2025 50 000 zł Urząd Gminy Mieszkańcy wsi 

Dygowo 
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Realizacja powyższych zadań ma na celu rozwijać wieś poprzez: 

1. Poprawę estetyki i podniesienie atrakcyjności miejscowości, 

2. Rozwijanie działalności rekreacyjno - sportowej , 

3. Aktywizacja i integracja lokalnej społeczności, 

4. Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 

5. Promowanie walorów miejscowości, 

6. Poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. 

7. Rozwój usług turystycznych 

 

VI REALIZACJA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI DYGOWO 

 

1. Zasady realizacji Planu Odnowy Miejscowości 

Plan stanowi drogę do osiągnięcia celu rozwoju wsi. Ważnymi uczestnikami 

realizacji Planu są mieszkańcy miejscowości. Osiąganie kolejnych celów w dużej 

mierze będzie uzależnione od aktywności osobistej mieszkańców. Gmina będzie 

aktywnym ośrodkiem pobudzającym i wspierającym realizację Planu Odnowy. Władze 

Gminy będą uczestniczyły w spotkaniach organizowanych przez sołectwo i aktywne 

grupy mieszkańców. Spotkania będą zwoływane przez bezpośrednio zainteresowane 

grupy, a ich tematem będą wspólne działania związane z realizacją Planu.  

2.  Sposoby monitorowania Planu Odnowy Miejscowości 

Monitoring – śledzenie, czyli ocena realizacji Planu Odnowy Miejscowości, 

odbywać się będzie na poziomie oceny realizacji poszczególnych projektów 

inwestycyjnych.  
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Za bieżący monitoring realizacji zadań, o których mowa w dokumencie 

odpowiadać będzie Gmina Dygowo oraz sami zainteresowani czyli mieszkańcy. Do 

zadań Gminy należeć będzie również upowszechnianie wiedzy na temat zamierzeń 

przedstawionych w dokumencie wśród mieszkańców wsi.  

Przed zakończeniem okresu programowania 2014 – 2020, Gmina sporządzi 

sprawozdanie z realizacji Planu Odnowy Miejscowości Dygowo, które przedstawione 

zostanie do wiadomości mieszkańcom wsi, członkom Rady Sołeckiej oraz radnym 

Gminy. 

 

3. Sposoby oceny i aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości 

Ocena (ewaluacja) to procedura polegająca na badaniu przyczyn rozbieżności 

miedzy zakładanymi efektami, a rzeczywistymi (na podstawie karty ocen projektu), z 

jednoczesnym wprowadzeniem zmian, które mają na celu dostosowanie Planu 

Odnowy Miejscowości do określonych wymagań. Zakłada się, że ocena będzie 

przeprowadzona raz w okresie realizacji Planu Odnowy Miejscowości.  

Plan Odnowy Miejscowości Dygowo jest dokumentem, który może ulegać 

modyfikacjom i zmianom w zależności od oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności. 

Dokument podlegać będzie ocenie i aktualizacji w zależności od istotnych 

uwarunkowań rozwoju.  

 

4. Komunikacja społeczna 

Prace nad wdrażaniem i zmianami w Planie Odnowy Miejscowości powinny 

przebiegać w uzgodnieniu społecznym, dlatego zachęca się, aby co dwa lata w 

pracach zespołu zarządzającego POM wzięli udział zaproszeni goście, tzw. liderzy 

społeczni. 

Główne zadania i projekty, wynikające z planu rozwoju, zostaną udostępnione 

mieszkańcom poprzez stronę internetową Gminy Dygowo. Takie przedstawienie 

Planu Odnowy Miejscowości Dygowo pozwoli na jego upublicznienie w szerokim 
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kręgu mieszkańców oraz stworzy możliwość jak największego uczestnictwa 

mieszkańców przy jego wdrażaniu.  

Plan Odnowy Miejscowości Dygowo sprecyzował oczekiwany kierunek odnowy 

wsi w najważniejszych dziedzinach życia społeczno - gospodarczego oraz 

kulturalnego, a także sformułował cele, do osiągnięcia  których należy dążyć aby 

poprawić komfort życia jej mieszkańców. Realizacja tych celów, wymaga podjęcia 

wielu szczegółowych działań. 

Efektem realizacji zadań wskazanych w niniejszym dokumencie będzie 

wizerunek wsi nowoczesnej z aktywnymi mieszkańcami, w której chce się żyć, działać 

i pracować. 

Opisane w niniejszym Planie Odnowy Miejscowości działania powinny przynieść 

poprawę jakości życia mieszkańców wsi i służyć rozwojowi wsi, a tym samym  

sprzyjać rozwojowi Gminy Dygowo.  

 

 

SPIS TABEL I RYSUNKÓW: 
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Tabela nr 3 – Liczba ludności w poszczególnych przedziałach wiekowych. Stan na 

dzień 05.11.2015 r. 
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Rys. 1 – Położenie miejscowości Dygowo na tle gminy Dygowo 

Rys. 2 – Dawna gospoda 
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Rys. 3 – Plac Wolności 

Rys. 4 – Boisko trawiaste wybudowane w ramach kompleksu boisk ORLIK 

Rys. 5 – Kościół w Dygowie 

 

 

 

 


