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Holi regionów nadmorskich

i
Każdy region winien apełniad skreślone funkcje gospodar

cze i społeczna całego kręgu, gdyż ja z i caęźct, jego organ tana 

gospodarczego 1 jago terytoriom.

Określcie aktualnej r o l i  wybrzeża i regionów nadmor

skich, jak również sprwcynowanie taj r o l i  * perspektywie ptzjaz- 

łoże i fU ao być zaty© dokonane przy założeniu, te charakter 

gospodarczy i układ pi aeat rsenne-gos pedarczy wybrzeża i rag lo

sów nadmorskich winien by w a pierwszy# rzędzie funkcją po

darki całego r&uetwa, a więc i funkcją jago układu przeatrzeano- 

gospodarcaego.

SIp znaczy to byn&j&nie,, guj roas fuakejsmi ogdlnokrajo-*
wyBl «  gospodarczy® układała poszczególnych regionów n i« odgry

wały poaażnpj ro li  funkcje regionalne wynikająo« aa specjalnych

nowej nie powinno być sprzeczności.

Kdłtąo o wybrzeżu morskim, o ramionach ©orskich lub nad

morskich ni* zawsze asmy na mydli pojecie „ednoznoczcw, dotyczy 

to nie tylko granicy terytoria©, który nazywamy regionem, ale 

również i jego funkcji i treści gospodarczej i kultursl m? j.

Planowanie przestrzenne pod pojęciem regionu rozumie ta

ką c z t i l  terytoriom państwowego, która wyodrębnia się od innych 

części zespołem sobia właściwych cech gospodarczych, kultural

nych i społecznych, ksztsł towanych na podłożu warunków nstural-

władciwoóci region**. ii ujęciu i .ńU  w w a/uniach gnrpodarki pl u-



nych i historycznych, i która równocześnie wU;|* się wraz as 

lanymi ragi osami w jeden harmonijny «kl«4 całego PaAotw'.

Oraniem regionów powinny sią pokrywać z grasicami gdnlni&tra-
Vcyjnysi Aa «»twab.

2 takiego sformułowania. pojąeta regionu wysika, i i  wy- x; 

dzielenie granie regionów i ich wielkości wiano być rezultat#® 

zastosowani* całego wierzga krytwriów geograficznych,gospodar

n y  eh, historycznych 1 t*p# S prahsch planowania przwstrzenn#- 

go okazało sią, te wśród wszystkich kryteriów podziału, Pastwa 

n* regiony i rogiozów aa mniejisZf jwdno&tki znaczenie decyduj -

ot poslad® kryterian ta&lągu ttolug spełnianych przez osiedla
#

w stosunku do otaczającej j t  pizz*trze c i. łasz krytarta apełńta

ją rolę pomocniczą kontrolająaą i  uzupełni®jąg%*

Jednym z takich osied li jo it  stolica. ftodżtWU -  Warszawa, 

której zasiąg malag ehejaz ja osły obszar krają* Stolica regio

nów twórz** isie^ ob&łzgi regionów* tak schodząc niżej dochodzimy 

do gm in ? , która winna być centrum usług w stosunku do n a jb lti- 

sOogÔ  najczyściej OolUfOZOgO zaplecza. Należałoby podkrmdlić 

na asrgineai# tych uwag, te wiele argumentów przemawia z* celo

wo dolą pawiąk&zenla liczby regionów (województw) oraz powołania 

szczebla ponadregionalnego w postaci prowincji.

Solziaj-osa sieć osied li wykazuje układ wadliwy* iiek tóre 

ze s to lic  regionów nie obsługują równomiernie i  dostateczni* 

swojego zopiecza, np* itzszzów, Białystok, Isstyn, rożna.:, 

Szczecin, k ponadto w związku z szybkim uruchamiani es s ił  pa' 

dakcyjnych na terenie całego Państwa, jak równiad z wy kry stal i-

x) alba ne skutek zbyt dużego zaplecza,albo z powoda niedosta
tecznej rozbudowy ośrodka regionalnego.



acwywanib© śr-ię faokeyj po;#*oatgdl&y<jh sigiosć* kr*ja aachodai 

koniecsnodd rewiaji obecny© podai&łu, kosiecaaość wydsielenia 

nowych regionów i odpowiedniej roabadowy lek sto lic . £otycay te 

równie* osied li nitsayek ia&ęsebll.

Sywe fakty goopodareae bodące wynikłe® trsyletniego planu 

odbudowy gospodarce^* aactępM* sełotenia praestraenae swiąea- 

ne a piane® 6-letnita orsa obecnie prowsdaone studia terenowe 

Md sieci t; Oi?ledl©uc*ą pozwolą m aakciosanie je&acae w blada* 

ey» roku prwc nad projektea podalaku kraju nc regiony, 

f  referacie tym * a konie ca nodci-wówi^c o wybrsetu i regionach 

nndaoikich -  »*& Aa wy d li oboesry pasa po*orakitgo w granicach 

wojewddstw nie aapocina jn-c jednAłe o tym, te funkcjonalny po

dała! krają winien być wynikłe® a jednej s&fcrony obiektywnych 

warunków naturalnych. a drugiej *M  polityki gospodarczej i 

» polecanej pastwę.

Prace nad planowi aago&podarowanie prseotrsennego obecnych 

regionów, nadicor&kich, t .j*  prawda wMyatkUi woje wóda twa Sdai- 

akiego i $bcb eolskiego orsa ich najtsAAlwjssych caędei aostały

b.sMwnaaowear *
.

Hagionatny piwa aeapolu pprtowo-Biejakiego aatoki Gdsć- 

wklej jest jut gotowy i będzie parsadffiiotes referatu w Gdańsku 

dla tyaokiej Kawiaji* Plan ten sostał opracowany pray śc is łe j 

współpracy * C*?.P* orna aaintereaoęanyai resortami. “'■bec&i* 

wyMg* for silnego usg odcieni a w*f«Wrf>fa4*fa**a An>jnw|ir rl * 

uprawoBocni^nin.

Prace sad piane® aagospodarowenie regionu laoatcićuklwgo
•-



«ś «  są Jrdwfiitl aanwaBsowant i h&iz. prawdmiotrą odpowie^.
y

referatu w szczecinie.

Funkcje wy iuiv&i adrski^o i charakter jego układa 

pr*e#tr**ao>*~i > "da-rcs- cąy nad* i et l i  . aaa ■

jagw aapiecza* Ia*4*«*e to pray pewny& « ges era l i  sową nia jest 

o tresure& ©irej*aj<-iejfc całe daraeę*# :dry, całe dorawcae fiaty

ar aa północne c*§tcl jfoiróyaik sacfeadfiiego i łiaaawieckifg© od-
#

wedai^ne aemodsielcie $izez dr o one rseki uchoda.će beapodred- 

ato da Bałtyku*

fakt układ hydrograf i cacy sprawia, £«? ci eaal c^łą tery- 

tarłu® Falski jaat hydrografiuaaie powiązane a aorses*

2 sarsllsy aapy układu hydrugruflcanego wynik*, iw?

X) Jedynie raeka lyna i 4£Lka drobniejsaych raek pn«-wsch* 

etfłw i oaoraa tfwsbodaiego Maj* swe dolar cięgi pean granicami 

łkwiatwe* lub'wady aitejduju -we a jacie do Bałtyku w Fellsin- 

gradsie. ten o« prayoalodc p re^ s y a u ^ | i^  do. deiał ej

współpracy prs/fcxa»ic«aej a taręnas ^w^.4M4^XŁ.^pt%4Wlx 

***X*w**V; ;b-,:sax tea jt^z figa ra tvv  * 1 • &a aego podniOwnńin 

regionu dlrtaty-wklego. Jego i aukcje »s ją  gidwuie ehax«kt er 

regionalny i lokalny.
• . a  .

o) )ba*ar wybraeia ai.dsy bscseaiaeu i OdaćAl«a adaadnlany 

prsea «a»od*iela® irc  . raafci ale nalaląny do. ay-

steaetd* Odry i gluty Ba snecs*aW £*xp»dąxttia prsrde wesystki* 

o charę* terae regionalny* i lokalny*, ty® feardaiej, ł,f poaba-



wioń? Jest większych as40Wis aoroweśw aiaerolnych o znaczeniu

ogólnokrajowy®. .

3) "'bies? ujściowe d f lt j  Kisły i eżtuariaw 'dr? wintace. nlm*l 

całe ter?torlar l is tw a  a serze* *ają charakter potężnych, »ę- 

Sł4* a pi^rw^-aoisędsgr* znaczenia ogdtsskzsjowy*. ?r«y uwzględ

ni enlu siekidryeh ala»f»i^w geopolitycznych - ok-rn? ujźeiowe 

'dry i fio ły  stją  zssadaicae znaczenie również dla caprsyjsi- 

ni a by eh a Poloka pasata sąsiedzkich, awła&zcza dla Czechosło

wacji.

Projektowana budowa kanału łdra~£aa*j oraz rozbudowa i 

budowa nowej sieci krajowych drdg wodnych i lądowych w pr ty«z- 

łodci aog* znacznie rozszerz yd ca piecze, a tyle aaayw i funkcje 

uazzyoh portów bałtyckich.

~ługodć całego wybrzeża serak i ego >'ol»ki wynosi 

k». Ha 1 ks siekący wySraaża wy puda .§??. ks* a zaplecza pw*>.t- 

eowtgo. Jednakie, je że li awz lęłniisy wylej aforwułowsn* wnio

ski - wówczas okaże s ię , że 1 \s zatoki Szczecińskiej koncen

truj* :V: >0 -Ar enci.:k 4̂ 49 ,, ks** zaplecze kra jow^o, a 1 ka 

zatoki 0s3a4iłkiej .5910.. k^ zaplecza krajowego. B&zea porty 

zatoki $£aA*kltj i  Szczecińskiej skupiają aa sobie SsOtck 

«̂QfO.Q , k ar po te sc j ® ififgo ge. | rezego sap] eczs“?ćl :JkT^nl w ^

llcsąc udziału Czech©słowneji oraz Sainttresowanych paietw 

basenu bałtyckiego i innych. *

Ja t l t  układu hydrograficznego i  kipcc«et.ryc«Beg© Polski 

widz iwy posadko* że do obszarów u j dołowych 'Mry i SUły prowa

dzą wyrainie zaznaczające wię naturalne bromy wylotowe doliny



dolnej '-dzy 1 dolali fis ły  o pierwszorzędny* znaczeniu gospo

da* ez o- komunikacyjny* równieź w zakresie komunikacji kolejowej 

l kołowa

&ra*y ta ®eg* być ivl%i»ae w tpH<| naturalny‘od północy 

drogą noreką i  od południa doliną śrdy, Ko tael 1 farty* S.ą to 

jedaakde kierunki drugorzędne, aczkolwiek nie pozbawiona wagi 

gospodarczej.

fiękozs część wybracia, a aianowici© zawarta między zato

ką ddadzką i izcaeciuską ox»Z w mniejszej starze zalaka t lliw *  

lego Jeut odgr dzon* od reszty kraju wysoką barierą wy ty a poje

ziernych, które łącznie z wyo&kiai północnymi krawędziami ba

gnistej prądollny fc iec i i Sarty stanowią tyrada* przeszkody
•

dla kierunków komuaikocyjnyoh południkowych l  dlatego w duż*1 

■ii^ze/cdBenarQauiu_rQSOrZz gzohodnle Od Xe*ztY .królu*

Melety podkreślić, Ze dodatnie cechy układu notorałaago - 

znakomicie ułatwiają zainwestowanie gospodarcze i uzbrojenie 

terenu. Ujessne cechy układu naturalnego notę i susi planowo 

przełazić technika jako narzędzie polityki goepadarczej Pa&atwa

iM im m a m M ite iL i
Analiza układu hydrograf leśnego i topograficznego kraju 

ogólnie określa i  wskazuje kierunki południ w-północ, kierunki 

doaor&kie, jako główne* związkach naueego wybrzeda z zaplecze* 

kraju*

Progia elecentas przesadzający® e celowości i  znaczeniu 

tych kierunków, a równocześnie w dudej Bierze warunkujący*



funkcjw portów bo«sego wy bracia je~ t dyaloknc*?* głównych cen

trów surowcowych i produkcyjnych kraju.

Podstawową bft&ą aoroteową *ol* ki' jest południe kraju 

oparte o w«ł larpucko-Suieckl. Ku południu kraju ansy najwai- 

niej**® tapssjr « fg la  1 energii wód, ropy naftowej 1 g&au sien

nego, sarowcóf ceresiesnyeh i pokrewnych, kamieni budowlanych, 

M tftli ora* ansesne ilo śc i uoli kuchennej.

Pod waglfdia dyslokacji eksploatowanych auro* cóm wyat$- 

pa je pr*«cl#atawnodc północy l południa kraju. laaoatj mówiąc, 

główną basa surowcowa Polaki snajduje siu siała od aorss.

W równolfgly* w stosunku do wybrswdn, lec* skrajał® praaciwle- 

głya* sowastrnąya k i|gu, jui po*a granica®! pauetwa aa*jduj® d f
*  ,* ■ y-‘ • ,. ».

bsa« ifurowcowa l pxaesysłowa Osecfcosłowacji. Posiada o aa duś® 

saeeseai® go»podar«s#A wykasuj* aaturala® aainteresowani® pol

skie wybrseśem.

Aktualne praeelwatawnoid cbsr&kteru gs&podarcse&o regio

nów sorakich l ragloa^w południowej esoicl kraju anajduj® rów

nie* swój wyrua w roami®fe8Q*®niu prsenysłu, który w głównej 

mierst swi *a«ny j«fct a basaui surowców ulneralnych.

i  południowym, surowcowy® paai® Polski końce siu u j® siu 

46$ eatrudaiaaia w prseayile. Wyatupujt tu najwickaaa produkcja

energii i aajwlękbS® je j su&yele dla ctldw pr©4akcyjnych, pray
'

akya pr*esy»ł tego pasa suiywa V% surowców wagowo 1 $)% wg. 

wartości.

Odwrotnie pas regionów nadaćrakich pod ty?; woglodou od- 

anaesa poąyojauł ai alaniny ml, aa wyjątki*® obi**xćw setoki



<łda£*ktoj i Jscsocl.lt U* j ,  których aukoro tliu *ata<r^towi

nie jeat *rjresea naturalnych «i$&i i c ięże j gospodarnych tych 

praeciwatamyca fcouie.s uzupełniających ni* pod wegltdets chara

kteru gospodarezeda i fuakcyj gospodarczychregionów dalsi?Jas?j 

Polski# Fas nadmorski popraea porty, przea które prsycfeois&i więk- 

sscdć importowanych surowców jest swoistą bcsą surowcową Fali ki.

fu Mliii fiaasdsY^hoiei^aje również przy uwsględnieniu po- 

syojl cspchottłotsckiej, 8 tys# &« cbsasrett o sscaególB*j donio

słości 8 awsgi na dy&lokację bas surowcowych i przemysłu c*#~ 

oho słow ae k l eg o orna naturalne możliwości rucha w ato-sunku da 

poi -kiego wybrzeża sorskitgo jest oho* ar brasy sorawfkiej.

tendencja głównych kier uakć-w rucha południ *-północ znaj- 

daje również wyra* w 8ait» watowaniu przemysłów pionu Dląuk -  

soarte. i  pionie ty® aleś ci Ł--î - gem oś i  tikie Zn^ią hi* i^ g lo ff 

o ras prsesyał rejonów: >bialsko-bialskiego#;kiskewskiego# caę- 

#tochow«ki*^o, łódzkiego# włocławskiego. iaowró©ławek i ego, to

rii ■-■lir-'- bydj..j-kitgn# gjtudsiądskiigs i  gd* ..^tegój Patosy sł

całego plonu rat rudnia w •tdsmnfcu do całej Fol r. ki S5$ robotni

ków. laiywa 43£ surowców. wg. wagi i  80 jf wg. warteści ora*

63 produkowanej w kraja energii. . *

T fft rodna ia jcscontracla prsmrftła wakagsje aa wsajemn*

kreśłaj^c doaŁnilig 6 & U ś a i k v  *0^.M&jmMMJmlm*

Mit oaaacsa to jodiiskże# żeby kierunki równożleżnikowe, 

biegnące po liniach fiajografioznyeh posuwego układa Bilski 

od brasy ludy cko-eaoseoi-* kie j m w nie siały doi ego



' '• • ■ • •" '"V/. ; • y ' '.. ;•. --V » • _ ' ' s. ,. •_*' • ? V , ■ ■ • ...-c

sx&cseft!«' Sńaccetie tych kierunków b*dale warawtać w ąi*.x* 

rozbudowy i budowy nowych okręgów prsesyałowycfa po*s obewar^ni 

iśUiwJ b»ycrh koscestracyj. ót^nakie kiecek i południkowe po- 

*0®taft«i doalnuj xC*»

% prctprcweisonej aaa lU y ale salt ty wnoald, te obecny 

układ komunikacyjny rylski ©dpowiadt podany®, naturalny* ten

dencjo* kierunków rucha* * iestety, tak nie je#w Frsyeeyatt 

toga wtsau raeoey *najdaie*y w hU torii polityeano-go&podar- 

c*ej terytoria* d*Uiej*i»ej której róine cząśei należa

ły do różnych i obcych aoble układów pdlltycsnyeh, real i łają

cych odesienną politykę go a go Jarcem* dlatego m  terytoria* dii- 

stajanej Polaki * łs twodoi * pzsedledsió ucina dawne rubieże

graniczne o słabej drożności i aałej aktywności gospodarczej.
• * ,

Ssetegllaie oetra ruble! m  północ od lin ii 0©x*ów-?iyd^oascs- 

Bisłystok po|łębin kowwikacyjae wyseparowanie regionów s>or- 

*akieh od rescty *opiec**.

Ula państw tabor aay.oh kierunki równoleżnikowe siały »a*ł- 

ocenie do*tanjąfis* Sykanaje to jaskrawo napa układa kierunko

wego 1939 x. feiakinijt Sie&ieckle kierunki rucha se Sląaks 

aały do Saksonii i  na fcerlt*, nie wykorzystując da*taisetnie 

tnemęęp netarelnego kier uri.u odra niskiego JląaW  tcsecl &, k t i ry 

dniałaj fenienia si* anybk© w drugą donorak  ̂ od krajową wanno- 

nioną be*pośrednią w&pćłpr&cą Polski * Caecho*, ł  owacją. uówco- 

letalkowe kierunki * porównaniu ae Cląekiai były ty*

ołsbsne, te nie wUsały ładnych ban surowcowych, ani pował-
r •

niejfc*ych centrów prnesy ółowyc Uteg© dgisiaj, | f j ^ g g g *
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risŁ*id wielkości prtwładaafcóir towarowych w pray&słobci okreś

la  »tą w &vAym prny&li&eaiu dla S*oc®c ia&; ji* ikold 16 mi-

11 od ów iocn, dla oda^ka około 16 asilionćw to on l dla (Idy ni

około 8 mV * -a |M |»̂  ^  V
Z&ią,oL OjA-OAdsŴ- .̂<\oAvwt̂  ^  .v& sboEZ JswiLp..osU>*iX - c - dAaaaĴ

2, 2 okręgi i f f io i f i s k l t  dla ł#^połów portowo-alwjskieh: Fy-

-  ławy. obydwa o oardso wysokiej wydajności rolo i-
biaoi

jsąj. *bydws połoion# a na&ady Juutk.i wlotowych do setek

tych seopołów por tono-*!® jakich, i  to&ai# Gd©^»kiww abl or- 

nicaai ruchu jest fcfcww i Malbork, w bracie 3aesecMUki#j 

JUrogai ix -^ ry  f U.

Niżowy a*4m&m\i prze ci* ty arterią hłca eel n-0 da~.sk-*

*. głównys.i aia^tasl: Białogard, foa.ftatiń, ółupfrk, 

Lębork, i  porte&i: lołobrzegiea, tfcrtowrm, uijtk-..,

r ?h : i o switigieo drobaiejpĄrofc portów, głównie ry

backich orna n^dwor®kle £ kąpielisk 1 uedrowtuk,

• --in g©«»podor<s»#g® t i.;? •

wlaoij ,£9Sbudow8&y w pisyasłości, |a*#*y -ł pro*twórcny opar

ty główni® ' o murowe®. org&nictn*, r-oinicn®, bodowias# arwt

0 feil&ia rosbudowa*# ijbołóutwo Mruk i# • Fuskej*-: portów sogi

1 powinny byw rosafciasone pisas uprą esy ułowienie głębsaags 

Mpiwet& doliny Hotwoi 1 fru Siwitopolaki i współpracę z

■ w tolkW  portani. ?-• a* i ,«<u s * oswoję* rybactwa i ie g luaii  

kabotażowej pcwini*a » ię  roewi u-.c drobny i irwd&i pisewy^i 

' #toc?&iowy. • Vorty twgo-paua rajt* warunki nawet dla umptł~ 

n i« juoyolk w stosunku do «»sos®ci*m i Gdadoka-Odynl przeła

dunków »$alit. Funkcja ogólnokrajowy pusa aajRoi»kifgo aą



kupleltukt# me&Ktemiskn, asdroHska i  .sport woduj, wijąca «n*»- 

komlte warnik 1 roewoja.

4# *b̂ f,*?r wy*©'.ay*n po. es i e.raj oh ć>'^gospodarce leśnej, ro lnej, 

hodowlanej i rótnoioday® praeayśle ; j *&re«j® sras .ceglel- 

ninnyis. . Istnieją tu rć*nU'i warunki w/ktrsjstania energii ‘wód 

ora* walorów turyotye&uycii i a* Jrcwisfccaych.

5. Pa~ sadaatacli, w prsjesłości e okręgi*® pr**»ysłowy® w re jo - 

ni lordów-,. m usujący®  Ingo okrętu p.rs#»y*ła-

wtgo Font.: ;:V"~v ło.law-A iega a jednej strony - ora* do .całe o ty- 

barieta tlegó ee ,acaecifie® 1 <}da~skl*& i  I le j. ' Psa t#

a jtty  jeat wtwaftrtir drogą tcós® ■ &t

%4 ottó, karta, dol&r> Mrj*ą U pania t . - anthk-Oortów

Sr arlógiht&c snaozenie węzłowe dla .-ze* wcina, jak ^yifbojze* 

dla dda&aka. Bydgoancsn&bierze jednak by»;titk#*wą© «a »o*«a i* 

wówczas, gdy tostani* areał Uowacy projekt budowy kns-łu 

31ą*k-khrtfc-«1oteó snajdający się ca pionie $lsśk-9dii&ftiu

6. -kięę. nadawrwia-Uki w r a jonie honta-Bt^iiA-Blały stok w pr*y«s- 

łoźol okxą>° przemy isłowy oparty o to rf, &rtwto orea Turowce 

hodowlane i rolnicze. ^krę§ ten prtełaaiw tyaaf»ra%iM|ie -oaotta 

Wschodniego i zwt-ie je * rtglĄŚojsi Jk>l&ki centralnej i wschod

niej.

Hakreślany ogólny, przestrzenny układ f aakejoco! n? re *.ioo<*>w 

nadmorskich jest ukł- d#« czynnym i otwartym l ir  dnl&tego nmcho- 

■ienla l| pra-Sukcy jnych i nadęcia ®u dalszej tywwj treści $0Ś*.

podf?rc3<fi.



Ib licse go* po da.cac^prą«.8ti8©włe regionów aarok ich 

jest daidla awi;*a»nc- i  odbudową goapodarot-g cclege kra ja, jego 

rarau budów* l  ro*budowy. SnSda celowo i dotorza.aa** siekałf*o- 

w#aa law taty a jo psaawidtlafca w planach góąpodarcsycb lardwao 

w regionach aorwkieh, i  w lok s*jlae*u mtaania i fcast&Ha* 

je funkcje wybrae&a, wpływając rdwaocotśsie aa kostałtowaalo 

alg notago układu p&ni&io&ag

Boabudowa kroU g .arcaago wyicaga odpowiednieJ xo«bu

dowy rsiaat i  i  asy oh osiedli i odpowiedniego' do wspdlcsosnyoh 

poiraeb gospodarcaych i wai^si społecsnych akantał iowanio i*b 

foikclr. fya>§p prscća waty*!kio określania poeacaegdlny^ osie

dl®® ich x d i  funkcjonalnej i praewidywanaj wielkości saludale

nia. Te elenenty atsj^.oig riecsąwą podstawą do «-po/* ^aenia 

planu sagMpodarotaBia'pi.seaUtewUrgo osiedla, w ktdrym funk

cje i wielkadć osiedla aaąjdą ssdj wyra* pT**a%tz*w$ w odpo

wiednia poda lale teie.m a*
.

I i i  ulega wątpliwości, i i  oboeay układ oaadntnsy •*!##§ 

kraju jeet walliwy* Fodnfcale wadliwy jeet układ ooadaiafy re

gionów oadjsor^Uoh. lysawny; ) praykład** jest ^acfteeis, 

który niw spełnia dostatecznie- awej fanko}i a. ■ *ej w stosun

ku do całego wojewoda twa. r '

I piani* krajowy* iatoinys jest określenie funkcji i ska

l i  w ięksaych oiaat w beapośrednia norwiaaa&ia do ppdalatdw w w- 

glonolnynk* Finn regionalny na %n tadenie określeni* funkcji i 

skali aaiejsoycb osiadli. Bola $d*h#ka i «*czeci»* jako ewaatas 

nych s to lic  prowincji jawi obecni w pąsedt io te »  studiów.



Będący rów n iobecn ie  w opracowaniu projekt podatnłdw 

regionalnych przewiduje podział, pasa :piwr.orskiego na szereg re

gionów, Hor*  ̂t © ii :•. tlę faktęa » chwila wytwórzcr«. ię ic 

ośrodków regionalny eh* Oprócz i^in lejących obecnie odrodkc* 

wojewódzkich w Gdc oku, ^zc&eoisie, rfjrd;-OŁEczy i ^Issfcynie 

wydaje i>ię celowy& w^dartltUie nowych regionów w oparciu o 

1'OłsbI i&-f ołobrze*;, 1 i ł  w i horzów na zachodzie oraz T-'lk nr*

?0tsdtEu Aschocnifc*

W "‘CLUZiUty V --nowej je *t

nuzb^ny* ognite*, U; x<* plSn gospodarczy * raalUacj^

w *• l?* n  *ó*t pl<>ae* iD^liatcyjnyct.

feyccU ?omUjc będzie ©ialn'»op: tcznr : ; • w. Odn .̂ku

i szczecinie ae^tudiaai do-plenów regionalnych, a gotowyc;

już place® r^iontlny®, jak tci i z plenni »i*jscowysri, t  * >
Ł '.ttô sdJUs Coryuî S.1<>lcL ; X  V VyrVCj r\v.  ̂ ^


