Informacje o Powiecie
Powiat Kamieński jest specyﬁcznie położony w przestrzeni przyrodniczo-geograﬁcznej nad Zatoką
Pomorską i Zalewem Szczecińskim oraz rzeką Dziwną w bezpośrednim sąsiedztwie morsko-lądowego
Wolińskiego Parku Narodowego i Puszczy Goleniowskiej. Powiat Kamieński składa się z sześciu gmin.
Pięć z nich posiada status miejsko-wiejski. Są nimi: Kamień Pomorski, Dziwnów, Golczewo,
Międzyzdroje i Wolin. Natomiast status gminy wiejskiej posiada Świerzno. Powiat zamieszkuje 50033
mieszkańców co przy powierzchni 1006 km2 daje średnie zaludnienie około 48 osób na 1 km2.
Powierzchnia i ludność Powiatu Kamieńskiego
Gmina

Powierzchnia

Liczba ludności

Km2

%

os.

%

Dziwnów

37,91

3,8

4196

8,76

Golczewo

175,39

17,4

6077

12,68

Kamień Pomorski

208,53

20,8

14496

30,24

Międzyzdroje

117,17

11,7

6507

13,57

Świerzno

140,20

13,9

4215

8,79

Wolin

327,45

32,4

12438

25,96

Powiat kamieński

1006,65

100

47 929

100

Kamień Pomorski jest siedzibą powiatu i gminy. Jest to piękne miasteczko leżące nad brzegiem
Zalewu Kamieńskiego, 10 m. n.p.m., w odległości 8 km od Bałtyku. Obszar miejscowości wynosi około
9 km2, a obszar gminy, której jest siedzibą około 208,53 km2. Gminę zamieszkuje 14496 osób, z
czego w samym mieście niespełna 10000. nazwa miasta pochodzi od naturalnego zjawiska
typograﬁcznego, wielkiego głazu narzutowego spoczywającego w wodach Zalewu Kamieńskiego przy
północnym brzegu pobliskiej Wyspy Chrząszczewskiej.
Gmina Dziwnów znajduje się w północno-zachodniej części województwa zachodnio-pomorskiego. Jest
pięknie wkomponowana w wody Morza Bałtyckiego, Zalewu Kamieńskiego, Jeziora Wrzosowskiego,
rzeki Dziwny i leży częściowo na Wyspie Wolin oraz stałym lądzie. Graniczy z gminami Wolin, Kamień
Pomorski, Świerzno, Rewal. Jest najmniejszą gminą województwa o wydłużonym równoleżnikowo
kształcie. Oś wschód-zachód ma długość 17,2 km a najdłuższa oś północ-południe ma długość 3,3 km
Północna granica gminy opiera się na linii brzegowej Bałtyku (17,5 km).
Od południa granica gminy przebiega przez Zalew Kamieński i Jezioro Wrzosowskie (10,8 km). Długość
całkowita granic gminy wynosi 43,1 km. Gminę zamieszkuje 4196 mieszkańców co przy powierzchni
3791ha daje średnie zaludnienie około 120 osób na 1km. W skład gminy Dziwnów wchodzą jeszcze
trzy inne miejscowości: Międzywodzie, Dziwnówek i Łukęcin. Od stycznia 2004 roku Dziwnów uzyskał
prawa miejskie przez co stał się pierwszym najmłodszym miastem w Unii Europejskiej.

Golczewo jest to piękne miasteczko położone przy krańcu Puszczy Goleniowskiej, między dwoma
jeziorami Szczuce i Okonie. Powierzchnia Gminy Golczewo wynosi 17539 ha. Gminę Golczewo
zamieszkuje 6280 mieszkańców w tym w samym Golczewie mieszka 2824 mieszkańców. W skład
gminy wchodzi jedno osiedle Golczewo oraz 12 sołectw.
Międzyzdroje położone jest nad Morzem Bałtyckim przy Wolińskim Parku Narodowym. Międzyzdroje
zajmują powierzchnię 117,17 km, w tym Park Woliński zajmuje 10937 ha. Miasteczko zamieszkałe jest
przez około 6000 osób. W sezonie wakacyjnym dziennie gości około 100000 letników.
Gmina Wolin położona jest w północno zachodniej części województwa. Obejmuje obszar 327 km2,
wyspę Wolin oraz część leżącą na stałym lądzie na wschód od rzeki Dziwny. Od północy granicę gminy
wyznacza Morze Bałtyckie, a od południa Zalew Szczeciński. W centralnej części wyspy znajduje się
Woliński Park Narodowy. Wolin leży na prastarym szlaku komunikacyjnym, łączącym miejscowości
wybrzeża Bałtyku od Hamburga po Gdańsk.
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