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W 2006 r. w województwie pomorskim odnotowano wzrost liczby turystycz-

nych obiektów zbiorowego zakwaterowania i korzystających z noclegów w tych 
obiektach. Zwiększyła się również ilość udzielonych noclegów zarówno tury-
stom krajowym, jak i zagranicznym.  

Według stanu w dniu 31 lipca 2006 r. w województwie pomorskim prowadziło 
działalność 797 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania. Baza noclegowa turystyki 
składała się ze 186 obiektów hotelarskich (102 hoteli, 5 moteli, 27 pensjonatów, 52 innych obiektów 
hotelowych) oraz 611 pozostałych obiektów.  

Wśród pozostałych obiektów najliczniejszą grupę stanowiły ośrodki wczasowe (248 obiektów), 
które oferowały 30,7 tys. miejsc noclegowych, 36,6% ogólnej liczby miejsc noclegowych w województwie. 

Obiekty zbiorowego zakwaterowania dysponowały 83,9 tys. miejsc noclegowych, w tym do dyspo-
zycji hoteli, moteli, pensjonatów i innych obiektów hotelowych pozostawało 17,2% ogólnej liczby 
miejsc. Średnio obiekt tu-
rystyczny zbiorowego za-
kwaterowania liczył 105 
miejsc noclegowych. Wśród 
obiektów noclegowych tu-
rystyki 42,9% było obiek-
tami całorocznymi. W 
po-równaniu z 2005 r. 
nieznacznie zwiększyła 
się liczba obiektów (o 
1,1%), natomiast liczba 
miejsc noclegowych 
zmniejszyła się o 1,6%. 
Ponad połowa zasobów 
bazy noclegowej zlokali-
zowana była w czterech 
powiatach o dużych wa-
lorach turystycznych, 
położonych w pasie nad-
morskim: puckim (164), słupskim (92), lęborskim (87) i nowodworskim (79). 

Pod względem liczby miejsc noclegowych przodowały powiaty: pucki (15,4 tys.), słupski (12,4 tys.), 
lęborski (11,0 tys.), miasto Gdańsk (9,8 tys.) i powiat nowodworski (9,7 tys. miejsc). 

W 2006 r. w obiektach noclegowych turystyki przebywało 1423,4 tys. turystów, tj. o 78,3 tys. 
(o 5,8%) więcej niż rok wcześniej. Turyści zagraniczni stanowili 20,1% ogólnej liczby turystów i było 
ich o 2,4% mniej niż w 2005 r. 

Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach zbiorowego
zakwaterowania
Stan w dniu 31 VII
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Tabl. 1. Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania i ich wykorzystanie  
Korzystający z noclegów  Udzielone noclegi  OBIEKTY 

a – 2005 r. 
b – 2006 r.  

Obiekty 1 Miejsca          
noclegowe 1 ogółem w tym turyści 

zagraniczni ogółem w tym turystom 
zagranicznym 

        
O G Ó Ł E M ........................... a 788 85348 1345074 293811 5249226 720078 

 b 797 83943 1423353 286622 5574233 739647 
        

    w tym całoroczne ................ a 326 27914 1014369 x 3035749 x 
 b 342 29117 1078473 x 3287477 x         

Hotele ..................................... a 94 10463 564579 222021 1193893 489735 
 b 102 10635 576736 211358 1253922 472562         

Motele ..................................... a 4 120 6593 725 9385 1097 
 b 5 187 8991 779 15232 1380 
        

Pensjonaty .............................. a 25 969 26214 4149 78699 11073 
 b 27 1246 32921 4787 96154 14878         

Inne obiekty hotelowe ............. a 39 1921 58999 6640 135940 14661 
 b 52 2379 76977 9015 201114 30918         

Domy wycieczkowe ................ a 4 285 11468 1921 38364 4522 
 b 4 293 11955 2076 37522 4974 
        

Schroniska .............................. a 1 40 997 - 2860 - 
 b 1 40 1110 - 3452 -         

Schroniska młodzieżowe ........ a 4 241 5309 675 16508 1511 
 b 5 274 3122 86 11359 419         

Szkolne schroniska młodzie- a 25 1667 45718 5053 107986 11903 
    żowe b 25 1460 54624 6025 122652 14889 

        
Ośrodki wczasowe .................. a 251 31183 252208 5619 1895099 34879 

 b 248 30718 272930 5428 1917224 32165         
Ośrodki kolonijne .................... a 32 4466 18500 397 193361 2619 

 b 30 4349 23137 224 236625 2934         
Ośrodki  szkoleniowo-wypo- a 45 6252 118973 3940 517917 15541 
    czynkowe b 46 6334 123640 7230 508125 18352 

        
Domy pracy twórczej .............. a 4 194 2437 12 19249 12 

 b 4 207 2420 - 18578 -         
Zespoły  ogólnodostępnych  a 49 3345 18958 785 136342 4760 
    domków turystycznych b 52 3621 20502 681 146688 3893         
Kempingi ................................. a 25 6895 59204 20530 226305 51010 

 b 25 7444 61713 17757 254426 53074 
        

Pola biwakowe ........................ a 48 6938 26413 1579 94875 3818 
 b 39 4940 22061 1482 93914 4630         

Zakłady uzdrowiskowe ........... a 3 611 7613 184 138235 2269 
 b 4 749 10740 72 173994 795         

Pozostałe obiekty ................... a 135 9758 120891 19581 444208 70668 
 b 128 9067 119774 19622 483252 83784 

  1 Stan w dniu 31 VII. 

Wśród turystów zagranicznych korzystających z bazy noclegowej w 2006 r. przeważali Niemcy             
– 44,2% (o 20,4 tys. mniej niż w 2005 r.), Szwedzi – 7,8% (o 1,8 tys. więcej), Rosjanie – 6,6%, Anglicy 
– 5,8% (o 5,0 tys. więcej) i Norwegowie – 3,2% (o 2,0 tys. więcej). 

Średni pobyt turysty zagranicznego w obiekcie, podobnie jak w 2005 r., trwał 2,6 dnia. Obcokra-
jowcy najdłużej przebywali w ośrodkach kolonijnych (13 dni), zakładach uzdrowiskowych (11 dni), 
ośrodkach wczasowych i zespołach ogólnodostępnych domków turystycznych (po 6 dni) oraz 
w schroniskach młodzieżowych (5 dni), najkrócej w motelach i hotelach (po 2 dni). 
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Turyści przebywali najczęściej w hotelach (40,5% ogólnej liczby turystów), ośrodkach wczaso-
wych (19,2%) oraz w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (8,7%). 

 W 2006 r. obiekty noclegowe turystyki udzieliły 5574,2 tys. noclegów. Hotele, motele, pensjonaty 
i inne obiekty hotelowe wynajęły 905,7 tys. pokoi. Najwięcej pokoi wynajęto w hotelach – 773,2 tys. 
(wzrost w stosunku do 2005 r. o 3,5%), w tym turystom zagranicznym – 309,2 tys. Zgodnie ze stanem 

w dniu 31 lipca 2006 r. 
większość hoteli stanowiły 
obiekty średniej klasy (34,3% 
obiektów oznaczonych było 
kategorią 3-gwiazdkową, 
41,2% kategorią 2-gwiaz-
dkową), które dysponowa-
ły średnio 54 pokojami.  

Sieć hoteli rozmieszczo-
na była prawie we wszyst-
kich powiatach wojewódz-
twa (oprócz powiatów 
człuchowskiego, kartuskie-
go i sztumskiego). Naj-
większą liczbą miejsc 

noclegowych dysponowały hotele zlokalizowane na terenie Gdańska (23,3% ogółu miejsc hotelowych 
województwa), powiatu puckiego (17,8%) oraz Sopotu (13,4%). 

Najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych mierzony stosunkiem liczby udzielonych 
noclegów do nominalnej liczby miejsc noclegowych wystąpił w czterech miesiącach letnich: w czerwcu 
– 37,1%, lipcu – 62,9%, w sierpniu – 50,2% i we wrześniu – 31,6%, a stopień wykorzystania pokoi 
w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych w tych miesiącach wynosił odpo-
wiednio: 50,5%, 59,9%, 58,8% i 49,5%. 

Część obiektów noclegowych turystyki prowadziła równocześnie działalność gastronomiczną. Według 
stanu w końcu lipca 2006 r. 163 obiekty prowadziły restauracje, 242 – bary i kawiarnie, 263 – sto-
łówki, 82 – punkty gastronomiczne. 
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Struktura korzystających z turystycznych obiektów zbiorowego 
zakwaterowania według rodzajów obiektów w 2006 r.
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