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KARTA SYNERGII I KONFLIKTÓW
Akwen Nr
Funkcja podstawowa
Priorytetowe
Funkcje dopuszczalne
Pozostałe
Obecne sposoby użytkowania akwenu

C- 8
C - Ochrona brzegu morskiego (utrzymanie poprawnego stanu systemu ochrony brzegu)
1. B - Obronność i bezpieczeństwo państwa,
2. R - Rybołówstwo,
3. S - Turystyka, sport i rekreacja.
O - Ochrona środowiska i przyrody, T - Transport, B - Obronność i bezpieczeństwo państwa, D - Dziedzictwo
kulturowe, N - Badania naukowe, Kp - Poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin, W- Sztuczne wyspy i konstrukcje.




Akwen położony wzdłuż brzegów Półwyspu Helskiego o szerokości 3 km w głąb morza (obejmując podwodny
skłon brzegowy).
Obszar o zmiennej dynamice linii brzegowej, w przeważającej mierze brzeg erozyjny. System ochrony brzegów
wspomagany od strony Władysławowa umocnieniami brzegowymi (opaski i ostrogi) oraz sztucznym zasilaniem
w nasadowej i środkowej część Półwyspu Helskiego. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” (Dz. U. z 2016 r. poz. 678) przewiduje do roku 2023
utrzymanie dotychczasowych sposobów ochrony brzegu.
W akwenie istnieją optymalne warunki habitatowe i hydrologiczne dla skutecznego tarła: śledzia populacji
wiosennej, śledzi populacji jesiennej i skarpia.
Akwen w większej części jest wykorzystywany przez rybołówstwo przybrzeżne (jednostki rybackie do 12
metrów długości) wykorzystujące narzędzia bierne – na tej części akwenu nie można prowadzić połowów
narzędziami czynnymi (ciągnionymi i włóczonymi). Na obszarze lądowym zlokalizowane plażowe przystanie
rybackie Chałupy I, Kuźnica I, Jastarnia I. Niewielka części akwenu (okolice cypla helskiego) są intensywnie
wykorzystywane przez rybołówstwo wykorzystujące narzędzia czynne (zarówno jednostki do jak
i powyżej 12 metrów).
Akwen wykorzystywany turystycznie – głównie funkcja plażowa, kąpieliskowa i żeglarska.
Akwen wykorzystywany na rzecz obronności narodowej – na obszarze częściowo zlokalizowane są strefy
okresowo zamykane dla żeglugi i rybołówstwa - poligony P-12 i P-13. Akwen znajduje się w strefie EP D – strefie
niebezpiecznej dla statków powietrznych.
W akwenie zlokalizowane jest podwodne dziedzictwo kulturowe ( wrak o walorach archeologicznych - symbol
F34.2 oraz wraki będące w trakcie inwentaryzacji).
Akwen wykorzystywany przez transport przybrzeżny.
W akwenie prowadzone są badania naukowe.



Przewiduje się wzmożenie funkcji turystycznej (plażowej, kąpielowej i żeglarskiej).












Planowane nieistniejące obecnie
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sposoby użytkowania akwenu
Przepisy odrębne mające zastosowanie
do akwenu








Konieczność opracowania planu
szczegółowego



Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"
(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 678);
Projekt (z dnia 9 stycznia 2017 r.) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony
brzegu morskiego;
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie
wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania
rybołówstwa komercyjnego (brak możliwości prowadzenia połowów przy użyciu narzędzi połowowych
włóczonych lub ciągnionych);
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi
i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2014, poz.482) (Okresowo zamykane
Poligony MW RP P-12 i P-13).
Tak, w ramach szczegółowego planu dla strefy przybrzeżnej.

ANALIZA KONFLIKTÓW
Konflikty istniejące związane z istniejącymi sposobami użytkowania akwenu
Między kim a kim
Turystyka (żeglarstwo),
transport przybrzeżny i
rybołówstwo
–
Obronność i
bezpieczeństwo państwa
(poligony MW)
Rybołówstwo
narzędziami biernymi

Istota konfliktu
Obszar wykorzystywany przez żeglarstwo,
transport przybrzeżny i rybołówstwo jest
aktywnym poligonem, strefą czasowo
zamykaną dla rybołówstwa i żeglugi.
Zamknięcie akwenu na cele wojskowe
powoduje zaburzenie w swobodnym
przepływie.
Na obszarze istnieje realny konflikt pomiędzy
różnymi rodzajami rybołówstwa, mimo

Czy plan może zapobiegać
lub zmniejszać konflikt
Zmniejszać

Nieznacznie
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Proponowany sposób adresowania konfliktu w planie
Zaproponowanie korekty granic poligonów MW P-12
i P-13 – odsunięcie granicy poligonów od brzegu
umożliwiające nieutrudniony przepływ jachtów,
mniejszych statków i kutrów wzdłuż Półwyspu
Helskiego.

Wspomóc inne przepisy zastosowanie przepisów
odrębnych Odwołanie się do przepisów odrębnych
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Między kim a kim
Narzędziami czynnymi

Istota konfliktu

Czy plan może zapobiegać
lub zmniejszać konflikt

istniejących rozwiązań prawnych.

Proponowany sposób adresowania konfliktu w planie
wprowadzanych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r.
w sprawie wymiarów i okresów ochronnych
organizmów morskich oraz szczegółowych warunków
wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

Potencjalne konflikty, wynikające z planowanych sposobów użytkowania
Między kim a kim
Rozwój infrastruktury
turystycznej
–
Ochrona brzegów

Istota konfliktu
W akwenie gminy nadmorskie wyrażają
gotowość rozwoju turystycznego, w tym
budowy infrastruktury turystycznej jak mola,
pomosty, których posadawianie może
pogorszyć stan skłonu brzegowego a
doprowadzając do wzmożenia erozji brzegu.

Czy plan może zapobiegać
lub zmniejszać konflikt
Zapobiegać

Inne informacje dot. akwenu
Czego dotyczą
Istota
Wraki
Wraki jako przeszkoda nawigacyjna i możliwość
zaczepienia kotwicą lub sieciami.

Proponowany sposób adresowania konfliktu w planie
Wprowadzenie zapisów:
 zakazujących pogarszania stanu skłonu oraz
zaburzania ciągłości transportu osadów w celu
niepowiększania erozji brzegu oraz utrzymania
poprawnego stanu systemu ochrony brzegu
poprzez zakaz posadowienia konstrukcji
prostopadłych do brzegu:
o przy brzegach klifowych,
o w bliskich odległościach między nimi na
pozostałych odcinkach brzegu.

Proponowany sposób ujmowania tych informacji w planie
Ostrzeżenie w kartach akwenów.
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Wnioski złożone odnoszące się do akwenu
Nr Wniosku

Czy do przyszłego
uwzględnienia

Istota wniosku

Jak uwzględniony przy wydzielaniu akwenów
Nieuwzględniony, na obszarze morza terytorialnego
nie można lokalizować MFW.
Uwzględniony – plan nie przewiduje stawiania
w akwenie konstrukcji morskich mogących wpływać
na zaburzenia krajobrazu, funkcja sztuczne wyspy
i konstrukcje nie jest dopuszczalna w akwenie.

Nie

Uwzględnione na etapie AUZPPOM 2017.

Tak

Uwzględniono – podwodne dziedzictwo kulturowe
jest funkcją dopuszczalną w obszarze.

Tak, wprowadzenie zapisów.

W062.12

Poligon P-13 Marynarki Wojennej RP.

W071.1

Uwzględnić działania prowadzone na lądzie, podbrzeżu i na
pełnym morzu, wynikające z zapisów ustawy „Program
ochrony brzegów morskich”.

Uwzględniono – ochrona brzegów jest funkcją
podstawową w obszarze.
Uwzględniono – obronność i bezpieczeństwo
państwa jest priorytetową funkcją dopuszczalną
w obszarze.
Uwzględniono – obronność i bezpieczeństwo
państwa jest priorytetową funkcją dopuszczalną
w obszarze.
Uwzględniono - ochrona brzegu morskiego jest
funkcja podstawowa w akwenie.

Tak

W062.11

Uwzględnić wykorzystanie prądu wiatru idącego wzdłuż
zewnętrznej strony Półwyspu Helskiego.
Uwzględnić uwarunkowania PZP woj. pomorskiego w
zakresie systemu ochrony walorów krajobrazu. Ochrona
wodnych platform widokowych, w szczególności widok na
północny brzeg Półwyspu Helskiego, widok zabudowy Pucka
oraz południowego Półwyspu Helskiego.
Uwzględnienie krajobrazów kulturowych w postaci latarni
morskich.
Wprowadzić zapisy umożliwiające administracji morskiej
realizację działań związanych z podwodnym dziedzictwem
kulturowym.
Uwzględnić inwestycję mającą na celu ochronę brzegów na
Półwyspie Helskim.
Poligon P-12 Marynarki Wojennej RP.

S001.1
W009.12

W009.65
W072.35

W072.4
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Tak

Wydzielenie podakwenu.

Wydzielenie podakwenu.

Tak

