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Szybkie PRZYPOMNIENIE 



ZAŁOŻENIA PLANU (1) 

GŁÓWNYM CELEM jest stworzenie narzędzia (planu) dla 
koordynacji funkcjonalnej i terytorialnej różnorodnych działań 
przestrzennych, w szczególności realizacji przedsięwzięć 
inwestycyjnych na obszarach morskich w sposób zrównoważony, 
tj.: 

 aby zapewnić efektywne wykorzystanie ich cech, zasobów  
i właściwości dla różnych celów społecznych i gospodarczych; 

 ograniczyć konflikty między użytkownikami oraz z otoczeniem;  

 zapewnić trwałość nieodnawialnych zasobów i procesów 
przyrodniczych w perspektywie obecnego i kolejnych pokoleń.  



ZAŁOŻENIA PLANU (2) 

 Plan pozwoli na osiągnięcie celów wynikających  
z dokumentów strategicznych obowiązujących w Polsce. 

 Plan ma zostawić jak najwięcej przestrzeni przyszłym 
pokoleniom do wykorzystania. 

 Plan ma chronić najbardziej cenne i unikalne zasoby 
przestrzenne przed niemożnością ich wykorzystania  
w przyszłości. 



PZPPOM 1:200 000 

 rezerwuje przestrzeń dla pewnych funkcji; 

 nie przesądza czy ostatecznie dana funkcja w danym 
miejscu się pojawi - to wynika z decyzji podmiotów 
gospodarczych; 

 nie powstaje w pustce prawnej - musi brać pod 
uwagę istniejące przepisy, umowy międzynarodowe  
i pewne podstawowe zasady jak np. to, że prawo nie 
działa wstecz. 



 wstępny podział akwenów o określonych funkcjach podstawowych i dopuszczalnych,  
 analiza synergii i konfliktów na wydzielonych akwenach,  
 analizę zakazów i nakazów wynikających z przepisów odrębnych.  

PZPPOM wersja „0” 

PZPPOM wersja „1” (styczeń – kwiecień 2018)    
 podział obszaru morskiego na akweny o określonym przeznaczeniu oraz określenie funkcji 

podstawowych i dopuszczalnych poszczególnych akwenów,  
 zakazy lub ograniczenia korzystania z poszczególnych akwenów,  
 możliwe kierunki zagospodarowania poszczególnych akwenów,  
 alternatywne rozmieszczenia wybranych przedsięwzięć (warianty),  
 rozmieszczenia inwestycji celu publicznego,  
 kierunki rozwoju transportu i infrastruktury technicznej,  
 obszary i warunki:  

• ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego,  
• uprawiania rybołówstwa i akwakultury,  
• pozyskiwania energii odnawialnej,  
• poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż  

 planu musi zawierać ustalenia wiążące samorządy województw oraz gminy 



Przykładowa karta akwenu 





K - obszary przeznaczone na poszukiwanie, rozpoznanie  

i wydobycie surowców ze złóż 

 Uwzględnienie (ochrona) złóż 

 Uwzględnienie wydobycia R&G 

 Uwzględnienie wydobycie kruszyw 



 określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz zakończenia 
działalności w zakresie: prac geologicznych; wydobywania kopalin ze 
złóż; podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji; 
podziemnego składowania odpadów; podziemnego składowania 
dwutlenku węgla w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego 
wychwytu i składowania dwutlenku węgla; 

 
 stanowi, że własnością górniczą są objęte części górotworu położone 

poza granicami przestrzennymi nieruchomości gruntowej, 
w szczególności znajdujące się w granicach obszarów morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
 
 

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272, 1505, z 2016 r. poz. 266, 542, 544, 566.): 



 decyzje wydawane na podstawie ustawy, które dotyczą morskich wód 
wewnętrznych i morza terytorialnego oraz pasa nadbrzeżnego, 
wymagają uzgodnienia z dyrektorem właściwego urzędu morskiego; 

 
 decyzje wydawane na podstawie ustawy, które dotyczą wyłącznej strefy 

ekonomicznej, wymagają uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw 
gospodarki morskiej.  

 

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272, 1505, z 2016 r. poz. 266, 542, 544, 566.): 



Art. 95.  
1. Udokumentowane złoża kopalin (…)  
a także udokumentowane kompleksy 
podziemnego składowania dwutlenku 
węgla, w celu ich ochrony ujawnia się w 
studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego oraz planach 
zagospodarowania przestrzennego 
województwa.  

Art. 104.  
1. Obszary i tereny górnicze uwzględnia się  
w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego.  

2. Jeżeli w wyniku zamierzonej działalności 
określonej w koncesji przewiduje się istotne 
skutki dla środowiska, dla terenu górniczego 
bądź jego fragmentu można sporządzić 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, na podstawie przepisów  
o zagospodarowaniu przestrzennym.  

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272, 1505, z 2016 r. poz. 266, 542, 544, 566.): 



Art. 104. 
4. Plan, o którym mowa w ust. 2, niezależnie od wymagań określonych odrębnymi przepisami, 
powinien zapewniać integrację wszelkich działań podejmowanych w granicach terenu 
górniczego w celu:  
1) wykonania działalności określonej w koncesji;  
2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego;  
3) ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych.  
5. Plan, o którym mowa w ust. 2, może w szczególności określić:  
1) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się filar ochronny, w granicach którego ruch 
zakładu górniczego może być zabroniony bądź może być dozwolony tylko w sposób 
zapewniający należytą ochronę tych obiektów lub obszarów;  
2) obszary wyłączone z zabudowy bądź takie, w granicach których zabudowa jest dozwolona 
tylko po spełnieniu odpowiednich wymagań; koszt spełnienia tych wymagań ponosi 
przedsiębiorca.  

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272, 1505, z 2016 r. poz. 266, 542, 544, 566.): 



 
 ujawnia się  rozmieszczenie obszarów występowania złóż kopalin 

udokumentowanych lub potwierdzonych wstępnymi badaniami 
i informacjami zamieszczonymi na mapach geologicznych oraz 
rozmieszczenie obszarów górniczych objętych wskazanymi wyżej 
koncesjami – w uwarunkowaniach do planu i informacji o akwenie; 

 
 uwzględnia się wydane koncesje wydobywcze dotyczące obszaru 

morskiego objętego planem nadając im funkcję priorytetową K (lub w 
niektórych przypadkach - dopuszczalną) 

 
 chroni się złoża nie przeznaczając tych obszarów pod „trwałą 

zabudowę”. 

W planie zagospodarowania przestrzennego polskich 
obszarów morskich lub ich części: 



Dotychczasowe uwzględnienie w procesie: 
 



Złoża kopalin na tle wydzieleń v.0 



Złoża kopalin na tle wydzieleń v.0 i wydanych koncesji 



obszar typ obszaru ograniczenie/dopuszczenia obowiązuje do 

złoże „Południowa Ławica 

Środkowa – Bałtyk Południowy” 
koncesja nr 3/2006 

funkcja wiodąca – wydobycie kruszywa 

15.11.2031 

złoże „Zatoka Koszalińska”  

(pola złożowe oznaczone numerami: 

I, II, III, IV, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII) 

koncesja nr 3/2015 6.11.2040 

złoże „Zatoka Koszalińska”  

(pola złożowe oznaczone numerami: 

V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII) 

koncesja nr 1/2016 26.02.2041 

złoże piasku „Zatoka Gdańska” 
projekt robót 

geologicznych 
poszukiwania i rozpoznania złoża 19.12.2017 

Obszar Gotlandia koncesja nr 36/2001/Ł 
Poszukiwanie, rozpoznawanie i 

wydobycie węglowodorów 

do 2047 

Obszar Rozewie koncesja nr 38/2001/Ł do 2047 

Obszar Łeba koncesja nr 37/2001/Ł do 2047 

złoże B3 koncesja nr 108/94 

wydobywanie węglowodorów 

29.07.2026 

złoże B4,  koncesja nr 6/2007 11.05.2032 

złoże B6,  koncesja nr 2/2006 07.11.2032 

złoże B8 koncesja nr 1/2006 05.09.2031 

Ustronie obszar przetargowy przeprowadzenie przetargów 

dotyczących udzielenia koncesji na 

poszukiwanie, rozpoznawanie złóż oraz 

wydobywanie węglowodorów ze złóż 

ogłoszony 

w 2016 

Wolin obszar przetargowy 
głoszony 

w 2015 

okolice Trzęsacza koncesja nr 1/2015 
wydobywanie wód termalnych z 

utworów jury dolnej 
18.3.2035 

Zbiornik kambryjski w wyłącznej 

strefie ekonomicznej RP 

rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 3 września 

2014 (Dz. U. poz.1272) 

dopuszcza się lokalizowanie kompleksu 

podziemnego składowania dwutlenku 

węgla 

bezterminowo 











Istota konfliktu 

v. 

Ochrona brzegów 

badania inwazyjne oraz posadawianie konstrukcji wydobywczych może 
pogorszyć stan systemu ochrony brzegu doprowadzając do wzmożenia 
erozji brzegu. 

v. 

Turystyka 

posadawianie konstrukcji wydobywczych w strefie przybrzeżnej może 
pogorszyć warunki rozwoju turystyki w gminach nadmorskich, zaburzając 
walory krajobrazowe i wzmagając zagrożenie zanieczyszczeniem 
substancjami ropopochodnymi w razie kolizji. 

v. 

Transport 

Obszar objęty wnioskiem  na potencjalne  wydobycie węglowodorów –  
prace poszukiwawcze /eksploatacja mogą utrudnić żeglugę 

v. 

Obszar portowy 

Obszar przetargowy na poszukiwanie i wydobycie kopalin – Wolin, WEST 
obejmuje obszar podejścia do portu i port zewnętrzny  
w Świnoujściu a prace poszukiwawcze mogą w pewnych sytuacjach 
utrudnić dostęp do portu. 

v. 

Rybołówstwo i żegluga 

Posadowienie platformy wydobywczej wykluczy obszar z żeglugi  
i rybołówstwa. 

Wydobycie (węglowodory) – inne użytkowania 



Istota konfliktu 

Poszukiwanie, rozpoznawanie 

złóż kopalin oraz wydobywanie 

kopalin ze złóż (węglowodory) 

 

Obszary objęte wnioskami na potencjalne rozpoznanie i wydobycie 

węglowodorów (jak obszar West 2, 3, obszar przetargowy WOLIN) są 

równocześnie objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000 ze względu na 

walory siedliskowe i ptasie. Prace poszukiwawcze i ew. wydobywcze 

mogą wypływać negatywnie na zasoby ryb przemysłowych i morświna, 

przepłaszając z obszaru, na którym zostało odnotowane jego 

zagęszczenie w okresie wychowu młodych.  

Obszar EAST – sąsiedztwo obszarów występowania morświna , 

szczególnie w okresie wychowu młodych. 

Platformy wydobywcze  Wydobycie może stwarzać zagrożenie dla środowiska morskiego  

w wypadku kolizji morskiej (np. rozlewy oleju). Wydobycie kondensatu 

gazowego może stwarzać zagrożenie dla środowiska morskiego w 

wypadku kolizji. 

Wydobycie (węglowodory) – przyroda 



Istota konfliktu 

v. 

Obronność państwa 

W akwenie przeznaczonym pod wydobycie kruszywa zlokalizowany 

jest poligon MW, uruchomienie wydobycia może powodować 

czasowe utrudnienia w korzystaniu z kotwicowiska i na odwrót. 

v. 

Morska energetyka 

wiatrowa 

Rozpoznany powinien zostać potencjalny wpływ wydobycia 

kruszywa na obszarze na stan północnej części Ławicy leżącej po 

stronie szwedzkiej, która została przeznaczona na rozwój 

energetyki wiatrowej. 

v. 

Ochrona brzegów 

na obszarze podbrzeżnym została wydana koncesja na wydobycie 

kruszywa -wydobycie kruszywa może doprowadzić do naruszenia 

naturalnej równowagi i zwiększenia tempa erozji brzegu morskiego 

na obszarze. 

v. 

Ochrona brzegów 

W akwenie znajdują się złoża piasku i bursztynu - potencjalne 

wydobycie może pogorszyć stan skłonu brzegowego a 

doprowadzając do wzmożenia erozji brzegu. 

Wydobycie (kruszywa) – inne użytkowania 



Istota konfliktu 

Wydobycie kruszyw 

(Ławica Środkowa) 

Obszar na którym ustanowiony jest obszar górniczy stanowi 

ławicę o potencjalnych walorach ekologicznych. Wydobycie 

kruszywa może obniżyć te walory. Przeprowadzone 

modelowanie wskazało, iż na obszarze może odbywać się 

skuteczne tarło skarpia. Obszar nie jest objęty prawną ochroną 

ale wykazuje cechy cennego siedliska (ławica). 

Wydobywanie kruszyw  

(Ławica Słupska) 

  

Obszar Ławicy Słupskiej jest niezwykle cennym z punktu 

widzenia przyrodniczego fragmentem polskich obszarów 

morskich. Wydobywanie kruszyw mineralnych ze złoża „ Ławica 

Słupska – Bałtyk Południowy” powszechnie stosowanymi 

metodami górniczymi,  spowoduje zniszczenie zbiorowisk 

organizmów zwierzęcych i roślinnych na dnie morskim w 

granicach obszarów górniczych oraz może przyczynić się do 

degradacji siedliska przyrodniczego 1110. 

Wydobycie (kruszywa) – przyroda 



Wprowadzenie zapisów:  

• prace rozpoznawcze i wydobywcze należy prowadzić w taki sposób, aby chronić zasoby środowiska, oraz 

przestrzegać zasad utrzymania walorów przyrodniczych na obszarach chronionych, 

• niedopuszczających do wydobycia węglowodorów przed wdrożeniem zapisów projektów planów 

ochrony obszarów Natura 2000 po ich ustanowieniu na drodze rozporządzenia. 

• zakazujących posadawiania konstrukcji wydobywczych w strefie skłonu brzegowego (akweny C) 

• Dopuszczających rybołówstwo i żeglugę do czasu rozpoczęcia wydobycia.  

• zakazujących prowadzenia połowów rybackich i żeglugi w strefie ochronnej platformy wydobywczej 
(proponowany promień – 2,5Mm – do dyskusji) , 

• ustanawiających 500m strefę ochronną wprowadzającą zakaz żeglugi, kotwiczenia, uprawiania 
rybołówstwa i sportów wodnych.  

 

Wątpliwości: 

• Wielkość strefy ochronne wokół platform wydobywczych  

• przeznaczenie obszaru koncesji Ławica Słupska i Zatoka Koszalińska po okresie wygaśnięcia koncesji 

wydobywczej. 

Przykładowe sposoby rozwiązań 



 

 Wyodrębnienie Kp – tylko poszukiwanie i rozpoznanie  

 Czy nadawać oddzielną funkcję/podfunckję w zależności od surowca - K(rg) i 
K(kr)? 

 Do jakiego stopnia Plan może określać warunki użytkowania obszaru - czy 
wskazywać na zapisy umowy koncesyjne czy planów zagospodarowania złoża, 
decyzji środowiskowej jako przepisy odrębne?  

 Jak uwzględnić lokalizację kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 
węgla? 

Poszukiwanie, rozpoznawania  
i wydobycie surowców 
- problemy do dyskusji 



R&G 
 Jak ostatecznie wyznaczyć obszary - strefy bezpieczeństwa 
 Co możemy dopuścić i na jakich warunkach? 
 Co musi być zabronione? 
 Wniosek złoże B21 - transport 
 Jak traktować obszary wystawione do przetargu WOLIN i USTROŃ N? 
 Czy jest możliwość współistnienia R&G z marikultura? 

 
Kruszywo 
 Co możemy dopuścić i na jakich warunkach?  
 Co musi być zabronione? 
 Jakie przeznaczenie obszarów po zakończeniu wydobycia (K2 i K1)  
 Czy Darłowo W i E nie są piaskami perspektywicznymi do zasilania plaż? 
 Czy obszar Łeba nie przeszkadza w transporcie? 
 Złoże Ławica Słupska a projekty planów ochrony dla Ławicy Słupskiej? 

 

Poszukiwanie, rozpoznawania  
i wydobycie surowców 
- problemy do dyskusji 



możliwości rozwiązań  










