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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 może zawierać ustalenia wiążące samorządy województw oraz gminy



Przykładowa karta akwenu





O - akweny przeznaczone na ochronę środowiska i przyrody 
w podziale na:
▪ Op – akweny przeznaczone na ochronę przyrody;

▪ Os − akweny przeznaczone na ochronę środowiska i przyrody ze 
szczególnym uwzględnieniem środowiska kulturowego



Art. 3. Cele ochrony przyrody są realizowane przez: 

1) uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w strategiach, programach i 
dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 
672, z późn. zm.2)), (…)  i planach zagospodarowania przestrzennego 
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy 
ekonomicznej oraz w działalności gospodarczej i inwestycyjnej; 

Ustawa o ochronie przyrody
(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880):



Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania 
przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich 
wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w części 
dotyczącej form przestrzennych ochrony przyrody i ich otulin wymagają uzgodnienia w 
zakresie ustaleń tych planów, mogących mieć negatywny wpływ na:

▪ ochronę przyrody parku narodowego z dyrektorem PN (Art.10. 6.) 

▪ na cele ochrony rezerwatu przyrody z RDOŚ  (Art.13. 3a.) 

▪ na ochronę przyrody parku krajobrazowego z RDOŚ (Art.16. 7.) 

Ustawa o ochronie przyrody
(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880):



Plan ochrony dla parku narodowego oraz rezerwatu przyrody (Art. 20. 1. 3.7) oraz plan 
ochrony dla parku krajobrazowego (art.20. 4.6.) zawiera: 

▪ ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów 
zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania 
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej 
strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych 
lub zewnętrznych.

Plan ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody oraz parku krajobrazowego 
sporządza się na okres 20 lat

Ustawa o ochronie przyrody
(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880):



Art. 29. 8.pkt 3.b i c oraz pkt 4

Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 zawiera: 

▪ określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony 
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru 
Natura 2000 oraz spójności sieci obszarów Natura 2000, odnoszących się w 
szczególności do:
▪ zagospodarowania obszarów morskich,

▪ wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, (…) oraz planach zagospodarowania 
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej 
strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 
wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub 
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000;

Ustawa o ochronie przyrody
(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880):



Ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717):

Art. 1. 2. 

W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza:
▪ wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 

rolnych i leśnych;
▪ wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej

Art. 1. 3. 
Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i 
korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane 
w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy 
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.



Art. 37b. 1. Projekt planu sporządza właściwy terytorialnie dyrektor urzędu 
morskiego, stosując podejście ekosystemowe oraz mając na względzie: 

1) wsparcie zrównoważonego rozwoju w sektorze morskim z uwzględnieniem 
aspektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, w tym poprawy 
stanu środowiska i odporności na zmiany klimatu; 

2) obronność i bezpieczeństwo państwa 

3) koordynację działań odpowiednich podmiotów i sposobów wykorzystania 
morza. 

Ustawa o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 
(Dz.U. 1991 Nr 132 poz. 131 ):



1a. Podejście ekosystemowe, o którym mowa w ust. 1, oznacza, że w 
zarządzaniu działalnością człowieka spełnione zostaną łącznie następujące 
warunki: 

1) wpływ na ekosystem planowanej działalności człowieka będzie 
utrzymywany na poziomie umożliwiającym osiągnięcie i utrzymanie 
dobrego stanu ekologicznego środowiska; 

2) zostanie zachowana zarówno zdolność do prawidłowego funkcjonowania 
ekosystemu, jak i odporność na zmiany środowiskowe, powstałe w wyniku 
działalności człowieka; 

3) zostanie umożliwione jednoczesne, trwałe i zrównoważone użytkowanie 
zasobów i usług ekosystemowych przez obecne i przyszłe pokolenia. 

Ustawa o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 
(Dz.U. 1991 Nr 132 poz. 131 ):



▪ sporządza się opis uwarunkowań środowiskowych przed przystąpieniem 
do Planu;

▪ ujawnia się  rozmieszczenie obszarów ochrony środowiska i przyrody ;

▪ określa się zasady ochrony środowiska, przyrody, korytarzy 
ekologicznych oraz dziedzictwa kulturowego 

W planie zagospodarowania przestrzennego 
polskich obszarów morskich lub ich części:



Dotychczasowe uwzględnienie w procesie







Dotychczasowe uwzględnienie w procesie





Na całym obszarze planu obwiązuje zasada ochrony przyrody. Ale tylko 
pewne akweny mają  ją za funkcję podstawową. 

Obszary Natura 2000 są regulowane planami ochrony a plan 
zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich te plany 
przywołuje. 

To wynika z faktu, że granice obszarów Natura 2000 mogą się zmieniać 
w przyszłości, jak również plany ochrony. 

Proces przestrzenny nie powinien ingerować w inne uznane prawem 
procesy zarządzania obszarami morskimi bo to skutkowałoby chaosem.

PZPPOM wersja „0”











Konflikty i sposoby rozwiązań

Czy konfliktem jest coś co zostało uregulowane przez prawo i 
przeszło OOS?





Istniejące Istota konfliktu

Rybołówstwo bierne 

(sieci stawne)

Komercyjny połów ryb za pomocą narzędzi stawnych stanowi zagrożenie 

przyłowu ptaków i ssaków morskich – przedmiotów ochrony w  obszarach 

specjalnej ochrony ptaków (obszary PLB i PLC) oraz specjalnych obszarach 

ochrony siedlisk (obszary PLH).

Rybołówstwo aktywne 

(trał denny)

Prowadzenie połowów narzędziami ciągnionymi, dennymi stanowi 

zagrożenie dla cennych siedlisk, których stan może ulec pogorszeniu.

Transport/energetyka Duże zagęszczenie statków generuje wzrost ryzyka ich kolizji, w efekcie 

których do wody morskiej mogą przedostać się paliwo i towary 

przewożone przez statki, co spowoduje zanieczyszczenie  i skażenie 

środowiska morskiego w obrębie akwenów i poza ich granicami.

Rozwój gospodarczy Obszary Zatoki Gdańskiej i Pomorskiej są poddane silnej presji 

antropogenicznej wynikającej z różnorodnego i intensywnego 

zagospodarowania tego akwenu. Charakteryzują się one także wyjątkowo 

cennymi walorami przyrodniczymi, o czym świadczy wyznaczenie w ich 

granicach obszarów Natura 2000, a także objęcie części wewnętrznej 

Zatoki Puckiej strefą Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. 

Działalność człowieka - ochrona przyrody



Istniejące 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).

Sport, turystyka 

i rekreacja

Akweny cenne przyrodniczo są poddawane silnej antropopresji 

wynikającej z różnego rodzaju aktywności rekreacyjnej prowadzonej w 

jego rejonie. Generują one negatywne oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze, których skutkiem są: degradacja i niszczenie siedlisk zwierząt 

i roślin, płoszenie zwierząt, zakłócenia rozrodu zwierząt. Konieczna jest 

ochrona siedlisk i gatunków przed rosnącą presją

Ochrona brzegów PROGNOZA: Zadania prowadzone w celu ochrony brzegu morskiego często 

wpływają negatywnie na stan siedlisk nadmorskich

Działalność człowieka - ochrona przyrody



PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA 

W większości konflikty powinny być  zmniejszone po przyjęciu projektów 

planów ochrony dla poszczególnych obszarów Natura 2000, opracowanych 

przez zespół ekspertów z uwzględnieniem uwag i wniosków wnoszonych na 

etapie konsultacji społecznych.

W PZPPOM:

• odniesienie do zapisów planów ochrony jako przepisów odrębnych, 

wskazanie na ograniczenia przestrzenne w nich zawarte

• wskazanie na istnienie obszarów chronionych w uwarunkowaniach 

akwenów w kartach akwenów.

Problem – projekty planów ochrony obszarów Natura 2000 nie zostały 

dotychczas przyjęte a dla niektórych obszarów nawet nie są opracowane. 





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.

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.

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.

Działalność człowieka - ochrona przyrody



Istota konfliktu

Budowa kabla energetycznego 

(Ławica Słupska)

Budowa kabla energetycznego może spowodować zniszczenie lub 

fragmentację  zbiorowisk organizmów zwierzęcych i roślinnych 

występujących na dnie morskim oraz degradację siedlisk przyrodniczych  

1110

Infrastruktura techniczna

(Zatoka Pucka)

Obszar Zatoki Puckiej jest niezwykle cennym z punktu widzenia 

przyrodniczego fragmentem polskich obszarów morskich. Budowa 

infrastruktury technicznej (rurociągów) może spowodować zniszczenie 

lub fragmentację  zbiorowisk organizmów zwierzęcych 

i roślinnych występujących na dnie morskim oraz degradację siedliska 

przyrodniczego  1160 Duże, płytkie zatoki.

Działalność gospodarcza na 

obszarze Natura 2000 Ławica 

Słupska  (Dyrektywa Ptasia 

i Siedliskowa) 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dla 

obszaru Natura 2000 Ławica Słupska (PLC 990001) należy przygotować 

plan ochrony. Obowiązek ten spoczywa na Dyrektorze Urzędu Morskiego 

w Słupsku. Zapisy, które się w nim znajdą mogą ograniczyć 

dotychczasowe i planowane sposoby użytkowania tego akwenu. 

Działalność człowieka - ochrona przyrody



Istota konfliktu

Infrastruktura portowa

(Mierzeja Wiślana)

Infrastruktura kanału żeglugowego na obszarze morskim znajdować się 

będzie w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru siedliskowego Natura 2000.

Energetyka wiatrowa Obszar przeznaczony pod rozwój energetyki wiatrowej położony jest 

w bezpośrednim pobliżu obszarów cennych pod względem ekologicznym 

i objętym ochroną w ramach programu Natura 2000. Etap budowy 

i eksploatacji może wpływać negatywnie stan gatunków będących 

przedmiotem ochrony.

Energetyka wiatrowa Obszar przeznaczony pod rozwój energetyki wiatrowej jest położony w 

sąsiedztwie południowej Ławicy Środkowej, która stanowi potencjalnie 

cenne siedlisko przyrodnicze (nie jest objętą ochroną). Wg wyników 

projektu SAMBAH obszar Ławicy Środkowej (północnej i południowej) 

jest cenny dla bałtyckiej populacji morświna (okres wychowu młodych). 

Obszar jest również cenny dla awifauny. Etap budowy i eksploatacji może 

wpływać negatywnie na stan gatunków będących przedmiotem ochrony.

Działalność człowieka - ochrona przyrody



PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA 

W większości konflikty powinny być  zmniejszone po przyjęciu projektów planów 

ochrony dla poszczególnych obszarów Natura 2000,

W PZPPOM:

• odniesienie do zapisów planów ochrony jako przepisów odrębnych, wskazanie 

na ograniczenia przestrzenne w nich zawarte;

• wskazanie na istnienie obszarów chronionych w uwarunkowaniach akwenów;

• wskazanie obszarów cennych – nie objętych ochroną – jak Ławica Środkowa

Problem – projekty planów ochrony obszarów Natura 2000 nie zostały 

dotychczas przyjęte a dla niektórych obszarów nawet nie są opracowane. 



Przykładowe sposoby rozwiązań

Wprowadzenie zapisów w sekcji 
ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW:

▪ 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.

▪ Zakaz wykonywania działań związanych z ochroną brzegu morskiego w 
okresach stwierdzonego lęgu ptaków. 

▪ Dopuszcza się działania związane z funkcją podstawową w okresie poza 
najwyższymi stwierdzonymi koncentracjami ptaków migrujących i 
zimujących.



Wprowadzenie zapisów w sekcji

ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU (wynikające z dokumentów lub aktów 
normatywnych):

• Realizacja funkcji podstawowej i dopuszczalnych w akwenach w zgodzie z 
przepisami prawa polskiego i międzynarodowego, odnoszącymi się do 
ochrony przyrody. 

• w obszarze obowiązywać będą zapisy Planu Ochrony obszaru Natura 2000 -
Przybrzeżne wody Bałtyku (PLB 990002) oraz  Ostoja na Zatoce Pomorskiej 
(PLH 990002) (Dyrektywa Siedliskowa)– po ich ustanowieniu w drodze 
rozporządzenia

• Należy uwzględniać granice obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska (PLB 
990003) - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w 
sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133 z 
późn. zm.);

Przykładowe sposoby rozwiązań



Przykładowe sposoby rozwiązań

WĄTPLIWOŚCI:

▪ przeznaczenie obszaru koncesji Ławica Słupska i Zatoka Koszalińska po 
okresie wygaśnięcia koncesji wydobywczej.

▪ Rekomendacje do OOŚ – np. Na etapie oceny oddziaływania na 
środowisko (dalej: OOŚ) należy: przeprowadzić szczegółowe badania 
środowiska przyrodniczego  w granicach obszarów górniczych i poza nimi, 
zidentyfikować wszystkie potencjalne negatywne oddziaływania, które 
może generować eksploatacja kruszyw; zaproponować działania 
minimalizujące i kompensujące oraz zaprojektować szczegółowy plan 
monitoringu środowiska. Przedsięwzięcie powinno być realizowane w 
wariancie najbardziej korzystnym z punktu widzenia ochrony przyrody 
Ławicy Słupskiej. Jeśli na etapie OOŚ okaże się, że sposób realizacji 
przedsięwzięcia nie zapewni należytej ochrony walorów przyrodniczych 
obszaru konieczne będzie zaniechanie eksploatacji kruszyw ze złoża.



▪ prawidłowe zapisanie warunków ochrony przyrody środowiska

▪ wyznaczenie akwenów obejmujących obszary unikatowe:

o Ławica Odrzana (część wskazana w projektach planów ochrony);

o głazowisko na Ławicy Słupskiej

o obszary łąk podwodnych na Zatoce Puckiej

▪ zapisy „na przyszłość” – koncesje na Zatoce Koszalińskiej i Ławica Środkowa

▪ Ochrona morświna?

Ochrona przyrody i środowiska
- Tematy do dyskusji
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