
PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

POLSKICH OBSZARÓW MORSKICH

I KRAJOWE SPOTKANIE KONSULTACYJNE

GDAŃSK, 8.03.2017



http://www.umgdy.gov.pl/?cat=274



RAMY PRAWNE

• ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP
i administracji morskiej

• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko

• rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej i Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie planów
zagospodarowania przestrzennego





10:10 - 10:35
Prezentacja procesu planistycznego wraz z 
harmonogramem prac

10:35 - 11:05 Prezentacja założeń do projektu planu

11:45 - 12:00 Prezentacja złożonych wniosków do projektu planu

12:15 – 13:30
Prezentacja zgromadzonych danych oraz analizy 
uwarunkowań

13:45 – 14:15
Prezentacja zebranych danych oraz dotychczas 
wykonanych prac w ramach Prognozy oddziaływania na 
środowisko

15:15 – 17:30 Dyskusja

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich 
I Krajowe spotkanie konsultacyjne



CELE SPOTKANIA

• Prezentacja zaawansowania prac nad PZPOM i prognozą
OOŚ oraz zgromadzonych danych

• Dyskusja nad kompletnością, kompleksowością,
metodyką gromadzenia i adekwatnością danych
zebranych dla potrzeb prac nad projektem planu
i prognozy OOŚ

 Czy uzyskano wymagane informacje ?
 Czy można coś poprawić/ ulepszyć?
 Czy coś należałoby ująć w inny sposób?
 ….



Uwagi pisemne na 
spotkaniu lub 

po spotkaniu do 15.03

Ankieta

Dyskusja plenarna 
i rozmowy kuluarowe

Rejestracja 
audiowizualna



Urząd Morski w Gdyni
ul. B. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

Email: planymorskie@umgdy.gov.pl

KONTAKT

mailto:planymorskie@umgdy.gov.pl


OSOBĘ ZABIERAJĄCĄ GŁOS PROSIMY O:

1. podanie imienia i nazwiska oraz 
reprezentowanej instytucji/organizacji

2. określenie tematu/problemu, 
co do którego zabiera głos

3. przestrzenne umiejscowienie  
problemu/tematu

4. umiejscowienie  problemu/tematu w strukturze 
dyskutowanego dokumentu

5. wskazanie na cel/skutek, do którego prowadzi wypowiedź  

6. wypowiedź nie dłuższą niż 2-3 minuty 

7. kulturę  wypowiedzi



Zapraszamy do aktywnego udziału

w spotkaniu

Qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac
potuisset.

– Kto milczy, okazuje zgodę, jeśli powinien 
i mógł mówić


