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Zespół planistyczny
Projekt Planu jest przygotowywany:
– na podstawie umowy z dnia 22 lipca 2016, na
zlecenie Zamawiającego - Urzędu Morskiego w
Gdyni, występującego w imieniu Urzędów Morskich
w Szczecinie i Słupsku
– przez Konsorcjum złożone z Instytutu Morskiego w
Gdańsku i Morskiego Instytutu Rybackiego –
Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni

Obszar objęty Projektem Planu
• Plan obejmuje: wyłączną strefę ekonomiczną wraz ze strefą
przyległą i morze terytorialne RP oraz morskie wody
wewnętrzne przylegające do morza terytorialnego
położone pomiędzy linią podstawową morza terytorialnego
i linią brzegu morskiego wraz z morskimi wodami
wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej.
• Plan nie obejmuje: Zalewów Szczecińskiego, Wiślanego i
Zalewu Kamieńskiego oraz wód w granicach portów

Obszar objęty Projektem Planu

ZAŁOŻENIA PLANU (1)
• Zakłada się, że głównym celem jest stworzenia narzędzia w
postaci planu dla koordynacji funkcjonalnej i terytorialnej
różnorodnych działań przestrzennych, w tym 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)
• Zakłada się również, że Plan pozwoli na osiągnięcie celów
wynikających z dokumentów strategicznych
obowiązujących w Polsce.
• Plan ma zostawić jak najwięcej przestrzeni przyszłym
pokoleniom do zaplanowania.
• Plan ma chronić najbardziej cenne i unikalne zasoby
przestrzenne przed niemożnością ich wykorzystania w
przyszłości.

ZAŁOŻENIA PLANU (3)
Analiza uwarunkowań wskazuje, że w odniesieniu do Planu należy
rozważyć możliwość zabezpieczenia przestrzeni morskiej:
• na rzecz zdrowia morskich ekosystemów,
• na rzecz przemysłowego i energetycznego wykorzystanie zasobów
morza:
✓ morska energetyka wiatrowa – obszary wyłącznej strefy
ekonomicznej do maksymalnej głębokości 50 m;
✓ górnictwo morskie – przede wszystkim obszar północno-wschodni
(objęty obecnie koncesjami)
✓ rybołówstwo kutrowe (łowiska kołobrzesko-darłowskie,
bornholmskie, władysławowskie, Rynny Słupskiej, Głębi Gdańskiej i
Zatoki Gdańskiej i trasy dostępu do nich)
✓ energetyki jądrowej (wody przybrzeżne województwa
pomorskiego),

ZAŁOŻENIA PLANU (4)
Analiza uwarunkowań wskazuje, że w odniesieniu do Planu należy
rozważyć możliwość zabezpieczenia przestrzeni morskiej:
• na rzecz rozbudowy potencjału gospodarki morskiej opartej na
funkcjach sieci portów morskich,
• na rzecz zapewnienia możliwości rozwoju i bezpieczeństwa żeglugi
morskiej,
• na rzecz turystycznego wykorzystania morskich zasobów
naturalnych i kulturowych,
• na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju turystyki nadmorskiej
(obszary kąpieliskowe) i morskiej (np. żeglarstwo, windsurfing i
kitesurfing) - głównie obszary Zatoki Pomorskiej i Gdańskiej,
• pozwalającej na zachowanie rybołówstwa jako istotnej funkcji
miejscowości nadmorskich (łowiska przybrzeżne),

ZAŁOŻENIA PLANU (5)
Rozstrzygnięcia projektu Planu będą wskazywały akweny o określonej funkcji
podstawowej w szczególności na potrzeby:
a) sztucznych wysp i konstrukcji,
b) transportu,
c) infrastruktury technicznej,
d) ochrony środowiska,
e) dziedzictwa kulturowego,
f) rybołówstwa,
g) akwakultury,
h) pozyskiwania energii odnawialnej,
i) poszukiwania, rozpoznawania, złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż,
j) turystyki, sportu i rekreacji,
k) obronności.
Jest to lista otwarta i może być poszerzona w toku prac nad sporządzeniem
projektu Planu.

ZAŁOŻENIA PLANU (6)
Rozstrzygnięcia projektu Planu, spełniające zasady zrównoważonego
rozwoju, dotyczące podstawowych i dopuszczalnych funkcji akwenów,
bądź zakazów i ograniczeń będą opierać się na analizie poszczególnych
zagadnień związanych ze stanem ekosystemu morskiego.:
• oceanograficznych,
• przyrodniczych,
• hydromorfologicznych,
• geologicznych.
Zakazy i ograniczenia wynikać mogą z potrzeby obronności, istnienia
sztucznych wysp, infrastruktury tech., dziedzictwa kulturowego itp.
Wzięte także zostaną pod uwagę
• prawomocne pozwolenia i koncesje,
• obecnie występujące typowe sposoby użytkowania poszczególnych
akwenów
• propozycje zgłaszane przez interesariuszy dotyczące przyszłych
przedsięwzięć

ZAŁOŻENIA PLANU (7)
Plan rezerwuje przestrzeń dla pewnych funkcji o szczególnych
wymaganiach wobec cech, zasobów i właściwości przestrzeni.

Plan nie przesądza czy ostatecznie dana funkcja w danym
miejscu się pojawi. Będzie to wynikało z decyzji podmiotów
publicznych lub zamierzeń gospodarczych.
Plan 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

ZAŁOŻENIA PLANU (8)
Przewidujemy wydzielenie następujących typów obszarów:
·
Priorytetowy – gdzie będą przypisane konkretne funkcje podstawowa, w celu zabezpieczenia terenu dla tej funkcji oraz
dopuszczalne;
·
Ogólny – nie będzie funkcji dominującej – działalność
człowieka będą regulować ogólne zasady;
·
„no take” – obszary gdzie działalność człowieka jest
zabroniona.

Przykładowa karta akwenu

Uczestnictwo społeczeństwa
• Projekt Planu zostanie poddany konsultacjom społecznym,
w ramach, których zorganizowane zostaną 4 (cztery)
spotkania konsultacyjne na poziomie krajowym. Ponadto, w
miarę potrzeb, odbywać się będą dodatkowe spotkania
konsultacyjne, organizowane przez Urzędy Morskie w
Gdyni, Słupsku i Szczecinie. Planuje się maksymalnie 10
dodatkowych spotkań konsultacyjnych.
• Zgodnie z wymogami Ustawy, Projekt Planu zostanie
poddany uzgodnieniom na poziomie krajowym. Otrzymane
opinie i uzgodnienia zostaną uwzględnione w dalszych
pracach.
• Projekt Planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem
wniosków i zaleceń wynikających z prognozy oddziaływania
na środowisko projektu Planu.

Adres kontaktowy: planymorskie@umgdy.gov.pl

ANKIETA!!!!!!!!☺
Dziękujemy za uwagę
Prosimy o spostrzeżenia i komentarze
dotyczące niniejszej prezentacji.

