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Czym jest planowanie przestrzenne obszarów morskich?

 Próba racjonalnego zarządzania /gospodarowania przestrzenią morską.

 W miarę możliwości rozwiązywanie lub łagodzenie konfliktów przestrzennych.

Cel: „Zrównoważenie sektorowych interesów i osiągnięcie trwałego
i zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich...”

(Komunikat Komisji „Mapa drogowa na rzecz planowania przestrzennego obszarów morskich: Opracowanie

wspólnych zasad w UE” COM (2008) 791).

Szczególne cechy planowania przestrzennego na morzu

 Przestrzeń morska jest 4-wymiarowa (x,y,z,t).

 Struktura własnościowa – jeden właściciel (państwo)

 Oddziaływania na znaczne odległości, wielokrotnie transgraniczne

 Znaczenie prawa międzynarodowego



Administracja 
publiczna

Inwestorzy

Wsparcie zrównoważonego rozwoju w sektorze morskim z uwzględnieniem 
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§ Podstawa prawna (1)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE
z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania przestrzennego

obszarów morskich

Dyrektywa zobowiązuje Państwa Członkowskie do:
 transpozycji dyrektywy do ustawodawstwa krajowego (do marca 2016 r.)
 przyjęcia krajowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich (do 2021 r.)
 zapewnienia spójności planów w obrębie morza regionalnego.

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 
administracji morskiej (rozdział 9)

 Plany zagospodarowania rozstrzygają o:
1. Przeznaczeniu, w tym funkcjach podstawowych, obszarów morskich;
2. zakazach lub ograniczeniach korzystania z obszarów, o których mowa w p. 1, z

uwzględnieniem wymogów ochrony przyrody;
3. rozmieszczeniu inwestycji celu publicznego;
4. kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej;
5. obszarach i warunkach: ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, uprawiania

rybołówstwa i akwakultury, pozyskiwania energii odnawialnej, poszukiwania,
rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż.



§ Podstawa prawna (2)

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 
administracji morskiej (rozdział 9)

 Plan podlega okresowej ocenie, co najmniej raz na 10 lat.

 Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej prowadzi współpracę transgraniczną
w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego (…) oraz wymianę
transgraniczną w zakresie danych przestrzennych niezbędnych w procesie planowania
przestrzennego obszarów morskich.

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 (Dział IV, VI)

 Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty
(…) planów zagospodarowania przestrzennego;

 Organami właściwymi w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz
Wojewódzki Inspektor Sanitarny;

 W przypadku stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na
środowisko na skutek realizacji dokumentu (projekt planu zagospodarowania) organ
opracowujący dokument niezwłocznie informuje Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska o możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko i przekazuje
projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;



Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 
polskich obszarów morskich

Marzec 2014 – luty 2015 – opracowanie Studium zagospodarowania przestrzennego polskich 
obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi (Instytut Morski w Gdańsku)
 Studium objęło:
• Polską wyłączną strefę ekonomiczną,
• morze terytorialne,
• morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej
 W ramach prac nad Studium:
• Zebrano wnioski do planu,
• Zebrano dane o obszarze morskim,
• Zorganizowano 2 spotkania konsultacyjne

 Studium dostępne na stronie:
www.umgdy.gov.pl
(zakładka: „projekty”  →   „plany morskie”)



Projekt planu zagospodarowania przestrzennego  Polskich Obszarów 
Morskich w skali 1:200 000 - procedura planistyczna

• Przystąpienie do projektu planu – 2.08.2016

• Pierwsze spotkanie międzynarodowe (SM1) – 18-19.10.2016 r.

• Uzgodnienie zakresu Prognozy OŚ

• Zebranie danych do projektu planu i prognozy

• Pierwsze spotkanie konsultacyjne (SK1)  – 8.03.2017

• Opracowanie wstępnego projektu planu i prognozy (v.0)

• Drugie spotkanie konsultacyjne krajowe (SK2) - 4.10.2017 i międzynarodowe (SM2) – 6-7.11.2017

• Opracowanie projektu planu  i prognozy do uzgodnień i konsultacji (v.1) – I kwartał 2018 r.

• Wystąpienie o opinie i uzgodnienia do projektu planu z prognozą

• Wyłożenie projektu planu z prognozą; trzecie spotkanie konsultacyjne (SK3) – połowa 2018 r. 

• Opracowanie projektu planu z prognozą uwzględniającego opinie, uzgodnienia oraz wnioski z SK3 (v.2)

• Ponowne uzgodnienia; przedstawienie projektu planu ministrowi ds. rozwoju reg. oraz ministrowi ds. 
budownictwa, planowania i zagospodarowania oraz mieszkalnictwa; przekazanie informacji do GDOŚ

• Opracowanie projektu planu z prognozą uwzgledniającego ponowne uzgodnienia (v.3)

• Trzecie spotkanie międzynarodowe (SM3) i Czwarte spotkanie konsultacyjne (SK4) - II kwartał 2019 r.

• Zakończenie prac nad projektem planu – połowa 2019 r.



Procedura planistyczna
Przystąpienie do projektu planu (2)

 5 sierpień 2016 r. - zawiadomienie na piśmie o przystąpieniu do sporządzania projektu 
planu instytucji i organów uzgadniających i opiniujących projekt planu

Organy uzgadniające:
• Wójtowie, burmistrzowie albo prezydenci miast położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru

objętego planem

• Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska (w zakresie wpływu ustaleń projektu planu na formy
ochrony przyrody)

• Minister Obrony Narodowej

• Marszałkowie Województw

• Dyrektorzy parków narodowych

• Podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki

Organy opiniujące:
• Wojewódzcy konserwatorzy zabytków

• Dyrektorzy RZGW

• Minister właściwy ds. zdrowia

• Właściwy organ nadzoru górniczego (Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku)

• Organy właściwe w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (RDOŚ i Państwowy
Woj. Inspektor Sanitarny)

• Prezes KZGW

 Dodatkowo zawiadomienie 235  interesariuszy na piśmie.



Procedura planistyczna
Przystąpienie do projektu planu 

Opracowanie wykazu złożonych wniosków:

 Analiza wniosków, wystąpienie z pismami do wnioskodawców o:

• uzupełnienie wniosków (gł. brak opisów przedsięwzięć)

• potwierdzenie wniosków złożonych w 2014 r na etapie Studium

 9 grudzień 2016 r. – publikacja wykazu wniosków

(BIP, prasa, tablice ogłoszeń) z informacją, czy wniosek jest:

• kompletny, przyjęty do dalszej analizy

• o charakterze informacyjnym, przyjęty do dalszej analizy

• Wniosek niekompletny / niepotwierdzony – wystąpiono

o uzupełnienie / potwierdzenie



Procedura planistyczna
Uzgodnienie zakresu Prognozy OŚ

Założenia do planu 
(Wykonawca projektu planu)

Propozycja zakresu 
prognozy

(Wykonawca prognozy OŚ)

Wystąpienie do Pań. 
Woj. Insp. Sanit. w 

Gdańsku i RDOŚ Gdańsk 
o uzgodnienie zakresu 
prognozy i stopnia jej 

szczegółowości –
12.12.2016 r.

(Dyr. Urz. Morskiego)



Procedura planistyczna
Zebranie danych do projektu planu i prognozy

Pierwsze spotkanie konsultacyjne

Wykonawca projektu planu: Wykonawca prognozy OŚ:
Pozyskanie materiałów planistycznych Pozyskanie danych źródłowych

Wykonanie analiz

Opracowanie Analizy uwarunkowań

Pierwsze spotkanie konsultacyjne – Gdańsk, 8 marca 2017 r.

 Przedstawienie procesu planistycznego i harmonogramu,

 Prezentacja dotychczas wykonanych prac w ramach planu i prognozy,

 Dyskusja i zebranie uwag oraz wniosków do projektu planu,

 Prezentacje ze spotkania dostępne na stronie internetowej 

Urzędu Morskiego w Gdyni.



Procedura planistyczna
Opracowanie wstępnego projektu planu i prognozy (v.0)

Drugie spotkanie krajowe (4.10.2017)
i międzynarodowe (6-7.11.2017)

V.0 PLAN

• Na podstawie analizy uwarunkowań oraz wniosków – wstępny 
podział akwenów o określonych funkcjach- czerwiec 2017 r. 

V.0 
PROGNOZA

• Na podstawie wstępnego projektu planu – wstępna Prognoza 
zawierające m.in. wnioski / zalecenia, które musza być 
uwzględnione w projekcie planu – wrzesień 2017 r. 

Przedmiot  
dzisiejszych 
konsultacji i 
spotkania m-nar.



Procedura planistyczna
Dalsze etapy prac (1)

 Opracowanie projektu planu i prognozy (v.1) do uzgodnień i konsultacji – I kwartał 
2018 r.

 Wystąpienie o opinie i uzgodnienia do właściwych organów

 Wyłożenie projektu planu z prognozą na okres co najmniej 6 tygodni oraz 
udostępnienie dokumentacji na BIP

 Organizacja dyskusji publicznej (SK 3) – połowa 2018 r. - możliwość wnoszenia 
uwag i wniosków do projektu planu z prognozą

 Sporządzenie projektu planu z prognozą (v.2) uwzględniające wyniki konsultacji i 
uzgodnień

Projekt planu
(zgodnie z wymogami 
ustawy o obszarach 

morskich RP i 
administracji morskiej)

Prognoza
(zgodnie z wymogami ustawy 

o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz zgodnie 

uzgodnieniami RDOŚ i PWIS



Procedura planistyczna
Dalsze etapy prac (2)

 Ponowne uzgodnienia projektu planu i prognozy oraz:
o Przedstawienie projektu ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego w celu sierdzenia jego

zgodności z celami i kierunkami określonymi w długookresowej strategii rozwoju kraju, ustaleniami
średniookresowej strategii rozwoju kraju i innymi strategiami rozwoju

o Przedstawienie projektu planu ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w celu stwierdzenia jego zgodności z koncepcją
przestrzennego zagospodarowania kraju

o Poinformowanie GDOŚ o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko; przekazanie projektu
panu z prognozą

 Opracowanie projektu planu i prognozy uwzgledniające ponowne uzgodnienia (v.3)

 Trzecie spotkanie konsultacyjne międzynarodowe (SM3) i czwarte krajowe (SK4) –
przedstawienie projektu planu uzgodnionego na szczeblu krajowym – I połowa 
2019 r.

 Połowa 2019 r. – przewidywany termin opracowania projektu planu uzgodnionego 
na poziomie krajowym

Dokładny termin przekazania projektu planu z prognozą do ministra właściwego ds.
gospodarki morskiej zależy od długości trwania procedury transgranicznej (może
zaistnieć potrzeba kolejnego wystąpienia o opinie i uzgodnienia do organów i instytucji
w zakresie zmian projektu planu wynikających z przeprowadzenia postępowania w
sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko).



Kolejne projekty planów zagospodarowania obszarów morskich –
opracowywane przez dyrektorów poszczególnych urzędów morskich

1) Projekty planów zagospodarowania przestrzennego Zalewu Wiślanego, Kamieńskiego i 
Szczecińskiego

(20.01.2017 r. – przystąpienie Dyrektora Urzędu Morskiego

w Szczecinie do sporządzenia projektów planów 

zagospodarowania przestrzennego

dla Zalewu Szczecińskiego i Kamieńskiego)

2) Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla wód portowych

3) Szczegółowe projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych 
akwenów, m.in. Dla zatoki Gdańskiej.



planymorskie@umgdy.gov.pl


