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 Projekt Planu jest przygotowywany przez Konsorcjum 
Instytutu Morskiego w Gdańsku  

i  
Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego 

Instytutu Badawczego w Gdyni  
na podstawie umowy z dnia 22.07.2016,  

na zlecenie Zamawiającego - Urzędu Morskiego w Gdyni, 
występującego również w imieniu Urzędów Morskich  

w Szczecinie i Słupsku  



 
 PRZESTRZENNY ZAKRES PLANU 

 Plan obejmuje:  

– wyłączną strefę ekonomiczną wraz ze strefą przyległą; 
– morze terytorialne RP oraz  
– morskie wody wewnętrzne przylegające do morza 

terytorialnego położone pomiędzy linią podstawową a linią 
brzegu morskiego wraz z morskimi wodami wewnętrznymi 
Zatoki Gdańskiej. 

 Plan nie obejmuje:  

– Zalewów Szczecińskiego, Wiślanego i Kamieńskiego oraz 

–  wód w granicach portów. 



 



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. 

 Ustalenia planu mają przyczynić się do zachowania 
najbardziej cennych i unikalnych zasobów przestrzennych 
dla przyszłych pokoleń. 



Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000   

będzie miał charakter i rangę prawa miejscowego tj.  

będzie on podstawą wydawania w obszarach morskich decyzji  

odnoszących się do użytkowania i zagospodarowania obszarów 

morskich, bądź w sposób bezpośredni będzie wpływał na prawne 

położenie podmiotów korzystających z tych obszarów. 



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 - jest sporządzany na 
podstawie i w granicach obowiązującego prawa 
krajowego i międzynarodowego, np. spora rola 
rekomendacji VASAB-HELCOM 



Plany zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej /…/ rozstrzygają o: 

1) przeznaczeniu, w tym funkcjach podstawowych, obszarów morskich wód 
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej; 

2) zakazach lub ograniczeniach korzystania z obszarów, o których mowa  
w pkt. 1, z uwzględnieniem wymogów ochrony przyrody;  

3) rozmieszczeniu inwestycji celu publicznego;  

4) kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej;  

5) obszarach i warunkach:  

a) ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego,  

b) uprawiania rybołówstwa i akwakultury,  

c) pozyskiwania energii odnawialnej,  

d) poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin 
ze złóż.  



Projekt Planu powstaje w granicach upoważnienia ustawowego i w zgodzie  
z obowiązującym prawem. Nie może on proponować rozwiązań 
nieprzewidzianych w aktach prawnych wyższego rzędu odnoszących się do 
tego planowania. Np.: 

 nie można np. bez zgody IMO zakazać żeglugi statkom pewnych typów 
chociaż byłoby to korzystne dla ochrony środowiska; 

 nie można w planie precyzować jak powinien wyglądać proces OOS dla 
infrastruktury technicznej liniowej czy też nakazać wykonanie raportu OOS 
przed każdą inwestycją związaną z brzegiem morskim; 

 nie można w planie nakazać prowadzenia monitoringu stanu środowiska  
i siedlisk brzegowych; 

 nie można w planie formułować wymogów odnośnie powiadamiania  
o zamykaniu poligonów. 

PZPPOM 1:200 000 



Projekt Planu w wersji „zero” został sporządzony zgodnie z art. 37a 
– 37i Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej  (t.j. Dz. U. z 2016 
r. poz. 2145). 
 
Ustawa ta wdraża do polskiego prawodawstwa Dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 
r. ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów 
morskich (Dz.Urz. UE L 257/135). 

PZPPOM wersja „0” 



Projekt Planu w wersji „zero” został sporządzony zgodnie 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 
maja 2017 r. w sprawie wymaganego zakresu planów 
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, 
morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. 
 
Z tego wynika np. sposób kodowania akwenów (np. ochrona brzegu 
nie może być OB. ani B wiec jest C), nazwy funkcji, kolory kodowania 
funkcji i wiele innych szczegółów metodycznych.  

PZPPOM wersja „0” 





Przedłożona wersja stanowi  wstępny  Projektu planu, tj. wersję 
zerową („0”) planu, która obejmuje: 

 wstępny podział akwenów o określonych funkcjach 
podstawowych i dopuszczalnych,  

 analizę synergii i konfliktów między określonymi rodzajami 
działalności na wydzielonych akwenach,  

 analizę zakazów i nakazów obowiązujących na wydzielonych 
akwenach, wynikających z przepisów odrębnych.  

PZPPOM wersja „0” 

Plan w wersji  zero jest więc „płaski” 



Funkcja podstawowa -  wiodące przeznaczenia obszaru wydzielonego w planie, 
którego pozostałe sposoby użytkowania nie mogą zakłócać.  

Funkcje dopuszczalne - inne możliwe sposoby użytkowania, które nie stanowią 
ograniczenia dla funkcji podstawowej i nie rodzą w tym zakresie konfliktów.  
W szczególnych przypadkach oznacza to jednak pewne ograniczenia w zakresie 
funkcji dopuszczalnych (np. dopuszczenie tylko wybranych form rybołówstwa  
w akwenach przeznaczonych na produkcję energii odnawialnej).  

Funkcje dopuszczalne mogą być w konflikcie między sobą, więc wymagają one  
w pewnych sytuacjach regulacji zawartych w planie tak, aby ich dopuszczenie nie 
wpływało negatywnie na zrównoważony rozwój danego akwenu.  

Rozstrzygnięcia tego typu zostaną zaproponowane w planie wersji v.1. 

PZPPOM wersja „0” 



Kryteria wydzielania akwenów  i nadawania im funkcji: 

 na danym wydzielonym akwenie może istnieć tylko jedna funkcja 
podstawowa, lecz wiele funkcji dopuszczalnych; 

 preferowane są  funkcje które nie występują poza  obszarami morskimi  
i są specyficzne dla tych obszarów (np. poligony marynarki wojennej, 
szlaki żeglugowe, infrastruktura dostępu do portów od strony morza, 
ochrona brzegu); 

 alokowane  na rzecz poszczególnych sposobów zagospodarowania czy 
ochrony są przede wszystkim akweny o  unikatowych właściwościach  
w skali kraju  (np. zachowanie przybrzeżnych zasobów piasku na rzecz 
ochrony brzegów, zapewnienie ochrony obszarom morskim parków 
narodowych, zachowanie pod energetykę wiatrową obszarów  
o szczególnie dobrych parametrach  wietrznych),   
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Kryteria wydzielania akwenów  i nadawania im funkcji : 

 preferowane są funkcje  wskazane jako priorytetowe w Polityce Morskiej 
RP i te wynikające z ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej  
i administracji morskiej : transport, rozwój portów, bezpieczeństwo. 

Wydzielenie następuje na podstawie: 

 aktów  i dokumentów prawnych (np. poligony MW, farmy wiatrowe, parki 
narodowe, redy portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej); 

 wiedzy naukowej (np. żegluga, rybołówstwo, obszary cenne przyrodniczo); 

 propozycji eksperckich  (np. ochrona brzegu, infrastruktura zapewniająca 
dostęp do portów tak aby dostęp był niezakłócony a porty mogły się 
rozwijać, złoża rozpoznanych kopalin tak aby chronić złoże i umożliwić 
wydobycie).  

 

PZPPOM wersja „0” 



Kryteria wydzielania akwenów  i nadawania im funkcji : 

 projekt planu skupia się na wydzielaniu głównie tych akwenów, które 
nie są przedmiotem zarządzania w ramach innych procesów publicznych 
i planowanie przestrzenne obszarów morskich jest dla nich głównym 
mechanizmem podejmowania decyzji (np. obszary pod energetykę 
odnawialną, obszary żeglugowe),  

 PZPPOM zapewnić ma oszczędne gospodarowanie obszarami morskimi, 
tak aby przyszłym pokoleniom jak najmniej ograniczyć możliwość 
realizację ich preferencji wobec zagospodarowania czy ochrony  
obszarów morskich (nowa funkcja podstawowa: rezerwa na rzecz 
przyszłego rozwoju).  

PZPPOM wersja „0” 



Stan i rozwój obszarów morskich są wynikiem nakładania się na 
siebie przestrzennych rozstrzygnięć planistycznych i innych decyzji 
zarządczych wobec obszarów morskich (takich jak plany 
zarządzania obszarami Natura 2000, decyzje IMO w sprawie stref 
separacji ruchu, ustalenia maksymalnych kwot połowowych, etc.). 
 
Plany przestrzenne obszarów morskich nie powinny zastępować 
tych innych procesów decyzyjnych. Stąd np. może powstawać 
wrażenie, że nie widać na nich ochrony przyrody czy 
bezpieczeństwa państwa. Ale one są. Pokazują to mapy funkcji 
dopuszczalnych (za chwile). 
 
Plany powinny być wobec nich komplementarne. 

PZPPOM wersja „0” 



W − Akweny przeznaczone na lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń;  
T   − Akweny przeznaczone na transport; 
I    − Akweny przeznaczone na lokalizację obiektów infrastruktury technicznej z wyróżnieniem: 
 Ip  − Infrastruktura portowa − akweny przeznaczone na zapewnienie dostępu do portów; 
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; 
D  − Akweny przeznaczone na dziedzictwo kulturowe;  
R  − Akweny przeznaczone na rybołówstwo; 
A  − Akweny przeznaczone na akwakulturę; 
E  − Akweny przeznaczone na lokalizację obiektów do pozyskiwania i gromadzenia energii 
odnawialnej; 
K  − Akweny przeznaczone na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie kopalin z wyróżnieniem: 
 Kp − Akweny przeznaczone na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin; 
S  − Akweny przeznaczone na turystykę, sport i rekreację; 
B  − Akweny przeznaczone na obronność i bezpieczeństwo państwa; 
N  – Akweny przeznaczone na badania naukowe; 
P   − Akweny przeznaczone na zachowanie rezerwy przestrzeni na przyszłość;  
C   − Akweny przeznaczone na ochronę brzegu, w tym ochronę nagromadzeń piasku temu celowi 
służących (zabezpieczenie naturalnych procesów dynamicznych); 
M  – Wielofunkcyjny rozwój gospodarczy − akwen przeznaczony na rozwój funkcji gospodarczych 
(turystyka, transport) i ochronę brzegu. 



 
Podział na akweny oznaczone symbolami cyfrowo - literowymi (funkcja podstawowa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

T − Akweny przeznaczone na transport 

I − Akweny przeznaczone na lokalizację infrastruktury technicznej z wyróżnieniem: 
 Ip − Infrastruktura portowa − przeznaczone na zapewnienie dostępu do portów 

O − Akweny przeznaczone na ochronę środowiska i przyrody w podziale na: 
 Op –przeznaczone na ochronę przyrody; 
 Os − przeznaczone na ochronę środowiska i przyrody ze szczególnym      
 uwzględnieniem środowiska kulturowego 

K − Akweny przeznaczone na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie kopalin ze złóż 

E − Akweny przeznaczone na lokalizację obiektów do pozyskiwania i gromadzenia energii 
odnawialnej 

B − Akweny przeznaczone na obronność i bezpieczeństwo państwa 

P − Akweny przeznaczone na zachowanie rezerwy przestrzeni na przyszłość  

C − Akweny przeznaczone na ochronę brzegu (zabezpieczenie naturalnych procesów 
dynamicznych) 

M – Wielofunkcyjny rozwój gospodarczy − akwen przeznaczony na rozwój funkcji 
gospodarczych (turystyka, transport) i ochrony brzegu (Zatoka Gdańska) 
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FUNKCJA PODSTAWOWA AKWENY Łączna powierzchnia  

Ochrona przyrody Op-1, Op-2, Op-3                         (3 akweny) 922,14 km2 

Ochrona środowiska i przyrody ze szczególnym 

uwzględnieniem środowiska kulturowego 
Os-1                                                (1 akwen) 209,65 km2 

Transport 

T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-

11, T-12, T-13, T-14,T-15,T-16, T-17, T-18,                                                            

.                                                        (18 akwenów) 

7 014,98 km2 

Infrastruktura techniczna I-1                                                      (1 akwen) 195,66 km2 

Infrastruktura portowa 
Ip-1, Ip-2, Ip-3, Ip-4, Ip-5, Ip-6, Ip-7, Ip-15                         

.                                                          (8 akwenów) 
353,82 km2 

Poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin oraz 

wydobywanie kopalin 
K-1, K-2, K-3, K-4, K-5, K-6,            (6 akwenów) 419,09 km2 

Obronność i bezpieczeństwo państwa B-1, B-2, B-3, B-4, B-5                     (5 akwenów) 1 299,85 km2 

Pozyskiwanie energii odnawialnej E-1, E-2, E-3                                      (3 akweny) 2 568,96 km2 

Ochrona brzegu 
C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7,C-8, C-9                 .                       

.                                                            (9 akwenów) 
590,16 km2 

Rezerwa przestrzeni na przyszłość 

P-1, P-2, , P3, -4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-

11, P-12, P-13, , P-14, P-15, P-16, , P-17, P-18, P-

19, P-20, P-21 , P-22, P-23 , P-24 , P-25 , P-26    .              

.                                                            (26 akwenów) 

18 027,37 km2 

Wielofunkcyjny rozwój gospodarczy M-1                                                     (1 akwen) 999,38 km2 
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Liczba 81 akwenów wynika z: 
 
 potrzeby zapewnienia przestrzeni funkcjom uznanym za 

najważniejsze w Polityce Morskiej RP i w  ustawie o obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; 
 

 potrzeby zachowania równowagi między szczegółowością planu  
a jego czytelnością dla osób kształtujących zagospodarowanie 
przestrzenne obszarów morskich; 
 

 problemy szczegółowe będą podjęte w planach szczegółowych i tam 
akweny będą mniejsze i precyzyjnie opisane (np. taki plan może 
powstać dla strefy wzdłuż brzegu aby godzić potrzeby rozwoju 
turystyki ochrony środowiska i ochrony brzegu).  

PZPPOM wersja „0” 



Nie wydzielono  akwenów przeznaczonych na akwakulturę (A), 
rybołówstwo (R), turystykę, sport i rekreację (S) oraz podwodne 
dziedzictwo kulturowe (D) i infrastrukturę liniową.  

Trzy pierwsze funkcje zamierza się dopuścić wszędzie tam gdzie jest to 
możliwe, czyli akwakulturę na obszarach o funkcji podstawowej 
związanej z energetyką wiatrową (synergia) a rybołówstwo i turystykę 
morską na całym  obszarze planu z koniecznymi wyjątkami (np. 
odnośnie obszarów zamkniętych).   

Ochronę dziedzictwa kulturowego i infrastrukturę liniową (kable 
rurociągi) zamierza się natomiast zapewnić w planie poprzez 
wydzielenie podakwenów i/oraz przez przepisy  i rozstrzygnięcia 
obowiązujące na całym obszarze objętym planem. 
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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” 



Mapy dopuszcen: rybołowstwo, ochrona środowiska, badania 
naukowe etc. Kazda mapa osobna   infrastruktury 







W projekcie planu w wersji v.0 nie wyodrębniono funkcji 
odnoszącej się do sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń (W) gdyż 
pojawią się one prawdopodobnie dopiero w planach 
szczegółowych lub jako podakweny w przedmiotowym projekcie 
planu w wersji v.1. 

 
Kłopotem jest to, ze funkcja  pozyskiwanie energii odnawialnej  

w przypadku konstrukcji farm wiatrowych oznacza także 
budowanie „sztucznych wysp” bo filary to elementy konstrukcyjne. 
Trzeba było jakoś te sprawy rozdzielić. 
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Będziemy wdzięczni za uwagi w dyskusji jeśli jakiejś funkcji brakuje. 

Np. otrzymaliśmy sugestie, że powinna się pojawić funkcja zrzutu do 
morza zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych. 

Pytanie czy to ma być nowa funkcja czy  nie powinna ona być ujęta w 
funkcji infrastruktura techniczna, jako jej specyficzny rodzaj? 

Prosimy  też  o uwagi do wydzielenia akwenów. Niektóre wydzielenia 
są oparte na badaniach naukowych (np. intensywność żeglugi) inne na 
aktach prawnych (np. poligony) ale niektóre wynikają z wiedzy 
eksperckiej zespołu (np. infrastruktura portowa wydzielona tak aby 
umożliwić dostęp i rozwój portów, podobnie wydobycie) 
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Na obszarze całego planu obwiązują wymogi (w tym zakazy i nakazy) wynikające z:  
 
 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej  

i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2145);  

 szereg uwarunkowań przestrzennych - wymóg zapewnienia swobody i bezpieczeństwa 
żeglugi, ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego, ochrony przyrody, ochrony brzegu  
i utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska czy 
zakaz wznoszenia i wykorzystywania elektrowni wiatrowych na morskich wodach 
wewnętrznych i morzu terytorialnym.  

Realizacji tych wymogów służy szereg rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych np. 
możliwość ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń 
czy też ustanowienia strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa w wodach wewnętrznych 
oraz na morzu terytorialnym.  

Na mocy tej ustawy przygotowany został także „Program ochrony brzegów morskich” 
(mający także rangę ustawy - Dz. U. z 2016 r. poz. 678) wskazujący rejony – odcinki brzegu, 
dla których zaplanowano szczegółowe nakłady na realizację zadań programu w latach 2004-
2023. 
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Na obszarze całego planu obwiązują wymogi (w tym zakazy i nakazy) wynikające z:  
 

  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 
1131 z późn. zm.); obszary dla których ustanowiono użytkowanie górnicze (koncesja) 
wymagają respektowania postanowień koncesji co w praktyce oznacza nadanie funkcji 
podstawowej „K”. 

  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
519) z późn. zm.); ustawa definiuje zasady funkcjonowania Państwowego Monitoringu 
Środowiska co oznacza konieczność alokacji odpowiedniego quantum przestrzeni morskiej 
na rzecz funkcji „ochrona środowiska”. 

 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.); 
ustawa jest wdrażana m.in. poprzez Krajowy Program Ochrony Wód Morskich, z którego 
wynika konieczność alokacji odpowiedniego quantum przestrzeni morskiej na rzecz funkcji 
„badania naukowe”. Pozostałe nakazy i zakazy (np. wyłączenie z zagospodarowania stref 
istotnych z punktu widzenia zachowania gatunków objętych wskaźnikiem bądź siedlisk 
cennych przyrodniczo, czy wprowadzenie zakazu/ograniczeń trałowania w planach 
zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich ) mają charakter zlokalizowany i są 
uwzględnione przy wydzielaniu akwenów. 

PZPPOM wersja „0” 



Na obszarze całego planu obwiązują wymogi (w tym zakazy i nakazy) wynikające z:  
 

  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. Dz. U. z 
2014 r. poz. 1446 z późn. zm.); wynika z niej nakaz uwzględnia obiektów podwodnego 
dziedzictwa kulturowego, objęcie ochroną przestrzeni tych obiektów i wskazania 
mechanizmów ochrony obiektów jeszcze nie zidentyfikowanych (to ostanie zdanie 
powinno zostać zrealizowane w wersji v.1 projektu planu). 

 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z 
późn. zm.); wynika z niej wymóg uwzględniana obiektów i obszarów objętych ochroną na 
mocy tej ustawy i wzięcia pod uwagę zapisów rozstrzygnięć w planach zadań ochronnych i 
w planach ochrony obszarów Natura 2000, parków narodowych i rezerwatów; 
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Na obszarze całego planu obwiązują wymogi (w tym zakazy i nakazy) wynikające z:  
 

  ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. z 2016 r. poz. 281 z późn. 
zm.); w planie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich uwzględnia 
się wyznaczone na mocy i na podstawie tej ustawy strefy eksploatacji statków, strefy 
całorocznej i strefy czasowo ograniczonej eksploatacji, w których w zależności od 
posiadanej klasy statki te mogą uprawiać bezpieczną żeglugę – dotyczy w szczególności 
statków pasażerskich i promów pasażerskich typu ro-ro, tras żeglugowych i systemów 
rozgraniczania ruchu. Proponuje się, aby to zadanie zostało wykonane w planie wersja v.1. 

 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. Nr 2015 poz. 222 z późn. 
zm); w planie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich uwzględnia 
się podział obszarów połowowych ze względu na wydawanie dla nich specjalnych 
pozwoleń połowowych zróżnicowanych ze względu na segmenty floty statków rybackich  
(5 m, 12 m). Proponuje się, aby to zadanie zostało wykonane w planie wersja v.1. 
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Powstanie do styczna 2018 jako efekt 

konsultacji społecznych  

i uwag zgłoszonych przez Zespół Prognozy 

Oddziaływania na Środowisko 

PZPPOM wersja „1” 



Przykładowa karta akwenu 



Uczestnictwo społeczeństwa 

 Projekt Planu zostanie poddany konsultacjom społecznym,  
w ramach, których zorganizowane są 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.  



Proszę o spostrzeżenia i komentarze 
dotyczące  niniejszej prezentacji. 

Adres kontaktowy: planymorskie@umgdy.gov.pl 


