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ZAŁOŻENIA PLANU (1) 
GŁÓWNYM CELEM jest stworzenie narzędzia, które umożliwi 
koordynację i równoważenie różnorodnych potrzeb (żeglugi, rozwoju 
portów, rybołówstwa, inwestorów, gmin nadmorskich, ochrony 
przyrody itd.) z uwzględnieniem konfliktów jakie już występują lub 
mogą wystąpić w związku z użytkowaniem przestrzeni morskiej. 
 
Plan musi: 
 Zinwentaryzować obecną i przyszłą działalność na morzu 
 Uregulować sposób postępowania w sytuacjach konfliktowych 
 chronić trwałość zasobów i procesów naturalnych dla przyszłych 

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 zaplanowania. 

 Plan ma chronić najbardziej cenne i unikalne zasoby 
przestrzenne przed niemożnością ich wykorzystania  
w przyszłości. 





Zagadnienia do omówienia 

1. Zalecenia przestrzenne w planowaniu infrastruktury przestrzennej 

2. Przebieg infrastruktury 

3. Zapisy w PZPPOM 

4. Transgraniczny charakter infrastruktury przesyłowej– potrzeby, 
możliwości, propozycje „bram transgranicznych” 

 



Infrastruktura techniczna 

kable, rurociągi, budowle hydrotechniczne oraz inne 
obiekty i urządzenia służące w szczególności: 

 bezpieczeństwu żeglugi,  

 poszukiwaniu, rozpoznawaniu kopalin lub 
wydobywaniu i przesyłowi kopalin,  

 pozyskiwaniu i przesyłowi energii. 

 

o Rurociągi zrzutowe, poboru, itp. 

o Kable telekomunikacyjne 



przesył 

Planowana infrastruktura liniowa to przede wszystkim następstwo rozwoju 
sektora energetycznego i wydobywczego oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego państwa poprzez dywersyfikację źródeł dostaw surowców. 

Szczególnie podkreślanym zadaniem strategicznym na rzecz bezpieczeństwa 
energetycznego jest uruchomienie wydobycia surowców energetycznych  
z krajowych złóż niekonwencjonalnych, rozwój infrastruktury sieciowej i 
wytwórczej na bazie paliwa węglowego i gazowego oraz zapewnienie 
zróżnicowanego dostępu do źródeł i dróg dostaw surowców energetycznych.  
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• Zalecenia przestrzenne w planowaniu 
infrastruktury przestrzennej 

 



Zalecenia przestrzenne  
– infrastruktura DNV Noble Denton 

DNV Noble Denton  (0035/ND) rozdział 10 normy.  

Z punktu widzenia rekomendacji dla planistów i PZPPOM:  

Poprawne umiejscowienie korytarzy infrastrukturalnch powinno być procedowane zgodnie z 
istniejącym prawem (tj. prawomocne decyzje lokalizacyjne), ponadto pod uwagę powinno brać się 
takie zagadnienia jak: 

a. 10.2.5 Przewidywanie miejsc krzyżowania infrastruktury technicznej, 

b. 10.2.6 Kierunek układania, ponadto objętość przewidywanych elementów, ilość  

c. 10.2.9 Identyfikacja miejsc o wysokim ryzyku potencjalnego zniszczenia infrastruktury 
(skrzyżowania tras nawigacyjnych, kotwicowiska, miejsca połowu trałem dennym) 

d. 10.2.18 Należy pamiętać, że cała powierzchnia obszaru z pozwoleniem może być zajęta, 
ponieważ należy zachować odległości pomiędzy elementami infrastruktury liniowej ze 
względu na prace naprawcze. 

e. 10.2.19 Skrzyżowania korytarzy infrastruktury technicznej powinny odbywać się na jak 
najmniejszej powierzchni pod kątem 90 stopni  

f. 10.3.7 Kable eksportujące energię wytworzoną z morskich farm wiatrowych mogą być 
układane w sąsiedztwie istniejących rurociągów, kabli telekomunikacyjnych i innych 
elementów infrastruktury technicznej 



Główne czynniki limitujące 

• właściwości linii brzegowej,  
• batymetria,  
• Głowne trasy żeglugowe 
• Poligony 
• Łowiska (narzędzia denne) 
• istniejące i planowane platformy i sztuczne wyspy,  
• podwodne obiekty hydrotechniczne,  
• odwierty, inne rurociągi lub kable podmorskie, 
• wraki,  
• odkrywki kopalin,  
• Osady 
• zatopiona amunicja 



Zalecenia przestrzenne  
– infrastruktura Spatial Offshore Grid Plan 

Draft of Spatial Offshore Grid Plan EEZ Balcic Sea 2016/2017  

Rozdział 5.4 Korytarze dla podmorskich kabli HVAC: 

a. 5.4.2 Zasady planistyczne: 

 Założenie maksymalnej ilości połączeń kablowych w korytarzach 

 Odległość pomiędzy równoległymi kablami 100m; 200m co drugi w zależności od warunków geo 

 Krzyżowanie infrastruktury z obszarami zarezerwowanymi dla transportu – możliwe 

 Należy unikać w miarę możliwości krzyżowania się kabli energetycznych, jeśli jest to nieuniknione 
odległość od punktów przecięć kabli pomiędzy kolejnymi skrzyżowaniami powinna wynosić 
250m 

 Należy zapewnić ochronę  podmorskich kabli energetycznych 

 Korytarze kabli energetycznych powinny możliwie jak najdalej omijać obszary Natura2000 (hab.) 

 Systemy układania i obsługi kabli powinny być przyjazne środowisku  

 Trasy korytarzy powinny zostać rozpoznane pod kątem możliwości występowania elementów 
podwodnego dziedzictwa kulturowego oraz potencjalnego występowania zatopionej amunicji 

 Na inwestorów zostaje nałożony obowiązek usunięcia kabla po czasie jego eksploatacji  



Zalecenia przestrzenne  
– infrastruktura ICPC 

International Cable Protection Committee Recomendation No.2 (Recommended Routing 
and Reporting Criteria for Cables in Proximity to Others):  

2.1 Każdorazowo planowanie korytarzy powinno poprzedzać szczegółowe badanie dna, 
głębokości, możliwości uszkodzeń mechanicznych – należy tak planować aby 
zminimalizować ryzyko zniszczenia 

2.2 Należy na najwcześniejszym etapie planowania korytarza wskazać potencjalne obszary 
krzyżowania się kabli z inną infrastrukturą liniową  (na tym etapie należy określić 
poszczególne informacje dotyczące głębokości, kąta skrzyżowania, ochrony miejsca 
skrzyżowania 

2.4 Skrzyżowania kabli z inną infrastrukturą powinno odbywać się pod kątem 90 stopni (nie 
mniejszym niż 45 stopni) 



 



zasady 

• Zasada rozmieszczenia infrastruktury energetycznej, przez koncentrację 
przedsięwzięć liniowych i węzłowych w szczególności w korytarzach 
infrastrukturalnych przy jednoczesnym koncentrowaniu nowej 
infrastruktury liniowej wzdłuż istniejących ciągów infrastrukturalnych 
transportowych i energetycznych. 

• Zasada eliminowania lub maksymalnego ograniczania negatywnego 
oddziaływania na środowisko, walory krajobrazu i bezpieczeństwo 
ludności, obiektów liniowej i punktowej infrastruktury systemów przesyłu i 
magazynowania gazu, ropy naftowej i produktów naftowych. 



Zalecenia przestrzenne podsumowanie 

Z analizy dostępnych i wybranych materiałów można wywnioskować, iż dla 
procesu planistycznego najważniejsza zagadnienia związane z wydzieleniem 
podakwenów infrastruktury liniowej to: 

 Zapewnienie zrównoważonego rozwoju POM 

 oszczędne gospodarowanie zasobami przestrzeni 

 Zwrócenie uwagi na możliwość występowania konfliktów przestrzennych związanych z 
bezpieczeństwem korytarzy infrastrukturalnych a innymi uwarunkowaniami 
użytkowania przestrzeni morskiej (rybołówstwo, infrastruktura portowa, wydobycie) 

 Zdefiniowanie potencjalnych skrzyżowań infrastruktury technicznej , wraz z ocenieniem 
zasad zachowania bezpieczeństwa w tych obszarach 

 Potencjalna ochrona korytarzy infrastrukturalnych (zakopanie w dnie, inne formy 
ochrony, bufory bezpieczeństwa, przepływ informacji) 

 Efektywne planowanie przestrzenne korytarzy infrastrukturalnych zgodnie z zasadzą 
ładu przestrzennego i ochrony interesów inwestorów i innych użytkowników morza 



Przebieg infrastruktury  
w Planie 

 



Nasze propozycje (ochrona ładu przestrzennego) – na planowanych decyzjach 

 





„korytarze multimodalne” 

 jest potrzeba? 

Jest możliwość? 



 



 

, 2016 



 



 





Propozycja zapisów 

• Zakaz utrzymania i układania infrastruktury liniowej 
poza podakwenem… czy rekomendacja utrzymania  
i układania infrastruktury liniowej w podakwenie 

 
• Możliwość układania elementów liniowych infrastruktury technicznej 

(ELIT) w odległości 100m (50 m w decyzji) 

• Prowadzenie ELIT równolegle 

• Konieczne przecięcia ELIT powinny być pod kątem 900 

• dopuszcza się możliwość prowadzenia kabli i rurociągów przy zachowaniu 
odległości 250m  
 



 Wymaga się (zaleca?) ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół istniejących elementów 

infrastrukturalnych, gdzie obowiązuje zakaz kotwiczenia (200 m od nominalnej osi 

kabla/rurociągu – kable telekomunikacyjne 50 m) 

 Dopuszcza się kotwiczenie związane z pracami budowlanymi, serwisowymi i 

demontującymi 

 Dopuszcza się kotwiczenie wynikające z sytuacji awaryjnych 

 Wymaga się stosowania technologii polegającej na układaniu kabli 

energetycznych/rurociągów pod powierzchnią dna morskiego w miejscach gdzie jest to 

możliwe, w innych przypadkach powinno stosować się inne zabezpieczenia trwałe 

 Wymaga się  przestrzegania zasad bezpiecznego wprowadzenia infrastruktury na ląd 

respektujących wymagania ochrony brzegu tak aby sposób lądowania kabla/rurociągu 

przechodził na odpowiedniej głębokości poniżej przeciętnego przebiegu rynien 

międzyrewowych (3 metry) 

Propozycja zapisów 



 W ciągu korytarza infrastrukturalnego kabla/rurociągu należy utrzymać zakaz 

kotwiczenia jednostek w strefie ochronnej kabla/rurociągu (zakaz ten będzie 

wynikał ze szczegółowych wytyczeń użytkowania przestrzeni zawartych w 

decyzjach przygotowanych przez administrację morską) 

 Zakaz rybołówstwa wykorzystującego  połowowe narzędzia  stawne z 

zakotwiczeniem w strefach ochronnej istniejącego kabla/rurociągu wskazanych 

jako niebezpieczne przez administrację morską (w miejscach newralgicznych tj. 

odcinki nie zakopane w dnie morskim - bez ochrony izolacji, skrzyżowania 

infrastruktury liniowej) 

 Zakaz prowadzenia prac poszukiwawczych (odwierty próbne)/wydobywczych złóż 

kopalin w strefie bezpieczeństwa kabla/rurociągu 

 Zakaz posadawiania konstrukcji  i sztucznych wysp w ciągu kabla/rurociągu 

(bezpośrednio na nim bądź w odległości mniejszej niż ustanowiona strefa 

bezpieczeństwa) 

Propozycja zapisów 



„strefy ochronne”  

Czy zawsze konieczne? 

Jaki cel 

Jakie zapisy? 



Zalecenia przestrzenne  
– infrastruktura CSRiC 



Skrzyżowania 

• Jakie zapisy? 

 





• Bramki transgraniczne 



Rozdział 6.3 (Postanowienia przestrzenne), dokładniej podrozdział 6.3.1 opisuje możliwość 
powstania „Gates” w związku z transgranicznym wymiarem planowanej infrastruktury technicznej 

 

 Planowane sieci na niemieckiej wyłącznej strefie ekonomicznej powinny uwzględniać przyszły 
rozwój infrastruktury technicznej na Bałtyku, plan niemiecki musi zapewniać miejsca takich 
połączeń w stosunku do sąsiednich państw (Dania, Szwecja, Polska). 

 

 Gates IV i V to połączenie Kadet Trench do MFW DK-D3, Elektra GC1, KNPQwest, SeaLion 

 Gate VIII to połączenie do Szwecji  

 Gates IX i X to połączenie od planowanych MFW na wodach terytorialnych Bornholmu 
Wikinger, Arkona-Becken Sudost 

Zalecenia przestrzenne  
– infrastruktura Spatial Offshore Grid Plan 



 



Proponowane bramki transgraniczne 



Proponowane bramki transgraniczne 



• Strefa brzegowa 

 



Opinia dotycząca dopuszczalności sytuowania stałych obiektów i realizacji niektórych 
przedsięwzięć w morzu w strefie przybrzeżnej i pasie technicznym brzegu morskiego – 

Andrzej Cieślak  

Wszelkie inwestycje wpływające na strefę brzegową nie powinny prowadzić do osłabienia 
podbrzeża. W innym przypadku skutkuje to zagrożeniem erozją (w niektórych przypadkach 
zagrożeniem zdrowia i życia ludzi). Oznacza to, że wszystkie przedsięwzięcia lokowane w strefie 
przybrzeżnej i pasie technicznym nie powinny powodować degeneracji naturalnego systemu 
ochrony brzegu tj.: 

- Nie mogą trwale zaburzać systemu transportu osadów w strefie przybrzeżnej i pasie 
technicznym (nie mogą powodować zmiany systemu falowania w tej strefie) 

- Nie mogą generować odbicia fal od elementów usytuowanych na brzegu 

- Nie mogą generować degradacji wydmy przedniej 

- Nie mogą powodować degradacji pokrywy roślinnej 

 

Powyższe warunki przekładają się na (wybrane): 

- Zakaz wykonywania głębokich wykopów w obrębie naturalnego systemu ochrony brzegu 
(obejmującego wydmę przednią, plażę i orientacyjnie pas szerokości 800-1000 m od linii wody w 
głąb morza). Kable i rurociągi winny przekraczać linię brzegu usytuowanymi dostatecznie 
głęboko pod dnem przewiertami sterowanymi  



Infrastruktura planowana (układ erozyjno-akumulacyjny) 


