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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.



§ Podstawa prawna (2)

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2205 z późn zmian)

➢ Plany zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, przyjmowane są w drodze
rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrami właściwymi do
spraw:

• środowiska
• gospodarki wodnej
• kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
• rolnictwa
• rybołówstwa
• transportu
• wewnętrznych oraz
• Ministrem Obrony Narodowej.

➢ Projekty planów sporządzają dyrektorzy urzędów morskich.
➢ W wyniku prac nad planem i wynikłych z tego tytułu wniosków, wszczęto

procedurę zmiany ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej, w sprawie przyjęcia planu w drodze rozporządzenia przez
Radę Ministrów.



§ Podstawa prawna (3)

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 (4)

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 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405)

➢ 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;



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

• 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 – 29-30.05.2018 r.

• Wyłożenie projektu planu z prognozą – 19.06.2018 r.; trzecie spotkanie konsultacyjne (SK3) – 5.07.2018 r. 

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

• Ponowne uzgodnienia > opracowanie projektu planu (v.3)

• Trzecie spotkanie m-nar (SM3) oraz czwarte krajowe spotkanie konsult. (SK4) – II kwartał 2019

• Przedstawienie projektu planu ministrowi ds. rozwoju reg. oraz ministrowi ds. budownictwa, planowania i 
zagospodarowania oraz mieszkalnictwa; przekazanie informacji do GDOŚ;  udział w procedurze transgr.  

• Ponowne opinie i uzgodnienia – w ramach potrzeb

• Przekazanie projektu planu ministrowi ds. gospodarki morskiej



Procedura planistyczna (1)
dodatkowe spotkania konsultacyjne w celu opracowania wersji 1 

projektu planu
Organizacja branżowych spotkań poświęconych zagadnieniom:
▪ 17.10.2017 – przepływ przez morskie farmy wiatrowe

▪ 26.10.2017 – wydobycie

▪ 13.11.2017 – ochrona przyrody

▪ 15.11.2017 – infrastruktura liniowa

▪ 21.11.2017 – rybołówstwo

▪ 22.11.2017 – strefa przybrzeżna

▪ 23.11.2017 – Zatoka Gdańska

▪ 14.12.2017 - żegluga



Procedura planistyczna (2)
opracowanie projektu planu i Prognozy – opinie i uzgodnienia

Art. 37g ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej

i administracji morskiej:

Organy dokonują uzgodnień albo przedstawiają opinie w terminie nie dłuższym niż 45
dni od dnia udostepnienia projektu planu, tj. od daty wpływu wniosku o opinię /
uzgodnienie.

Dyrektor urzędu morskiego może uznać za uzgodniony projekt planu w przypadku,

w którym organy nie określa warunków, na jakich uzgodnienie może nastąpić.

Nieprzedstawienie stanowiska lub warunków, na jakich uzgodnienie może nastąpić

w terminie 45 dni uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem lub zaopiniowaniem
projektu planu.



Procedura planistyczna (3)
opracowanie projektu planu i Prognozy do opinii, uzgodnień i 

konsultacji (v.1)
➢ Opracowanie projektu planu i prognozy (v.1) do uzgodnień i 

konsultacji

– I kwartał 2018 r.

➢ 29.05.2018 r. – wystąpiono o opinie projektu planu do 8 organów w 
tym do:

▪ wojewódzkich konserwatorów zabytków (2),

▪ dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (2),

▪ ministra właściwego ds. zdrowia,

▪ właściwego organu nadzoru górniczego

▪ organów właściwych w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko (2)

Na powyższe wystąpienie odpowiedziały 4 organy w tym 3 pozytywnie, a jeden 
negatywnie.



Procedura planistyczna (4)
opracowanie projektu planu i Prognozy do opinii, uzgodnień i 

konsultacji (v.1)

➢ 30.05.2018 r. – wystąpiono o uzgodnienie projektu planu do 50 organów 
w tym do:

▪ wójtów, burmistrzów, prezydentów miast położonych w bezpośrednim sąsiedztwie 
obszaru objętego planem (32 organy)

▪ regionalnych dyrektorów ochrony środowiska (2)

▪ Ministra Obrony Narodowej oraz ministrów właściwych do spraw: gospodarki, 
energii, rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych, turystyki, 
łączności, transportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (9)

▪ marszałków województw (2)

▪ dyrektorów parków narodowych (2)

▪ podmiotów zarządzających portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla 
gospodarki narodowej (3)

Na powyższe wystąpienia odpowiedziało 30 organów w tym 19 pozytywnie, a 11 
negatywnie



Procedura planistyczna (5)
opracowanie projektu planu i Prognozy do opinii, uzgodnień i 

konsultacji (v.1)
➢ 4.06.2018 r. – ogłoszenie o planowanym wyłożeniu projektu planu z Prognozą –

BIPy urzędów morskich, prasa;

➢ 19.06.2018 r. – wyłożenie projektu planu z Prognozą na stronie internetowej 
Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w siedzibie Urzędu;

Możliwość wnoszenia uwag do 1go sierpnia 2018 r.

➢ 5.07.2018 r. – dyskusja

publiczna w Szczecinie



Procedura planistyczna (6)
opracowanie projektu planu i Prognozy uwzględniającego opinię, 

uzgodnienia oraz wnioski z dyskusji publicznej (v.2)

➢ Opracowano projektu planu i prognozy (v.2) uwzględniającego opinię, uzgodnienia oraz 
wnioski z dyskusji publicznej
– IV kwartał 2018 r.

➢ 28.12.2018 r. – wystąpiono o ponowne uzgodnienie projektu planu do 50 organów w 
tym do:

▪ wójtów, burmistrzów, prezydentów miast położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 
objętego planem (32 organy)

▪ regionalnych dyrektorów ochrony środowiska (2)
▪ Ministra Obrony Narodowej oraz ministrów właściwych do spraw: gospodarki, energii, 

rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych, turystyki, łączności, transportu, 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (9)

▪ marszałków województw (2)
▪ dyrektorów parków narodowych (2)
▪ podmiotów zarządzających portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej 

(3)

Na powyższe wystąpienie odpowiedziało 22 organy z czego 9 organów odmówiło uzgodnienia, a 13 
uzgodniło projekt.



Procedura planistyczna (7)
opracowanie projektu planu i Prognozy uwzględniającego ponowne 

uzgodnienia (v.3)

➢ Aktualnie trwają prace nad opracowaniem wersji 3 projektu planu wraz z 
prognozą, uwzględniającej ponowne uzgodnienia, która Zamawiającemu 
ma zostać przekazana w połowie lipca 2019 r. Prezentowana wersja na 
spotkaniu, jest jeszcze nie ostateczna i może ulec niewielkim modyfikacją.

➢ Podczas prac nad planem, zarówno nad obecną wersją jak i poprzednimi, 
napotkaliśmy na wiele problemów. Jednym z nich było sektorowe 
podejście interesariuszy i pogodzenie w planie poszczególnych oczekiwań 
w taki sposób, aby zachować równowagę. Przykładem może być kolizja na 
poziomie ministerialnym, pomiędzy możliwością wydobycia we wszystkich 
projektowanych akwenach, a wyznaczeniem terenów-akwenów, pod 
obszary wojskowe – poligony, gdzie wydobycie jest ograniczane, bądź 
wręcz zakazane.



Procedura planistyczna (8)
Dalsze etapy prac

➢ 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;

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

➢ Poinformowanie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwym 
transgranicznym oddziaływaniu na środowisko; przekazanie projektu panu z prognozą; 
uczestnictwo w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na 
środowisko;

➢ Uzyskanie ponownych opinii i uzgodnień w razie potrzeby;
➢ Przedłożenie projektu planu ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej.

Dokładny termin przekazania projektu planu z prognozą do ministra właściwego ds.
gospodarki morskiej zależy od długości trwania procedury transgranicznej.

➢ Wersja 1: przyjęcie w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw
gospodarki morskiej oraz ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z pozostałymi
ministerstwami.

➢ Wersja 2: przyjęcie w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów.



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

1) Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla Zalewów:
➢ Projekty planów dla Zalewu Kamieńskiego i Szczecińskiego - w trakcie opracowywania

➢ Projekt planu dla Zalewu Wiślanego – przygotowywanie procedury przetargowej (2 krotnie nie 
wyłoniono wykonawcy w procedurze przetargowej)

2)   Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla wód portowych
➢ Projekty planów dla wód portowych w  Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Dziwnowie, Trzebieży - w 

trakcie opracowywania;

➢ Projekty planów dla wód portowych w  Kołobrzegu, Dźwirzynie, Darłowie, Ustce, Rowach, Łebie -
w trakcie opracowywania;

➢ Projekt planu dla wód portowych w  Elblągu - przygotowywanie procedury przetargowej (2 krotnie 
nie wyłoniono wykonawcy w procedurze przetargowej);

➢ Projekty planów dla wód portowych w  Gdyni, Gdańsku, Helu, Władysławowie – przygotowywanie 
procedury przetargowej (2 krotnie nie wyłoniono wykonawcy w procedurze przetargowej)

3)   Szczegółowe projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych 
akwenów, m.in. dla Zatoki Gdańskiej i strefy przybrzeżnej.



planymorskie@umgdy.gov.pl


