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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

➢ Projekt planu zagospodarowania obszaru morskiego sporządza właściwy terytorialnie
dyrektor urzędu morskiego;

➢ Plan zagospodarowania jest przyjmowany w drodze rozporządzenia przez Radę
Ministrów;

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



§ Podstawa prawna (2)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 maja 2017 r. w sprawie 

wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich 
wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej

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

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



Dotychczas wykonane dokumenty planistyczne
(dostępne na stronie www.umgdy.gov.pl):

1) Studium zagospodarowania przestrzennego polskich 
obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi (Instytut 
Morski w Gdańsku)

2) Projekt planu zagospodarowania przestrzennego

Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000 

(na etapie przyjmowania przez Radę Ministrów)

Uwaga: ww. opracowania nie obejmowały morskich wód 
wewnętrznych Zalewu Wiślanego.



Pozostałe projekty planów zagospodarowania obszarów morskich w 
opracowaniu (1)

Projekty planów opracowywane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni:

➢ Projekty planów zagospodarowania przestrzennego akwenów portów 
morskich w Gdyni, Gdańsku, Helu, Władysławowie, Elblągu

➢ Projekty planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów 
morskich dla portów w Łebie, Ustce i Rowach – przejęte po 
rozwiązanym Urzędzie Morskim w Słupsku

➢ Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej (plan szczegółowy)

➢ Projekt planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko dla wód przyległych do brzegu 
morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby (plan szczegółowy)



Pozostałe projekty planów zagospodarowania obszarów morskich w 
opracowaniu (2)

Projekty opracowywane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w 
Szczecinie:
➢Projekty planów zagospodarowania przestrzennego polskich 
obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego i Kamieńskiego
➢Projekty planów zagospodarowania przestrzennego morskich 
wód wewnętrznych w granicach portów w Szczecinie, 
Dziwnowie, Trzebieży, Mrzeżynie, Świnoujściu i Policach
➢Projekty planów zagospodarowania przestrzennego polskich 
obszarów morskich dla portów w Darłowie, Kołobrzegu i 
Dźwirzynie – przejęte po rozwiązanym Urzędzie Morskim w 
Słupsku



Projekt planu zagospodarowania przestrzennego  Zalewu Wiślanego 
– dotychczas wykonane prace (1)

1) Publikacja na BIP, w prasie i tablicy ogłoszeń ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania projektu 
planu – 17.07.2020

2) Zawiadomienie na piśmie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu instytucji i organów 
uzgadniających i opiniujących projekt planu – 20.07.2021 r., tj.:

• 1 Burmistrz Miasta Braniewa 2 Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
• 3 Burmistrz Miasta Krynica Morska 4 Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
• 5 Burmistrz Tolkmicka 6 Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w 

Gdańsku
• 7 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 8 Marszałek Województwa Pomorskiego
• 9 Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego 10 Minister Aktywów Państwowych
• 11 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 12 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej
• 13 Minister Infrastruktury 14 Minister Klimatu
• 15 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 16 Minister Obrony Narodowej
• 17 Minister Rozwoju 18 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
• 19 Minister Środowiska 20 Minister Zdrowia
• 21 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku 22 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w 

Olsztynie
• 23 Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku 24 Prezydent Miasta Elbląg

• 25 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku 26 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 
Olsztynie

• 27 Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie
• 28   Wójt Gminy Braniewo 29 Wójt Gminy Elbląg

Dodatkowo zawiadomiono 38 interesariuszy na piśmie.



Projekt planu zagospodarowania przestrzennego  Zalewu Wiślanego 
– dotychczas wykonane prace (2)

3) Publikacja ogłoszenia o zamieszczeniu na BIP wykazu uwag i wniosków –
26.11.2020 r.



Projekt planu zagospodarowania przestrzennego  Zalewu Wiślanego 
– dotychczas wykonane prace (3)

4) Opracowanie opisu założeń do projektu planu – wrzesień 2020 r.

5) Przygotowanie propozycji zakresu i stopnia szczegółowości 
informacji wymaganych w Prognozie – październik 2020 r.

6) Otrzymanie uzgodnienia zakresu Prognozy z Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku – listopad – grudzień 2020 r.

7) Zebranie materiałów planistycznych i opracowanie charakterystyki 
uwarunkowań wraz z koncepcją kierunków zagospodarowania 
przestrzennego obszaru objętego planem oraz danych źródłowych 
niezbędnych do opracowania prognozy – styczeń 2021 r.

8) Wstępny Projekt planu  oraz Prognozy – kwiecień 2021 r.

9) Pierwsze krajowe spotkanie konsultacyjne – 26.04.2021 r.                                    



Projekt planu zagospodarowania przestrzennego  Zalewu Wiślanego 
– harmonogram dalszych prac (1)

1) Projekt planu i Prognozy do konsultacji publicznych i 
uzgodnień (v.1) – III kwartał 2021 r.

2) Wystąpienie o opinie i uzgodnienia projektu planu z Prognozą 
ooś – III kwartał 2021 r.

3) Ogłoszenie o planowanym wyłożeniu projektu planu  z 
Prognozą – III / IV kwartał 2021 r.

4)Wyłożenie projektu planu z Prognozą - III / IV kwartał 2021 r.

5) Drugie krajowe spotkanie konsultacyjne (SK2) - dyskusja 
publiczna – IV kwartał 2021 r.

6) Spotkanie konsultacyjne na poziomie międzynarodowym – IV 
kwartał 2021 r.



Projekt planu zagospodarowania przestrzennego  Zalewu Wiślanego 
– harmonogram dalszych prac (2)

7) Projekt planu po konsultacjach publicznych i uzgodnieniach (v.2)
Wystąpienie o ponowne uzgodnienia projektu planu z Prognozą ooś – I/II 
kwartał 2022 r.
8) Wystąpienie o ponowne uzgodnienia projektu planu z Prognozą ooś – II 
kwartał 2022 r.
9) Projekt planu i Prognoza po ponownych uzgodnieniach (v.3) – III kwartał 
2022 r.
10) Przedstawienie Projektu planu ministrowi właściwemu ds. rozwoju 
regionalnego – III kwartał 
11) Przedstawienie Projektu planu ministrowi właściwemu ds. 
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa - III / IV kwartał 2021 r.
12) Przedłożenie projektu planu ministrowi ds. gospodarki morskiej – IV 
kwartał 2022 r.



DZIĘKUJEMY


