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Summary. The paper presents the progress in development of maritime spatial plans of marine 

areas in Poland. Its starting point is the historical and international context. Comparative analysis 

leads to the conclusion that the Polish maritime spatial plans are compatible with the plans of such 

type prepared or under preparation in the neighboring Baltic Sea region countries. The adequate 

process was launched ensuring necessary collaboration between national and international insti-

tutions that is a key condition for the proper preparation of such types of plans. The main barriers 

are of axiological nature. Also missing is a purposeful system for collecting and processing data 

for plans for marine areas in Poland. 
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WSTĘP 

Planowanie przestrzenne obszarów morskich stanowi jeden z wielu procesów zarządzania 

zasobami morza. W Europie ma niedługą historię. Pierwszy plan przestrzenny obszarów morskich 

przygotowany został przez służby planistyczne kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze 

Przednie (Heinrichs i in. 2005) i wszedł w życie w 2005 r. (Zaucha 2014a). Stary kontynent 

wyprzedził pod tym względem USA i Kanadę, ustępując jedynie Australii uznawanej za koleb-

kę planowania przestrzennego obszarów morskich (Zaucha 2009a). 

Impulsem do podjęcia tego typu działań było narastanie konfliktów przestrzennych wobec 

zasobów morskich, związane z pojawieniem się nowych sposobów użytkowania morza, takich 

jak energetyka wiatrowa czy intensywna akwakultura (Zaucha 2009b); dotyczyło to również 

Polski (Zaucha 2009c). Ponieważ przestrzeń morska stanowi podręcznikowy przykład tzw. 

niedoskonałości rynku (Stiglitz 2005), potrzebna była interwencja administracji publicznej, która 

przybrała kształt planowania przestrzennego obszarów morskich, nazwanego tak na wzór 

podobnych procesów na lądzie. W ten oto sposób, oprócz regulacji dotyczących ochrony 

ekologicznie cennych obszarów morskich, ograniczenia ruchu statków na konfliktowych akwenach 

w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej (Hajduk i Montewka 2007) czy przepisów 

dotyczących wykorzystania zasobów morza żywych i nieożywionych, pojawiły się w pierwszej 

dekadzie obecnego wieku plany przestrzenne obszarów morskich. Nastąpił szybki rozwój tego 

rodzaju planowania w różnych krajach na całym świecie (Jay i in. 2013). 
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Ponieważ morze ma charakter transgraniczny, pojawiła się równocześnie potrzeba harmo-

nizacji tych działań w obrębie basenów morskich. W 2001 roku takie postulaty sformułowano 

podczas konferencji ministrów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne w regionie bałtyckim 

VASAB (2001). Były one pokłosiem zainicjowanego przez członków VASAB projektu BaltCoast 

(Zaucha 2007). W regionie bałtyckim utworzono grupę zadaniową HELCOM-VASAB ds. 

planowania przestrzennego obszarów morskich, która przygotowała bałtyckie zasady tego 

planowania (Zaucha 2014a). Również Komisja Europejska uznała planowanie przestrzenne za 

jedno z trzech głównych narzędzi zintegrowanej polityki morskiej UE. Znalazło to wyraz 

w zielonej księdze i niebieskich księgach dotyczących tej polityki (European Commission 2006, 

2007a, b), a w roku 2014 przybrało kształt dyrektywy ramowej (European Commission 2014). 

Polska oficjalnie proces planowania przestrzennego obszarów morskich rozpoczęła dopiero 

w listopadzie 2013 r. Pojawia się więc pytanie, w jakim stopniu wpisuje się on w powyższy 

kontekst międzynarodowy i w jakim zakresie spełnia standardy zawarte w tego typu dokumen-

tach jak Dyrektywa UE. Odpowiedź na to pytanie warunkuje trwałość i sensowność procesów 

planistycznych obszarów morskich w Polsce, a zarazem pozwala z optymizmem oczekiwać 

realizacji priorytetu polskiej polityki morskiej dotyczącego usprawnienia zarządzania morskiego 

(Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej 2013). 

ISTOTA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW MORSKICH  

Według VASAB „(…) planowanie przestrzenne obszarów morskich należy traktować jako 

prawnie zdefiniowany hierarchiczny proces godzenia konkurencyjnych potrzeb w zakresie 

wykorzystania przestrzeni morskiej (powierzchni morza, wód i dna) w zgodzie z wartościami 

i celami danej społeczności, które to cele i wartości można odnaleźć w międzynarodowych 

i krajowych priorytetach oraz porozumieniach. Tak zdefiniowane planowanie kształtuje 

i monitoruje rozwój przestrzenny obszarów morskich przy wykorzystaniu odpowiednich instru-

mentów (np. wizji, strategii planów przestrzennych)”1 (Zaucha 2008, s. 2). Morskie planowanie 

przestrzenne określa nie tylko dopuszczalne i wykluczone formy zagospodarowania danego 

akwenu, ale także kształtuje generalne reguły zagospodarowywania obszarów morskich (np. 

układanie kabli w równoległych wiązkach) oraz wytyczne kierunkowe w tym zakresie (np. 

potrzebę wykorzystania obszarów morskich tak, aby możliwie dużą ich część można było 

zostawić do decyzji przyszłych pokoleń czy też potrzebę unikania lokowania na obszarach 

morskich tego, co może być z większym pożytkiem umiejscowione na lądzie). 

W literaturze przedmiotu podkreślana jest odmienność przestrzeni morskiej i lądowej jako 

przedmiotu planowania. Wskazywane są (Zaucha 2009a) następujące wyróżniki przestrzeni 

morskiej: 

– trójwymiarowy charakter przestrzeni morskiej – większa liczba kombinacji różnych typów 

użytkowania – akweny przeznaczone na lokalizację rurociągów i kabli podwodnych mogą 

być wykorzystywane także na potrzeby sportu i rekreacji; 

– odmienna dynamika procesów dyfuzji – np. znacznie szybsze rozchodzenie się zanieczysz-

czeń niż na lądzie i łatwiejsza penetracja zanieczyszczeń w środowisku morskim; 

                                                           
1
 Inne definicje zob. Zaucha (2009a), s. 26–28. 
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– większe znaczenie czynnika transgranicznego – granica państwa nie jest barierą dla np. 

zanieczyszczeń, hałasu, wibracji czy napływu organizmów obcych dla danego ekosystemu; 

– większą, niż na lądzie, elastyczność kształtowania korytarzy transportowych w zależności 

np. od potrzeb innych użytkowników obszarów morskich; 

– większe znaczenie procesów hydrograficznych i geomorfologicznych, np. dotyczących 

kształtowania linii brzegowej, utrzymania głębokości torów wodnych etc.; 

– trudniejszą dostępność danych i informacji dotyczących obecnego i przyszłego wykorzysta-

nia i kształtowania się przestrzeni; kosztowne badania podwodne; 

– kłopoty z przestrzenną atrybucją danych społeczno-gospodarczych (brak regionów staty-

stycznych na wzór NUTS na lądzie);  

– kwestie własnościowe (nikły udział własności prywatnej, zróżnicowanie władztwa nad 

przestrzenią, np. znaczne ograniczenia władztwa nad przestrzenią w odniesieniu do wy-

łącznej strefy ekonomicznej); 

– odmienne, niż na lądzie, procesy kształtowania zagospodarowania przestrzennego (decy-

dujące są zasoby i kwestie geomorfologiczne czy hydrograficzne, a nie np. sieć osadnicza 

i relacje między podmiotami gospodarczymi); 

– niski poziom świadomości społecznej dotyczący konfliktów przestrzennych, kosztów ułom-

ności rynku, a co za tym idzie potrzeby planowania (np. „opór” tzw. tradycyjnych władców 

przestrzeni morskiej przed pojawieniem się jej nowych użytkowników). 

Analizowane są też specyficzne dla planowania przestrzennego obszarów morskich bariery 

dotyczące zasilania tego procesu w wiedzę i informacje. Dotyczą one: braku wiedzy, braku 

przestrzennej atrybucji istniejącej wiedzy (wiedzy aprzestrzennej), niemożliwości uzyskania 

istniejących informacji (wiedzy ukrytej), braku informacji dotyczących przyszłości (wiedzy 

statycznej), braku porozumienia i niedoskonałej komunikacji utrudniającej przekazywanie 

istniejących informacji, luki instytucjonalnej (braku odpowiedzialności za tworzenie ram gene-

rowania wiedzy i informacji oraz dzielenia się nią) – Zaucha (2012). 

W planowaniu obszarów morskich związane z planowaniem lądowym są imperatyw prze-

ciwdziałania konfliktom przestrzennym, zależność od systemu wartości i preferencji społecznych 

ujawnianych w procesach wyboru publicznego, rozumienie procesów społecznych, ekonomicz-

nych i ekologicznych, kształtujących zagospodarowanie przestrzenne, oraz tzw. dialog teryto-

rialny (Zaucha i in. 2013). Brak dialogu społecznego i zawężenie uczestnictwa tzw. interesariu-

szy często prowadzi do nieskuteczności planowania w funkcji zapobiegania konfliktom2. 

Nie istnieje jednolita i powszechnie stosowana metodologia planowania przestrzennego. W toku 

podejmowanych działań wykształcił się jednak pewien kanon postępowania w tym zakresie, 

zwany cyklem planistycznym (Schultz-Zehden i in. 2008, Ehler i Douvere 2009). Obejmuje on 

następujące stadia: ocenę sytuacji, zarysowanie wizji i celów, pozyskiwanie niezbędnych danych 

i informacji, analizę konfliktów przestrzennych, przygotowywanie rozwiązań, opracowywanie planu 

przestrzennego, wdrażanie planu, monitorowanie i ocenę rezultatów planu (Ehler 2014).  

                                                           
2
 Więcej na temat różnic i podobieństw między planowaniem przestrzennym lądowym a morskim zob. Zaucha 

(2011). 
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW MORSKICH W UE I REGIONIE BAŁTYCKIM 

Efektem opisanych we wstępie prac nad planowaniem przestrzennym obszarów morskich 

w Europie stała się dyrektywa ramowa ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów 

morskich w UE (European Commission 2014). Ich ustanowienie ma na celu propagowanie 

trwałego wzrostu w gospodarce morskiej, zrównoważonego rozwoju obszarów morskich oraz 

zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich, a także zapewnienie uwzględnienia oddzia-

ływania lądu i morza oraz ściślejszej współpracy transgranicznej, zgodnie z odpowiednimi 

przepisami konwencji UNCLOS3. Dyrektywa potwierdza wyłączne kompetencje krajów człon-

kowskich w zakresie sporządzania planów przestrzennych obszarów morskich. Zarazem 

jednak sygnalizuje zagadnienia i problemy z tym związane, wymagające współpracy, koordy-

nacji i jednolitego podejścia w UE. Dyrektywa formułuje wymóg planowania obszarów morskich 

opartego na współpracy z sąsiadami i obszarami morskimi. W szczególności stanowi ona, że 

każdy z „morskich” krajów członkowskich powinien opracować i wdrożyć plany morskie zgodnie ze 

specyfiką swojego systemu planistycznego, uwzględniając interakcje między morzem a lądem. 

Plany te powinny dążyć do zapewnienia zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego na 

morzu, transportu morskiego oraz sektorów rybołówstwa i akwakultury, a także zachowania, 

ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, w tym odporności na skutki zmiany klimatu. 

Ponadto mogą być realizowane przy wykorzystaniu planów inne cele, takie jak propagowanie 

sustensywnej turystyki i takiegoż wydobycia surowców. Dyrektywa określa również minimalne 

wymagania dotyczące planowania przestrzennego obszarów morskich, zaliczając do nich: 

– uwzględnienie wzajemnego oddziaływania między lądem a morzem; 

– uwzględnienie aspektów środowiskowych, gospodarczych i społecznych, a także aspektów 

bezpieczeństwa; 

– wspieranie spójności między planowaniem przestrzennym obszarów morskich a wynikającym 

z niego planem lub planami oraz innymi procesami takimi, jak zintegrowane zarządzanie 

obszarami przybrzeżnymi lub równoważne praktyki formalne i nieformalne; 

– zapewnienie zaangażowania zainteresowanych stron (interesariuszy); 

– wykorzystanie najlepszych dostępnych danych; 

– zapewnienie współpracy transgranicznej między krajami członkowskimi; 

– promowanie współpracy w ramach basenów morskich z krajami trzecimi, tj. spoza UE. 

Dyrektywa wskazuje także potencjalny zakres planów przestrzennych, ostateczną decyzję 

pozostawiając jednak władzom krajów członkowskich zakres ten obejmuje: 

– obszary akwakultury;  

– łowiska; 

– instalacje i infrastrukturę na potrzeby poszukiwania, eksploatacji i wydobywania ropy naftowej, 

gazu, minerałów i agregatów oraz innych źródeł energii, a także wytwarzanie energii odna-

wialnej; 

                                                           
3
 Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza (konwencja jamajska, konwencja o prawie morza – ang. 

United Nations Convention on the Law of the Sea) – umowa międzynarodowa wypracowana podczas obrad                    
III Konferencji Prawa Morza ONZ, podpisana 10 grudnia 1982 r. w Montego Bay na Jamajce. Obecnie stanowi 
podstawowy dokument prawny w dziedzinie prawa morza. Informacje na temat jej konsekwencji przestrzennych zob. 
Cieślak (2009, s. 609). 
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– morskie szlaki transportowe i ciągi ruchu; 

– poligony wojskowe; 

– obszary ochrony przyrody i gatunków oraz obszary chronione; 

– obszary wydobywania surowców; 

– badania naukowe; 

– przebieg podwodnych kabli i rurociągów; 

– turystykę; 

– podwodne dziedzictwo kulturowe. 

Z jednej strony dyrektywa nakłada na kraje członkowskie pewne zobowiązania finansowe 

związane z koniecznością przygotowania planów, z drugiej strony powoduje zmniejszenie luk 

w zakresie planowania między krajami członkowskimi. Na przykład w regionie bałtyckim, mimo 

długiej tradycji współpracy w zakresie planowania obszarów morskich, pewne kraje (np. Dania) 

nie poczyniły żadnych kroków w tym zakresie. Rodzić to mogło „dumping” przestrzenny. 

Wydaje się, że dyrektywa temu zapobiegnie.  

Istotę dyrektywy, będącej wezwaniem do planowania obszarów morskich i koordynacji tych 

działań w ramach basenów morskich, jest współpraca bałtycka. Jest ona dobrze opisana 

w literaturze przedmiotu (Zaucha 2014a, b), dlatego w tym miejscu przedstawione zostaną 

tylko jej główne wyznaczniki. Zainicjowana w 2001 r. podczas konferencji ministrów odpowie-

dzialnych za planowanie przestrzenne w regionie bałtyckim  VASAB 2010 (Zaucha 2007) de 

facto współpraca ta rozpoczęła się w 2002 r. wraz z pierwszym projektem bałtyckim dotyczą-

cym planowania morskiego (BaltCoast), a jej nowy etap rozpoczął się w roku 2006 wraz 

z utworzeniem grupy roboczej VASAB do spraw planowania obszarów morskich. Grupa ta 

w 2010 r. przekształciła się we wspólną grupę roboczą VASAB-HELCOM ds. planowania 

przestrzennego obszarów morskich. Odgrywa ona rolę regionalnej platformy współpracy 

między państwami regionu bałtyckiego na rzecz spójnego wdrażania tego planowania 

w kontekście transgranicznym. Grupa ta zarządza obecnie działaniami poziomymi strategii UE 

dla regionu bałtyckiego (Zaucha 2013), dotyczącymi planowania obszarów morskich. Strategia 

ta zakłada, że do 2020 r. cały Bałtyk objęty zostanie planami obszarów morskich uwzględnia-

jącymi podejście ekosystemowe. Zadaniem grupy roboczej jest ułatwienie tego procesu. 

Jednym z głównych elementów wspierających to działanie są wspomniane już, uzgodnione 

przez kraje bałtyckie, ogólne zasady morskiego planowania przestrzennego na Morzu Bałtyc-

kim (Zaucha 2014a). Wskazują one, iż plany przestrzenne obszarów morskich w krajach 

regionu bałtyckiego powinny spełniać wymóg lub realizować paradygmat: 

– sustensywnego zarządzania; 

– podejścia ekosystemowego; 

– długookresowych celów i perspektywy; 

– zasady ostrożności (w wymiarach ekologicznym, ekonomicznym i społecznym); 

– uczestnictwa i przejrzystości; 

– wysokiej jakości danych i źródeł informacji; 

– międzynarodowej koordynacji i konsultacji; 

– spójnego planowania obszarów lądowych i morskich; 
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– planowania dostosowanego do charakterystyki i specyficznych warunków różnych obszarów; 

– ciągłości planowania. 

Dzięki wsparciu finansowemu VASAB w 2013 r. odbył się pod patronatem Uniwersytetu 

Bałtyckiego pierwszy kurs planowania przestrzennego obszarów morskich dla planistów z krajów 

regionu bałtyckiego, w którym uczestniczyło 21 osób. Kurs ten został zorganizowany przez 

Instytut Morski w Gdańsku we współpracy z Uniwersytetem w Geteborgu, Uniwersytetem 

Bałtyckim, World Maritime University, Wyższa Szkołę Techniczną BTH w Karlskronie oraz 

Uniwersytetem Abo Akademi. 

Prowadzone w regionie bałtyckim projekty (BaltSeaPlan) doprowadziły natomiast do sfor-

mułowania wizji sustensywnego planowania przestrzennego obszarów morskich w regionie 

bałtyckim (Gee i in. 2011). Dokument ten identyfikuje obszary, w przypadku których konieczna 

jest współpraca międzynarodowa w planowaniu przestrzennym obszarów morskich; są to: 

ekologia, energia, transport morski, rybołówstwo i marikultura. Ponadto wskazuje na potrzebę: 

myślenia w wymiarze panbałtyckim, efektywnego wykorzystania przestrzeni (współużytkowa-

nie) oraz  zapewnienia łączności / spójności (ang. connectivity). 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW MORSKICH W POLSCE DO 2013 ROKU 

W Polsce plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza te-

rytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej przyjmuje w formie rozporządzenia minister 

właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw rozwoju regionalne-

go, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: środowiska, gospodarki wodnej, kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego, rolnictwa, rybołówstwa, transportu, wewnętrznych oraz Mini-

strem Obrony Narodowej. Projekt planu sporządza dyrektor właściwego dla obszaru objętego 

planem urzędu morskiego (Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich…). W obecnej 

sytuacji prawnej za planowanie obszarów morskich odpowiedzialność ponosi kierownictwo 

resortu infrastruktury i rozwoju. Ustawa ww. określa również sposoby harmonizowania i koordy-

nowania planowania obszarów morskich i lądowych (plany na poziomie lokalnym). 

Przytoczone powyżej uregulowania obowiązują od 2003 r., co oznacza, że Polska należy 

do pierwszych krajów UE z ustawodawstwem sprzyjającym planowaniu przestrzennemu obszarów 

morskich. Pomimo to do niedawna planowanie to rozwijało się jedynie w formie projektów 

i planów pilotażowych wykorzystywanych przez administrację morską jako źródło najlepszej 

dostępnej wiedzy. Jedną z przyczyn było przeciągające się w naszym kraju prace nad polityką 

morską (zob. Christowa 2011a, b), inną przyczyną był brak rozporządzeń wykonawczych do 

ww. ustawy. Dopiero w 2013 r. wydano Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej i Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie planów zagospodarowania 

przestrzennego polskich obszarów morskich (DzU z dnia 10 września 2013 r.). Rozporządze-

nie to stanowi, iż plan zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich ma zawierać 

określenie przeznaczenia poszczególnych akwenów, w szczególności na potrzeby: 

– transportu morskiego; 

– sportu, turystyki i rekreacji; 
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– hodowli i upraw morskich; 

– połowów rybackich; 

– wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń; 

– infrastruktury technicznej; 

– zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego 

oraz rozmieszczenie: 

– akwenów chronionych; 

– inwestycji celu publicznego; 

– obszarów występowania złóż kopalin; 

– obszarów górniczych objętych koncesjami; 

– granic stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa;  

– ogłaszanych okresowo stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa; 

– stałych obwodów ochronnych i obwodów ochronnych na czas określony. 

Z powodu braku tego rozporządzenia i braku jasno określonych priorytetów dotyczących 

wykorzystania polskiej przestrzeni morskiej (braku polityki morskiej, braku morskiego aspektu 

w polskich dokumentach strategicznych) w latach 2008–2012 sporządzone zostały jedynie 

plany pilotażowe. Takie plany wykonano dla zachodniej części Zatoki Gdańskiej (Zaucha 2009a, 

Zaucha 2010, Zaucha i Ścibior 2009), Ławicy Środkowej (Zaucha i Matczak 2011a) i Zatoki 

Pomorskiej (Käppeler i in. 2011). Plany te z założenia realizowały pierwsze cztery stadia (lub 

pięć stadiów) opisanego wyżej cyklu planistycznego.  

W toku tych prac wykształcił się specyficzny polski model planowania przestrzennego obsza-

rów morskich (Zaucha 2011). Po pierwsze, plan przestrzenny jest nie tylko narzędziem alokacji 

przestrzeni do różnych zastosowań, ale służy także zarządzaniu tą przestrzenią (np. ochronie 

przyrody). Po drugie, zakłada hierarchię planów morskich (tzw. nested approach). Powinny 

istnieć w przypadku morza plany szczegółowe (tam, gdzie to jest uzasadnione), a w przypadku 

całego obszaru morskiego RP – plany strategiczne, zgodne z krajowymi dokumenty strate-

gicznymi. Wypracowana i przetestowana została (na Zatoce Gdańskiej) koncepcja planów 

szczegółowych nieistniejących w innych krajach bałtyckich, z wyjątkiem Szwecji. Przestrzenny 

plan pilotażowy dla zachodniej części Zatoki Gdańskiej został sporządzony w skali 1 : 25 0004; 

objął relatywnie niewielki obszar wód wewnętrznych o dużym nasileniu konfliktów przestrzen-

nych (Zaucha 2009a, Zaucha i Ścibior 2009). Plan ma charakter quasi-strategiczny, a także 

pełni niektóre funkcje zarezerwowane na lądzie dla planu miejscowego. Dla każdego spośród 

30 akwenów wydzielonych na Zatoce wskazano bowiem funkcję dominującą, a także inne 

dopuszczone, oraz sformułowano szczegółowe ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania 

i korzystania z zasobów tych akwenów (np. zakazy wznoszenia konstrukcji, przekraczania 

norm hałasu, prędkości poruszania się etc.). Polski model zakłada, że powinny istnieć 

w przypadku morza plany szczegółowe (tam, gdzie to jest uzasadnione), a w przypadku całego 

obszaru morskiego  RP, plan strategiczny (lub plany strategiczne) zgodny z krajowymi doku-

mentami strategicznymi. Po trzecie, polską innowacją jest sposób włączenia planowania 

                                                           
4
 Projekt planu został wykonany w skali 1 : 25 000 w państwowym układzie współrzędnych „92”, z możliwością 

łatwej transformacji do odwzorowania obowiązującego w mapach morskich. 
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przestrzennego obszarów morskich w system planów krajowych. Polska jako jeden z pierwszych 

krajów w Europie5 wprowadziła przestrzeń morską do dokumentu krajowego, tj. do koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju (Zaucha 2009d, Korcelli i in. 2010, Szlachta i Zaucha 

2010). Innymi słowy, stworzyła model integracji przestrzeni morskiej w ramach polityki prze-

strzennej (polityki rozwoju przestrzennego) na poziomie krajowym. Podstawą była stosowna 

ekspertyza naukowa określająca ramy i zasięg tego procesu (Szefler i Furmańczyk 2008). 

Wspólne prace z partnerami niemieckimi i skandynawskimi umożliwiły również opanowanie 

nowych technik przeciwdziałania konfliktom, np. w formie wariantów zadań, przy wykorzystaniu 

takich programów wspomagania decyzji, jak Marxan. Zdobyte doświadczenia, w ramach prac 

nad planami pilotażowymi obszarów morskich, pozwoliły także na identyfikację barier, na jakie 

napotykają te plany w naszym kraju. Należy do tych barier zaliczyć: 

– brak kompleksowej wizji interesów w przypadku obszaru morskiego, w tym brak hierarchi-

zacji celów w ramach polityki morskiej (trudno w tej sytuacji np. waloryzować korzyści 

z morskiej energetyki wiatrowej wobec potencjalnych strat sygnalizowanych przez rybaków 

czy żeglugę); 

– nie do końca określone relacje między planowaniem obszarów morskich a tzw. błękitnym 

wzrostem; 

– duży zakres niepewności (większy niż na lądzie), np. blue bio-tech, zmiany strukturalne 

w gospodarce morskiej, przestrzenne uwarunkowania łańcucha pokarmowego etc.); 

– trudności wynikające z niedostatku danych oraz ich sprzeczności, a także z niechęci dziele-

nia się posiadanymi informacjami (monopol na nie stanowi źródło zysku wielu placówek 

badawczych); 

– wysokie koszty pozyskania informacji (duże znaczenie modelowania); 

– brak wiedzy na temat różnych zjawisk i procesów oraz ich wpływu na morski ekosystem (np. 

wiedzy dotyczącej hałasu, pojemności turystycznej, „błękitnych” korytarzy, nowych technologii); 

– nieufność interesariuszy; 

– słabość mechanizmów koordynacji przestrzennych planów morskich i lądowych planów 

wojewódzkich (przy adekwatnych mechanizmach dotyczących planów lokalnych); 

– niedoskonałość prawa (np. brak ochrony dziedzictwa kulturowego w wyłącznej strefie ekono-

micznej); 

– lądowy charakter wielu strategii krajowych i pomijanie w nich kwestii morskich (Zaucha 

i Matczak 2011b). 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

14 listopada 2013 r. podpisane zostało porozumienia pomiędzy dyrektorami Urzędów Mor-

skich w Szczecinie, Słupsku i Gdyni w sprawie współpracy w przygotowaniu „Opracowania 

studialnego dla polskich obszarów morskich”, „Planu zagospodarowania przestrzennego 

polskich obszarów morskich”. 

                                                           
5
 Prawdopodobnie pierwszym krajem w Europie, który określił podstawowe zasady prowadzenia polityki prze-

strzennej na obszarach morskich, jest Holandia, która zawarła je w narodowej polityce przestrzennej z 2005 r. 
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Zgodnie z treścią porozumienia dyrektorzy urzędów morskich przygotowali jeden spójny 

projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w części doty-

czącej wyłącznej strefy ekonomicznej i morza terytorialnego, morskich wód wewnętrznych 

Zatoki Gdańskiej oraz pasa wód morskich pomiędzy linią podstawową morza terytorialnego 

a granicami działek ewidencyjnych obszaru lądowego przylegających do wód morskich. Prace 

nad przygotowaniem planów koordynował dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Po tym etapie 

rozpoczną się prace nad planami szczegółowymi dotyczącymi wybranych akwenów. 

Dzień później w internecie i krajowych gazetach pojawiło się obwieszczenie dyrektorów 

urzędów o przystąpieniu do procesu planistycznego, którego celem jest przygotowanie projek-

tu „Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich”. W marcu 2014 r. 

przystąpiono do opracowania „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich 

obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi”. Pracami związanymi z przygotowaniem 

tego dokumentu kieruje Instytut Morski w Gdańsku. Zakres pozyskiwanych informacji obejmu-

je: 

– informacje oceanograficzne; 

– środowisko przyrodnicze (obszary chronione, siedliska i gatunki rzadkie, tarliska i żerowiska 

gatunków ryb przemysłowych, antropopresję); 

– dane geologiczne (osady, surowce mineralne itp.); 

– obecne wykorzystanie przestrzeni morskiej (szlaki żeglugowe, kotwicowiska, kable i rurociągi, 

obszary poszukiwań i wydobycia surowców mineralnych, obszary dziedzictwa kulturowego, 

obszary odkładania, obszary wojskowe, łowiska i obszary ważne dla gatunków ryb przemy-

słowych, obszary wykorzystywane na potrzeby sportów rekreacyjnych, turystycznie; porty 

i przystanie); 

– zagospodarowanie obszarów przybrzeżnych (użytkowanie gruntów, hydrografię, drogi, koleje, 

turystykę, gęstość zaludnienia, podział administracyjny, erozję wybrzeża); 

– lokalne i regionalne plany zagospodarowania przestrzennego, studia, strategie, programy – 

w celu zapewnienia spójności między planowaniem dotyczącym lądu a planowaniem doty-

czącym morza; 

– międzynarodowe i krajowe przepisy oraz dokumenty strategiczne, mające wpływ na rozwój 

przestrzenny przestrzeni morskiej; 

– wyniki najważniejszych projektów; 

– planowane i potencjalne sposoby użytkowania obszarów morskich (odnawialne źródła energii, 

wydobycie, marikulturę itp.); 

– analizy przestrzenne, np. modele siedlisk dennych, ocenę ryzyka związanego z wyciekami 

ropy etc. 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wystąpiło z prośbą do wszystkich posiadaczy informa-

cji i danych o ich udostępnienie na potrzeby planowania przestrzennego obszarów morskich. 

W ten sposób został zainicjowany proces dzielenia się wiedzą i kompetencjami. W prace nad 

przygotowanie studium włączyły się (formalnie i nieformalnie) liczne instytuty i organizacje badaw-

cze, takie jak Morski Instytut Rybacki, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Gdański, woje-
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wódzkie biura planowania przestrzennego i inne. Prace obejmują również dialog z interesariu-

szami. Napłynęły liczne wnioski dotyczące planu, w szczególności mówiące o: 

– możliwości budowy lub pogłębienia torów wodnych; 

– budowie czy rozbudowie mól, pomostów, marin; 

– nielokalizowaniu morskich farm wiatrowych w odległości, z której byłyby widoczne z brzegu;  

– nieograniczaniu rybołówstwa i turystyki na akwenie. 

Na tym etapie pozyskano wiele informacji od instytucji państwowych, zgromadzonych za-

równo w ramach krajowego monitoringu środowiska, jak i dzięki pracom oraz badaniom 

własnym tych instytucji.  

Podstawowe informacje o granicach (gmin, województw, linii brzegowej, morskich wód we-

wnętrznych, mórz terytorialnych, wyłącznej strefy ekonomicznej) otrzymano z zasobów Pań-

stwowego Rejestru Granic oraz  z Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie. 

Informacje pozyskane z Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ są bardzo istotne dla 

elementów przyrodniczych. Dotyczą one stanu środowiska wraz z oceną parametrów fizycz-

nych i chemicznych, a szczególnie zmian poziomu zanieczyszczeń. Te wieloletnie dane dają 

możliwość uchwycenia tendencji w zakresie zmian w ekosystemie i porównywania ich z innymi 

obszarami bałtyckimi. Weryfikują wiedzę ekspercką. Dane te są, niestety, trudne do wykorzy-

stania w praktyce planistycznej, np. przy tworzeniu katalogu uwarunkowań oceanograficznych, 

gdyż mają punktowy charakter; mogą natomiast posłużyć do walidacji użytych do analiz 

przestrzennych modeli numerycznych (na potrzeby np. szacowania zasobów energii wiatru, 

wyznaczania obszarów potencjalnie przydatnych dla pozyskiwania energii z prądów, falowa-

nia). Głównym źródłem informacji o uwarunkowaniach geologicznych są zasoby Państwowego 

Instytutu Geologicznego. 

Bardzo ważnym źródłem wiedzy o konkretnych obszarach, walorach środowiskowych, jak 

również o ich otoczeniu geologiczno-hydrologicznym, planistycznym i społeczno-gospodarczym 

okazały się inwentaryzacje przyrodnicze wykonane na zlecenie urzędów morskich w ramach 

opracowywania planów ochrony morskich obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej, 

Zatoki Pomorskiej, przybrzeżnych wód Bałtyku. Plany te będą również uwzględnione w planie 

morskim. 

Dodatkowym źródłem nowej, uzupełniającej, wiedzy o obszarach morskich, o siedliskach, 

waloryzacji przyrodniczej przestrzeni morskiej, o występowaniu kluczowych gatunków, przy-

szłych formach wykorzystania gospodarczego przestrzeni morskiej są również projekty mię-

dzynarodowe.  

Dobre źródło informacji stanowią również otwarte bazy danych, takie jak internetowa baza 

danych WWF Polska czy serwis danych HELCOMu (Helcom Map and Data Service). 

Nie jest prowadzony jednolity zintegrowany monitoring gospodarczego użytkowania obsza-

rów morskich. Dane pozyskane z branżowych statystyk i raportów (takich jak Roczniki Staty-

styczne GUS-u, MIR-u, Instytutu Morskiego w Gdańsku, statystyki Centrum Monitorowania 

Rybołówstwa czy bilanse Państwowego Instytutu Geologicznego) muszą zostać uzupełnione 

informacjami będącymi w dyspozycji interesariuszy (takimi jak strategie rozwoju portów, plany 

rozwojowe linii żeglugowych, poszczególnych marin, operatorów turystycznych). Brakuje atrybucji 
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przestrzennej danych syntetycznych, np. poziomu wytworzonego na morzu PKB. Kluczowe dla 

analiz natężenia żeglugi źródłowe dane AIS są odpłatne. Informacje o infrastrukturze liniowej 

(dotyczące kabli, rurociągów), o przeznaczeniu niektórych obszarów (np. dotyczące koncesji 

poszukiwawczych, wydobywczych, morskich farm wiatrowych, obszarów zamkniętych dla rybo-

łówstwa) zostały przekazane przez ministerstwa lub instytucje odpowiedzialne za dany sektor.  

W przypadku lądowej strefy przybrzeżnej dane pozyskano głównie z Banku Danych Lokal-

nych GUS (dane demograficzne i ekonomiczne) z bazy danych Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska (GIOŚ) – Corine Land Cover (użytkowanie gruntów), Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej (KZGW) (hydrografia, obszary zagrożenia powodzią), z zasobów wła-

snych gmin i województw (strategie, dokumenty planistyczne) oraz portów. W tym przypadku 

podstawowe braki dotyczą przede wszystkim danych społeczno-gospodarczych na poziomie 

gmin. Nie ma informacji ogólnodostępnych dotyczących zatrudnienia w sektorach gospodarki 

morskiej (wg klasyfikacji DG Mare), bezrobocia, nie mówiąc już o PKB czy wartości dodanej. 

Część z nich jest możliwa do uzyskania na poziomie gminnym (np. dane nt. zatrudnienia), ale 

wymaga to płatnego zlecenia ze strony GUS-u, przy czym wyniki i tak byłyby niekompletne ze 

względu na obowiązującą tajemnicę statystyczną. Natomiast informacje dotyczące PKB czy 

wartości dodanej pojawiają się jedynie na poziomie podregionów, przy czym potrzebne byłyby 

metody ich szacowania dla strefy nadmorskiej. 

Spora liczba otrzymanych informacji miała charakter tradycyjny. Ich „przełożenie” na pliki 

wektorowe wymagało sporo czasu i dodatkowej pracy. W przyszłości warto podejść do tej kwestii 

w sposób systemowy, tworząc kanon informacji wektorowych istotnych dla oceny i aktualizacji 

polskich planów morskich. 

Na pierwszym spotkaniu z interesariuszami, które odbyło się w lipcu 2014 r., zgromadziło 

się około 200 uczestników; dotyczyło ono weryfikacji prawidłowości i słusznoci przyjętych przez 

autorów studium kierunków gromadzenia informacji i danych. Drugie spotkanie, dotyczące 

prezentacji wyników, odbyło się w listopadzie 2014 r. Dialog i dyskusja na pierwszym spotkaniu 

miały charakter merytoryczny, były pozbawione negatywnych emocji, nacechowane kulturą 

słuchania i chęcią wzajemnego zrozumienia,  co daje nadzieję na dalszą dobrą współpracę. 

W trakcie prac nad studium doszło także do spotkań roboczych z planistami obszarów mor-

skich ze Szwecji, która jest w podobnej, jak Polska, fazie sporządzania planów. Głównym 

celem tych spotkań było nawiązanie relacji roboczych już na wczesnym etapie procesu plani-

stycznego, co daje wymierne korzyści przy harmonizowaniu planów i w ramach uzgodnień 

transgranicznych. Zaprezentowane zostały informacje o procesie planowania w obu krajach 

oraz przedyskutowano zakres informacji niezbędnych w procesie planowania przestrzennego 

oraz możliwości ich wymiany i udostępniania. 

WNIOSKI 

Oceniając stan zaawansowania wdrażania koncepcji planowania obszarów morskich w Polsce, 

można stwierdzić, że: 
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1. Istnieją w Polsce niezbędne do tego kadry i doświadczenia. W ramach planów pilotażowych 

zostały przetestowane różnorodne podejścia i została wypracowana adekwatna na potrzeby 

naszego kraju koncepcja planowania hierarchicznego, pozwalająca na planowanie w warun-

kach niepewności, ograniczonych środków (planowanie strategiczne) i w warunkach intensyw-

nych konfliktów przestrzennych (panowanie szczegółowe). 

2. Dzięki uczestnictwu polskich planistów morskich i przedstawicieli administracji morskiej 

w licznych projektach pilotażowych o charakterze międzynarodowym polskie plany obsza-

rów morskich będą kompatybilne z planami tego typu przygotowywanymi w sąsiednich kra-

jach bałtyckich. Dzięki osobistym kontaktom morskich planistów przestrzennych w regionie 

bałtyckim i zbliżonym doświadczeniom w zakresie planowania obszarów morskich proces 

koordynacji transgranicznej będzie ułatwiony. 

3. Polska ma wystarczające podstawy prawne do sporządzania planów przestrzennych obszarów 

morskich. Wyznaczony jest organ odpowiedzialny za ten proces. Staraniem Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju uruchomiony został proces współpracy między instytucjami krajo-

wymi i międzynarodowymi, niezbędny do właściwego przygotowania tego typu planów. Rozpo-

częło się, dotychczas na niskim poziomie, dzielenie się wiedzą i informacjami. Wciąż jednak 

brakuje systemowego gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby planów obszarów 

morskich w Polsce. 

4. Umocnienia potrzebuje koordynacja planów przestrzennych obszarów morskich z planami 

przestrzennymi województw, ale te ostatnie też wymagają przeformułowania ich roli i zadań 

w zakresie kreowania rozwoju.  

5. Główne bariery mają charakter aksjologiczny. Brakuje określenia znaczenia poszczegól-

nych priorytetów polityki morskiej. Nie ma ogólnie przyjętej definicji ładu przestrzennego na 

morzu. W tej sytuacji planistom bardzo trudno będzie proponować rozwiązania najbardziej 

złożonych konfliktów przestrzennych, w przypadku których musi zostać naruszona zasada 

optimum Pareto. Może to być główną przyczyną niepowodzenia zamysłów planistycznych.  

6. We wdrażaniu przywołanych ogólnych zasad HELCOM-VASAB, dotyczących morskiego 

planowania przestrzennego na Morzu Bałtyckim, możemy mieć więc problemy z zasadą 

długookresowych celów i takiej perspektywy. Niełatwa będzie także realizacja zasady za-

pewnienia dostępu do informacji, ale prace nad planem  doprowadziły do poprawienia tego. 

Możemy mieć też kłopot z ciągłością planowania, gdyż obowiązująca ustawa nie przesądza 

o horyzoncie planu. 

7. Generalnie jednak sukces planowania i skala zapobiegania konfliktom zależeć będą od 

jakości dialogu z interesariuszami, przezwyciężenia ich obaw oraz od przekonania, że pla-

nowanie dotyczące obszarów morskich ma podobny sens i podobne znaczenie jak doty-

czące lądu, że zabezpiecza ono dobro wspólne oraz że dominujące są korzyści długookre-

sowe nad doraźnymi. Prace nad studium uwarunkowań pozwalają optymistycznie postrze-

gać szanse w tym zakresie. 
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