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Z podziękowaniami dla moich bliskich, 
którzy wspierali mnie podczas pracy nad 

niniejszą rozprawą doktorską. 
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Część I. Wstęp 

1. Słownik skrótów 

Poniżej zamieszczono objaśnienia skrótów użytych w niniejszej pracy. 

 HELCOM – ang. Helsinki Commission, znana również jako Baltic Marine Environment Protection 

Commission; Komisja Helsińska, znana również jako Komisja Ochrony Środowiska Morskiego 

Bałtyku, międzynarodowa organizacja powołana przez Konwencję Helsińską z 1974 roku, jej 

zadaniem jest prowadzenie monitoringu oraz ochrona środowiska naturalnego Morza 

Bałtyckiego; 

 MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 

 PZPOM – plan zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich; 

 PZPW – plan zagospodarowania przestrzennego województwa; 

 SUiKZP – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; 

 VASAB – ang. Vision and Strategies around the Baltic Sea, międzyrządowa platforma współpracy 

wielostronnej 11 krajów regionu Morza Bałtyckiego w zakresie planowania przestrzennego 

i rozwoju, prowadzona przez Konferencję Ministrów odpowiedzialną za planowanie przestrzenne 

i rozwój, kierowaną przez Komitet Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionu Morza 

Bałtyckiego (CSPD/BSR – ang. Committee on Spatial Planning and Development of the Baltic Sea 

Region) złożona z przedstawicieli odpowiednich ministerstw i władz regionalnych; 

 UNCLOS – ang. United Nations Convention on the Law of the Sea, Konwencja Narodów 

Zjednoczonych o prawie morza, międzynarodowa umowa powstała w wyniku obrad III Konferencji 

Prawa Morza ONZ w 1982 r., stanowi podstawowy dokument prawny w dziedzinie prawa 

morskiego; 

 ZZOP – ang. integrated coastal zone management; zintegrowane zarządzanie obszarami 

przybrzeżnymi. 

2. Słownik pojęć 

Poniżej wyjaśniono podstawowe pojęcia, którymi posługiwano się w pracy. 

 Linia brzegu morskiego 
Linię brzegu morskiego stanowi krawędź pomiędzy morskimi wodami wewnętrznymi a terenem. Linię 
brzegu morskiego ustala w drodze decyzji właściwy terytorialnie organ administracji morskiej. 

 Linia podstawowa morza terytorialnego 
Linię podstawową morza terytorialnego stanowi linia najniższego stanu wody przebiegająca wzdłuż 
wybrzeża lub zewnętrzna granica morskich wód wewnętrznych. 

 Nabrzeże  
Nabrzeże jest to umocniony brzeg morza lub rzeki, dostosowany do przyjmowania jednostek pływających 
(słownik języka polskiego PWN). 

 Nadbrzeże 
Nadbrzeże rozumiane jest jako obszar lądu, ciągnący się nad brzegiem wód (słownik języka polskiego 
PWN). 

 Nadwodna przestrzeń publiczna  
Jest to dostępna publicznie przestrzeń, zlokalizowana w bezpośrednim lub rzadziej pośrednim sąsiedztwie 
akwenu. Jednym z typów nadwodnej przestrzeni publicznej graniczącym z linią brzegową jest waterfront. 

 Niebiesko-zielona infrastruktura (ang. blue-green infrastructure, green-blue infrastructure) 
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Niebiesko-zielona infrastruktura, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, to sieć obszarów 
naturalnych i półnaturalnych pełniąca funkcje ekosystemowe. Obejmuje ona tereny zielone (lądowe) lub 
niebieskie (wodne) na obszarach lądowych (w tym przybrzeżnych) i morskich.  

 Niebieska infrastruktura (ang. blue infrastructure) 
Niebieska infrastruktura rozumiana jest jako wody powierzchniowe, takie jak zbiorniki wodne, rzeki, 
strumienie, stanowiące element niebiesko-zielonej infrastruktury.  

 Niebieska przestrzeń publiczna (ang. blue urban space) 
Jest to dostępna publicznie przestrzeń integrującą obszar wodny i lądowy. Przestrzeń ta zawiera w sobie 
zarówno obszar lądu jak i wody. Niekiedy może ona obejmować wyłącznie obszar wodny lub obszar lądowy, 
które pozostają jednak w silnej, wzajemnej relacji o charakterze materialnym oraz niematerialnym 
(oddziaływania przestrzenno-funkcjonalne, krajobrazowe, środowiskowe, społeczne, gospodarcze).  

 Obszar przybrzeżny (strefa przybrzeżna) 
Jest to obszar lądu, położony w pobliżu brzegu morza, rzeki, jeziora (słownik języka polskiego PWN).  

 Pas nadbrzeżny 
Pasem nadbrzeżnym, zgodnie z zapisami Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej1, jest obszar lądowy przyległy do linii brzegu morskiego. W skład pasa 
nadbrzeżnego wchodzą: 
o pas techniczny – stanowiący strefę wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i lądu; jest on 

obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska; 

o pas ochronny – obejmujący obszar, w którym działalność człowieka wywiera bezpośredni wpływ na 
stan pasa technicznego. 

 Planowanie przestrzenne obszarów morskich  
Planowanie przestrzenne obszarów morskich, według definicji zawartej w Dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/89/UE2, jest procesem, za pośrednictwem którego właściwe organy państw 
członkowskich analizują i organizują działalność ludzką na obszarach morskich, aby osiągnąć cele 
ekologiczne, gospodarcze i społeczne.  

 Przestrzeń publiczna 
Przestrzeń publiczna rozumiana jest jako fragment przestrzeni miejskiej, który jest przeznaczony na 
potrzeby realizacji bezpośrednich kontaktów pomiędzy uczestnikami życia społecznego oraz inne potrzeby 
społeczne korzystających z niego zbiorowości, pozostając jednocześnie fizycznie dostępny dla wszystkich 
zainteresowanych osób (Lorens, 2010, str. 10). 

 Przestrzeń styku wody i lądu 
Na potrzeby niniejszej pracy, przestrzeń styku lądu i wody rozumie się jako strefę graniczną wód morskich 
i obszaru przybrzeżnego. Przestrzeń tą ogranicza się do obszaru pasa technicznego lub terytorium portów 
morskich od strony lądu i morskich wód wewnętrznych od stony wody. W przestrzeni styku lądu i wody 
znajdują się niebieskie przestrzenie publiczne morskich miast portowych. W tej przestrzeni występuje 
wzajemna relacja pomiędzy akwenem a sąsiadującym terenem. 

 Waterfront 
Przestrzeń nadwodnych, zurbanizowanych obszarów lądowych graniczących z wodą (Cambridge 
Academic Content Dictionary). 

 Wodna przestrzeń publiczna  
Jest to dostępny publicznie akwen, którego użytkowanie i percepcja możliwa jest w przestrzeni nad taflą 

                                                           
1 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 
457). 
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania 
przestrzennego obszarów morskich; 
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wody, na powierzchni wody lub pod jej powierzchnią. 

 Wody przybrzeżne 
Wody przybrzeżne, zgodnie z ustawą Prawo Wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233)3, stanowią obszar wód 
powierzchniowych ograniczonych linią brzegu morskiego i linią wyznaczoną przez odległość jednej mili 
morskiej, licząc od linii podstawowej, z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej oraz 
przyległych do nich wód morza terytorialnego. 

 Wody przejściowe 
Wody przejściowe, zgodnie z ustawą Prawo Wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233)4, są są wodami 
powierzchniowymi znajdującymi się w ujściach rzek lub w pobliżu ujść rzek, które z uwagi na bliskość wód 
słonych wykazują częściowe zasolenie, oraz morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Wodami 
przejściowymi są także m.in. wody Zalewu Wiślanego oraz Zalewu Kamieńskiego i Szczecińskiego. 

 Wody morskie  
Wody morskie, według Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE5, są to wody, dno 
morskie i skałę macierzystą jak określono w dyrektywie 2008/56/WE6 oraz wody przybrzeżne, ich dno 
morskie i skałę macierzystą jak określono w dyrektywie 2000/60/WE7. Wody morskie dzielą się na obszar: 
wyłącznej strefy ekonomicznej, strefy przyległej, morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych. 
Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457) 
charakteryzują te obszary w następujący sposób: 
o Wyłączna strefa ekonomiczna – strefa położona na zewnątrz morza terytorialnego i przylegająca do 

tego morza. Obejmuje ona wody, dno morza i znajdujące się pod nim wnętrze ziemi; 
o Strefa przyległa - strefa przyległa do morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, której 

zewnętrzna granica jest oddalona nie więcej niż 24 mile morskie od linii podstawowej; 
o Morze terytorialne - obszar wód morskich o szerokości 12 mil morskich (22 224 m), liczonych od linii 

podstawowej tego morza; 
o Morskie wody wewnętrzne – część wód morskich, która znajduje się między linią brzebu morskiego, 

a linią podstawową morza terytorialnego, są to: zatoki, tzw. zatoki i wody historyczne oraz wody 
portów i red. 

 Wody śródlądowe 
Wody śródlądowe są to akweny położone na obszrach lądowych. Dzielą się na wody śródlądowe płynące 
oraz stojące. Zgodnie z ustawą Prawo Wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233)8 wodami śródlądowymi płynącymi są 
cieki naturalne oraz źródła, jeziora oraz inne naturalne zbiorniki wodne, sztuczne zbiorniki wodne 
usytuowane na wodach płynących oraz kanały. Śródlądowymi wodami stojącymi są wody w jeziorach oraz 
innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych z powierzchniowymi śródlądowymi wodami 
płynącymi. 

 Wybrzeże  
Wybrzeże rozumiane jest jako obszar lądu, położony nad brzegiem oceanu lub morza (słownik języka 
polskiego PWN). 

 Zintegrowana polityka morska  

                                                           
3 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne; 
4 J.w.; 
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania 

przestrzennego obszarów morskich; 
6 Dyrektywa 2008/56/WE - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 
ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego 
7 Dyrektywa 2000/60/WE  - DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2000 r. 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 
8 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne; 
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Polityka Unii Europejskiej zdefiniowana jest w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE9 
jako polityka, której celem jest wspieranie skoordynowanego i spójnego procesu podejmowania decyzji 
w celu osiągnięcia maksymalnego zrównoważonego rozwoju, wzrostu gospodarczego i spójności 
społecznej państw członkowskich poprzez spójne strategie polityczne związane z sektorem morskim oraz 
odpowiednią współpracę między narodową. 

 Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi (ang. Integrated Coastal Zone 
Management) 

Pojęcie zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi, w skrócie ZZOP, rozumiane jest jako 
dynamiczny proces opracowywania i wdrażania skoordynowanej strategii rozwoju strefy przybrzeżnej, 
dążącej do racjonalnego wykorzystania zasobów środowiskowych, społeczno-kulturowych 
i instytucjonalnych w celu osiągnięcia ochrony i zrównoważonego rozwoju strefy przybrzeżnej (Knecht 
i Archer, 1993, str. 186). Jest to system zarządzania oparty na holistycznym podejściu do planowania 
przestrzennego w przestrzeni styku wody i lądu.  

                                                           
9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania 
przestrzennego obszarów morskich; 
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3. Wprowadzenie 

Wzmożone zainteresowanie prowadzeniem różnego rodzaju działalności na obszarach morskich pojawiło 
się wraz z rozwojem technologii umożliwiających budowanie konstrukcji pływających, sztucznych wysp, 
produkcję energii ze źródeł odnawialnych i tradycyjnych na obszarach wodnych, czy eksplorację przestrzeni 
nawodnych oraz podwodnych w celach rekreacyjnych. Już na przełomie XX i XXI zauważyć można było 
coraz intensywniejsze wykorzystanie przestrzeni akwenów morskich, a co za tym idzie narastające konflikty 
pomiędzy podmiotami zainteresowanymi działalnością na obszarach wodnych. Ten fakt spowodował 
konieczność wprowadzenia regulacji prawnych nie tylko w sferze strategicznego rozwoju, ale również 
planowania przestrzennego na obszarach morskich. Chociaż plany zagospodarowania przestrzennego są 
doskonale znanym narzędziem, planowanie na obszarach morskich wciąż stanowi swojego rodzaju nowość 
oraz wyzwanie dla urbanistów. Równolegle z wprowadzeniem planów zagospodarowania przestrzennego 
obszarów morskich uwidoczniła się zachodząca transformacja postrzegania obszarów na styku morza 
i lądu, gdzie zarówno akweny jak i tereny stanowią cenny zasób przestrzenny. 

Z perspektywy miast portowych skoordynowane zarządzanie obszarami wodnymi i lądowymi zdaje się być 
kluczowe dla rozwoju przestrzeni na styku lądu i wody. Obecność akwenu morskiego miała bowiem 
decydujący wpływ na lokalizację, a następnie kształtowanie i rozwój ośrodków miejskich. Woda jest 
czynnikiem determinującym funkcjonowanie miast zlokalizowanych w jej sąsiedztwie i wpływa budująco 
lub destrukcyjnie na ich układ przestrzenny a także tożsamość i unikalny charakter miejsca. Ponadto, 
w swej życiodajnej, dynamicznej naturze woda jest elementem od wieków przyciągającym człowieka. 
Z tego też względu, w przestrzeni na styku wody i lądu rozwinęła się sieć przestrzeni publicznych, 
tworzących tzw. niebieskie przestrzenie publiczne (patrz: Słownik pojęć).  

Miasto portowe jest ośrodkiem scalającym dwa odmienne środowiska, lądowe i wodne, które przenikają 
się i tworzą jedną nierozerwalną przestrzeń. Styk lądu i wody jest więc niezwykle istotny dla 
funkcjonowania miasta portowego. Z jednej strony, dzięki obecności wody posiada ona unikalny charakter 
będąc wizytówką miasta oraz stanowi znaczący potencjał rozwojowy. Jednak z drugiej strony, strefa ta 
narażona jest na dynamiczne zjawiska zachodzące w strefie brzegowej, a wykorzystanie tkwiącego w niej 
potencjału wymaga uwzględnienia wielu istotnych czynników i skoordynowania zarządzania obszarem 
wodnym i lądowym. Z tego powodu zrównoważone zarządzanie przestrzeniami publicznymi na styku 
wody i lądu odgrywa bardzo istotną rolę dla poprawnego funkcjonowania miast portowych, szczególnie 
w kontekście obecnych uwarunkowań prawno-administracyjnych i planistycznych.  

4. Uzasadnienie wyboru tematu 

Głównym powodem podjęcia tematu rozwoju przestrzeni publicznych na styku morza i lądu jest obecny 
stan prawny dotyczący planowania przestrzennego w strefie przybrzeżnej oraz na wodach morskich, 
który zmienił się w ostatnim dziesięcioleciu. W związku z rosnącym zainteresowaniem inwestycjami na 
obszarach morskich oraz intensyfikacją ich użytkowania zaistniała konieczność wprowadzenia nowego 
narzędzia planistycznego obejmującego tę przestrzeń. Na podstawie europejskich regulacji prawnych10, na 
państwa członkowskie Unii Europejskiej nałożono obowiązek sporządzenia planów zagospodarowania 
przestrzennego obszarów morskich. Pierwszym tego rodzaju dokumentem planistycznym w Polsce jest 
plan zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 00011, który został 
przyjęty w maju 2021 roku. Obecnie trwają prace nad szczegółowymi planami zagospodarowania 

                                                           
10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania 

przestrzennego obszarów morskich; 
11 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego 
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 (Dz.U. 2021 poz. 935) 
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obszarów morskich. W prace nad niektórymi z nich zaangażowana jest doktorantka12. 

Problematyka planowania przestrzennego obszarów morskich podejmowana jest w ostatniej dekadzie 
w licznych publikacjach przedstawiających poszczególne przypadki studialne w aspekcie planowania 
przestrzennego w ujęciu ekonomicznym, prawno-administracyjnym oraz środowiskowym. Na arenie 
europejskiej tematem planowania obszarów morskich zajmowali się między innymi Carneiro (2013), Ehler 
i Douvre (2009), Ehler, Zaucha i Gee (2019), Gee i inni (2019), Hassler i inni (2018), Hull (2013), Jay (2012, 
2018), Morf i inni (2019), Pinker i inni (2022). Wśród autorów polskich obszerne badania w temacie 
planowania przestrzennego obszarów morskich podejmują m.in. Matczak i Zaucha (2015), Matczak, Pardus 
i Pankau (2019), Piwowarczyk i inni (2019a, 2019b), Przedrzymirska i inni (2021), Zaucha (2009, 2010, 2011, 
2012, 2014, 2018a, 2018b), Zaucha i Kreiner (2021). Podejście prezentowane przez większość autorów 
skupia się jednak na samym planowaniu obszarów morskich, z marginalnym uwzględnieniem koordynacji 
planów obszarów morskich z obowiązującymi planami zagospodarowania obszarów lądowych. 
Koordynacją planowania przestrzennego na styku morza i lądu w krajach europejskich zajęli się między 
innymi Hietala i inni (2021), Kidd i Geraint (2012), Kidd i Shaw (2014), Kidd, Shaw i Janssen (2019), Jerzak 
i inni (2019), Walsh (2021). Badania te dotyczyły jednak koordynacji na poziomie ponadlokalnym, głownie 
w kontekście strategii rozwoju i planów na szczeblu ponadlokalnym, w niewielkim stopniu uwzględniając 
koordynację planowania morskiego z lokalnymi dokumentami planistycznymi na szczeblu gminnym. 
Zagadnienie planowania obszarów morskich analizowane jest w dostępnej literaturze przeważnie w ujęciu 
globalnym, bez rozpoznania wpływu planowania przestrzennego obszarów morskich na miasta portowe 
będące bezpośrednio związane z tymi akwenami. 

W świetle zmian wprowadzonych w europejskim systemie planowania przestrzennego, istotnym jest 
prowadzenie badań nad relacją między planowaniem przestrzennym na obszarach lądowych i morskich. 
Kluczowe jest zbadanie koordynacji planistycznej w skali konkretnych przestrzeni publicznych w miastach 
portowych, ponieważ to na tym poziomie szczegółowości podejmowane są konkretne decyzje planistyczne 
i inwestycyjne. W celu osiągnięcia zintegrowanego rozwoju przestrzeni na styku tych dwóch środowisk 
niezbędnym jest rozważenie wpływu nowego narzędzia planistycznego na sytuację planistyczną 
w obszarze ich styku, w kontekście funkcjonującego od lat planowania przestrzennego na obszarach 
lądowych.  

W kontekście przedstawionych powyżej zmian w planowaniu przestrzennym, należy także zwrócić uwagę 
na zachodzącą transformację postrzegania przestrzeni publicznych na styku wody i lądu w miastach 
portowych. Transformacja ta związana jest z intensyfikacją użytkowania obszarów morskich. Rosnące 
zainteresowanie wykorzystaniem akwenów w miastach portowych oraz wdrożenie planowania 
przestrzennego obszarów morskich powoduje potrzebę zrewidowania podejścia urbanistycznego do 
planowania przestrzeni na styku morza i lądu.  

W literaturze przedmiotu zaleźć można wiele publikacji poświęconych zagadnieniu transformacji 
przestrzeni waterfrontu. Począwszy od schyłku lat 80-tych XX wieku, autorzy licznych publikacji 
uznawanych za kanon literatury dotyczącej nadwodnych przestrzeni publicznych, zgłębiają tematykę 
transformacji przestrzeni frontu wodnego (Breen, Rigby, 1994; Bruttomesso, 1993, 2001, 2007; Feilier, 
2007; Hall, 1993; Hoyle, 1989, 2000, 2002; Hoyle, Pinder, Husain, 1988; Hudson, 1996; Klaasen, 1993; 
Meyer 1999, 2001, 2007; Marshall, 2001; Moughtin, 2003; Vallega, 2001). Przemiany te analizowane są 
przez nich w aspekcie zmiennej relacji miasto – port, ze szczególnym uwzględnieniem przekształceń 

                                                           
12 PZP akwenów portu morskiego w Helu, PZP akwenów portu morskiego we Władysławowie, PZP akwenów portu morskiego w 

Gdańsku, PZP akwenów portu morskiego w Gdyni, PZP morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej, PZP dla wód 
przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby 
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i adaptacji opuszczonych terenów portowych oraz zmian funkcjonalnych zachodzących na tych terenach. 
Autorzy tacy jak Meyer (2001) czy Moughtin (2003), oprócz typologii funkcjonalnej waterfrontów, 
przedstawiają różne typologie przestrzenne obszarów lądowych graniczących z wodą, zwracając uwagę 
na ukształtowanie linii brzegu zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i w przekroju. W badaniach 
dotyczących miast portowych i nadwodnych szczególną uwagę obszarom wodnym poświęca Klaasen 
(1993), który wyodrębnia funkcje wody w miastach traktując ją dwojako: jako zasób biologiczny 
i środowisko naturalne lub jako zasób przestrzenny. Podobną klasyfikację przedstawia Moughtin (2003).  

Przekształcenia przestrzeni poprzemysłowych waterfrontów wciąż stanowią przedmiot zainteresowania 
wielu europejskich architektów i urbanistów, w tym także autorów polskich (Beaven, Bell, James, 2016; 
Burda, 2015; Burda, Nyka, 2017; Daamen, Vries, 2013; Desfor i in., 2011; Hein, 2014, 2016; Hein, Schubert, 
2021; Januchta-Szostak, 2009, 2011; Kostopoulou, 2013; Lorens 2013, 2014, 2019; Mah, 2014; Schubert, 
2014, Solarek, 2019). Burda (2015), opisując transformację przybrzeżnych obszarów poprzemysłowych w 
swojej rozprawie doktorskiej, podkreśla rolę środowiska wodnego w procesie kształtowania strefy styku 
lądu i wody. Podejście zaprezentowane przez tą autorkę nie odnosi się jednak w sposób wystarczający do 
kwestii funkcjonowania samych akwenów. Zagadnienie kształtowania przestrzeni nadwodnych, 
w kontekście wykorzystania obszarów wodnych jako elementu zagospodarowania przestrzennego silnie 
powiązanego z lądem, przedstawia Ryan (2010), Dreiseitl i Grau (2009) czy Prominski i pozostali (2012). 
Autorzy prezentują katalog form przestrzeni nadwodnych oraz sposoby ich kształtowania 
z uwzględnieniem wpływu sąsiadującego akwenu. Chociaż w pozycjach tych podkreślono wpływ 
środowiska wodnego na kształtowanie przestrzeni styku wody i lądu, to podobnie jak u Burdy (2015), 
zagadnienie zagospodarowania oraz funkcjonowania samego akwenu zostało potraktowane marginalnie. 
Januchta-Szostak (2011) zaprezentowała ciekawe podejście, odmienne od opisanych powyżej, ukazujące 
próbę zrozumienia obszaru na granicy wody i lądu uwzględniające użytkowanie nie tylko przestrzeni 
lądowej nabrzeża, ale także przyległej przestrzeni wodnej. W swoich badaniach nad zagospodarowaniem 
nabrzeży rzecznych przedstawia ona typologię funkcjonalną przestrzeni waterfrontu rzecznego, która 
poniekąd uwzględnia także funkcjonowanie obszarów wodnych (Januchta-Szostak, 2011).  

W publikacjach pojawiających się na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia autorzy zwracają coraz większą 
uwagę na relacje przestrzenne i funkcjonalne pomiędzy obszarami lądowymi i wodnymi oraz wpływu 
środowiska wodnego na obszary przybrzeżne. Wciąż jednak często funkcjonowanie obszaru wodnego 
i lądowego traktowane jest rozdzielnie, a sam aspekt rozwoju i planowania akwenów traktowany jest 
pobieżnie. Dokonując analizy stanu badań dotyczących przestrzeni na styku wody i lądu zauważyć można, 
że większość opracowań odnosi się do tematyki waterfrontów, rozważając głównie rozwój przestrzeni 
lądowych. Chociaż wiele opracowań z dziedziny planowania przestrzennego poświęconych jest tematyce 
relacji między nadwodnymi przestrzeniami publicznymi a obszarami wodnymi, to przeważnie zagadnienie 
to wciąż podejmowane jest w perspektywie projektowania obszarów lądowych. Postawa ta staje się 
jednak nieaktualna w stosunku do realnych potrzeb planowania rozwoju przestrzeni na styku wody i lądu. 
W związku z tym, istnieje istotny brak w rozpoznaniu naukowym kształtowania się i rozwoju przestrzeni 
na styku wody i lądu w aspekcie zintegrowanego planowania obszarów wodnych i lądowych. Niezbędnym 
jest zgłębienie zagadnienia planowania przestrzeni na styku morza i lądu, takich jak np. kąpieliska, 
przestrzenie marin czy pomosty, z uwzględnieniem akwenów przybrzeżnych.  

W odniesieniu do przestrzeni publicznych łączących obszary wodne i lądowe, w anglojęzycznych 
publikacjach coraz częściej stosowane jest się pojęcie niebieskiej przestrzeni publicznej (ang. urban blue 
space). Pojęcie to określa przestrzeń publiczną zawierającą w sobie nie tylko obszar lądu, ale także 
powiązany z nim obszar wodny. Podejście stosowane w badaniach nad niebieskimi przestrzeniami 
publicznymi charakteryzuje się postrzeganiem akwenu jako przestrzeni równoważnej z sąsiadującym 
terenem, a planowanie przestrzeni na styku wody i lądu rozważane jest zarówno z perspektywy lądowej 
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jak i wodnej. Pojęcie to stosowane jest w publikacjach naukowych w Europie począwszy od 2007 roku 
(Brand, 2007; Gledhill, James, 2008; Völker, Kistemann, 2011; Taufen-Wessels, 2014; Foley, Kistemann, 
2015; Völker, Matros, Classen, 2016; Haeffner i in., 2017; Grellier, White, Albin, 2017; Britton i in., 2018; 
Ioja, Osaci-Costache, Breuste, 2018; Breś, 2018; Breś, Krośnicka, 2021), jednak nie pojawiło się jak dotąd 
literaturze polskojęzycznej. Pionierską publikacją, poświęconą tematyce niebieskich przestrzeni 
publicznych jest opracowanie Brand (2007). Brand (2007) identyfikuje ogólne cechy charakteryzujące 
niebieską przestrzeń publiczną, na bazie których wyróżnia dziewięć rodzajów niebieskich przestrzeni 
publicznych, dokonując podziału na podstawie nałożenia ówczesnych funkcji obszarów wodnych na 
typologię przestrzeni publicznych. Opracowana charakterystyka jest jednak bardzo ogólna i wydaje się być 
niekompletna z powodu braku wzięcia pod uwagę wielu czynników wpływających na złożony charakter 
niebieskich przestrzeni publicznych takich jak rodzaj akwenu, rodzaj tkanki miejskiej, poziom przenikania 
się tkanki wodnej i lądowej, rodzaj granicy między nimi czy funkcja przestrzeni. Taufen-Wessells (2014) 
badając zagadnienie niebieskich przestrzeni publicznych wprowadza definicję tejże przestrzeni, 
zaznaczając istotną różnicę między waterfrontem a niebieską przestrzenią publiczną.  

Wprowadzenie w Polsce określenia przestrzeni publicznej powiązanej z obszarami morskimi, 
uwzględniającego zarówno obszar wodny jak i lądowy w procesie planowania i zarządzania miastem, 
umożliwi dostosowanie podejścia planistycznego do aktualnych potrzeb wynikających ze zmian w sposobie 
planowania i zagospodarowania przestrzeni na styku morza i lądu. Odnosząc sytuację na arenie 
europejskiej do stanu przestrzeni na styku wody i lądu w polskich miastach portowych możliwe jest 
rozpoznanie możliwości ich efektywnego rozwoju przestrzennego.  

Zagadnienie transformacji przestrzeni waterfrontów w metropoliach światowych stanowi przedmiot 
licznych badań z zakresu architektury i urbanistyki. Na arenie światowej podobnie jak polskiej, liczba 
publikacji dotyczących rozwoju przestrzeni publicznych na styku morza i lądu w małych miastach 
portowych w Polsce jest jednak ograniczona w porównaniu do badań dotyczących dużych miast 
portowych. Ze względu na uwarunkowania społeczno-gospodarcze problemy występujące w dużych 
ośrodkach miejskich, w których znajdują się porty o wiodącym znaczeniu dla gospodarki krajowej, są 
odmienne od tych, występujących w mniejszych miastach. Podobnie, rozwiązania zaproponowane dla 
miast dużych nie zawsze okażą się adekwatne do sytuacji występującej w małych miastach portowych oraz 
do ich możliwości ekonomicznych i przestrzennych. 

Zagadnieniem rozwoju małych miast portowych zajmowali się już w swoich badaniach m.in. Zaremba 
(1962), Palmowski (1994), Grzelakowski i Krośnicka (2002, 2005), Krośnicka (2008, 2010, 2011, 2012), 
Grzelakowski i Matczak (2012), Luks (2011), Nowaczyk i Zieziula (2011), Pluciński (2011), Matczak (2011), 
Kaup (2011), Łysień (2015), Szymańska i Michalski (2018). Wśród badań związanych z publiczną 
przestrzenią wodną i nadwodną w miastach portowych, także w tych małych, należy wymienić rozprawy 
doktorskie, m.in. praca Burdy (2015), Rembarz (2019), Izydora (2022) czy Marczaka (2005). 

Autorzy ci w swoich badaniach skupiali się przeważnie na relacji przestrzenno-funkcjonalnej pomiędzy 
portem a miastem oraz miastem a wodą w w szerokiej perspektywie rozwoju gospodarczego tych 
ośrodków. Ponadto, zajmowali się oni przeważnie sferą przestrzenną, gospodarczą oraz administracyjną 
związaną z zarządzaniem przestrzenią miejską oraz portową, pomijając kwestie planowania 
przestrzennego. Opublikowane badania dotyczą zazwyczaj wybranych przypadków małych miast 
portowych w Polsce, nie obejmując swoim zakresem wszystkich tego typu ośrodków, co umożliwiło by 
przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań porównawczych. Badania dotyczące małych miast portowych 
mają zatem charakter rozproszony. Brak jest kompleksowych badań przeglądowych dotyczących 
zagospodarowania przestrzennego oraz planowania przestrzeni na styku morza i lądu w szerokiej grupie 
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polskich miast portowych. 

W związku z powyższym, zauważono konieczność uzupełnienia badań naukowych w zakresie rozwoju 
przestrzeni publicznych na styku wody i lądu w małych miastach portowych w Polsce, z rozszerzeniem ich 
o wątek planowania przestrzennego. Szczególną uwagę należy poświęcić nowemu narzędziu 
planistycznemu jakim jest planowanie przestrzenne obszarów morskich i rozważyć, jaki wpływ ma jego 
wdrożenie na planowanie rozwoju niebieskich przestrzeni publicznych w polskich miastach portowych. 
Przeprowadzenie badań dotyczących możliwości zapewnienia holistycznego rozwoju, kluczowej dla miast 
portowych przestrzeni na styku wody i lądu, poprzez wykorzystanie określonych narzędzi planistycznych 
wydaje się niezbędnym do zapewnienia ich zrównoważonego rozwoju. Zasadnym jest zatem uzupełnienie 
obecnego stanu wiedzy o badania niebieskich przestrzeni publicznych w Polsce wraz z wyznaczeniem 
aspektów, w których koordynacja działań planistycznych prowadzonych w tak dynamicznym środowisku 
mogła by umożliwić poprawę ich jakości przestrzennej oraz funkcjonalnej. 

W niniejszej pracy, podjęto badania nad zagadnieniem niebieskich przestrzeni publicznych oraz 
charakterystyką tych przestrzeni w polskich miastach portowych. Doktorantka podejmuje szczegółowe 
badania polegające na rozpoznaniu stanu koordynacji planistycznej w przestrzeniach publicznych na styku 
wody i lądu w małych miastach portowych w Polsce. Dodatkowo, rozprawa zawiera część aplikacyjną, 
w której zawarto katalog proponowanych rozwiązań planistycznych i pozaplanistycznych sprzyjających 
koordynacji planowania przestrzennego na morzu i na lądzie. 

5. Przedmiot badań i cele pracy 

Przedmiotem badań w niniejszej pracy są niebieskie przestrzenie publiczne (ang. urban blue space) 
w kontekście planowania przestrzennego obszarów morskich. Kluczowym aspektem badań zawartych 
w rozprawie jest wpływ mechanizmów planistycznych, w tym koordynacji planowania przestrzennego na 
obszarach morskich i przybrzeżnych, na rozwój niebieskich przestrzeni publicznych. Należy zwrócić uwagę, 
że chociaż niebieskie przestrzenie publiczne mogą znajdować się na obszarze wód powierzchniowych 
różnego rodzaju – zarówno morskich jak i śródlądowych – to badania przeprowadzone w niniejszej pracy 
dotyczą wyłącznie niebieskich przestrzeni publicznych powiązanych z wodami morskimi. Ograniczenie 
przedmiotu badań do obszarów morskich uwarunkowane jest wprowadzeniem w jego granicach nowego 
narzędzia planistycznego, jakim jest planowanie przestrzenne obszarów morskich. Wpływ wdrożenia tego 
narzędzia na rozwój przestrzeni na styku wody i lądu oraz jego koordynacja z planowaniem przestrzennym 
obszarów przybrzeżnych, stanowi główny aspekt analiz przeprowadzonych w przestrzeni na styku morza 
i lądu.  

Jako obszar badań przyjęto polskie miasta portowe małej i średniej wielkości. Miastami portowymi, 
w których prowadzono badania są: Frombork, Tolkmicko, Elbląg, Krynica Morska, Puck Władysławowo, 
Jastarnia, Hel, Łeba, Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, Dziwnów, Kamień Pomorski, Wolin, Stepnica, Nowe 
Warpno oraz Świnoujście. Niebieskie przestrzenie publiczne występować mogą nie tylko w miastach 
portowych, ale także w miastach nadmorskich nieposiadających portu morskiego. Z uwagi jednak na 
przedmiot niniejszych badań, ograniczono zakres wyłącznie do miast portowych, ze względu na 
różnorodność przestrzeni publicznych na styku wody i lądu wykształconych w oparciu o występującą 
w tych miastach infrastrukturę portową taką jak falochrony, pirsy czy baseny portowe. Ograniczenie 
zakresu przeprowadzonych analiz do małych i średnich miast portowych uwarunkowany jest przede 
wszystkim zauważoną potrzebą uzupełnienia istniejącego stanu badań, obejmującego przeważnie 
przestrzenie na styku wody i lądu w dużych miastach portowych, o analizę sytuacji w mniejszych 
jednostkach urbanistycznych. Ponadto, dla większości miast portowych zostały opracowane szczegółowe 
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plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, w przeciwieństwie do pozostałych miast 
nadmorskich, które nie zostały objęte projektami takich planów.  

Cele dysertacji wynikają bezpośrednio z przyczyn podjęcia tematu badawczego. Przyjęto trzy cele ogólne 
wynikające z rozpoznanych braków w dotychczasowych badaniach naukowych oraz potrzeb związanych 
z planowaniem przestrzennym miast portowych. Główne cele pracy można podzielić na szczegółowe cele 
badawcze w następujący sposób:  
1) opracowanie typologii niebieskich przestrzeni publicznych w polskich miastach portowych, 

uwzględniającej transformację postrzegania przestrzeni na styku wody i lądu: 
a) rozpoznanie stanu badań dotyczących przestrzeni na styku wody i lądu, w tym niebieskich 

przestrzeni publicznych, 
b) stworzenie typologii przestrzenno-funkcjonalnej niebieskich przestrzeni publicznych 

w miastach portowych, 
2) poszerzenie badań nad przestrzenią na styku wody i lądu w małych miastach portowych w Polsce 

w zakresie planowania przestrzennego na granicy morza i lądu: 
c) rozpoznanie problemów przestrzenno-funkcjonalnych występujących na obszarze 

niebieskich przestrzeni publicznych w małych miastach portowych w Polsce, 
3) rozpoznanie wpływu wdrożenia nowego narzędzia planistycznego na możliwości kształtowania 

niebieskich przestrzeni publicznych w małych miastach portowych w Polsce: 
d) zbadanie poziomu koordynacji zapisów planistycznych obowiązujących dla obszaru na 

styku morza i lądu w ramach niebieskich przestrzeni publicznych w Polsce, 
e) wskazanie możliwych sposobów koordynacji planowania przestrzennego na styku morza 

i lądu w małych miastach portowych w Polsce w kontekście występujących problemów 
przestrzennych i planistycznych. 

Pierwsza grupa celów badawczych dotyczy opracowania charakterystyki przestrzenno-funkcjonalnej 
przestrzeni publicznych na styku morza i lądu na bazie przykładów europejskich miast portowych. 
Rozpoznanie występujących w miastach portowych typów przestrzeni publicznych powiązanych z wodami 
morskimi oraz zachodzących na ich obszarze relacji woda-ląd przyczyni się do poszerzenia stanu obecnej 
wiedzy dotyczącej funkcjonowania przestrzeni na styku wody i lądu w miastach portowych. Druga grupa 
celów koncentruje się na zagadnieniu przestrzeni publicznych w małych miast portowych w Polsce. 
Poprzez kolejne etapy badawcze, czyli rozpoznanie problemów przestrzenno-funkcjonalnych, rozpoznanie 
stanu koordynacji planistycznej oraz zidentyfikowanie współzależności pomiędzy problemami 
przestrzennymi, a problemami koordynacji planistycznej w przestrzeniach publicznych na styku morza 
i lądu zidentyfikowane zostaną obszary, w których skoordynowanie ustaleń planistycznych może 
przyczynić się do poprawy jakości tych przestrzeni. Głównym efektem aplikacyjnym pracy ma być 
opracowanie katalogu możliwych sposobów i procedur koordynacji planowania przestrzennego na styku 
morza i lądu w małych miastach portowych w Polsce.  

6. Tezy postawione w pracy 

Potrzeba zmiany postrzegania przestrzeni na styku wody i lądu w planowaniu przestrzennym w polskich 
miastach portowych prowokuje szereg pytań badawczych, które prowadzą do postawienia następujących 
tez:  

1) Transformacja postrzegania przestrzeni na styku wody i lądu determinuje zintegrowane podejście 

do planowania środowiska wodnego i lądowego oraz wskazuje na potrzebę wprowadzenie pojęcia 

niebieskich przestrzeni publicznych. 

2) Sformułowanie funkcjonalno-przestrzennej typologii niebieskich przestrzeni publicznych pozwala 

na wyodrębnienie ich w przestrzeni na styku wody i lądu. 
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3) Brak zintegrowanego podejścia w planowaniu przestrzeni styku wody i lądu generuje na 

obszarach niebieskich przestrzeni publicznych szereg konfliktów o charakterze przestrzennym, 

planistycznym i pozaplanistycznym. 

4) Adaptacja części rozwiązań zastosowanych w planowaniu przestrzennym, zarówno morskim jak 

i lądowym, pozwala na wypracowanie efektywnych narzędzi planistycznych służących koordynacji 

planowania przestrzennego. 

7. Struktura pracy 

Dysertacja składa się ze wstępu, pięciu głównych części merytorycznych, w których udowodnione zostaną 
postawione tezy oraz podsumowania. Części merytoryczne można podzielić na części ogólne, dotyczące 
zagadnienia niebieskich przestrzeni publicznych, oraz części szczegółowe, dotyczącące charakterystyki 
niebieskich przestrzeni publicznych w polskich miastach portowych oraz możliwości ich rozwoju w związku 
z sytuacją planistyczną w przestrznei na styku wody i lądu (Rycina 1).  

 
Rycina 1 Struktura dysertacji w podziale na części ogólne i szczegółowe; źródło: opracowanie własne 

Część II ma charakter teoretyczny, poświęcony zagadnieniu planowania przestrzennego na obszarach 
morskich. Dotyczy ona genezy i obecnej sytuacji planowania przestrzennego obszarów morskich 
w Europie oraz w Polsce. Część III dotyczący charakterystyki niebieskich przestrzeni publicznych 
w Europie. Część IV dysertacji poświęcona została przedstawieniu charakterystyki przestrzeni publicznych 
na styku morza i lądu w małych miastach portowych w Polsce. W tej części zidentyfikowane zostały 
problemy przestrzenno-funkcjonalne występujące na obszarze rozpoznanych typów niebieskich 
przestrzeni publicznych w analizowanych miastach. Część V zawiera przeprowadzone analizy planistyczne, 
których celem było wyłonienie głównych problemów planistycznych występujących na obszarze 
analizowanych niebieskich przestrzeni publicznych w wybranych miastach portowych w Polsce. Część VI 
zawiera charakterystykę obecnego stanu koordynacji zapisów planistycznych na lądzie oraz na morzu oraz 
zaproponowane rozwiązania mające na celu poprawę koordynacji planowania przestrzennego na granicy 
morza i lądu w Polsce. Ta aplikacyjna część stanowi zwieńczenie pracy doktorskiej, w której przedstawiono 
wytyczne mające zapewnić zintegrowane zarządzanie przestrzeniami publicznymi na styku morza i lądu 
w małych miastach portowych w Polsce. Poszczególne części dysertacji przedstawiono na Rycinie 2.  
 
Badania przeprowadzone w niniejszej pracy umożliwiły osiągnięcie wyznaczonych celów badawczych. 
W części II pracy scharakteryzowano wpływ planowania przestrzennego obszarów morskich na sytuację 
planistyczną w Europie i w Polsce w kontekście koordynacji planowania na styku wody i lądu (częściowe 
wypełnienie celu 3). W części III wykazano zachodzącą transformację postrzegania przestrzeni na styku 
wody i lądu oraz scharakteryzowano niebieskie przestrzenie publiczne, które w sposób integralny 
obejmują obszar wodny i lądowy (wypełnienie celu 1). W częściach ogólnych wskazano konieczność 
wprowadzenia holistycznego podejścia do planowania przestrzeni na styku wody i lądu w kontekście 
wdrożenia nowego narzędzia planistycznego, jakim jest planowanie obszarów morskich. Opracowana 
przez doktorantkę typologia niebieskich przestrzeni publicznych wykazała różnorodność przestrzenno-
funkcjonalną przestrzeni publicznych na styku morza i lądu, a poprzez wskazanie analogii do lądowych 
przestrzeni publicznych stworzyła podstawę do integracji wodnych i przybrzeżnych przestrzeni. Katalog 
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opracowany w części III stanowi wypełnienie celu 3 postawionego w pracy. W oparciu o badania 
przedstawione w części II i III pracy potwierdzono Tezy 1 i 2.  

 
Rycina 2 Struktura dysertacji w podziale na części pracy wraz z odniesieniem do postawionych tez; źródło: opracowanie własne 

W części IV, w oparciu o opracowany katalog typów przestrzenno-funkcjonalnych, przedstawiono 
charakterystykę niebieskich przestrzeni publicznych w polskich miastach portowych. Szczegółowa analiza 
waloryzacyjna wyznaczonych niebieskich przestrzeni publicznych umożliwiła wskazanie problemów 
przestrzennych występujących w przestrzeni styku wody i lądu w analizowanych miastach. Analiza 
planistyczna przeprowadzona w części V wskazała główne problemy planistyczne i pozaplanistyczne 
wynikające z braku koordynacji planowania przestrzennego na obszarze niebieskich przestrzeni 
publicznych. W części V wskazano także powiązania pomiędzy występującymi problemami przestrzennymi 
oraz planistycznymi. Wnioski z badań przeprowadzonych w ramach części IV i V stanowią dowód Tezy 3 
oraz wypełniają cel 2 postawiony w pracy. 
 
Przeprowadzone wstępnie w części I pracy oraz szczegółowo w części V i VI  rozpoznanie stanu 
koordynacji planistycznej na obszarze niebieskich przestrzeni publicznych w małych miastach portowych 
w Polsce, potwierdziło, że planowanie przestrzeni na styku morza i lądu nie jest skoordynowane 
w wystarczającym stopniu. W oparciu o wnioski wyprowadzone w części V i potwierdzone w części VI 
opracowano katalog możliwych rozwiązań planistycznych i pozaplanistycznych wspomagających 
koordynację planowania na styku wody i lądu w małych miastach portowych w Polsce. W części VI 
wykazano, że adaptacja części rozwiązań zastosowanych w planowaniu przestrzennym, zarówno na lądzie 
jak i na morzu, pozwala na wypracowanie efektywnych narzędzi planistycznych służących koordynacji 
planowania przestrzennego na tych obszarach, co stanowi dowód Tezy 4. Jednocześnie ten etap badań 
pozwolił ostatecznie na osiągnięcie celu 3 postawionego w pracy. 

8. Metody badań 

Na potrzeby niniejszej pracy, poza przeprowadzeniem badań literaturowych na podstawie dostępnych 
publikacji naukowych, pozyskano szereg źródeł kartograficznych, statystycznych i planistycznych, a także 
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zgromadzono obszerną dokumentację zdjęciową dotyczącą analizowanych małych miast portowych 
w Polsce. W ramach prac nad dysertacją przeprowadzono badania literaturowe, badania kartograficzne, 
analizę statystyczną dotyczącą małych miast portowych w Polsce, analizę zagospodarowania 
przestrzennego niebieskich przestrzeni publicznych w małych miastach portowych w Polsce oraz analizę 
dokumentów planistycznych w wybranych polskich miastach, a także analizę dokumentów planistycznych 
wybranych krajów europejskich (Niemcy i Dania). Ponadto, przeprowadzono serię wywiadów eksperckich, 
z których sporządzono nagrania, a także wnioski w formie pisemnej (Załącznik 9). Zastosowane metody 
prowadzenia badań pozwoliły na podział dysertacji na poszczególne części pracy zgodnie z ich kolejnością. 
Metoda prowadzenia badań w podziale na kolejne etapy pracy przedstawiona została na Rycinie 3.  

 
Rycina 3 Schemat etapów podjętych badań w ramach dysertacji; źródło: opracowanie własne 

Badania przeprowadzone w części II dotyczą rozpoznania aktualnego stanu planowania przestrzennego 
na styku morza i lądu w Polsce. Zostały one przeprowadzone w oparciu o publikacje naukowe dotyczące 
zagadnienia morskiego planowania przestrzennego w Europie (patrz: rozdział 4), a także o obowiązujące 
akty prawne oraz dokumenty planistyczne dotyczące morskiego  i lądowego planowanie przestrzennego 
w Polsce (patrz: Bibliografia).   

Badania obejmowały rozpoznanie struktury planistycznej w strefie styku morza i lądu, uwzględniając 
system planowania obszarów morskich oraz lądowych. Głównymi dokumentami, na podstawie których 
scharakteryzowano planowanie przestrzenne były obowiązujące akty prawne: Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 2014 r. ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich, 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503) oraz Ustawa o obszarach 
morskich i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457). W dalszej części pracy szczególny nacisk 
położono na przeanalizowanie zagadnienia związane z morskim planowaniem przestrzennym. W oparciu 
o literaturę przedmiotu oraz obowiązujące akty prawne regulujące procedurę oraz zakres PZPOM, 
scharakteryzowano przyczyny wprowadzenia tego nowego narzędzia planistycznego. Przeanalizowano 
także aktualną sytuację planistyczną w polskich miastach portowych w zakresie planowania obszarów 
morskich. Opisano obowiązujące wymogi prawne w aspekcie koordynacji planowania obszarów 
przybrzeżnych oraz obszarów wód morskich i już na tym etapie wstępnie rozpoznano potencjalne 
problemy koordynacyjne pomiędzy tymi dwoma systemami planistycznymi. Ponadto, przeanalizowano 
strukturę administracji w przestrzeni styku morza i lądu, co umożliwiło wstępne określenie potencjalnych 
problemów pozaplanistycznych związanych z koordynacją planowania przestrzennego w tej strefie. 
 
Część III dotyczy ogólnej charakterystyki przestrzeni publicznych na styku wody i lądu. Została ona 
opracowana na podstawie przeprowadzonych przez doktorantkę wizyt studialnych w wybranych miastach 
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europejskich w Niemczech (Hamburg), Holandii (Rotterdam), Szwecji (Sztokholm, Karlskrona), Portugalii 
(Lizbona, Cascais, Ericeira), Włoszech (Florencja, Marina di Pisa)  oraz Polsce (Gdańsk, Gdynia). Wnioski 
z przeprowadzonych wizyt, wsparte przez analizy zdjęć satelitarnych stanowiły podstawę do rozpoznania 
charakterystyki przestrzennej i funkcjonalnej publicznych przestrzeni na styku morza i lądu. Wybrane 
przykłady pochodzą z nadmorskich miast europejskich, w których zlokalizowany jest port morski lub 
przystań. Miasta te, ze względu na różną wielkość, położenie geograficzne i klimat oraz kontekst kulturowy 
pozwoliły na rozpoznanie szerokiego spektrum przestrzennego i funkcjonalnego istniejących w Europie 
przestrzeni publicznych na styku morza i lądu. Miasta wizytowane były podczas przygotowań do podjęcia 
tematu badawczego oraz w trakcie prowadzenia prac nad dystertacją na przestrzeni lat 2016-2021.  

Równolegle z prowadzeniem badań terenowych, prowadzone były analizy literatury przedmiotu związanej 
z niebieskimi przestrzeniami publicznymi. Analizy rozpoczęto od rozpoznania literatury dotyczącej 
zagadnienia przestrzeni publicznej w ogóle oraz przestrzeni publicznych na styku morza i lądu. Badania te 
zakończyły się opracowaniem definicji niebieskiej przestrzeni publicznej przyjętej na potrzeby niniejszej 
pracy. W celu gruntownego rozpoznania zagadnienia kształtowania przestrzeni publicznej, 
przeprowadzono także analizę literatury przedmiotu dotyczącą definicji oraz charakterystyki 
przestrzenno-funkcjonalnej szeroko pojmowanej przestrzeni publicznej. Autorzy publikacji z zakresu 
typologii przestrzeni publicznych przyjmują zróżnicowane kryteria podziału przestrzeni publicznych, 
z których jedne odnoszą się głównie do struktury przestrzennej (Dymnicka, 2013; Januchta-Szostak, 2011; 
Krier, 1975; Lynch, 1981; Moughtin, 2003; Wallis, 1997; Wejchert, 1974) inne zaś dotyczą funkcji 
określonych przestrzeni (Buksiński, 2011; Carr i in., 1992; Chmielewski, 2004; Gehl, Gemzoe, 2001; Lynch, 
1981, 2011; Woolley, 2006). Dla autorki znaczenie ma zarówno aspekt przestrzenny jak i funkcjonalny, 
które współistniejąc składają się na przestrzenno-funkcjonalną charakterystykę poszczególnych typów 
przestrzeni publicznych.  

Efektem badań przeprowadzonych w części III pracy jest opracowanie katalogu przestrzenno-
funkcjonalnych typów niebieskich przestrzeni publicznych. Przy charakterystyce poszczególnych typów 
niebieskich przestrzeni wykorzystano wybrane zdjęcia ze zgromadzonej przez autorkę dokumentacji 
fotograficznej z przeprowadzonych wizyt studialnych w europejskich miastach portowych. Typologia ta 
stworzona została w oparciu o syntezę klasyfikacji przestrzenno-funkcjonalnej przestrzeni publicznych 
wykonaną na podstawie analizy literatury, a także pozycji odnoszących się już bezpośrednio do wodnych 
i nadwodnych przestrzeni publicznych. Na zasadzie analogii zauważonych pomiędzy śródlądowymi 
przestrzeniami publicznymi a niebieskimi przestrzeniami publicznymi opracowano katalog przestrzenno-
funkcjonalnych typów niebieskich przestrzeni publicznych. Typy niebieskich przestrzeni publicznych 
zostały przypisane na zasadzie podobieństw przestrzennych oraz funkcjonalnych do wyznaczonych 
wcześniej typów lądowych przestrzeni publicznych. Wyznaczone na bazie badań teoretycznych typy 
niebieskich przestrzeni publicznych, zostały poddane wielokrotnej weryfikacji poprzez zestawienie z 
wnioskami z wstępnych analiz kartograficznych i wizji terenowych przeprowadzonych w miastach 
portowych. W zestawieniach wzięto pod uwagę formę oraz funkcję przestrzeni, jednak pominięto kwestię 
relacji przestrzennej obszaru lądowego i wodnego w czasie. Na podstawie opracowanego katalogu 
możliwe było obiektywne porównanie jakości niebieskich przestrzeni konkretnego typu w analizowanych 
miastach oraz rozpoznanie występujących w nich problemów przestrzenno-funkcjonalnych. 

Część IV, dotyczy charakterystyki przestrzennej wybranych miastach portowych w Polsce oraz 
przestrzeni publicznych na styku wody i lądu w tych miastach. W oparciu o opracowaną przestrzenno-
funkcjonalną typologię niebieskich przestrzeni publicznych, określono występowanie wyznaczonych typów 
tych przestrzeni publicznych w małych i średnich miastach portowych w Polsce. Charakterystyka 
niebieskich przestrzeni publicznych w polskich miastach portowych została opracowana z wykorzystaniem 
pozyskanych danych kartograficznych, danych statystycznych oraz badań terenowych w małych miastach 
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portywch w Polsce.  Doktorantka pozyskała dane kartograficzne, w formacie danych wektorowych, 
dotyczące granic obszarów wód morskich oraz obszarów przybrzeżnych (takich jak granica pasa 
technicznego, pasa ochronnego, granice portów i przystani morskich, granice poszególnych obszarów wód 
morskich, oznaczenie wejść na plażę czy kilometraż linii brzegu morskiego) z Urzędu Morskiego w Gdyni. 
Pozyskano także dane kartograficzne w formie danych wektorowych z zasobu Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii (baza Państwowego Rejestru Danych). Ponadto, z zasobu Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii pozyskano dane kartograficzne w formie map topograficznych, ortofotomap oraz map 
ewidencyjnych. Na potrzeby sporządzenia analiz przestrzennych struktury małych miast portowych 
i występujących w nich relacji miasto-woda, port-woda i miasto-port oraz struktury sieci przestrzeni 
publicznych w tych miastach, wykorzystano oprogramowanie GIS, w którym opracowano schematy 
wymienionych relacji przestrzennych z wykorzystaniem pozyskanych map i danych (Załącznik 1). Na 
potrzeby analizy struktury przestrzennej małych miast portowych w Polsce wykorzystano także dane 
statystyczne udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny w Banku Danych Lokalnych (dane dla 
jednostek terytorialnych) w zakresie danych terytorialnych, demograficznych oraz danych dotyczących 
infrastruktury turystycznej za 2018 rok. Wizyty studialne zostały przeprowadzone przez doktorantkę w 18 
małych i średnich miastach portowych w Polsce. Wizje terenowe przeprowadzone były w latach 2017-
2022, a w niezbędnych przypadkach wizyty w wybranych miastach były przeprowadzane kilkukrotnie. 
Podczas badań terenowych doktorantka zgromadziła dokumentację fotograficzną niezbędną do 
szczegółowego przeanalizowania zagospodarowania przestrzennego i funkcjonowania niebieskich 
przestrzeni publicznych w analizowanych miastach oraz dokonania ich waloryzacji. Schemat metody 
przeprowadzenia badań w tej części pracy zaprezentowano na Rycinie 4. 

Dokonana na początku części IV charakterystyka przestrzenna małych miast portowych pozwoliła na 
rozpoznanie kontekstu funkcjonowania niebieskich przestrzeni publicznych, wstępnego 
scharakteryzowania problemów w ich zagospodarowaniu, a także wybranie reprezentatywnych 
przykładów miast portowych poddanych w późniejszym etapie szczegółowym analizom problemów 
przestrzennych i planistycznych. W celu zbadania relacji przestrzennych pomiędzy wodą a lądem 
w miastach portowych opracowano charakterystykę przestrzenną małych miast portowych w Polsce 
w kontekście ich nadwodnego położenia. Na potrzeby niniejszej pracy, analizie poddane zostały małe oraz 
średniej wielkości miasta w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, pomorskim oraz zachodnio-
pomorskim, w których zlokalizowane są porty morskie. Chociaż wszystkie z nich posiadają wodny 
charakter, ich struktura przestrzenna ze względu na uwarunkowania fizyczno-geograficzne, w tym wpływ 
wód morskich i śródlądowych na tkankę urbanistyczną, a także uwarunkowania społeczno-gospodarcze, 
jest zróżnicowana. Czynniki poddane analizie, zostały dobrane w sposób umożliwiający określenie stopnia 
rozwoju przestrzennego struktury miejskiej oraz znajdującej się w niej struktury portowej danego ośrodka. 
Umożliwiło to klasyfikację wielkościową miast, niezbędną do przeprowadzenia racjonalnej analizy 
porównawczej wybranych miast portowych w kolejnych etapach prac dotyczących rozwoju sieci 
niebieskich przestrzeni publicznych. Elementami opisującymi strukturę przestrzenną miast, które zostały 
poddane analizie, były: liczba użytkowników, rozumiana jako liczba mieszkańców, powiększona 
w przypadkach miejscowości turystycznych o szacunkową liczbę użytkowników okresowych przestrzeni, tj. 
turystów), powierzchnia administracyjna miasta, powierzchnia obszaru zwartej zabudowy miejskiej, oraz 
powierzchnia portu w granicach administracyjnych. Następnie, przeanalizowano relacje przestrzenne 
występujące w miastach portowych w aspekcie miasto-woda, miasto-port oraz port-woda, co umożliwiło 
określenie charakterystycznych typów przestrzennych miast portowych.  

Stworzona charakterystyka przestrzenna miast stanowiło podstawę do dokonania wyboru miast 
reprezentatywnych w każdej z wyodrębnionych grup. Po dokonaniu ogólnej analizy problemów 
zagospodarowania przestrzennego niebieskich przestrzeni publicznych we wszystkich analizowanych 
miastach portowych (etap 1), w późniejszym etapie prac przeprowadzono szczegółową analizę jakości 
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niebieskich przestrzeni publicznych w wybranych miastach (etap 2). Badania dotyczące problemów 
przestrzennych rozpoczęto od przeprowadzenia wstępnej analizy problemów dotyczących funkcjonowania 
obszaru styku morza i lądu we wszystkich 18 analizowanych miastach portowych, w wyniku czego wstępnie 
scharakteryzowano główne obszary problemowe (etap 1). Analiza słabych i mocnych stron dotyczących 
zagospodarowania przestrzeni styku morza i lądu opracowana została w oparciu o wnioski płynące 
z przeprowadzonej wizji urbanistycznej, udostępnionych informacji dotyczących funkcjonowania 
niebieskich przestrzeni publicznych oraz ich powiązań komunikacyjnych i funkcjonalnych, a także 
o literaturę związaną z tematyką funkcjonowania małych i średnich miast portowych w Polsce.  

 
Rycina 4 Schemat metodyki analiz wykonanych w części IV pracy doktorskiej - analizy problemów przestrzennych niebieskich 

przestrzeni publicznych; Źródło: opracowanie własne 
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Następnie, wstępna analiza, w której określono ogólną charakterystykę głównych obszarów 
problemowych, rozszerzona została o analizę szczegółową dotyczącą problemów występujących 
w konkretnych niebieskich przestrzeniach publicznych w wybranych miastach portowych, której wyniki 
przedstawiono w formie zestawienia cech problematycznych w podziale na miasta (etap 2). Analiza ta 
pozwoliła na rozpoznanie najbardziej newralgicznych obszarów problemowych i skali problemów 
przestrzennych dotykających przestrzenie publiczne na styku lądu i wody w wśród wyselekcjonowanych, 
reprezentatywnych przykładów polskich miastach portowych. Miasta portowe poddane analizie 
szczegółowej wybrane zostały na podstawie porównania wybranych cech przestrzennych związanych 
z relacją woda-ląd oraz ze strukturą sieci niebieskich przestrzeni publicznych. Poprzez grupowanie 
określonych cech, wyróżniono trzy grupy miast o zbliżonej charakterystyce. Do analiz szczegółowych 
wybrano następujące miasta portowe: Tolkmicko, Hel, Kamień Pomorski, Władysławowo, Kołobrzeg 
i Elbląg. Wybrane miasta zlokalizowane są w różnych województwach oraz przy różnych akwenach 
morskich, prezentują szeroki przekrój wielkościowy, a także względnie wysoki poziom rozwoju sieci 
niebieskich przestrzeni publicznych. Dzięki temu uzyskano możliwie szerokie spektrum możliwych doo 
rpzpoznania problemów przestrzennych i funkcjonalnych w ogóle małych miast portowych. W miastach 
z tych samych grup charakterystycznych struktura sieci niebieskich przestrzeni jest zbliżona przestrzennie 
oraz jest na podobnym poziomie rozwoju przestrzenno-funkcjonalnego. Spośród wybranych grup do 
analiz szczegółowych wybrano miasta reprezentatywne dla całej grupy, dla których przeprowadzono 
wnikliwe badania jakościowe rozpoznanych niebieskich przestrzeni publicznych, a wyniki te, jak założono, 
można odnieść do pozostałych zbliżonych swoją charakterystyką miast portowych. 

Po wyznaczeniu najbardziej problemowych obszarów, przeprowadzono kolejną analizę szczegółową, tym 
razem w odniesieniu do określonych typów przestrzennych niebieskich przestrzeni publicznych 
w wybranych miastach portowych (etap 2). W wyniku tej analizy wyznaczono najbardziej problematyczne 
cechy waloryzacyjne dla konkretnych typów przestrzeni na styku lądu i wody. Wyniki analizy pozwoliły na 
przeprowadzenie dalszych badań dotyczących istniejących zapisów planistycznych w aspekcie najbardziej 
problematycznych cech niebieskich przestrzeni publicznych oraz weryfikację czy zapisy planów 
przestrzennych mogą mieć istotny związek ze zidentyfikowanymi problemami. 

Badania w części V dotyczą aktualnego stanu koordynacji planistycznej w przestrzeni na styku morza 
i lądu w wybranych miastach portowych w Polsce. Badania te opracowano na podstawie dokumentów 
planistycznych pozyskanych z zasobów jednostek samorządowych sześciu analizowanych szczegółowo 
miast portowych. Analizie planistycznej poddane zostały dokumenty studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
obowiązujących w granicach pasa technicznego. W tej części wykorzystano także obowiązujące oraz 
sporządzane plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, pozyskane z zasobów Urzędu 
Morskiego w Szczecinie oraz Urzędu Morskiego w Gdyni (Załączniki od 3 do 8). Oprócz tego, badania 
planistyczne oparto o wnioski z przeprowadzonych dyskusji publicznych do analizowanych PZPOM oraz 
materiałów sporządzonych i udostępnionych przez organy administracji morskiej na potrzeby 
przeprowadzonych dyskusji publicznych do planów. MPZP poddane analizie stanowią dokumenty aktualne 
na III kwartał 2021 roku, natomiast projekty PZPOM poddane analizie stanowią dokumenty aktualne na IV 
kwartał 2021 roku. Istotnym źródłem wiedzy były także doświadczenia doktorantki, zgromadzone 
w ramach prac projektowych nad planami zagospodarowania przestrzennego dla akwenów portu 
morskiego w Helu, we Władysławowie, w Gdańsku, w Gdyni, a także dla akwenów przybrzeżnych od 
Władysławowa do Łeby i akwenów Zatoki Gdańskiej, których jest współautorką. Schemat metody 
przeprowadzenia badań w tej części pracy zaprezentowano na Rycinie 5. 

Analiza planistyczna polegała na porównaniu obowiązujących na obszarze Tolkmicka, Helu, Kamienia 
Pomorskiego, Władysławowa, Kołobrzegu i Elbląga zapisów miejscowych planów zagospodarowania 
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przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w zakresie 
dotyczącym powiązań woda-ląd, w oparciu o opracowaną przez doktorantkę listę cech waloryzacyjnych. 
Następnie porównane zostały zapisy dotyczące cech zidentyfikowanych wcześniej jako problematyczne 
dla określonego typu niebieskiej przestrzeni. Porównane zostały ustalenia ogólne oraz ustalenia 
szczegółowe obowiązujących i projektowanych MPZP i PZPOM, a następnie określono obszary synergii 
i konfliktów wynikających ze stopnia skoordynowania tych zapisów. Na podstawie wyznaczonych 
obszarów neutralnych oraz konfliktowych wynikających z braku spójności w ustaleniach planów lądowych 
i morskich zidentyfikowano obszary wymagające wzmocnienia koordynacji planistycznej.  

 
Rycina 5 Metoda przeprowadzenia analizy planistycznej dla określonych typów niebieskich przestrzeni publicznych w wybranych 

miastach portowych w Polsce; Źródło: opracowanie własne 
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Na tym etapie prac, problemy przestrzenne rozpoznane w części IV zostały zestawione z rozpoznanymi 
w częśći V problemami planistycznymi. Zestawienie to przeprowadzono w celu określenia możliwości 
poprawy jakości niebieskich przestrzeni publicznych poprzez zintegrowanie planowania przestrzennego na 
styku morza i lądu, co opisane zostało w części VI pracy. Przeprowadzona analiza zapisów planistycznych 
pozwoliła na: 

 ocenę stopnia skoordynowania zapisów planistycznych dla określonych typów niebieskich 
przestrzeni publicznych,  

 ocenę stopnia w jakim zapisy planistyczne na lądzie i wodzie dotyczą zidentyfikowanych wcześniej 
cech problematycznych określonych typów niebieskich przestrzeni publicznych, 

 sformułowanie wstępnych wniosków dotyczących potencjalnych rozwiązań planistycznych, 
pozwalających na poprawę koordynacji planowania przestrzennego na styku wody i lądu oraz 
zwiększenia atrakcyjności niebieskich przestrzeni publicznych. 

Część VI stanowi ostatnią i kluczową część pracy, zawierającą konkluzję rozważań dotyczących 
możliwości koordynacji planowania przestrzennego na obszarze morza i lądu. Badania w tej części 
przeprowadzono na podstawie wniosków z analizy planistycznej przeprowadzonej w części V, studium 
przypadków europejskich oraz przeprowadzonych wywiadów eksperckich. Przeprowadzono studium 
dwóch przypadków europejskich- Danii i Niemiec, w oparciu o udostępnione na krajowych platformach 
internetowych dokumenty planistyczne. W tej części pracy przeprowadzono także pogłębione wywiady 
eksperckie o strukturze otwartej z zaproszonymi specjalistami z dziedziny planowania przestrzennego na 
obszarach lądu i morza (Załącznik 9). Wynikiem końcowym prac nad dysertacją jest zawarty w częśći VI 
aspekt wdrożeniowy. Zaproponowano rozwiązania planistyczne, które mogłyby wpłynąć na poprawę 
koordynacji planistycznej na styku morza i lądu, tym samym przyczyniając się do poprawy jakości 
niebieskich przestrzeni publicznych i osiągnięciu spójności przestrzennej w strefie styku morza i lądu. 
Metoda opracowania rozwiązań usprawniających koordynację planowania na styku morza i lądu 
przedstawiona została schematycznie na Rycinie 6. 

Do udziału w analizie eksperckiej zaproszono pionierów i projektantów pierwszych w Polsce planów 
zagospodarowania przestrzennego, będących przedstawicielami środowiska naukowego, 
administracyjnego oraz projektowego. Istotnym z perspektywy problematyki podejmowanej w pracy było 
przeprowadzenie dyskusji zarówno ze specjalistami zaangażowanymi w planowanie przestrzenne 
obszarów morskich jak i lądowych. Z tego względu, do udziału w badaniu zaproszono specjalistów, którzy 
brali udział w procesie wdrażania planowania obszarów morskich do krajowego systemu planowania 
przestrzennego, a także projektantów urbanistów posiadających wieloletnie doświadczenie w planowaniu 
przestrzennym obszarów lądowych oraz nowe doświadczenia w planowaniu obszarów morskich. Wywiady 
zostały przeprowadzone w formie indywidualnej dyskusji pomiędzy doktorantką a specjalistami. Wszystkie 
rozmowy zostały nagrane, a następnie sporządzone zostały formularze z odpowiedziami ekspertów, które 
zostały przez nich zautoryzowane i stanowią załącznik do pracy (Załącznik 9). Każdy z ekspertów 
odpowiadał na serię otwartych pytań dotyczących koordynacji planowania przestrzennego na styku morza 
i lądu w zakresie obecnej sytuacji prawno-administracyjnej oraz możliwych do wprowadzenia zmian.  
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Rycina 6 Metoda opracowania rozwiązań usprawniających koordynację planowania na styku morza i lądu 

Rozwiązania zidentyfikowane wstępnie w części V pracy zostały zweryfikowane poprzez wnioski płynące 
z przeanalizowanych dobrych praktyk europejskich oraz wnioski z wywiadów eksperckich. W oparciu 
o potwierdzone wnioski oraz własne doświadczenia projektowe doktorantki, opracowano katalog 
potencjalnych rozwiązań koordynujących planowanie przestrzenne na styku morza i lądu w odniesieniu 
do poszczególnych typów niebieskich przestrzeni publicznych. Jak się okazało, nie wszystkie 
z zaproponowanych rozwiązań odpowiadają każdemu z rozpoznanych typów przestrzenno-
funkcjonalnych. Zaproponowane rozwiązania posłużyły do stworzenia scenariuszy rozwoju systemu 
planowania przestrzennego na styku morza i lądu, których wdrożenie przyczyniłoby się do 
zrównoważonego rozwoju niebieskich przestrzeni publicznych.  
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System planowania przestrzennego na styku 

wody i lądu w miastach portowych w Polsce   
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Część II. System planowania przestrzennego na styku wody i lądu w miastach 

portowych w Polsce  

9. Charakterystyka systemu planowania przestrzennego na styku lądu i morza w Polsce 

System planowania przestrzennego na styku morza i lądu w Polsce składa się z odmiennych dokumentów 
prawnych na obszarze lądu oraz na obszarach morskich, które sporządzane są na różnych szczeblach 
administracyjnych. Planowanie przestrzenne na granicy morza i lądu jest zatem niejednorodne i wchodzi 
w kompetencje różnych organów sporządzających plany zagospodarowania przestrzennego po dwóch 
stronach linii brzegu morskiego. Na Rycinie 7 przedstawiono obszar objęty planowaniem obszarów 
morskich oraz obszarów lądowych w Polsce wraz z oznaczeniem lokalizacji miast portowych, które 
stanowią zakres badań niniejszej pracy doktorskiej. 

 
Rycina 7 Obszary objęte planowaniem morskim oraz lądowym na terenie Polski; źródło: opracowanie własne w oparciu o 
https://sipam.gov.pl/geoportal 

Podstawą prawną sporządzania planów obszarów lądowych jest Ustawa o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym13 (nazywana dalej ustawą o planowaniu lądowym). Plany 
zagospodarowania przestrzennego sporządzane są na różnych szczeblach administracyjnych: począwszy 
od szczebla krajowego, przez regionalny aż po samorządowy. Na szczeblu ogólnokrajowym dokumentem 
regulującym rozwój przestrzenny całego kraju do niedawna była Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju, przyjęta w drodze uchwały przez Radę Ministrów. W listopadzie 2020 r. 
dokument ten stał się dokumentem archiwalnym i przestał obowiązywać. Zmiany te związane są 
z nowelizacją Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2020 poz. 1378), która wprowadziła 
zmiany m.in. w ustawie o planowaniu lądowym. Planem przestrzennym na szczeblu regionalnym jest plan 
zagospodarowania przestrzennego województwa, który zawiera kierunki rozwoju przestrzennego 

                                                           
13 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503) 
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w granicach administracyjnych województw. Najistotniejszym jednak z perspektywy rozwoju przestrzeni 
publicznych na styku wody i lądu są gminne dokumenty planistyczne, czyli studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) oraz miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP). MPZP stanowi akt prawa miejscowego i ma bezpośredni wpływ na kształtowanie 
przestrzeni miejskich. Plany miejscowe stanowić będą podstawę analiz planistycznych na obszarze 
niebieskich przestrzeniach publicznych w dalszej części pracy doktorskiej.  

Uchwalenie SUiKZP oraz MPZP na obszarze lądu należy do zadań własnych gminy, a organem 
wykonawczym w tym wypadku jest Wójt, Burmistrz lub Prezydent. Zgodnie z ustawą o planowaniu 
lądowym, MPZP musi określać następujące kwestie:  

 przeznaczenie terenów,  
 zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,  
 zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,  
 zasady kształtowania krajobrazu,  
 zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,  
 wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,  
 zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, 
 granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na 

podstawie odrębnych przepisów,  
 szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem,  
 szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,  
 sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,  
 stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę14, wynikającą z wzrostu wartości 

nieruchomości. 
Podstawą prawną, która określa zakres miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego15 (zwane dalej rozporządzeniem o planach lądowych). MPZP przyjmowany jest w drodze 
uchwały Rady Gminy lub Rady Miasta po przeprowadzeniu całej procedury planistycznej opisanej 
w ustawie o planowaniu lądowym, w tym procedury strategicznego oddziaływania ustaleń planu na 
środowisko, uzgodnienia i opiniowania projektu planu z organami właściwymi oraz wyłożenie projektu 
planu do publicznego wglądu.  

Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich (PZPOM) nie podlegają pod ustawę 
o planowaniu lądowym. Podstawą prawna sporządzania PZPOM jest Ustawa o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej16 (nazywana dalej ustawą o planowaniu morskim). 
PZPOM sporządzane są na szczeblu krajowym, a organem odpowiedzialnym za planowanie przestrzenne 
obszarów morskich jest właściwy terytorialnie urząd morski.  

Zgodnie z ustawą o planowaniu morskim, PZPOM musi określać następujące kwestie: 
 funkcję podstawową i funkcje dopuszczalne dla wydzielonych akwenów, 
 zakazy lub ograniczenia korzystania z akwenów, 
 rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, 

                                                           
14 o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
15 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2021, poz. 2404) 
16 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 
2022 r. poz. 457) 
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 kierunki rozwoju transportu i infrastruktury technicznej, 
 obszary i warunki ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, 
 obszary i warunki uprawiania rybołówstwa i akwakultury, 
 obszary i warunki pozyskiwania energii odnawialnej, 
 obszary i warunki poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż. 

Podstawa prawna, która określa zakres PZPOM jest rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu 
planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 
i wyłącznej strefy ekonomicznej17 (zwane dalej rozporządzeniem o planach morskich). Obowiązujące akty 
prawne precyzują zakres ustaleń planu, sposób wyznaczania akwenów oraz ich opisu, sposób oznaczania 
akwenów na rysunku planu (symbol oraz kolor). W planach morskich, w przeciwieństwie do planów na 
lądzie, precyzyjnie określona jest struktura rozstrzygnięć szczegółowych dla poszczególnych akwenów, 
która przybiera formę tzw. karty akwenu opisanej w rozporządzeniu. Określono tam podział na ustępy 
oraz zawarto miejsce nie tylko na ustalenia planu, ale także na istotne uwarunkowania dotyczące akwenu, 
co pozwala na dokładne scharakteryzowanie poszczególnych obszarów. PZPOM przyjmowany jest 
w drodze rozporządzenia Rady Ministrów po przeprowadzeniu całej procedury planistycznej opisanej 
w ustawie o planowaniu morskim, w tym procedury strategicznego oddziaływania ustaleń planu na 
środowisko, uzgodnienia i opiniowania projektu planu z organami właściwymi oraz wyłożenie projektu 
planu do publicznego wglądu oraz uzgodnienia z właściwymi ministerstwami i sprawdzenia przez rządowe 
centrum legislacji. 

Koordynacja planów morskich i lądowych w Polsce zapewniona jest na mocy art. 37c ustawy o planowaniu 
morskim, który odwołuje się do konieczności współpracy pomiędzy organami administracji morskiej oraz 
samorządami województw i gmin nadmorskich i ich związkami w celu zapewnienia spójności planu 
morskiego z dokumentami planistycznymi obowiązującymi na lądzie. Zgodnie z art. 37e ustęp 1 punkt 8 
tej ustawy, istnieje wymóg uzgodnienia zapisów morskiego planu przestrzennego przez władze 
sąsiadujących lub wchodzących w ich zakres gmin nadmorskich. Patrząc na to zagadnienie z perspektywy 
lądowej, ustawa o planowaniu lądowym w art. 37 ust. 3 wprowadza także wymóg uzgodnienia 
z dyrektorem właściwego urzędu morskiego wydawanych pozwoleń wodnoprawnych, decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzje 
w sprawie zmian w zalesianiu, zadrzewianiu, tworzeniu obwodów łowieckich, a także sporządzanych 
projektów SUiKZP, MPZP i PZPW, w zakresie obejmującym pas nadbrzeżny oraz tereny morskich portów 
i przystani. 

10. Planowanie przestrzenne obszarów morskich 

10.1. Przyczyny wprowadzenia planowania przestrzennego obszarów morskich 

Przestrzeń morska w ostatnich dziesięcioleciach stanowi miejsce coraz intensywniej wykorzystywane 
przez ludzi na potrzeby rekreacji, turystyki, produkcji energii i wydobycia surowców, marikultury, żeglugi 
oraz prowadzenia tras infrastruktury technicznej (Zaucha, 2009). Zapotrzebowanie na towary i usługi 
powiązane z obszarami morskimi zwykle przekracza ich zdolność do spełnienia wzrastających wymagań. 
Zasoby morskie stanowiące dobro wspólne, dostępne dla wszystkich, często wykorzystywane były 
nadmiernie prowadząc chociażby do przełowienia ryb lub degradacji środowiska poprzez zanieczyszczenie 
morza i wyniszczanie siedlisk. Działalność ludzka, poprzez użytkowanie wód oraz obszarów przybrzeżnych, 

                                                           
17 Rozporządzenie 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 (Dz. U. 2017, poz. 1025) 
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silnie oddziałuje na obszary wodne i ich ekosystemy, także w aspekcie zagrożenia powodziowego, 
odprowadzania nieczystości i utylizacji odpadów czy zmian klimatycznych (Ehler, Douvere, 2009).  

Z początkiem XXI wieku zauważyć można wzrost zainteresowania zagadnieniem planowania 
przestrzennego obszarów morskich – zarówno w teorii jak i w praktyce. Z powodu intensyfikacji 
eksploatacji przestrzeni morskiej na przełomie XX i XXI wieku, liczba konfliktów przestrzennych między jej 
interesariuszami znacznie się zwiększyła. Do tego momentu przestrzeń wodna użytkowana była względnie 
bezkonfliktowo przez użytkowników związanych głównie z sektorem rybołówstwa czy żeglugi morskiej, 
z nielicznymi obszarami wyłączonymi z powszechnego użytkowania i przeznaczonymi na cele obronności 
państwa. Chociaż regulowano sposób i intensywność wykorzystywania zasobów morza np. poprzez 
odłowy ryb, działanie te nie dotyczyły stricte wykorzystania zasobów przestrzennych. W związku 
ze wzrostem zanieczyszczeń pochodzących głównie z prowadzenia działalności na lądzie, wpływających 
niekorzystnie na takie sposoby wykorzystania przestrzeni morskiej jak rybołówstwo czy turystyka, 
wdrożone zostały działania regulacyjne dotyczące aspektu środowiskowego. Początkowo nie obejmowały 
one regulacji przestrzennych morza, a jedynie aspekt ochrony środowiska. Z czasem jednak zaczęto 
stosować dokumenty precyzyjniej określające warunki użytkowania określonych akwenów na potrzeby 
wyznaczonych funkcji. Dokumenty te w końcu zyskały kształt planów przestrzennych obowiązujących na 
obszarach morskich. 

Planowanie przestrzenne obszarów morskich zdefiniowane zostało na wiele sposobów. Jedną 
z ważniejszych definicji jest ta wprowadzona przez UNESCO (Ehler, Douvere, 2009), według której 
planowanie przestrzenne obszarów morskich jest procesem o charakterze publicznym obejmującym 
analizę istniejącej działalności człowieka w obszarze morskim oraz umiejscowienie jej w ramach 
przestrzennych i czasowych, który to ma za zadanie umożliwienie osiągnięcia celów ekologicznych, 
gospodarczych i społecznych ustalonych w ramach procesu politycznego. Definicja zawarta w Dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich 
stwierdza, iż „ planowanie przestrzenne obszarów morskich oznacza proces, za pośrednictwem którego 
właściwe organy państw członkowskich analizują i organizują działalność ludzką na obszarach morskich 
aby osiągnąć cele ekologiczne, gospodarcze i społeczne”18. Ciekawy pogląd na rozumienie istoty tego 
planowania przedstawia VASAB19 opisując je jako prawnie zdefiniowany, hierarchiczny proces godzenia 
konkurencyjnych potrzeb w zakresie wykorzystania przestrzeni obszarów morskich (powierzchni wód, toni 
wodnej i dna morskiego) w zgodzie z wartościami i celami społeczności, które to zdefiniowane są 
w międzynarodowych i krajowych dokumentach (Matczak, Pardus, Pankau, 2019).  

Pomimo pewnych różnic, definicje te nakreślają spójny obraz planowania przestrzennego obszarów 
morskich, gdzie wyróżnić można stałe elementy, takie jak: zakres obejmujący wielowymiarową przestrzeń 
obszarów morskich oraz czas, ujęcie przestrzeni morskiej jako funkcjonalny ekosystem, regulacja 
działalności człowieka w tej przestrzeni, zintegrowany charakter procesu, wpływ planowania na procesy 
rynkowe, konieczność uwzględnienia oddziaływania transgranicznego oraz koordynację z planowaniem 
przestrzennym na lądzie (Zaucha, 2018b). 

Większość obszarów morskich jest wielofunkcyjna i może stanowić platformę do prowadzenia wielu 
aktywności niewykluczających się (Tuda, Stevens, Rodwell, 2014). Niektóre z funkcji jednak wykluczają się 

                                                           
18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania 
przestrzennego obszarów morskich 
19 Vision and Strategies around the Baltic Sea (VASAB) to międzyrządowa organizacja zrzeszająca 11 
współpracujących krajów regionu Morza Bałtyckiego w zakresie planowania i rozwoju przestrzennego, kierowana 
Komitet Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego (CSPD / BSR) składający się z 
przedstawicieli odpowiednich ministerstw i władz regionalnych (źródło: https://www.cbss.org/vasab-2/) 
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i sprawiają, że obszary morskie stanowią miejsce potencjalnie konkurencyjnych działań, które nakładając 
się, powodują niekorzystne skutki i konflikty na linii użytkownik-użytkownik (Cicin-Sain, Knecht, 1998; 
Przewoźniak, 2008) lub oddziałują szkodliwie na środowisko naturalne tworząc konflikt środowisko-
użytkownik (Burger, Leonard, 2000; Douvere i in., 2007). Pojawiła się zatem potrzeba przedefiniowania 
sposobu zarządzania użytkowaniem przestrzeni morskiej, aby przezwyciężyć pojawiające się problemy 
i zapewnić możliwość trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wodnych oraz lądowych w ich 
sąsiedztwie. W związku z tym wiele krajów opracowuje strategie zarządzania konfliktami między 
użytkownikami  poprzez zarządzenie przestrzenią obszarów przybrzeżnych i akwenów morskich wód 
przybrzeżnych, wdrażając narzędzie w postaci planów zagospodarowania przestrzennego obszarów 
morskich (ang. marine spatial plans).  

Jako główne przyczyny przedsięwzięcia działań zmierzających do zarządzania przestrzenią morską 
wymienić można rosnącą liczbę konfliktów w jej obszarze spowodowaną intensyfikacją żeglugi morskiej 
oraz pojawieniem się nowych sposobów zagospodarowania tych obszarów. Było to głównie użytkowanie 
obszarów morskich na potrzeby pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych lub wydobyciem surowców. 
Poza tym, istotnymi czynnikami wdrożenia planowania morskiego były zmiany w sposobie myślenia 
o użytkowaniu przestrzeni morskich prowadzące do dążenia do koegzystencji jej przestrzeni, wzrost skali 
interakcji między obszarem morskim a lądowym, a także wzrost znaczenia obszarów morskich dla 
utrzymania równowagi ekosystemowej (Matczak, Pardus, Pankau, 2019). 

10.2. Geneza planowania przestrzennego obszarów morskich 

Planowanie przestrzenne obszarów morskich zostało wprowadzone u schyłku XX wieku w celu poprawy 
zarządzania zasobami morskimi w zakresie zrównoważonej eksploatacji tych zasobów i zachowaniu 
równowagi pomiędzy wzrostem społeczno-gospodarczym, a ochroną przyrody (Carneiro, 2013; 
Ehler, Douvere, 2009; Jay, 2012; Hassler i in., 2018). Morskie plany zagospodarowania przestrzennego są 
narzędziem pozwalającym na zarządzanie aktywnością ludzką na obszarach wodnych w dalekosiężnej 
perspektywie zintegrowanego rozwoju przestrzennego, wprowadzając podejście ekosystemowe 
(Ehler, Douvere, 2007).  

Jako cele planowania przestrzennego obszarów morskich, Ehler i Douvere (2009) wymieniają: wizję 
i spójny kierunek wykorzystania obszarów wód morskich, ochronę morskiego środowiska przyrodniczego 
przed niekorzystnym wpływem działalności ludzkiej, zmniejszenie fragmentacji siedlisk morskich, 
efektywne wykorzystanie zasobów morskich, ustalanie priorytetów w celu racjonalnego rozwoju 
gospodarki morskiej, tworzenie i stymulowanie możliwości dla nowych użytkowników wód morskich, 
zapewnienie koordynacji działań i inwestycji w przestrzeni i czasie, uregulowanie zakresu 
odpowiedzialności różnych organów administracji publicznej, a także optymalizację i usprawnienie 
procesu planowania, monitoringu i wydawania pozwoleń na użytkowanie obszarów morskich. Coraz 
częściej stosowane są do wyznaczenia funkcjonalnych stref morskich w celu rozwiązania konfliktów 
przestrzenno-funkcjonalnych dotyczących obszaru morskiego oraz przybrzeżnego (Gubbay, 2005; 
Douvere i in., 2007; Ehler, Douvere, 2009; Agostini i in., 2010; Day, 2002), a także zbalansowania 
użytkowania wynikającego z potrzeb rozwoju w aspekcie ekologicznym ekonomicznym oraz społecznym 
(Douvere, Ehler, 2009). Według Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy 
planowania przestrzennego obszarów morskich „głównym celem planowania przestrzennego obszarów 
morskich jest promowanie zrównoważonego rozwoju i zdefiniowanie wykorzystania obszarów morskich 
do różnych celów oraz do zarządzania sposobami wykorzystania przestrzeni i konfliktami na obszarach 
morskich. Planowanie przestrzenne obszarów morskich służy także określeniu sposobów wielorakiego 
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wykorzystywania obszaru morskiego i zachęcaniu do ich stosowania, zgodnie z odnośnymi strategiami 
i przepisami krajowymi”20. 

Pierwsze morskie plany przestrzenne opracowano w latach 80-tych XX wieku w Australii (Ehler, Douvere 
2009), później natomiast taką inicjatywę podjęto także w USA, Kanadzie oraz Europie, gdzie pionierami 
była chociażby  Norwegia czy Anglia (Zaucha, 2009). Głównym powodem wdrożenia w Australii pierwszego 
planu przestrzennego obszarów morskich była potrzeba ochrony Wielkiej Rafy Koralowej, szczególnie 
w związku z głosami dotyczącymi szkodliwego wpływu wydobycia ropy i wapieni na stan oraz samo 
istnienie tej, największej na świecie, rafy koralowej, która jest od 1981 roku objęta ochroną jako park 
morski. Z początku, park podzielony na pięć stref posiadał odrębne plany strefowe, jednak w 2004 roku 
nowy Plan Strefowy Parku objął cały jego obszar (Zaucha, 2009). Plan Strefowy Parku wprowadził podział 
na osiem stref planistycznych, w których wprowadzono dopuszczenia i zakazy dotyczące prowadzenia 
określonych aktywności takich jak żeglarstwo, nurkowanie, wędkarstwo, rybołówstwo, zbieractwo oraz 
marikultura. Plan ten stanowi jednak bardziej plan zarządzania chronionym obszarem niż plan 
przestrzenny, ponieważ nie zawiera on ustaleń dotyczących planowanego wykorzystania akwenu, 
a jedynie odwołuje się do innych aktów prawnych stanowiących o ochronie walorów ekologicznych 
Wielkiej Rafy Koralowej. Aspekt ekologiczny zdominował wizję planistyczną, w której na drugi plan zszedł 
aspekt koordynacji różnych sposobów wykorzystania obszarów morskich oraz wpisania ich w szerszą sieć 
zależności funkcjonalnych.  

Podobne podejście zauważyć można w pierwszych morskich planach zagospodarowania przestrzennego 
sporządzonych w Kanadzie oraz USA. W Kanadzie planowanie przestrzenne obszarów morskich ma swój 
początek w przyjęciu w 1997 roku tzw. Oceans Act, czyli Ustawy o zintegrowanym zarządzaniu obszarami 
morskimi. Na podstawie tej ustawy w 2002 roku opracowano Strategię Morską, w oparciu o którą w 2005 
roku powstał Plan Działania. Strategia wprowadza podział na pięć sektorów morskich, dla których 
opracowano plany zarządzania obszarami, o charakterze bardziej strategicznym niż przestrzennym, 
zawierające wytyczne umożliwiające rozwiązywanie konfliktów międzysektorowych (European Comission, 
2008). W Stanach Zjednoczonych w 2007 roku wprowadzono jeden z pierwszych planów dotyczących 
obszarów morskich, a mianowicie plan obejmujący obszar rafy koralowej wokół Florydy, w którym 
wyznaczono strefy regulacji aktywności ludzkiej, takiej jak turystyka czy rybołówstwo, na wybranych 
fragmentach chronionego obszaru. Plan ten stanowi część planu zarządzania cennymi obszarami, 
składającego się z czternastu planów działania, wyznaczających strategię dla każdej ze stref (US 
Department of Commerce, 2007). W 2010 roku w krajowej polityce oceanicznej (NOP) władze USA 
wezwały do opracowania regionalnych morskich planów przestrzennych. NOP zdefiniował planowanie 
przestrzenne obszarów morskich jako narzędzie koordynacji strategii zarządzania obszarami morskimi. Od 
2012 r. rozpoczęto prace nad opracowaniem kilku regionalnych planów, z czego dwa zostały wdrożone 
w 2016 roku w północno-wschodnich i środkowo-atlantyckim regionie USA : Northeast Regional Planning 
Organ i Mid-Atlantic Regional Planning Organ (Smythe, McCann, 2019). Obecnie prace nad morskimi 
planami przestrzennymi były lub są prowadzone w co najmniej ośmiu stanach USA, co prawdopodobnie 
nie obejmuje wszystkich podjętych inicjatyw, związanych w planowaniem obszarów morskich, ale 
nieokreślonych stricte jako plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Te ostatnie, są 
w dużej mierze niezwiązane z NOP, a zamiast tego wykorzystują wieloletnie prawa i programy federalne 
(McCann i in., 2014). 

                                                           
20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania 
przestrzennego obszarów morskich 
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10.3. Polityka europejska w sferze planowania przestrzennego obszarów morskich 

W Europie nadmorskie państwa członkowskie Unii Europejskiej na mocy Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/89/UE ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich 
(Dyrektywa 2014/89/UE), zostały zobowiązane do opracowania krajowego, morskiego planu 
zagospodarowania przestrzennego najpóźniej do końca 2021 r. Dyrektywa 2014/89/UE została przyjęta 
w 2014 r. wprowadzając wytyczne, mające na celu promowanie zrównoważonego wzrostu gospodarek 
morskich, zrównoważonego rozwoju obszarów morskich i zrównoważonego wykorzystania zasobów 
morskich. Zgodnie z unijną Dyrektywą, państwa członkowskie mogą swobodnie opracowywać i określać 
format i treść swoich planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich zgodnie z przepisami 
krajowymi. W celu udostępniania informacji nad pracami utworzono platformę internetową21 
zapewniającą przegląd stanu procesów planistycznych w każdym z przybrzeżnych państw członkowskich. 
Obecnie państwa europejskie znajdują się na różnych etapach procesu planistycznego. Plany 
zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich na ten moment obowiązują, chociażby częściowo, 
w następujących państwach: Belgii, Estonii, Finlandii, Niemczech, Łotwie, Litwie, Malcie, Holandii, Polsce, 
Portugalii, Francji, podczas gdy w opracowaniu, co najmniej na etapie projektu roboczego są plany w: 
Bułgarii, Chorwacji, Danii, Irlandii, Włoszech, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii oraz Szwecji22. 

W rejonie basenu Morza Bałtyckiego Komisja Helsińska (HELCOM) stanowi kluczową, międzynarodową 
organizację, zwaną również Komisją Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, proklamowaną poprzez 
Konwencję Helsińską z 1974 roku jako jej organ wykonawczy i stanowi  kluczowy filar strategii zarządzania 
obszarami bałtyckimi z punktu widzenia ochrony środowiska. Od wczesnych lat 2000. praktyczne 
doświadczenia z planowaniem obszarów morskich rozwijały się dzięki serii transgranicznych projektów 
pilotażowych, takich jak BaltCoast, PlanCoast, BALANCE, BaltSeaPlan, PlanBothnia, PartiSEApate, SeaGIS 
i SeaGIS.2 oraz Baltic SCOPE, z których większość jest finansowana z funduszy Komisji Europejskiej 
(Janssen i in., 2018). Dokumentem inicjującym pierwsze działania w kierunku planowania przestrzennego 
obszarów morskich była Deklaracja Wismarska w sprawie międzynarodowych strategii planowania 
przestrzennego i rozwoju  z 2001 roku (VASAB, 2001), ustalony przez ministrów do spraw planowania 
przestrzennego i rozwoju w ramach VASAB,w ramach współpracy międzyrządowej jedenastu krajów 
regionu Morza Bałtyckiego w zakresie planowania przestrzennego (Zaucha, 2014). Kolejne kroki podjęto 
w 2003 r. w ramach projektu BaltCoast Interreg III B, w którym zaproponowano pierwsze, podstawowe 
zasady planowania przestrzennego obszarów morskich. Pierwszy prawnie wiążący morski plan 
przestrzenny w tym regionie, wszedł w życie w Niemczech w 2005 r. (Janssen i in., 2018). Współpraca 
między Komisją Helsińską (HELCOM) a organizacją VASAB, w celu promowania spójności w odniesieniu do 
bałtyckich perspektyw środowiskowych i planowania przestrzennego, doprowadziła do ustanowienia 
grupy roboczej HELCOM-VASAB do spraw planowania przestrzennego obszarów morskich w 2010 r., 
której zadaniem jest zapewnienie współpracy wśród krajów bałtyckich na rzecz spójnego regionalnego 
procesu planowania przestrzennego obszarów morskich (Hassler i in., 2018).  

Morskie plany przestrzenne poruszają złożoną problematykę i podlegają wpływowi wielu organów 
rządowych oraz interesariuszy. Wpływ na proces ich sporządzania oraz ostateczny kształt ma także 
charakter struktur instytucjonalnych w każdym z krajów oraz zachodzące w nich zmiany (Zaucha i in., 
2016). Różnorodne instrumenty planistyczne, różne systemy administracyjne, uwarunkowania 
historyczne i kulturowe oraz sieć wewnętrznych zależności mogą mieć znaczący wpływ na proces 
planowania przestrzennego i różnicować jego przebieg w poszczególnych krajach (Hassler i in., 2018; 
Matczak, 2019).  

                                                           
21 https://www.msp-platform.eu/ 
22 Dane pozyskane z platformy internetowej https://www.msp-platform.eu/; stan na dzień 21.04.2020. 

https://www.msp-platform.eu/
https://www.msp-platform.eu/
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Pierwsze plany koncentrowały się w znacznej mierze na ochronie środowiska poszczególnych dóbr 
naturalnych, a nie na przestrzennym zarządzaniu funkcjonowaniem całego obszaru morskiego. Od 
początku XXI wieku rozwój planowania przestrzennego obszarów morskich zintensyfikował się i nabrał 
bardziej kompleksowego charakteru przestrzennego. W procesie planistycznym zaczęto zwracać większą 
uwagę na oddziaływanie transgraniczne oraz interakcję i współzależność przestrzenno-funkcjonalną 
między wodą a lądem (Zaucha, 2009). 

11. Planowanie przestrzenne obszarów morskich w Polsce 

11.1. Ramy prawne planowania obszarów morskich w Polsce 

W polskich aktach prawnych pierwsze wzmianki o możliwości wprowadzania  elementów planowania 
przestrzennego obszarów morskich pojawiły się już w 2003 r. Jednocześnie w dziedzinie badań naukowych 
rozpoczęto proces gromadzenia niezbędnej wiedzy w tym temacie (Bąkowski, 2018; Cieślak, 2009; 
Czochański 2009; Dudkowski, Kulawczuk 2009; Matczak, Zaucha 2015; Matczak, Pardus, Pankau, 2019; 
Pankau 2009; Pardus 2016; Pyć 2013; Szejgiec-Kolenda i in. 2018; Trzcińska, 2017; Turski i in., 2018; 
Zaucha 2009; 2010; 2011; 2012; 2014; 2018a; 2018b, Zaucha i in. 2016). 

W Polsce aktem prawnym regulującym kwestie morskiego planowania przestrzennego ustawa 
o planowaniu morskim23. Zgodnie z art. 37a tej ustawy, PZPOM wydawany jest w formie rozporządzenia 
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrami 
właściwymi do spraw: środowiska, gospodarki wodnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 
rolnictwa, rybołówstwa, transportu, spraw wewnętrznych oraz obronności państwa. Po przyjęciu przez 
Radę Ministrów, plan uzyskuje status prawa miejscowego, w związku z czym staje się podstawą do 
wydawania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach 
morskich. Organem sporządzającym PZPOM jest właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego. Aktem 
wykonawczym do ustawy o planowaniu morskim, ustalającym zakres morskich planów zagospodarowania 
jest  rozporządzenie o planach morskich24. W prawnych realiach planistycznych, przy opracowaniu 
morskich planów przestrzennych ma również zastosowanie Ustawa z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029), która nakłada obowiązek 
przeprowadzenia procedury strategicznej, transgranicznej oceny oddziaływania planu na środowisko oraz 
określa udział społeczeństwa w procedurze planistycznej. 

Zgodnie z art. 37a. ust. 2 ustawy o planowaniu morskim, PZPOM rozstrzyga o: funkcjach podstawowych 
akwenów morskich, zakazach lub ograniczeniach korzystania z akwenów, rozmieszczeniu inwestycji celu 
publicznego, kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej, obszarach i warunkach ochrony 
środowiska i dziedzictwa kulturowego, uprawiania rybołówstwa i akwakultury, pozyskiwania energii 
odnawialnej, poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż. Zgodnie z §4 
rozporządzenia o planach morskich, plan  ma składać się z części tekstowej i części graficznej. Część 
tekstowa zawiera ustalenia ogólne, ustalenia szczegółowe i uzasadnienie do szczegółowych rozstrzygnięć 
planu. Ustalenia ogólne dotyczą rozstrzygnięć obowiązujących na części lub całym obszarze objętym 
planem, rozstrzygnięcia dotyczące rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz kierunki rozwoju 
transportu i infrastruktury technicznej. Ustalenia szczegółowe zawierają rozstrzygnięcia dotyczące 

                                                           
23 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 
2022 r. poz. 457). 
24 Rozporządzenie 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 (Dz. U. 2017, poz. 1025). 
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przeznaczenia poszczególnych akwenów lub ich wydzielonych części oraz informacji o szczególnie 
istotnych uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych akwenów. 
Rozporządzenie o planach morskich określa zestaw możliwych funkcji podstawowych akwenów, w tym 
ich użytkowanie na potrzeby: sztucznych wysp i konstrukcji, transportu, infrastruktury technicznej, 
ochrony środowiska i przyrody, dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa, akwakultury, pozyskiwania 
energii odnawialnej, poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż, 
turystyki, sportu i rekreacji, obronności i bezpieczeństwa państwa. Dopuszczono także możliwość 
ustalenia funkcji innych niż wymienione, w zależności od potrzeb planu. Zgodnie z §8 rozporządzenia 
o planach morskich, rysunek planu przedstawiać będzie rozstrzygnięcia planu zawierające, 
w szczególności: akweny, dla których określono funkcję podstawową, oznaczenia części akwenów, dla 
których ustalono funkcje dopuszczalne, oraz części akwenów, na których obowiązują zakazy lub 
ograniczenia.  

11.2. Obecna sytuacja planistyczna obszarów morskich w Polsce 

W związku z obowiązującymi przepisami, w 2013 roku Dyrektorzy Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku 
i Szczecinie zawarli porozumienie o współpracy przy opracowaniu Studium uwarunkowań obszarów 
morskich wraz z analizami przestrzennymi. Dokument ten przybrał ostateczny kształt w 2015 roku. 
Głównym wykonawcą był Instytut Morski w Gdańsku. Studium obejmowało polskie obszary morskie, 
w części odnoszącej się do wyłącznej strefy ekonomicznej i morza terytorialnego RP oraz pasa wód 
morskich położonego pomiędzy linią podstawową morza terytorialnego i granicami działek ewidencyjnych 
obszaru lądowego przylegających do wód morskich. Opracowanie obejmowało również morskie wody 
wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Przedmiotem Studium nie były wody w granicach portów oraz Zalewów 
Szczecińskiego i Wiślanego. W dokumencie tym zawarte są analizy uwarunkowań fizyczno-geograficznych, 
przestrzennych, prawnych, gospodarczych, społecznych i przyrodniczych dla potrzeb sporządzenia planu 
zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Efekty prac zostały wykorzystane na 
etapie sporządzenia projektu Planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych 
morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1: 200 000 (plan POM), który został przyjęty 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 roku.   
 
Równolegle z prowadzeniem prac nad planem POM, Dyrektorzy Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku 
i Szczecinie rozpoczęli opracowanie planów zagospodarowania przestrzennych morskich wód 
wewnętrznych oraz wewnętrznych wód portowych. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przystąpił 
do opracowanie planów25 polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego i dla Zalewu 
Kamieńskiego, a także dla portu morskiego w Szczecinie, Policach, Dziwnowie, Trzebieży i Mrzeżynie, które 
są obecnie w końcowej fazie procedowania. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przystąpił do 
opracowania planów26 morskich wód wewnętrznych portu morskiego w Łebie, Rowach, Ustce, 
Kołobrzegu, Darłowie i Dźwirzynie. Plany te są obecnie na etapie wyłożenia do publicznego wglądu. 
Z dniem 1 kwietnia 2020 roku Urząd Morski w Słupsku został zniesiony, a jego kompetencje oraz 
dotychczas prowadzone projekty zostały podzielone między urzędy w Gdyni oraz Szczecinie27. Dyrektor 
Urzędu Morskiego w Gdyni przystąpił do opracowanie planów morskich wód Zatoki Gdańskiej, dla wód 
przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby, oraz wód wewnętrznych 
akwenów portu morskiego w Gdańsku, w Gdyni, w Helu i we Władysławowie, które są obecnie 
procedowane.  

                                                           
25 https://www.ums.gov.pl/plany-morskie.html; stan na dzień 21.04.2020 r., godz. 21:00 
26 http://www.umsl.gov.pl/index.php/urzad/zagospodarowanie-obszarow-morskich ; stan na dzień 21.04.2020 r., 
godz. 21:00 
27 http://www.umsl.gov.pl/, stan na dzień 21.04.2020 r. 

https://www.ums.gov.pl/plany-morskie.html
http://www.umsl.gov.pl/index.php/urzad/zagospodarowanie-obszarow-morskich
http://www.umsl.gov.pl/
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11.3. System planowania przestrzennego obszarów morskich w kontekście powiązanych aktów 

prawnych 

Zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu morskim, plany obszarów morskich mają uwzględniać 
ustalenia zawarte w obwiązujących przepisach odrębnych.  Biorąc pod uwagę zakres rozstrzygnięć planów 
morskich określony w ustawie o planowaniu morskim, w planach tych należy uwzględnić przede wszystkim 
zakazy i nakazy dotyczące: 

 form ochrony przyrody, ich otulin i ustaleń planów ochrony28,  

 obiektów i obszarów zabytkowych29,  

 chronionych obiektów i stref środowiska naturalnego30,  

 stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich31,  

 obszarów ochrony żywych zasobów morza32,  

 obszarów przeznaczonych na realizację działań w ramach Krajowego Programu Ochrony Wód 
Morskich33,  

 obszarów pozyskiwania energii odnawialnej34, 

 obszarów górniczych35,  

 obszarów wyznaczonych na podstawie Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
i administracji morskiej, w tym portów i przystani36,  

 a także obszarów ochrony nadmorskich terenów lądowych (pas nadbrzeżny)37. 

W planach morskich należy uwzględnić istniejące formy ochrony przyrody na obszarach morskich, a także 
wziąć pod uwagę wpływ ustaleń planu na formy ochrony przyrody znajdujące się w lądowej strefie 
oddziaływania (obszar pasa nadmorskiego). Sam plan przestrzenny nie stanowi aktu prawnego 
ustalającego ochronę gatunkową, jednak w jego ustaleniach wskazane powinny być obszary chronione na 
podstawie przepisów odrębnych. Istnieje możliwość wyznaczenia w planie morskim akwenu o funkcji 
podstawowej: ochrona środowiska i przyrody (O), ustanawiając tym samym priorytet tego typu 
działalności nad innymi sposobami użytkowania akwenu. Plany morskie, poza ochroną przyrody, muszą 
uwzględniać ochronę środowiska w zakresie chociażby ochrony brzegu morskiego czy ochrony wód 
morskich. W tym aspekcie istotnymi dokumentami mającymi wpływ na ustalenia planistyczne jest 
Krajowy program ochrony wód morskich oraz Program ochrony brzegów morskich. Krajowy program 
ochrony wód morskich jest dokumentem strategicznym dla gospodarki wodnej, który określa optymalny 
zestaw działań naprawczych niezbędnych do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich. Z kolei 
Program ochrony brzegów morskich zawiera zapisy dotyczące utrzymania systemu ochrony brzegów 
morskich przed erozją i powodzią, zapewnienia minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu 
morskiego, monitorowania brzegów morskich, a także zapewnienia położenia brzegu morskiego po 

                                                           
28 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916) 
29 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840) 
30 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973) 
31 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie stref zamkniętych na morskich 
wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021, poz. 1030) 
32 Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. 2022 poz. 540) 
33 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233) 
34 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2021 poz. 610), Ustawa z dnia 20 maja 
2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. 2021 poz. 724) 
35 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2022 poz. 1072) 
36 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. 2021 poz. 491) 
37 Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej i administracji morskiej z dnia 21 marca 1991 r. (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 457) 
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odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego. W planach morskich, w uzasadnionych 
przypadkach, wprowadzono funkcję podstawową akwenów: ochrona brzegu (C), która jako priorytet 
ustanawia działania z zakresu utrzymania bezpieczeństwa akwenów morskich wód przybrzeżnych oraz 
strefy przybrzeżnej. 

Istotną kwestią dotyczącą planowania obszarów morskich jest ochrona podwodnego dziedzictwa 
kulturowego. Podwodne dziedzictwo kulturowe, według definicji zawartej w Konwencji o ochronie 
podwodnego dziedzictwa kulturowego z dnia 2 listopada 2001 r. (Konwencja UNESCO) oznacza wszelkie 
ślady ludzkiej egzystencji o kulturowym, historycznym lub archeologicznym charakterze, które 
pozostawały częściowo lub całkowicie pod wodą, okresowo lub stale, przez co najmniej 100 lat, takie jak 
m.in. statki, samoloty, inne pojazdy lub ich części, wraz z ładunkiem. Obiekty podwodnego dziedzictwa 
kulturowego to: zatopione osady, krajobrazy kulturowe oraz wraki statków. Podwodne dziedzictwo 
kulturowe w Polsce jest chronione na podstawie międzynarodowych Europejskiej Konwencji o ochronie 
dziedzictwa archeologicznego oraz krajowych aktów prawnych: Kodeksu prawa morskiego oraz Ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Według Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. 2022 poz. 840), obiekty podwodnego dziedzictwa kulturowego stanowią zabytki archeologiczne. 
Formą ochrony zabytków nieruchomych zgodnie z zapisami tej ustawy jest: wpis do rejestru zabytków, 
uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego oraz ustalenia ochrony w miejscowym akcie 
prawa lokalnego. Jako, że plan morski nie stanowi aktu prawa lokalnego, niezasadnym jest więc ustalanie 
strefy ochrony konserwatorskiej. Plan obszarów morskich może jednak wprowadzić akwen o funkcji 
podstawowej: ochrona dziedzictwa kulturowego (D) oraz nakładać zakazy i ograniczenia w korzystaniu 
z akwenów mające na celu ochronę podwodnego dziedzictwa kulturowego, a także krajobraz kulturowy 
od strony lądowej.  

Na obszarach morskich, także przybrzeżnych, prowadzone mogą być działania z zakresu obronności 
państwa. Plan morski wyznacza obszary o funkcji: bezpieczeństwo i obronność państwa (B) na akwenach 
ustanowionych portów wojennych oraz poligonów wojskowych objętych strefami zamkniętymi dla 
żeglugi oraz rybołówstwa. Strefy zamknięte ustanawiane są na mocy rozporządzenia Ministra Obrony 
Narodowej w sprawie stref zamkniętych na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021, 
poz. 1030). Dokument ten określa cele, lokalizację stref stale lub okresowo zamkniętych oraz określa 
warunki i tryb czasowego umożliwienia przejścia przez strefę zamkniętą dla jednostek pływających, które 
należy uwzględnić w planie obszarów morskich. 

Rybołówstwo, stanowiące nieodzowną część aktywności prowadzonych na morzu, także podlega 
regulacjom na podstawie przepisów odrębnych. Aktem prawnym obowiązującym w polskim prawie 
regulującym połowy ryb w polskich obszarach morskich jest Ustawa o rybołówstwie morskim (Dz.U. 2022 
poz. 540).  Na podstawie tej ustawy, wydano obowiązujące Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz 
szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz. U 2019 poz. 1701) , które określa 
m.in.: rodzaj, liczbę i konstrukcję narzędzi połowowych, które mogą być używane, sposób prowadzenia 
połowów, szczegółowy sposób oznakowania narzędzi połowowych, wymiaru, a także okresy ochronne dla 
poszczególnych gatunków ryb. Sam dokument jakim jest plan morski może wprowadzać akweny o funkcji 
podstawowej rybołówstwo (R). W zakresie szczegółowych regulacji dotyczących rybołówstwa 
komercyjnego może on jedynie wprowadzać ograniczenia dotyczące możliwości stosowania narzędzi 
połowowych na określonych akwenach, nie może jednak ingerować w pozostałe kwestie takie jak okresy 
ochronne organizmów morskich czy metody prowadzenia połowów. Musi on jednak brać pod uwagę 
przepisy odrębne ustanowione w powyższym zakresie.  



41 
 

Na wybranych obszarach morskich można prowadzić działania z zakresu pozyskiwania energii 
z odnawialnych źródeł takich jak elektrownie wiatrowe lub pozyskiwanie energii z falowania. Plany 
morskie wyznaczają obszary o funkcji: pozyskiwanie energii odnawialnej (E), a także mogą wprowadzić 
zakazy lub ograniczenia w prowadzeniu tego typu działalności na morzu. W tym zakresie plany morskie 
biorą pod uwagę takie przepisy jak Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej, Ustawa  o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2021 poz. 610) oraz o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych (Dz.U. 2021 poz. 724). W planie morskim może także zostać wyznaczony akwen 
o funkcji: poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż. Należy jednak 
wcześniej uwzględnić przepisy odrębne, czyli obowiązującą ustawę Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 
2022 poz. 1072), która określa zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie prac geologicznych, 
wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego magazynowania substancji oraz odpadów. Ustawa określa 
także wymagania w zakresie ochrony złóż kopalin, wód podziemnych oraz innych elementów środowiska 
w związku z wykonywaniem powyższych działalności. W planach morskich wskazuje się występujące, 
udokumentowane złoża kopalin oraz obszary wydanych koncesji na poszukiwanie czy rozpoznanie 
węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż. 

Istotnymi z perspektywy planowania obszarów morskich są także przepisy dotyczące funkcjonowania 
portów i przystani morskich stanowiących ważne węzły komunikacyjne na styku morza i lądu. W planach 
morskich wyznaczane są także obszary funkcjonowania portów oraz przystani morskich. Obszary te 
obejmują akwatoria portowe w granicach wyznaczonych na podstawie Ustawy o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, a także akweny rozwoju portów i przystani zgodnie ze 
strategią rozwoju portów. Ustawa ta określa obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej, granice pasa 
nadbrzeżnego oraz granice portów i przystani morskich. Na podstawie tej ustawy minister właściwy, 
w drodze rozporządzenia określa granice przestrzenne każdego z portów morskich oraz przystani, które 
brane są pod uwagę przy sporządzaniu planów obszarów morskich. W wypadku portów niebędących 
portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej granice red portowych wyznaczane są przez 
właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego w drodze zarządzenia (przepisy portowe). 

12. Koordynacja planowania na styku wody i lądu w ujęciu globalnym 

Stosunkowo nowa dziedzina, jaką jest planowanie przestrzenne obszarów morskich, musi być 
skoordynowana z pozostałymi narzędziami strategicznymi oraz planistycznymi. W procesie sporządzania 
planu, należy zatem zapewnić integrację na różnych szczeblach administracyjnych (koordynacja 
wertykalna), a także integrację strategii przestrzennych obszarów sąsiadujących ze sobą oraz plany 
różnych podmiotów działających w jednej płaszczyźnie prawno-administracyjnej (koordynacja 
horyzontalna). Cicin-Sain i Knecht (1998) wyróżniają pięć aspektów koordynacji procesu zarządzania 
obszarami morskimi oraz przybrzeżnymi:  

 integrację międzysektorową – realizowaną np. poprzez koordynację prowadzonej działalności 
w sektorze rybołówstwa, a aktywnością turystyczną w obrębie wyznaczonego obszaru, 

 integrację międzyrządową – czyli koordynację między dokumentami na administracyjnym 
szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym,  

 integrację przestrzenną – oznaczającą koordynację aktywności  i dokumentów lądowych 
i morskich,  

 integrację zarządzania - zastosowanie osiągnięć naukowych do podejmowania decyzji w praktyce, 
na poziomie planistycznym,  

 integrację międzynarodową – integracja związana z koordynacją planu ze strategiami 
międzynarodowymi oraz uwzględnienia kwestii odziaływania transgranicznego.  
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Koordynację we wszystkich omawianych aspektach umożliwiać powinno Zintegrowane Zarządzanie 
Obszarami Przybrzeżnymi (ang. ICM – Integrated Coastal Management) zdefiniowane przez Knechta 
i Archera (1993) jako „dynamiczny proces opracowywania i wdrażania skoordynowanej strategii rozwoju 
strefy przybrzeżnej, dążącej do racjonalnego wykorzystania zasobów środowiskowych, społeczno-
kulturowych i instytucjonalnych w celu osiągnięcia ochrony i zrównoważonego rozwoju  strefy 
przybrzeżnej”. Cicin-Sain i Knecht (1998) określają ZZOP jako „proces, w ramach którego podejmowane są 
racjonalne decyzje dotyczące ochrony i zrównoważonego wykorzystanie zasobów obszarów przybrzeżnych 
i morskich”, który umożliwia „przezwyciężenie fragmentarycznego podejścia do zarządzania tymi 
obszarami w odniesieniu do poszczególnych sektorów z osobna (rybołówstwo, wydobycie surowców, 
energetyka itp.), oraz w podziale między różnymi poziomami administracji rządu, a także na granicy ląd-
woda”. ZZOP przyczynia się także do integracji prowadzonych działań w czasie czasową poprzez 
zarządzanie długoterminowe, w tym horyzontalne oraz wertykalne między różnymi sektorami gospodarki 
i różnymi poziomami administracyjnymi. Ponadto, zintegrowane podejście promowane przez ZZOP, 
odnosi się do zrównoważenia wpływu sił naturalnych na obszar przybrzeżny oraz wpływu 
antropogenicznego, co skutkuje stworzeniem sieci współzależności (Benham, Daniell, 2016; Vallega, 
1999). Jak pisze Cieślak (2005), nadrzędnym celem ZZOP jest zapewnienie trwałego 
i samopodtrzymującego się (ang. sustainable) dobrobytu społeczeństwa. Rozwój zagadnienia ZZOP ma 
niebagatelny związek z rosnącym globalnie zainteresowaniem procesem planowania obszarów morskich 
(Douvere i in., 2007; Stead, McGlashan, 2006). Właśnie kwestia wielopłaszczyznowej integracji odróżnia  
ZZOP od tradycyjnych, sektorowych praktyk zarządzania przestrzennego. Szczególne znaczenie odgrywa 
koordynacja na linii woda-ląd, która stanowi coraz bardziej popularny temat w literaturze dotyczącej 
morskiego planowania przestrzennego (Douvere, 2008; Gilliand, Laffoley, 2008). 

Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi jest pojęciem wprowadzonym na Konferencji UNCED 

"Szczyt Ziemi" w Rio de Janeiro w 1992 r., gdzie opracowano dokument – Agenda 21, stanowiący zbiór 

wytycznych z zakresu ochrony środowiska dążących do zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju. 

Wstępne założenia wynikające z ustaleń Agendy 21 dla regionu Morza Bałtyckiego, zostały zebrane 

podczas Konferencji Ministrów Ochrony Środowiska w 1996 roku, w Szwecji, stanowiącej Nadbałtycką 

Agendę 21. Program Baltic 21 jest dokumentem operacyjnym Nadbałtyckiej Agendy 21, który ma na celu 

stworzenie wspólnej wizji przyszłości regionu krajów nadbałtyckich, w oparciu o zasady zrównoważonego 

rozwoju. Najbardziej znaczącym dokumentem dla ZZOP w Europie, będącym skutkiem Agendy 21, jest po 

dziś dzień Rekomendacja Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/413/WE z dnia 30 maja 2002 r dotycząca 

realizacji ZZOP w Europie. W Rekomendacji  tej państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do 

sprawozdania z jej wdrażania w ciągu 45 miesięcy od daty przyjęcia. W Polsce zobowiązanie to zostało 

formalnie wypełnione przez publikację Raportu z wdrażania procesu ZZOP w Polsce38. Na tym jednak 

poprzestano i obecnie nie istnieje obowiązujący, krajowy dokument ZZOP. Choć na poziomie europejskim 

planowane było wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy planowania 

przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, to dokument ten 

nigdy nie została przyjęty. W jej miejsce wdrożono Dyrektywa 2014/89/UE39, która jednak odnosi się do 

kwestii integracji planistycznej na styku morza i lądu w dużo bardziej ogólny sposób. 

Dyrektywa 2014/89/UE40 zawiera jasne wskazanie na konieczność uwzględnienia oddziaływania 
i wzajemnych zależności między obszarem wodnym i lądowym w procesie sporządzania morskich planów 

                                                           
38 publikacja miała miejsce w styczniu 2007 na stronach internetowych Ministerstwa Budownictwa 
39 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania 
przestrzennego obszarów morskich 
40 J.w. 
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zagospodarowania przestrzennego wskazując, że: „działania na morzu i w obszarach przybrzeżnych są 
często ściśle ze sobą powiązane. W celu promowania zrównoważonego wykorzystania przestrzeni 
morskiej, planowanie przestrzenne obszarów morskich powinno uwzględniać wzajemne oddziaływania 
między lądem a morzem. (…) W planowaniu przestrzennym obszarów morskich należy mieć na celu 
integrację morskiego wymiaru niektórych zastosowań lub działalności przybrzeżnej oraz ich wpływu, 
a w konsekwencji umożliwić zintegrowaną strategiczną wizję.” Co za tym idzie, w celu stworzenia 
zintegrowanej wizji rozwoju obszarów przybrzeżnych, istotną kwestią jest koordynacja morskich planów 
przestrzennych z planami na lądzie. Założenia te zostały transponowane do zapisów prawa polskiego, w §3 
rozporządzenia o planach morskich, w którym określono materiały planistyczne, niezbędne do 
przeprowadzenia analizy uwarunkowań do morskiego planu zagospodarowania przestrzennego, 
w których wymieniono m.in. „plany zagospodarowania przestrzennego województw, studia 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów lądowych przyległych do obszaru objętego planem”. W związku z tym 
zapisem, w procesie sporządzania morskiego planu przestrzennego należy wziąć pod uwagę plany 
istniejące na przyległym obszarze lądowym.  

W teorii, istnieje zatem powiązanie pomiędzy procedurą planowania przestrzennego na wodzie i na lądzie. 
W praktyce jednak koordynacja planowania na obszarze lądu i na obszarze wód morskich w Polsce nie 
została rozwinięta na satysfakcjonującym poziomie, co zostanie szerzej opisane w dalszej części pracy na 
podstawie sytuacji planistycznej w wybranych miastach  portowych (patrz: część V). Chociaż planowanie 
na obszarach morskich czerpie inspirację z wieloletniej praktyki planowania przestrzennego na lądzie 
(Kidd, 2013), zakładając, że proces ten może zostać dostosowany do specyfiki morza. Istnieją jednak 
istotne różnice między tymi dwoma środowiskami, a co za tym idzie specyfiką procesu planistycznego. 
Środowisko morskie różni się od lądu pod względem większej dynamiki wynikającej z właściwości 
fizycznych wody, większej wrażliwości ekologicznej (Jay, 2018), co widoczne jest m. in. w braku fizycznych 
granic na obszarze wód (Zaucha, 2014). Koordynacja lądowej oraz morskiej procedury planistycznej 
stanowi wyzwanie nie tylko ze względów środowiskowych, ale także pod względem prawno-
administracyjnym. Różnice w strukturze własności i systemie administracji pomiędzy obszarem lądu i wód 
morskich stanowią problem, który utrudnia efektywne i skoordynowane zarządzanie przestrzenią na styku 
morza i lądu. Wreszcie, planowanie obszarów morskich stanowi stosunkowo nowe zagadnienie, a więc 
potrzeba czasu aby na podstawie zdobytego w praktyce doświadczenia wypracować skuteczne metody 
planowania wód morskich w powiązaniu z obszarami lądowymi. Według niektórych autorów planowanie 
w warunkach morskich zasadniczo różni się od planowania lądowego (Jay, 2018; Gazzola, Onyango, 2018), 
podczas gdy inni podkreślają, że planiści obszarów morskich mogą uczyć się na doświadczeniach 
zdobytych na lądzie (Kidd, Ellis, 2012; Peel, Lloyd, 2004). W obu przypadkach, długa historia planowania 
przestrzeni lądowej, wpływa w istotny sposób na kształtowanie procesu planowania przestrzennego 
obszarów morskich, zwłaszcza na wodach terytorialnych w pobliżu linii brzegowej (Jay, 2018). 

13. Koordynacja planowania na styku wody i lądu w Polsce 

 W Polsce pojęcie „Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi” zaczęło się upowszechniać 
stopniowo, począwszy od 1996 roku. Wtedy to zorganizowano pierwsze warsztaty na temat ZZOP, 
w których uczestniczyli przedstawiciele odpowiednich ministerstw wraz z organami odpowiedzialnymi za 
zarządzanie obszarami przybrzeżnymi, władz samorządów wojewódzkich oraz gminnych (Cieślak, 2005). 
System planistyczny w Polsce od początku lat 90-tych XX wieku stopniowo dostosowywany był do 
możliwości realizacji ZZOP. Już na przełomie XX i XXI wieku polski system prawny zawierał przepisy 
odnoszące się do zarządzania obszarem przybrzeżnym. Za elementy ZZOP można uznać: 

 ustanowienie pasa nadbrzeżnego w gminach nadmorskich w początkach XXI wieku (samo pojęcie 
wprowadozne zostało w polskim prawie jeszcze przed pojawieniem się idei ZZOP) o szerokości do 
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3 km, który składa się z pasa technicznego i pasa ochronnego, w którym we wszystkich procesach 
decyzyjnych muszą być w szczególny sposób uwzględniane sprawy związane z wzajemnym 
oddziaływaniem morza i lądu, 

 wymóg uzgodnienia ustaleń planu województwa, studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
w obszarze pasa technicznego z właściwym urzędem morskim, 

 wymóg prowadzenia prac monitoringowych na obszarze pasa nadbrzeżnego przez właściwy urząd 
morski, 

 ustawę o realizacji Programu ochrony brzegów morskich, przyjętą w 2003 r., uwzględniający nie 
tylko aspekt bezpieczeństwa ale także zarządzanie ryzykiem i sprawami ochrony środowiska, 

 ustanowienie przez Komitet Integracji Europejskiej Rady Ministrów w 2005 r. Ministra 
Infrastruktury koordynatorem procesu ZZOP na szczeblu centralnym,  

 rozpoczęcie prac nad rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi morskich planów 
zagospodarowania przestrzennego – projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, 
morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej z 2005 r., w którym określono już 
konieczność koordynacji działań planistycznych podejmowanych na styku obszaru morskiego 
i lądowego.  

Na poziomie regionalnym, w 2000 roku w województwie zachodnio-pomorskim opracowane zostały 
Wytyczne Zintegrowanego Zarządzania Strefą Przybrzeżną Zalewu Szczecińskiego. Prace nad tym 
dokumentem rozpoczęły się właściwie kilka lat wcześniej, kiedy to HELCOM wyznaczył obszar Zalewu 
Szczecińskiego  jako jeden z obszarów priorytetowych w ochronie środowiska Morza Bałtyckiego, 
w związku z czym zespół polsko-niemiecki opracował w 1995 roku pilotażowy Plan Zintegrowanego 
Zarządzania Strefami Przybrzeżnymi. W 1996 roku plan ten został zaakceptowany przez utworzoną przez 
HELCOM Grupę Roboczą do spraw Wdrożenia Programu Bałtyckiego, w roku 1999 podjęta została 
inicjatywa poprawy i aktualizacji opracowanych dotąd planów ZZOP podejmowanych w krajach 
nadbałtyckich, w skutek czego wytyczne nabrały w 2000 roku ostatecznego kształtu. Przyjęte Wytyczne 
Zintegrowanego Zarządzania Strefą Przybrzeżną Zalewu Szczecińskiego zostały przygotowane przez 
powołaną na ten cel grupę zadaniową (Area Task Team), składającą się z przedstawicieli organizacji 
administracyjnych oraz naukowych, pod przewodnictwem  Departamentu Strategii i Rozwoju Planowania 
Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt ten 
finansowany był ze środków finansowych Sekretariatu do spraw Konwencji Helsińskiej w Gdańsku (Area 
Task Team, 2020).  

W województwie pomorskim także podjęto próbę opracowania programu ZZOP. W 2003 roku, pod 
wpływem Rekomendacji Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2002/413/WE z dnia 30 maja 2002 r. 
dotyczącej realizacji ZZOP w Europie, przyjęto Uchwałę nr 425/03 Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 29 lipca 2003 roku w sprawie realizacji prac nad przygotowaniem Planu strategiczno-operacyjnego 
Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi w województwie pomorskim. W latach 2005-2010 
Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku  wraz z Urzędem Morskim w Gdyni prowadziło 
prace nad opracowaniem planu ZZOP, w ramach projektu Interreg III B CADSES PlanCoast. W ramach 
przygotowywania planu zorganizowano trzy konferencje z udziałem najważniejszych uczestników procesu 
zagospodarowania obszarów przybrzeżnych, opracowano materiały i dokumenty studialne stanowiące 
bazę danych i źródło wiedzy o zagospodarowaniu przestrzennym obszarów przybrzeżnych, występujących 
problemach i propozycjach ich rozwiązywania, przygotowano dwa projekty miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego  w obszarach przybrzeżnych w gminie Ustka i Stegna oraz opracowano 
pionierską koncepcję planu zagospodarowania przestrzennego Zatoki Puckiej. Chociaż ostatecznie 
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porzucono prace nad utworzeniem strategii ZZOP, na drodze całości procesu projektowego sformułowano 
następujące wnioski41: 

 istnieje potrzeba wprowadzenia ponadregionalnej regulacji w zakresie funkcjonowania obszaru 
przybrzeżnego jako przestrzeni wspólnej, 

 koniecznym jest ograniczenie możliwości zawłaszczania przestrzeni obszaru przybrzeżnego na 
rzecz indywidualnych interesów, 

 istnieje konieczność powołania specjalnej organizacji odpowiedzialnej za ZZOP, wraz 
z określeniem procedur jej powoływania i zakresu działania, 

 należy opracować wskaźniki zrównoważonego rozwoju w obszarze przybrzeżnym, monitorować 
dynamikę ich zmian i prowadzić sprawozdawania o skutecznym postępie wdrażania ZZOP. 

W Polsce podjęcie prac nad opracowaniem morskich planów zagospodarowania przestrzennego, sprawiło 
porzucenie wcześniej rozpoczętych działań w zakresie ZZOP. Nie zmienia to jednak faktu, iż materiały oraz 
wiedza zebrana podczas prac nad wdrożeniem ZZOP stanowi istotne doświadczenie wspomagające 
prowadzone obecnie prace nad morskimi planami zagospodarowania przestrzennego. 

14. System administracji na obszarach styku morza i lądu w Polsce 

System zarządzania obszarami na styku wody i lądu w Polsce jest złożony. Szczególnie w wypadku polskich 
portów morskich jets on niejednorodny. Brak ujednoliconego systemu zarządzania obszarami portowymi 
wywodzi się w dużej mierze ze zmian administracyjnych następujących w Polsce w latach 90-tych, 
związanych z przekształceniem sposobu zarządzania gruntami portowymi, ale także ze zróżnicowaną 
strukturą własności lądowych terenów przybrzeżnych (Grzelakowski, Krośnicka, 2002). Kompetencje 
w zakresie zarządzania strefą styku morza i lądu dzielą się pomiędzy właściwe terytorialnie dla danego 
obszaru urzędy morskie, inne podmioty skarbu państwa o ile grunt jest własnością państwową, zarządy 
portów, samorządy lokalne oraz podmioty prywatne będące właścicielami terenów przybrzeżnych. Poza 
tymi organami, swój wkład do zarządzania strefą przybrzeżną mają także takie instytucje jak: urzędy 
wojewódzkie oraz marszałkowskie, regionalne zarządy gospodarki wodnej, państwowe i wojewódzkie 
inspekcje ochrony środowiska oraz inspekcje sanitarne, dyrekcje parków narodowych, regionalne 
dyrekcje lasów, ministerstwo ds. zdrowia w zakresie ustanawiania obszarów uzdrowiskowych, 
ministerstwo obrony i właściwe sztaby wojskowe, oraz spółki publiczne mające udział w gruntach 
przybrzeżnych lub prawa do ich użytkowania wieczystego (Ministerstwo Budownictwa, 2007). Za 
planowanie przestrzenne obszarów na styku wody i lądu odpowiedzialne są jednak dwa podmioty: urząd 
morski, działający z ramienia ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w zakresie planowania 
obszarów morskich oraz władze samorządowe gmin i województw w zakresie planowania przestrzennego 
obszarów lądowych. 

14.1. Zarządzanie obszarem wód morskich 

Obszar wód morskich w granicach Rzeczypospolitej Polskiej stanowi własność Skarbu Państwa. 
Międzynarodową umową regulującą status prawny wód morskich jest Konwencja Narodów 
Zjednoczonych o  prawie morza (UNCLOS). Podstawowym aktem prawa krajowego implementującym 
ustalenia UNCLOS i zawierającym regulacje dotyczące zarządzania polskimi wodami morskimi jest Ustawa 
o  obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Na podstawie powyższych 

                                                           
41 Problemy we wdrażaniu ZZOP w Polskim obszarze przybrzeżnym – Doświadczenia i wnioski z uspołecznionego 
procesu tworzenia „Regionalnej strategii ZZOP w województwie pomorskim” – prezentacja WBPP Słupsk; źródło : 
http://docplayer.pl/65593677-Rekomendacje-parlamentu-europejskiego-i-rady.html, dostęp 20.04.2020 r. 
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dokumentów, polskie obszary morskie podzielone zostały na następujące strefy: wody wewnętrzne, 
morze terytorialne oraz wyłączną strefę ekonomiczną (Rycina 8).  

 

Rycina 8 Podział polskich obszarów morskich; źródło: opracowanie własne w oparciu o https://sipam.gov.pl/geoportal  

Zgodnie z prawem międzynarodowym, na obszarach morskich obowiązuje swoboda żeglugi oraz przelotu 
(poza wyznaczonymi strefami zamkniętymi dla żeglugi związanymi z obronnością i bezpieczeństwem 
państwa), jednak inwestycje związane z zagospodarowaniem przestrzennym tych akwenów wymagają 
uzyskania stosownych decyzji zezwalających na określone użytkowanie ich części. Na obszarze wyłącznej 
strefy ekonomicznej decyzje w sprawie zagospodarowania przestrzennego wydawane są przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki morskiej, natomiast na obszarze morza terytorialnego oraz morskich 
wód wewnętrznych decyzję tę podejmuje dyrektor właściwego terytorialnie urzędu morskiego. Decyzje 
te do tej pory wydawane były niezależnie, natomiast obecnie, w sytuacji gdy obowiązuje plan 
zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, stosowne decyzje wydawane są przez właściwe 
organy w oparciu o zapisy planu. 

Organem odpowiadającym za opracowanie PZPOM jest właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego. 
Następnie plany te przyjmowane są przez ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, który to jest także 
odpowiedzialny za prowadzenie współpracy transgranicznej w zakresie planowania i zagospodarowania 
przestrzennego polskich obszarów morskich. Zgodnie z ustawą o obszarach morskich i administracji 
morskiej, przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego dyrektor urzędu morskiego ma 
obowiązek uzgodnienia zapisów planu m.in. z: 

 wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 
objętego projektem planu w zakresie wpływu ustaleń planu na zagospodarowanie pasa 
technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani oraz zagospodarowanie 
przestrzenne gminy, 

 marszałkiem województwa – w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
wojewódzkim. 

https://sipam.gov.pl/geoportal
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Ponadto, dyrektor urzędu morskiego ma obowiązek uzgodnienia ustaleń planu z podmiotami 
zarządzającymi portami morskimi, jednak wyłącznie w wypadku zarządów portów o podstawowym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej. W związku z tym, w wypadku portów małych i średnich podmiotem 
uzgadniającym staje się samorząd gminy, nie zaś podmiot bezpośrednio zarządzający portem. 

Sytuacja dotycząca zarządzania obszarami morskimi może ulec pewnym zmianom, ze względu na 
wprowadzany podział administracyjny morskich wód wewnętrznych. Prace takie podjęto dla akwenu 
Zatoki Gdańskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393), ewidencją gruntów i budynków należy objąć 
również morskie wody wewnętrzne. Prace podjęte nad przeprowadzeniem podziału administracyjnego na 
obszarze wewnętrznych wód morskich są bezpośrednią konsekwencją Rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz 
zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017 poz. 183). Z końcem 2021 roku, 
starostwa powiatowe dokonały modernizacji ewidencji gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi 
Zatoki Gdańskiej. Dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego 
ewidencji gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, stały się danymi ewidencji 
gruntów i budynków oraz zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków dla 
poszczególnych gmin nadzatokowych w kwietniu 2022 roku. W ramach zaktualizowanych danych 
zawierają się następujące elementy: granice administracyjne gmin, granice obrębów geodezyjnych, 
granice działek ewidencyjnych i użytków gruntowych. Skutkiem wprowadzenia opisanych zmian, jest 
podział gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej na nowe działki ewidencyjne, 
które włączone zostały do granic gmin nadmorskich (Gmina Miasto Hel, Gmina Jastarnia, Gmina 
Władysławowo, Gmina Miasta Puck, Gmina Puck, Gmina Kosakowo, Miasto Gdynia, Miasto Sopot, Miasto 
Gdańsk, Gmina Stegna, Gmina Sztutowo, Gmina Miasta Krynica Morska). Co za tym idzie, powierzchnia 
każdej z gmin przyległych do Zatoki Gdańskiej zwiększyła się o obszar nowo wydzielonych działek. Obecnie 
nie są jednak jasne konsekwencje dotyczące kompetencji w zakresie zarządzania oraz planowania 
przestrzennego obszarem wód morskich włączonych w granice gmin.  

14.2. Zarządzanie obszarem portów morskich oraz terenem pasa nadbrzeżnego 

Wraz z przyjęciem Ustawy o portach i przystaniach morskich w 1996 roku (Dz. U. 2021 poz. 491), władze 
miast portowych otrzymały prawa do decyzji o formie prawno-organizacyjnej zarządzania jednostkami 
portowymi42. Gminy uzyskały zatem możliwość ustanowienia jednostek zarządzających portami morskimi. 
Taki model zarządzania małymi i średnimi portami morskimi ukierunkowany był na komunalizację 
(Kancelaria Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, 2010). W praktyce 
jednak, nie we wszystkich małych i średnich miastach portowych, władze samorządowe zdecydowały się 
na utworzenie zarządów portów i przejęcie kompetencji nad zarządzaniem portami. W takiej sytuacji, 
uprawnienia przypisane podmiotowi zarządzającemu portem rozdzielono, zgodnie z ustawą o portach i 
przystaniach morskich, podzielone są pomiędzy dyrektora właściwego urzędu morskiego oraz władze 
gminy. Podział obowiązków między te organy utworzył pewnego rodzaju dwupodmiotowy, państwowo-
samorządowy model zarządzania portem (NIK, 2018). W skutek podziału kompetencji zarządzania portem, 
urząd morski odpowiedzialny jest m.in. za zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi, zarządzanie infrastrukturą 
i nieruchomościami portowymi, utrzymanie infrastruktury portowej, zapewnienie odbioru odpadów ze 
statków oraz inne. Gmina odpowiedzialna jest za sporządzenie planu rozwoju portu, pozyskiwanie 
nieruchomości na potrzeby jego rozwoju, świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury 
portowej i zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków od strony lądu.  

                                                           
42 Z zastrzeżeniem, że jest to możliwe wyłącznie w przypadku, gdy nieruchomości gruntowe, na których położone 
są porty stanowią mienie komunalne 
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Tabela 1 Wykaz organów zarządzających portami morskimi w analizowanych miastach portowych 

MIASTO PORTOWE ORGAN ZARZĄDZAJĄCY PORTEM WŁAŚCIWY TERYTORIALNIE 
URZĄD MORSKI 

Krynica Morska Urząd Morski w Gdyni  Urząd Morski w Gdyni 

Puck Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Pucku 

Urząd Morski w Gdyni 

Władysławowo Szkuner sp. z o.o. Urząd Morski w Gdyni 

Hel ZPM Hel sp. z o.o. Urząd Morski w Gdyni 

Jastarnia Urząd Morski w Gdyni  Urząd Morski w Gdyni 

Łeba Urząd Morski w Gdyni  Urząd Morski w Gdyni 

Ustka ZPM Ustka sp. z o.o. Urząd Morski w Gdyni 

Darłowo ZPM Darłowo sp. z o.o. Urząd Morski w Szczecinie 

Kołobrzeg ZPM Kołobrzeg sp. z o.o. Urząd Morski w Szczecinie 

Dziwnów ZPM Dziwnów Urząd Morski w Szczecinie 

Kamień Pomorski Marina Kamień Pomorski sp. z o.o. Urząd Morski w Szczecinie 

Wolin Urząd Morski w Szczecinie  Urząd Morski w Szczecinie 

Nowe Warpno Urząd Miasta i Gminy Nowe Warpno  Urząd Morski w Szczecinie 

Stepnica Urząd Miasta i Gminy Stepnica Urząd Morski w Szczecinie 

Police ZMP Police Sp. z o.o. Urząd Morski w Szczecinie 

Świnoujście Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście s.a. Urząd Morski w Szczecinie 

Elbląg ZPM Elbląg sp. z o.o. Urząd Morski w Gdyni 

Tolkmicko Urząd Morski w Gdyni  Urząd Morski w Gdyni 

Frombork Urząd Morski w Gdyni  Urząd Morski w Gdyni 
Żródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Morskiego w Gdyni i w Szczecinie 

 

Rycina 9 Modele zarządzania małymi portami morskimi na Polskim wybrzeżu - schemat; źródło: opracowanie własne w oparciu o 
https://www.google.pl/maps/ z wykorzystaniem danych ze stron internetowych Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz w Gdyni 

W sześciu spośród analizowanych miast funkcjonuje dualny system zarządzania portem, gdzie 
kompetencje dzielone są między organ administracji morskiej a władze samorządu lokalnego. 
W pozostałych miastach władze samorządowe powołały jednostkę, odpowiedzialną za zarządzanie 
portem lub same stanowią organ nim zarządzający. W większości wypadków, utworzone zarządy portów 
stanowią spółki miejskie (wyjątek stanowi spółka Szkuner sp. z o.o. we Władysławowie). Wykaz organów 
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zarządzających portami morskimi w analizowanych miastach przedstawiono w Tabeli 1. Lokalizację 
analizowanych miast portowych z oznaczeniem typu organu zarządzającego przedstawia Rycina 9.  

Kwestią utrudniającą zarządzanie małymi i średnimi portami jest niejednorodna struktura własnościowa 
gruntów portowych. Własność komunalna stanowi niewielki odsetek nieruchomości gruntowych 
w granicach administracyjnych wielu portów. Taka sytuacja w wypadku może praktycznie uniemożliwić 
powołanie podmiotu zarządzającego portem na mocy przepisów Ustawy o portach i przystaniach 
morskich (Dz.U. 2021 poz. 491), które wymagają aby większość z nich stanowiło własność publiczną. 
Często władze małych miast portowych posiadają ograniczone możliwości pozyskania dodatkowych 
terenów znajdujących się w granicach portów (terenami takimi mogłyby np. być tereny we własności 
Skarbu Państwa, nieoddane dotychczas w użytkowanie wieczyste) (Kancelaria Senatu Biuro Analiz 
i Dokumentacji Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, 2010). 

15. Planowanie przestrzenne na styku lądu i wody w Polsce w kontekście obowiązującego 

systemu prawno-administracyjnego i wyzwania z nim związane - konkluzje 

Na obecny system planowania przestrzennego na styku morza i lądu składają się na niego dwa rodzaje 
planów zagospodarowania przestrzennego: plan zagospodarowania przestrzennego sporządzany przez 
dyrektora urzędu morskiego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzany przez 
władze gminy miejskiej. Za planowanie przestrzenne na terytorium portu oraz na terenach przybrzeżnych 
odpowiedzialne są władze lokalne gminy. Wody portowe znajdują się jednak na obszarze wód morskich, 
do których kompetencje planistyczne posiada dyrektor urzędu morskiego. Obowiązującym aktem prawa 
miejscowego na terenach lądowych jest przyjmowany przez radę gminy lub miasta w drodze uchwały 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, plan ten sporządzany jest w skali 1:1000 lub 1:2000. Granice planu miejscowego określane 
są w uchwale o przystąpieniu do sporządzania projektu planu i zazwyczaj przebiegają one zgodnie 
z istniejącymi podziałami administracyjnymi, co opisane jest w treści uchwały oraz uwidocznione na 
załączniku graficznym w postaci rysunku granic planu. Należy równocześnie zaznaczyć, że projekty 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego muszą zostać uzgodnione z właściwym 
dyrektorem urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego43, pasa ochronnego44 oraz 
morskich portów i przystani, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
W wypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w granicach pasa 
technicznego oraz pasa ochronnego obowiązuje wymóg uzyskania opinii właściwego terytorialnie 
dyrektora urzędu morskiego. 

Dokumentem strategicznym, w którym znajduje się opis rozwoju zarówno terytorium jak i akwatorium 
portu może być strategia rozwoju portu opracowywana przez jednostkę zarządzającą portem morskim. 
Nie jest to jednak dokument obligatoryjny do opracowania czy aktualizacji przez zarząd portu. Nie jest to 
także w żadnym stopniu wiążący dokument planistyczny.  Niestety w małych i średnich portach morskich 
często strategie rozwoju portów są nieaktualne lub nie przystąpiono do ich sporządzania. Ponadto, 
w większości miast w granicach portów morskich nie zostały sporządzone miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. W takiej sytuacji problematyczne staje się zarządzanie obszarem 
portu i skoordynowanie działań zaplanowanych w dokumentach planistycznych na lądzie oraz na wodzie.  

                                                           
43 Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej: strefa wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i lądu; 
44 Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej: obszar, w którym działalność człowieka wywiera bezpośredni  wpływ na stan pasa technicznego; 
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Chociaż koordynacja planowania przestrzennego obszaru na styku morza i lądu zapewniona jest prawnie 
poprzez konieczną do przeprowadzenia procedurę uzgodnień, zarówno przy sporządzaniu planu obszaru 
morskiego jak i lądowego, to w praktyce skoordynowane zarządzanie tą przestrzenią jest wyzwaniem ze 
względu na pewne problematyczne kwestie. Na obszar portu morskiego składa się zarówno terytorium 
jak i akwatorium portowe. W związku z tym, należy mieć na uwadze, iż obszar portowy znajduje się 
częściowo na obszarze wód morskich, na którym obowiązywać może plan obszarów morskich, jak i na 
terenie, na którym zagospodarowanie przestrzenne ustala samorząd gminy w drodze miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Podobna sytuacja dotyczyć może niektórych przestrzeni publicznych 
znajdujących się na styku wód morskich i terenów gminnych, takich jak na przykład przestrzeń mariny, 
bulwaru nadwodnego z nabrzeżem cumowniczym, kąpieliska, mola lub pirsu czy mostu. Przestrzeń 
kąpieliska zawiera zarówno część akwenu morskiego jak i obszar plaży na lądzie, podobnie jak chociażby 
przestrzeń mola, które częściowo znajduje się na lądzie, a częściowo na obszarze wód morskich. 

Planowanie rozwoju portów morskich oraz przestrzeni publicznych na styku wody i lądu wymaga zatem 
koordynacji planowania obszarów morskich oraz lądowych. Zadanie to jest często skomplikowane ze 
względu chociażby na następujące kwestie: 

 niejednorodny system planistyczny - dwa organy sporządzające plany obszarów morskich 
i lądowych na różnych szczeblach administracyjnych, 

 różnice w strukturze planów obszarów morskich i lądowych, 

 niejednorodny system zarządzania portami morskimi, 

 zmienna linia brzegu morskiego, która stanowi granice między obszarem będącym w jurysdykcji 
organów administracji morskiej (wody morskie) oraz władz miasta (obszary lądowe),  

 konsekwencje prawno-administracyjne inwestycji ingerujących w przebieg linii brzegu morskiego 
(związanych z budową urządzeń hydrotechnicznych ochrony brzegu, nowych basenów 
portowych, robotami czerpalnymi oraz zasypowymi, budową lub przebudową infrastruktury 
portowej czy zapewniającej dostęp do portu) wpływających na zmianę organu zarządzającego 
danym obszarem, związaną ze zmianą granicy między wodą a lądem, 

 niejednorodna struktura własnościowa obszarów lądowych i konieczność wypracowania 
kompromisu pomiędzy interesariuszami danego terenu,  

 brak spójnej wizji rozwoju terenów wód morskich oraz obszarów przybrzeżnych,  

 brak dokumentów planistycznych i strategicznych dotyczących rozwoju terenów na styku wody 
i lądu (brak aktualnych strategii rozwoju portu, MPZP, szczegółowych PZPOM dla niektórych 
odcinków brzegu morskiego). 

Przeprowadzona analiza sytuacji planistycznej w Europie oraz w Polsce wykazała, że w związku ze 
zmianami w systemie planistycznym, istnieje konieczność szerszego uwzględnienia obszarów wodnych 
w planowaniu rozwoju niebieskich przestrzeni publicznych. Zmiany w postrzeganiu przestrzeni na styku 
wody i lądu sprawiają, że niezbędnym staje się wprowadzenie holistycznego podejścia do planowania 
tej przestrzeni. Fakt ten stanowi częściowe potwierdzenie Tezy 1, w zakresie wykazania zachodzącej 
zmiany postrzegania obszarów wodnych w procesie planowania przestrzennego na styku morza i lądu 
oraz związanej z tym potrzeby wprowadzenia zintegrowanego planowania rozwoju niebieskich przestrzeni 
publicznych. W obecnej sytuacji dotyczącej systemu planistycznego, kluczowa wydaje się kwestia 
koordynacji działań dwóch organów sporządzających plany na morzu oraz na lądzie, a także aktywny udział 
zarządów portów w procesie planistycznym. Liczne problematyczne kwestie związane z planowaniem 
przestrzeni w tak dynamicznym i różnorodnym środowisku jakim jest strefa styku morza i lądu wymagają 
wzmożonej współpracy organów administracyjnych, a także opracowania wspólnej strategii rozwoju 
obszaru na styku wody i lądu, w celu osiągnięcia spójnego planowania przestrzennego w tym obszarze.   
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Część III. Charakterystyka przestrzenno-funkcjonalna niebieskich przestrzeni 

publicznych 

16. Transformacja postrzegania przestrzeni na styku wody i lądu w miastach portowych  

Obecność wody stanowiła zazwyczaj kluczowy czynnik rozwoju osiedli miejskich (Hudson, 1996; 
Bruttomesso, 2007; Lorens, 2013; Hein, 2016). Relacje woda-ląd w miastach portowych podlegają ciągłej 
ewolucji w wyniku zmian gospodarczych, politycznych, społecznych, kulturowych i środowiskowych. 
Przestrzeń miejska na pograniczu wody i lądu zawdzięcza swoją przestrzenno-funkcjonalną 
charakterystykę dynamicznej relacji pomiędzy tkanką urbanistyczną a obszarem wodnym oraz 
specyficznemu charakterowi miasta portowego. Intensyfikacja użytkowania obszarów morskich wpływa 
na zachodzącą transformację postrzegania przestrzeni publicznych na styku wody i lądu w miastach 
portowych. Transformacja z kolei stwarza konieczność zmiany sposobu postrzegania tej przestrzeni (patrz: 
rozdział 4).  

Wzrost zainteresowania rozwojem przestrzeni na styku lądu i wody w urbanistyce zauważyć można od 
początku lat 60. XX wieku, co wyrażało się poprzez rosnącą popularność działań rewitalizacji nadwodnych 
przestrzeni postindustrialnych, w tym także opuszczonych terenów portowych (Lorens, 2013; Hein, 2016). 
Zainteresowanie to zazwyczaj dotyczyło zagospodarowania i użytkowania przestrzeni lądowej graniczącej 
z wodą, nie zaś samych obszarów wodnych. Liczne publikacje dotykające tematyki transformacji 
waterfrontów (Breen, Rigby, 1996; Bruttomesso, 1993; Hall, 1993; Hoyle, 1989; Meyer, 2001; Vallega, 
2001), skupiają się wokół zagadnienia projektowania nadwodnych, zurbanizowanych obszarów lądowych 
graniczących z wodą lub przekształcaniem czy adaptacją reliktów infrastruktury portowej (Brand, 2007). 

Pojęcie waterfrontu od dziesięcioleci funkcjonuje w literaturze z zakresu urbanistyki i odnosi się do 
przestrzeni styku wody i lądu w mieście. Breen i Rigby (1996) definiują „waterfront” jako strefę interakcji 
między zabudową miejską a wodą, w której łączą się potrzeby miasta i jego mieszkańców. Vallega (2001), 
opisując proces rewitalizacji waterfrontów, charakteryzuje tą przestrzeń jako strefę połączenia między 
zbiornikami wodnymi, takimi jak morze, rzeka czy jezioro a lądem. Lorens (2013), odnosząc się do 
publikacji Vallegi (2001), opisuje waterfront jako front wodny miasta, czyli obszar ulokowany nad 
naturalnym zbiornikiem wodnym, jakim może być jezioro, rzeka lub morze, podkreślając, że zazwyczaj 
termin ten dotyczy miast portowych i obszarów stykowych pomiędzy strukturami miejskimi a portowymi.  
Pojęcie waterfrontu występujące w literaturze przedmiotu odnosi się zatem wyłącznie do obszaru 
lądowego, najczęściej w kontekście transformacji i rewitalizacji przestrzeni lądowej na styku z wodą 
(Betsky, 1995; Bruttomesso 1993, 2001, 2007; Burda, 2015; Breen, Rigby, 1994; Feilier, 2007; Hall, 1993; 
Hein, 2016; Hoyle, 1989, 2000, 2002; Hradilova, 2012; Hudson, 1996; Kinder, 2015; Klaasen, 1993; 
Kochanowski, 1998; Lorens, 2013; Marshall, 2001; Moore, Lids, 1994; Moughtin, 2003; Niemann, Pramel, 
2017; Nyka, 2013; Olthuis, Keuning, 2010; Prominski i in., 2012; Shach-Pinsly, Fisher-Gewirtzman, Burt, 
2006; Solarek, 2019; Yang, 2006). To ugruntowane pojęcie waterfrontu nie odpowiada jednak w pełni 
dzisiejszym potrzebom i wyzwaniom związanym z projektowaniem przestrzeni na styku wody i lądu 
w miastach. Coraz częściej w przestrzeni miejskiej nie tylko obszary lądowe na granicy z wodą poddane są 
coraz większej presji inwestycyjnej, ale także same obszary wodne są coraz intensywniej użytkowane 
i zagospodarowywane. 
 
Choć do niedawna zagadnienie przestrzeni na granicy wody i lądu analizowane było głównie 
z perspektywy rozwoju obszaru lądowego, coraz większą uwagę poświęca się obszarom wód morskich, co 
związane jest z rosnącym zainteresowaniem inwestycjami na tym obszarze oraz intensyfikacją jego 
użytkowania (Zaucha, 2009, 2018a; Lino, 2016). Jako czynniki, które przyczyniły się do wzrostu 
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zainteresowania obszarami wodnymi, w tym także wód morskich, w mieście wymienić można chociażby 
(Breen, Rigby, 1996; Vallega, 2001; Feiler, 2007; Olthuis, Keuning, 2010; Völker, Kistemann, 2011; Khan 
i in., 2013; Lino, 2016;  Lorens, 2013; Nyka, 2013; Grellier i in., 2017; Papatheochari, Coccossis, 2019): 

 rozwój technologiczny pozwalający na intensywne wykorzystanie obszarów wodnych, 

 liczne sukcesy rewitalizacji waterfrontów wpływające na zacieśnienie relacji woda-ląd w miastach, 

 malejące zasoby przestrzenne i konieczność ekspansji na obszary wodne w centrach miast, 

 konieczność rozwiązania konfliktów przestrzenno-funkcjonalnych w strefie styku wody i lądu 
związanych z intensyfikacją użytkowania obszarów waterfrontów oraz przylegających obszarów 
wodnych, 

 rosnącą świadomość dotyczącą pozytywnego wpływu kontaktu użytkownika z wodą na jego zdrowie, 

 rosnącą świadomość w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów przybrzeżnych, związaną ze 
zmianą klimatu i idącymi za tym zdarzeniami powodziowymi czy podnoszeniem się poziomu wód 
morskich. 

Obecnie obserwujemy postępujące zajmowanie przestrzeni wodnych w miastach przez funkcje, które do 
tej pory były domeną obszarów lądowych (Couling, Hein, 2020; Hein, 2016).  
 
Pod koniec XX wieku funkcja obszarów morskich zaczęła być regulowana planistycznie, kiedy to obszary 
morskie, na mocy Dyrektywy 2014/89/UE45 objęte zostały planowaniem przestrzennym (Zaucha, 2009; 
Ehler, Douvere 2009; Jay, 2012; Carneiro, 2013; Hassler i in., 2018). Był to moment przełomowy, w którym 
planowanie urbanistyczne wkroczyło w nowy etap obejmujący, obok obszaru lądu, obszar wód morskich. 
Wdrożenie planowania obszarów morskich oznacza więc zmianę postrzegania przestrzeni w procesie 
planistycznym z perspektywy lądowej na perspektywę wodno-lądową (Rycina 10). Do tej pory 
planowaniem przestrzennym objęty był bowiem wyłącznie obszar lądu przylegający do zbiornika 
wodnego. Chociaż w planowaniu lądowym, wraz ze wzrostem świadomości zmian klimatycznych oraz 
rosnącej popularności przekształceń struktur przybrzeżnych (transformacja waterfrontu), poświęcano 
coraz więcej uwagi wpływowi wody na obszar lądu i przekształceniom linii brzegu, to wciąż obszar wodny 
pozostawał poza zakresem prac planistycznych.  

Z powodu intensyfikacji eksploatacji przestrzeni morskiej na przełomie XX i XXI wieku, liczba konfliktów 
przestrzennych na obszarach morskich znacznie się zwiększyła (Ehler, Douver 2009; Zaucha, 2009; Jay, 
2012; Carneiro, 2012; Hassler i in. 2018). Do tego momentu, przestrzeń wód morskich eksploatowana była 
głównie przez użytkowników związanych z sektorem rybołówstwa czy żeglugi morskiej, z nielicznymi 
obszarami wyłączonymi z powszechnego użytkowania i przeznaczonymi na cele obronności państwa. 
Przestrzeń morska w ostatnich dziesięcioleciach stanowi miejsce coraz intensywniej wykorzystywane na 
potrzeby rekreacji, turystyki, produkcji energii i wydobycia surowców, marikultury, żeglugi oraz 
prowadzenia tras infrastruktury technicznej (Zaucha, 2009). Jako główne przyczyny przedsięwzięcia 
planów przestrzennych obszarów morskich wymienić można rosnącą liczbę konfliktów w ich obszarze 
spowodowaną intensyfikacją żeglugi morskiej oraz pojawienie się nowych sposobów zagospodarowania 
tych obszarów takich jak infrastuktura związana z produkcją energii. Oprócz potrzeby niwelacji 
nasilających się konfliktów przestrzenno-funkcjonalnych, powodami wdrożenia PZPOM były zachodzące 
zmiany w sposobie myślenia o użytkowaniu przestrzeni morskich, prowadzące do wzrostu świadomości 
dotyczącej znaczenia obszarów morskich dla utrzymania równowagi ekosystemowej i oddziaływania 
obszarów morskich na ląd (Matczak, Pardus, Pankau, 2019). Ostatnia kwestia w szczególności dotyczy 
miast portowych i wymaga wdrożenia zintegrowanego podejścia do procesu zagospodarowania 

                                                           
45 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania 
przestrzennego obszarów morskich 
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i zarządzania strefą przybrzeżną (Vallega, 2001; Boulos, 2016; Pittman, Armitage, 2016; 
Papatheochari, Coccossis, 2019). 

 

Rycina 10 Schemat transformacji postrzegania przestrzeni na styku wody i lądu w kontekście planowania przestrzennego 
obszarów wód morskich miast portowych; Źródło: opracowanie własne 

Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie obszarami wodnymi w miastach, niezbędnym w dziedzinie 
planowania urbanistycznego stało się więc wprowadzenie pojęcia, które charakteryzować będzie 
przestrzeń na styku wody i lądu w sposób adekwatny do obecnych potrzeb z zakresu planowania 
przestrzennego w tym obszarze, czyli uwzględniając zarówno obszar wodny jak i lądowy w procesie 
planowania i zarządzania miastem. Kwestia zintegrowanego zarządzania obszarami lądowymi oraz 
obszarami wodnymi graniczącymi ze sobą jest kluczowa ze względu na umożliwienie spójnego rozwoju 
strefy przybrzeżnej oraz morskich wód przybrzeżnych. Postrzeganie wody i lądu jako nierozerwalnie 
połączonej przestrzeni oraz ich spójne planowanie przestrzenne umożliwi minimalizację konfliktów 
przestrzenno-funkcjonalnych występujących na granicy linii brzegu w przestrzeniach miejskich 
obejmujących oba te środowiska. Konflikty wynikające z obecnego postrzegania przestrzeni styku wody 
i lądu jako dwóch odrębnych przestrzeni graniczących ze sobą występują na wielu płaszczyznach: 

 poznawczej - prace badawcze z dziedziny urbanistyki dotyczą przeważnie przestrzeni 
waterfrontu, czyli wyłącznie obszaru lądowego, analizy urbanistyczne przeprowadzane na 
potrzeby planowania przestrzennego i badania rozwoju przestrzeni miejskiej obejmują wyłącznie 
przestrzeń lądową i wpływ wody na ten obszar bez uwzględnienia samych obszarów wodnych na 
wielu płaszczyznach – przestrzeń denna, toń wody, powierzchnia, przestrzeń nad wodą; 

 planistycznej – obecny system planowania przestrzennego w wielu krajach europejskich (w tym 
w Polsce) wprowadza różne narzędzia planistyczne obejmujące osobno obszar wód morskich oraz 
lądu; 

 administracyjnej – często inne organy administracyjne odpowiadają za planowanie oraz 
zarządzanie przestrzenią wodną oraz lądową; 

 inwestycyjnej – proces inwestycyjny na granicy wody i lądu poza wysokim stopniem 
skomplikowania wynikającym ze specyfiki środowiska wodnego, wymaga dostosowania 
inwestycji do przepisów prawnych dotyczących zarówno wody jak i lądu, a także uzyskania 
odpowiednich uzgodnień z organami zarządzającymi obszarami morskimi i lądowymi, co 
dodatkowo utrudnia cały proces. 

Stosowanie pojęcia obejmującego jednocześnie obszar wody i lądu pozwoli na bardziej szczegółowe 
określenie przedmiotu zainteresowania, stanowiącego przestrzeń zawierającą oba te obszary, taką jak np. 
przestrzenie portów i przystani składających się z akwatorium oraz terytorium, kąpielisk publicznych 
obejmujących zarówno teren plaży jak i wody przybrzeżne czy pływającą zabudowę mieszkaniową 
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składającą się z obiektów pływających oraz pomostów rozciągających się od lądu ku wodzie. 
Propagowanie pojmowania przestrzeni miejskiej na granicy wody i lądu jako nierozerwalnie powiązanego 
ze sobą obszaru lądu oraz wody w środowisku naukowców oraz praktyków z dziedziny urbanistyki 
i gospodarki przestrzennej wspomoże wdrażanie zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi, 
a tym samym zrównoważone i holistyczne projektowanie obszarów na styku morza i lądu w miastach 
portowych.  

W odpowiedzi na istniejącą potrzebę zmiany postrzegania miejskiej przestrzeni na styku wody i lądu, 
w anglojęzycznych publikacjach z dziedziny urbanistyki, inżynierii środowiska, a także nauk o zdrowiu 
pojawia się pojęcie niebieskiej przestrzeni publicznej (ang. urban blue space). Koncepcja niebieskiej 
przestrzeni publicznej nabrała kształtu na polu akademickim w ostatniej dekadzie (Brand, 2007; Breś, 
2018; Breś, 2019; Breś, Krośnicka, 2021; Gledhill, James, 2008; Haeffner i in., 2017; Taufen-Wessells, 2014; 
Volker, Matros, Classen, 2016). Rozwój tego pojęcia w ostatnich latach stanowi odpowiedź na zmieniające 
się potrzeby związane z planowaniem przestrzeni na styku wody i lądu. Zmiany te mają związek 
z intensyfikacją użytkowania przestrzeni wodnych i rozwojem zagospodarowania przestrzeni 
przybrzeżnych oraz rosnącą liczbą konfliktów przestrzennych pomiędzy interesariuszami 
zainteresowanymi użytkowaniem obszarów przybrzeżnych i sąsiadujących morskich wód przybrzeżnych, 
przy jednoczesnym wzroście poziomu edukacji ekologicznej i konieczności zrównoważonego 
zagospodarowania tej wrażliwej przestrzeni jaką jest styk lądu i wody. Wciąż jednak pojęcie to nie jest 
satysfakcjonująco zdefiniowane, a w kontekście wdrożenia w Europie planowania obszarów morskich 
i intensyfikacji użytkowania strefy styku morza i lądu wydaje się niezbędne. 

17. Pojęcie niebieskiej przestrzeni publicznej 

Począwszy od roku 2007, pojęcie „niebieskiej przestrzeni publicznej” pojawiało się w literaturze z zakresu 
urbanistyki, planowania przestrzennego, inżynierii środowiska oraz zdrowia publicznego (Brand, 2007; 
Gledhill, James, 2008; Volker, Kistemann, 2011; Taufen-Wessels, 2014; Foley, Kistemann, 2015; Volker, 
Matros, Classen, 2016; Haeffner i in., 2017; Grellier i in., 2017; Britton i in., 2018; Ioja, Osaci-Costache, 
Breuste, 2018; Breś, 2018; Breś, 2019; Breś, Krośnicka, 2021). Definicje przestrzeni stanowiącej przedmiot 
tych badań przedstawiono w Tabeli 2.  

Pojęcie niebieskiej przestrzeni po raz pierwszy pojawiło się w literaturze anglojęzycznej w publikacji Brand 
(2007). W artykule tym, Brand definiuje niebieską przestrzeń jako obszar aktywności w strefie brzegowej 
o charakterze zurbanizowanym, który stanowi przestrzeń analogiczną do obszarów portowych. Według 
opracowanej definicji, Brand wyróżnia dziewięć typów niebieskich przestrzeni publicznych, które 
wyznaczone zostały poprzez syntezę funkcji obszarów portowych oraz typów wybranych przestrzeni 
publicznych. Zaproponowana typologia ściśle odnosi się do działalności portowej, co zawęża spektrum 
badanych przestrzeni miejskich i budzi pewne wątpliwości co do kompletności przedstawionego zbioru 
typowych niebieskich przestrzeni publicznych, które mogą występować w strefie styku lądu i wody 
nienależnie od obecności infrastruktury portowej i aktywności portowych.  

Taufen-Wessells (2014) porównuje pojęcie niebieskiej przestrzeni publicznej z powszechnym już 
w dziedzinie urbanistyki pojęciem „waterfrontu”. Autorka ta zwraca uwagę, że w przeciwieństwie do 
waterfrontu, niebieska przestrzeń publiczna lepiej oddaje istotę związku między obszarem wodnym 
i lądowym w mieście oraz społeczną i środowiskową rolę przestrzeni na styku wody i lądu. Pojęcie 
waterfrontu już poprzez samą nazwę podkreśla granicę pomiędzy wodą, a lądem. Niebieska przestrzeń 
w rozumieniu Taufen-Wessells zawiera w sobie zarówno wodę, ląd jak i przestrzeń powietrzną, a samo 
pojęcie uwypukla wpływ środowiska wodnego na dany obszar. 
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Pojęciem, które uznać można za pokrewne do angielskiego pojęcia blue space, posługuje się Burda (2015) 
w pracy doktorskiej dotyczącej kształtowania strefy brzegowej na terenach poprzemysłowych. Burda 
używa pojęcia tzw. strefy połączenia lądu i wody, podkreślając istotną rolę tej strefy w kreowaniu relacji 
między tkanką urbanistyczną a sąsiadującym obszarem wodnym, w kontekście kształtowania przestrzeni 
publicznych na terenach poprzemysłowych. Udowadniając wpływ kształtowania nowych form połączeń 
wody i lądu na sukces transformacji obszarów postindustrialnych Burda podkreśla znaczącą rolę wody 
w tworzeniu przestrzeni publicznej na granicy wody i lądu. Woda stanowi zatem istotny czynnik 
miastotwórczy, współtworząc unikalne przestrzenie miast portowych na styku wody i lądu w aspekcie 
przestrzenno-funkcjonalnym, estetycznym oraz tożsamościowym. Wydaje się jednak, że Burda w swoich 
badaniach dotyczących przekształceń przestrzeni postindustrialnych nie traktuje obszarów wodnych jako 
równorzędnych przestrzeni lądowej. Mimo odniesienia sią do przestrzeni styku wody i lądu, zajmuje się 
ona w głównej mierze użytkowaniem przestrzeni lądowej, poświęcając niewiele uwagi obszarom 
wodnym. Tymczasem, akweny takie jak np. miejsca cumownicze jednostek wodnych, tory wodne, baseny 
portowe czy akweny wykorzystywane do celów sportowo-rekreacyjnych (pod wodą lub na ich 
powierzchni) są niemniej ważne niż przyległe obszary lądowe. Można zatem zauważyć, że definiowana 
przez nią przestrzeń na styku wody i lądu, w przeciwieństwie do przestrzeni niebieskiej, związana jest 
wciąż z postrzeganiem tej przestrzeni wyłącznie z perspektywy planowania obszarów lądowych 
z wykorzystaniem wody. Samo pojęcie przestrzeni „na styku wody i lądu” używane przez Burdę, sugeruje 
pewną rozdzielność obszaru lądu i wody, podczas gdy pojęcie „niebieskiej przestrzeni publicznej” ma na 
celu zaakcentowanie spójności tych dwóch obszarów, tworzących wspólnie funkcjonującą całość.  

Powyższe trzy definicje akcentują aspekt przestrzenny charakterystyki niebieskiej przestrzeni publicznej 
lub przestrzeni styku wody i lądu (Burda, 2015; Brand, 2007; Taufen-Wessells, 2014). Wspólnym 
mianownikiem tych definicji jest uznanie niebieskich przestrzeni za przestrzeń fizyczną, która znajduje się 
na granicy obszaru lądowego i wodnego. Za przestrzeń niebieską w powyższych publikacjach uznano także 
obszary lądowe znajdujące się w bliskim sąsiedztwie wody, gdzie wyczuwalny jest jej znaczący wpływ na 
funkcjonowanie danego obszaru. Jak twierdzi Brand (2007) oraz Taufen-Wessells (2014), istotnym 
zagadnieniem dotyczącym funkcjonowania niebieskiej przestrzeni jest również wymiar społeczny, 
widoczny poprzez aktywności społeczne mające miejsce w tego rodzaju przestrzeni, a także fakt, iż 
przestrzenie te stanowią dobro wspólne i często są to przestrzenie publicznie dostępne. Jednak, podczas 
gdy Brand (2007) uzależnia silnie charakterystykę niebieskich przestrzeni od analogii do infrastruktury 
portowej, to Taufen-Wessells sprzeciwia się postrzeganiu przestrzeni na styku wody i lądu wyłącznie 
w kontekście przestrzeni industrialnej, gdzie granica woda-ląd jest sztywna i stanowi swojego rodzaju 
barierę. Druga z autorek podkreśla, że niebieska przestrzeń publiczna jest pojęciem plastycznym, 
w którym zaciera się bariera pomiędzy wodą i lądem, a na pierwszy plan wychodzi rola powiązań 
ekologicznych i społecznych pomiędzy środowiskiem naturalnym a antropogenicznym w mieście. 

Badania dotyczące wody w przestrzeni miejskiej często są z pogranicza dziedziny urbanistyki i nauk 
przyrodniczych. Ujęcie środowiskowe widoczne jest w opisach niebieskich przestrzeni podanych przez 
Gledhilla i Jamesa (2008), Haeffnera i in. (2017) oraz Iojy i in. (2018). Haeffner i in. (2017) wyróżnia rodzaje 
niebieskich przestrzeni w podziale na następujące typy zbiorników wodnych: rozlewiska rzek, lodowce, 
jeziora i stawy, zbiorniki retencyjne, bagna i moczary oraz liniowe obszary wodne takie jak kanały, rowy 
melioracyjne, wybrzeża morskie, strumienie i rzeki. W publikacji Haeffnera i in. (2017), podobnie jak 
w pracy Ioju i in. (2018) niebieskie przestrzenie publiczne pełnią rolę niebieskiej infrastruktury miejskiej. 
Według nich, niebieska przestrzeń określana jest jako wyłącznie obszar wodny, zarówno o genezie 
naturalnej jak i antropogenicznej. Zauważono, że pojęcie niebieskich przestrzeni, jest silnie związane 
z paradygmatem zrównoważonego rozwoju ze względu na wpływ środowiska wodnego na walory 
ekologiczne i społeczne przestrzeni. Często obszary wodne opisywane były jako elementy „przestrzeni 
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zielonej” znanej już w urbanistyce od dziesięcioleci (Roy, Byrne, Pickering, 2012; Wolch, Byrne, Newell, 
2014). Coraz częściej akweny i cieki wodne opisywane są przez naukowcó18. zajmujących się 
funkcjonowaniem miasta jako elementy niebiesko-zielonej lub niebieskiej infrastuktury, której zadaniem 
jest wspomaganie efektywnego zarządzania obiegiem wody w środowisku zurbanizowanym, 
wykorzystanie wód opadowych, zapobieganie powodziom miejskim, łagodzenie klimatu w miastach oraz 
poprawa jakości życia mieszkańców (Solarek, Ryńska, Mirecka, 2016; Januchta-Szostak 2011, 2012). Choć 
obszary wodne i lądowe przestrzenie zielone często są ze sobą powiązane, to środowiska te posiadają 
odmienne cechy fizyczne oraz w inny sposób oddziałują na tkankę urbanistyczną oraz użytkowników.  

Pojęcie niebieskiej przestrzeni pojawia się także w publikacjach z dziedziny zdrowia publicznego (Gascon 
i in, 2015; Haeffner i in, 2017; Britton i in, 2018; Volker, Kistemann, 2011; Foley, Kistemann, 2015). Pojęcie 
niebieskiej przestrzeni w ujęciu społecznym pojawia się w publikacjach związanych z tematyką dobrostanu 
człowieka (ang. well-being). Niebieska przestrzeń definiowana jest jako przestrzeń znajdująca się 
w środowisku zewnętrznym, obejmująca obszar wodny o znaczącym potencjale do promowania 
dobrostanu i zdrowia społeczeństwa. Chociaż nie wszystkie z przytoczonych definicji o charakterze 
społecznym zawierają bezpośrednio w swojej formule warunek związany z oddziaływaniem na 
samopoczucie ludzkie, to w każdej z tych publikacji potwierdzono tę cechę, jako ściśle związaną 
z charakterystyką niebieskich przestrzeni.  

Oddziaływanie obszaru wodnego na niebieską przestrzeń może przebiegać bezpośrednio – poprzez 
możliwość fizycznego kontaktu z wodą, ale również pośrednio, poprzez sensoryczne odczuwanie wody 
z dystansu poprzez wzrok, słuch czy zapach (Grellier i in., 2017). Obecność wody w przestrzeni stanowi nie 
tylko o charakterystyce fizycznej przestrzeni, ale także o wartościach niematerialnych takich jak tożsamość 
miejsca (Nyka, 2013). Pancewicz (2004) opisuje rzekę, która może stanowić element wód morskich i wód 
portowych, jako element środowiska stanowiący symbol danego miejsca i świadczący o jego duchowej 
tożsamości. 

W celu usystematyzowania oraz doprecyzowania pojęcia niebieskiej przestrzeni publicznej 
przeprowadzono analizę porównawczą definicji funkcjonujących w literaturze przedmiotu (Tabela 2). 



58 
 

Tabela 2 Zestawienie definicji niebieskiej przestrzeni występujących w literaturze przedmiotu z podziałem na aspekty 

1 Brand,  
Bluespace: a typological matrix for port 
cities, s.70 
 

2007 Niebieska przestrzeń może być zdefiniowana jako miejsce, gdzie: 
1. Przestrzeń fizyczna lub aktywności społeczne graniczą lub są w bliskim sąsiedztwie wybrzeża; 
2. Kontekst ma charakter urbanistyczny. 
Te dwie podstawowe cechy przestrzeni niebieskiej można głębiej scharakteryzować za pomocą 
czterech bardziej szczegółowych kryteriów, aby utworzyć macierz dziewięciu typów przestrzeni, 
które można sklasyfikować pod względem: 
1. Analogii do przestrzeni morskiej oraz technologii portowej; 
2. Lokalizacji wzdłuż granicy styku lądu i morza; 
3. Możliwości opisu za pomocą określonej konfiguracji przestrzennej lub formalnej; 
4. Analogii do uznanej typologii przestrzeni miejskiej. (tłumaczenie własne) 

Aspekt 
przestrzenny 

2 Gledhill, James, 
Rethinking Urban Blue Spaces from a 
Landscape Perspective: Species, scale and 
the human element, s. 151 

2008 Termin ten może wprowadzać w błąd, ponieważ część miejskich „zielonych” przestrzeni jest w 
rzeczywistości „niebieska”; to znaczy, że zawierają wodę powierzchniową. (tłumaczenie własne) 

Aspekt 
środowiskowy 

3 Völker, Kistemann,  
The impact of blue space on human 
health and well-being—Salutogenetic 
health effects of inland surface waters: A 
review, s. 449 

2011 Termin „niebieska przestrzeń” obejmuje wszystkie widoczne wody powierzchniowe znajdujące 
się w przestrzeni, stanowiąc pojęcie analogiczne do „zielonej przestrzeni”, a nie jej 
podkategorię. (tłumaczenie własne) 

Aspekt 
społeczny 

4 Taufen-Wessells, 
Urban Blue Space and “The Project of the 
Century”: Doing Justice on the Seattle 
Waterfront and for Local Residents, s. 766 

2014 Miejska niebieska przestrzeń jest bardziej skomplikowanym pojęciem niż „front wodny” (ang. 
waterfront) i lepiej oddaje przecinające się imperatywy zrównoważonego rozwoju miejskiego. 
Podczas gdy „front wodny” sugeruje pewną granicę - dosłownie to, co stoi przed wodą, z 
konotacjami wykutymi w doświadczeniach późnych modernistycznych miast, z przestrzeniami 
handlu, pirsami, przemysłem, turystyką i promenadami handlowymi lub rekreacyjnymi – pojęcie 
miejskiej niebieskiej przestrzeni jest szersze, bardziej złożone i bardziej „chłonne”. Jest to 
pojęcie, które podkreśla znaczenie przestrzeni w aspekcie ekologicznym zarówno w sensie 
społecznym, jak i środowiskowym. W taki sam sposób, w jaki „zielona przestrzeń” sygnalizuje 
dobro społeczne i środowiskowe, miejska niebieska przestrzeń sugeruje wspólne miejsce 
publiczne. Przestrzeń ta sąsiaduje, jest częścią i jest pod wpływem charakterystyki wody, nieba 
i powiązanych ekosystemów wodnych, które wykraczają poza granice jurysdykcji miasta. 
Miejska niebieska przestrzeń jest wspólnym dobrem regionalnym. (tłumaczenie własne) 

Aspekt 
przestrzenny, 
aspekt 
społeczny 

5 Burda,  
Kształtowanie połączeń lądu i wody na 
terenach poprzemysłowych, s. 14 

2015 Strefa połączenia (styku) lądu i wody – miejsce graniczenia lądu z wodą, ale także obszary 
oddalone od linii brzegowej, zarówno od strony lądu jak i od strony wody, na które obecność 
akwenu oddziałuje. Pojęcie rozumiane jest jako strefa budowania relacji tkanki miejskiej z wodą 
– w ujęciu estetycznym i funkcjonalnym. 

Aspekt 
przestrzenny 
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6 Foley, Kistemann, 
Blue space geographies: Enabling health 
in place, s.2 

2015 …przyjazne dla zdrowia miejsca i przestrzenie, w których woda znajduje się w centrum różnego 
rodzaju środowisk, z potencjałem do promowania dobrobytu człowieka. Pojęcie „niebieskie” 
zastosowano ze względu na ugruntowane skojarzenie z oceanami, morzami, jeziorami, rzekami 
i innymi wodami powierzchniowymi. (tłumaczenie własne) 

Aspekt 
społeczny 

7 Völker, Matros, Claßen,  
Determining urban open spaces for 
health-related appropriations: a 
qualitative analysis on the significance of 
blue space, s.2 

2016 Niebieską przestrzeń definiuje się jako wszelkie dostępne wody powierzchniowe i można je 
podzielić na: duże, zwykle naturalne zbiorniki wodne połączone z oceanem, takie jak morza, 
zatoki, zatoki, laguny lub ujścia; płynące, śródlądowe cieki wodne, takie jak rzeki, strumienie lub 
kanały o różnych rozmiarach, natężeniach przepływu, turbulencjach i transportowanych 
osadach; stojące, śródlądowe zbiorniki wodne, takie jak jeziora, stawy, baseny o różnej wielkości 
i zmętnieniu; inne miejskie elementy wodne, które nie są zbiornikami wodnymi, takie jak gejzery 
lub wodospady. Fontanny i inne sztuczne elementy wodne są zaliczane do jednej z trzech 
ostatnich kategorii w zależności od ich wyglądu. Miejskie elementy niebieskie mogą być trwałe 
lub nietrwałe, naturalne lub sztuczne. W naszym artykule używamy terminu miejska niebieska 
przestrzeń dla każdego miejsca w granicach administracyjnych miasta z jakimkolwiek rodzajem 
wód powierzchniowych. (tłumaczenie własne) 

Aspekt 
społeczny 

8 Haeffner i in., 
Accessing blue spaces: Social and 
geographic factors structuring familiarity 
with, use of, and appreciation of urban 
waterways, s.137 

2017 Jako niebieskie przestrzenie uznajemy twory hydrograficzne, które mogą być ciałami wodnymi 
(np. ujścia rzek, masy lodowe, jeziora i stawy, plaże, rezerwuary, bagna i mokradła) lub liniowymi 
obszarami wodnymi, które tworzą liniową sieć drenażową (np. kanały i rowy, linie brzegowe, 
strumienie i rzeki). (tłumaczenie własne) 

Aspekt 
środowiskowy 

9 Grellier, White, Albin,  
BlueHealth: a study programme protocol 
for mapping and quantifying the potential 
benefits to public health and well-being 
from Europe’s blue spaces, s.3 

2017 … definiujemy niebieskie przestrzenie jako środowiska zewnętrzne - naturalne lub stworzone 
przez człowieka - które w widoczny sposób zawierają wodę i są dostępne dla ludzi bezpośrednio 
(w wodzie, na wodzie lub w pobliżu) lub pośrednio / wirtualnie (możliwość zobaczenia, 
usłyszenia lub wyczucia wody w inny sposób). (tłumaczenie własne) 

Aspekt 
społeczny 

10 Britton i in., 
Blue care: a systematic review of blue 
space interventions for health and 
wellbeing, s.2 

2018 W tej publikacji pojęcie „niebieska przestrzeń” jest używane w odniesieniu do wszystkich 
widocznych, zewnętrznych, naturalnych wód powierzchniowych, które mogą promować 
zdrowie ludzkie i dobrostan społeczeństwa. (tłumaczenie własne) 

Aspekt 
społeczny 

11 Iojă, Osaci-Costache, Breuste,  
Integrating urban blue and green areas 
based on historical evidence, s.8  

2018 W naszym badaniu wody miejskie są uważane za elementy niebieskiej infrastruktury i obejmują 
nie tylko otwarte zbiorniki wodne (jeziora, rzeki), ale także bagna. (tłumaczenie własne) 

Aspekt 
środowiskowy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Breś, 2018)  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1353829215001057?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1353829215001057?via%3Dihub#!
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Analizując stosowane w literaturze pojęcie niebieskiej przestrzeni dostrzec można pewne uniwersalne 
cechy widoczne w różnych publikacjach (Tabela 3). Jako pierwszą cechę autorzy wymieniają fizyczny 
charakter przestrzeni, a więc możliwość scharakteryzowania niebieskiej przestrzeni przez takie parametry 
jak powierzchnia czy proporcje przestrzenne. Drugim kluczowym elementem jest wpływ obszarów 
wodnych na strukturę i funkcjonowanie niebieskiej przestrzeni. Woda może wywierać mniejszy lub 
większy wpływ na kształt niebieskiej przestrzeni - może to być zarówno obszar wodny, przestrzeń 
zawierająca jednocześnie wodę i ląd lub obszar lądowy pośrednio związany ze środowiskiem wodnym. 
We wszystkich przeanalizowanych publikacjach podkreślany jest widoczny związek między obszarem 
wodnym i lądowym, który może przybierać różny charakter. Tabela 3 prezentuje zestawienie 
przeanalizowanych definicji niebieskiej przestrzeni w literaturze, gdzie wyróżniono charakterystyczne 
cechy występujące w co najmniej kilku z przytoczonych pozycji.  

Tabela 3 Analiza występowania rozpoznanych charakterystycznych elementów pojęcia niebieskiej przestrzeni w poszczególnych 
definicjach 

Elementy charakterystyki 
niebieskiej przestrzeni zawarte 

w definicji według 
wymienionych autorów 
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obszar wodny  x x x  x x x x x x 

obszar wodny i lądowy x x  x x x x  x   

obszar lądowy i pośrednio 
wodny 

x   x     x   

pochodzenie naturalne 
przestrzeni 

 x x x x x x x x x x 

pochodzenie antropogeniczne x x x x x x x x x  x 

wpływ na zdrowie publiczne    x  x   x x  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Breś, 2018) 

Zestawiając definicje niebieskiej przestrzeni według przytoczonych autorów, należy stwierdzić, iż 
zagadnienie to  jest wieloaspektowe. W zależności od przyjętej perspektywy, niebieska przestrzeń 
charakteryzowana jest przez autorów  przez pryzmat cech istotnych z punktu widzenia danej dziedziny. 
Autorzy, choć przedstawiają opis niebieskiej przestrzeni o pewnych cechach wspólnych, nie prezentują 
jednoznacznego podejścia do charakterystyki tej przestrzeni. Niezbędnym jest więc opracowanie 
uniwersalnej definicji niebieskich przestrzeni publicznych, tak by można było w sposób niebudzący 
wątpliwości stosować to pojęcie w w odniesieniu do zagospodarowania przestrzennego miast portowych.  

Z perspektywy dziedziny architektury i urbanistyki, kluczowym jest aspekt przestrzenno-funkcjonalny 
z uwzględnieniem kontekstu kulturowego, środowiskowego oraz społecznego funkcjonowania przestrzeni 
publicznej na styku wody i lądu. Chcąc zatem ująć istotę niebieskiej przestrzeni publicznej w kontekście 
badań nad przestrzenno-funkcjonalnym rozwojem miast portowych, doktorantka wprowadziła własną 
definicję tej przestrzeni. W ramach badań przeprowadoznych w niniejszej pracy doktorskiej, zdefiniowano 
niebieską przestrzeń publiczną jako przestrzeń o charakterze zurbanizowanym, która integruje 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1353829215001057?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1353829215001057?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1353829215001057?via%3Dihub#!
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środowisko wodne i lądowe (Rycina 11). Przestrzeń ta zawiera w sobie zarówno obszar lądu jak i wody. 
W niektórych przypadkach niebieska przestrzeń publiczna może obejmować wyłącznie obszar akwenu lub 
wyłącznie obszar lądu, pod warunkiem, że znajduje się on w ścisłej relacji przestrzennej, funkcjonalnej lub 
krajobrazowej pomiędzy wodą i lądem. Powiązanie woda-ląd w ramach niebieskiej przestrzeni publicznej 
cechuje się wzajemnym oddziaływaniem pomiędzy tymi dwoma środowiskami (zarówno oddziaływaniem 
akwenu na obszar lądowy jak i lądu na obszar wodny). Relacja ta może mieć charakter materialny oraz 
niematerialny. Powiązanie materialne rozumiane jest jako bezpośrednie powiązanie przestrzenne 
i funkcjonalne w sytuacji gdy dana przestrzeń publiczna zawiera zarówno obszar wody i lądu, jak np. 
w wypadku kąpieliska, które składa się z plaży i przyległego akwenu kąpielowego lub pomostu, który 
częściowo ulokowany jest na lądzie, a częściowo nad wodą. Powiązanie niematerialne oznacza 
oddziaływanie krajobrazowe poprzez wyczuwalny wpływ widokowy obszaru wodnego na ląd oraz 
odwrotnie i może występować nawet w wypadku przestrzeni publicznych oddalonych od linii brzegu. 
Relacja niematerialna może także objawiać się poprzez wpływ na unikatowy, nadmorski charakter danej 
przestrzeni, który nacechowany jest przez kulturowe wartości miasta portowego i związanej z nim historii. 
Owa relacja niematerialna jest przejawem estetyki partycypacyjnej, która oddziałuje na użytkownika 
przestrzeni poprzez wszystkie zmysły: wzrok, węch, słuch, smak oraz zmysł dotyku (Bell, 1993). Relacja 
niematerialna może być odczuwalna np. w przestrzeni placu oddalonego nieco od linii brzegu, z którego 
jednak rozciąga się widok na morze oraz infrastrukturę portową, a klimat nadmorski odczuwalny jest nie 
tylko poprzez aspekt wizualny, ale także dźwięk szumu fal, odgłosów wydawanych przez jednostki 
pływające wchodzące do portu lub zapach wody morskiej czy ryb przeładowywanych w porcie. 

 

Rycina 11 Zakres przestrzenny niebieskiej przestrzeni publicznej; Źródło: opracowanie własne 

Rycina 12 przedstawia w sposób schematyczny zakres pojęcia niebieskiej przestrzeni publicznej 
w porównaniu z ugruntowanymi już pojęciami dotyczącymi obszaru przybrzeżnego w miastach 
portowych. Niebieska przestrzeń publiczna obejmuje mniejszy obszar niż przestrzeń styku wody i lądu. 
Przestrzeń styku wody i lądu rozumiana jest jako strefa graniczna wód morskich i obszaru przybrzeżnego. 
Przestrzeń ta może zawierać w sobie niebieską przestrzeń publiczną, ale także niezurbanizowane tereny 
naturalne takie jak niezagospodarowaną przestrzeń wód morskich, lasów czy łąk, tereny prywatne oraz 
zamknięte tereny wojskowe, czy niedostępne tereny portowe. Pojęcie niebieskiej przestrzeni publicznej 
wykracza natomiast poza pojęcie waterfrontu. Waterfront zawarty jest w granicach niebieskiej przestrzeni 
publicznej, jednak z definicji nie obejmuje on przyległego obszaru wodnego. Niebieska przestrzeń 
publiczna znajduje się w przestrzeni na styku wody i lądu i zawiera nie tylko obszar lądu, ale także wody. 
Oprócz przestrzeni frontu wodnego, przylegającego do linii brzegowej, obejmować może ona tereny 
oddalone nieco od granicy z wodą, jednak pozostające pod silnym wpływem środowiska wodnego.  

W ramach niebieskiej przestrzeni publicznej zawierać się może dostępne publicznie terytorium oraz 
akwatorium portowe, nadwodne przestrzenie publiczne, w tym przekształcone obszary postindustrialne 
(poportowe), oraz publicznie dostępne obszary wodne, w tym dno akwenu, toń wody, powierzchnia wody 
oraz przestrzeń nad powierzchnią wody).  
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Rycina 12 Schemat przestrzeń na granicy wody i lądu; źródło: opracowanie własne 

Zasięg oddziaływania obszaru wodnego na ląd oddalonego od linii brzegowej z wodą, a tym samym 
możliwa odległość niebieskiej przestrzeni publicznej od linii brzegu, zależy od rodzaju krawędzi woda-ląd, 
ale także w pewnym stopniu od rodzaju krawędzi zabudowy pomiędzy przestrzenią waterfrontu 
a przestrzenią w głębi lądu, w której wciąż wyczuwalna jest relacja z wodą. Owa przenikalność krawędzi 
zabudowy i krawędzi woda-ląd określana jest jako „porowatość” przestrzeni na styku wody i lądu (Breś, 
Krośnicka, 2021). Hein (2021) opisuje porowatość jako otwarcia w zwartej tkance urbanistycznej oraz jej 
przepuszczalność. W kontekście miast portowych Hein (2021) opisuje „porowatość” jako powiązanie wód 
morskich i lądu oraz miasta i portu w czasie, a same „pory” jako otwarcia w zabudowie przybrzeżnej, 
otwory w obwałowaniach i zaporach, czy baseny i kanały sięgające w głąb obszaru lądowego, z kolei 
Pessoa i inni (2015) uznaje za pory otwarte przestrzenie stanowiące miejsce potencjalnych interakcji, ale 
także potencjalne bariery przestrzenne. 

18.Typologia niebieskich przestrzeni publicznych  

Obszar na pograniczu wody i lądu jest, według Marshalla (2001), obrazem obecnego społeczeństwa i jego 
kultury, oferującym szeroki wachlarz aktywności i dającym poczucie niepowtarzalnego charakteru miasta 
portowego. Niebieska przestrzeń publiczna stanowi  zatem specyficzny rodzaj przestrzeni, na której 
funkcjonowanie znacząco wpływa charakter użytkowania obszaru wodnego. Niebieska przestrzeń 
publiczna jest specyficznym rodzajem szerokopojętej przestrzeni publicznej, która ulokowana jest 
w przestrzeni styku wody i lądu. Charakteryzuje się ona różnymi sposobami użytkowania, ale także 
różnymi typami form przestrzennych i rodzajem relacji woda-ląd. Jak wskazuje Hradilova (2012). Jak każda 
przestrzeń publiczna, kształtowana jest przez funkcję i działanie oraz formę przestrzenną. Opisując 
przestrzeń na styku wody i lądu należy wziąć pod uwagę jej trójwymiarowość, zróżnicowane cechy fizyczne 
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składającego się na nią obszaru wodnego i lądowego oraz ich wzajemną relację (Yang, 2006). Obszar 
wodny może być eksploatowany zarówno na powierzchni wody, pod taflą wody jak i w przestrzeni nad 
nią. Elementem, który odróżnia ją od typowych śródlądowych przestrzeni jest obecność środowiska 
wodnego w jej granicach, a także związana z tym dynamiczna relacja przestrzenna i funkcjonalna woda-
ląd. Nie mniej jednak, można odnaleźć pewne analogie w strukturze przestrzennej i funkcjonowaniu 
niebieskich przestrzeni publicznych i oólnie rozpatrywanych lądowych przestrzeni publicznych.  

Sporządzając typologię niebieskiej przestrzeni publicznych w aspekcie planowania przestrzennego miast 
portowych, doktorantka wzięła pod uwagę przede wszystkim funkcję tej przestrzeni. W oparciu o analizę 
literatury przedmiotu dotyczącą funkcjonowania przestrzeni styku wody i lądu, przeprowadzono analizę 
funkcjonalną przestrzeni nadwodnych, a także wodnych. Badania literaturowe wsparte były przez badania 
terenowe wykonane przez doktorantkę w wybranych miastach europejskich oraz w małych i średnich 
miastach portowych w Polsce (patrz: rozdział 8). Rozpoznanie sposobu użytkowania obszaru lądu i obszaru 
wody, które składają się na istnienie niebieskiej przestrzeni publicznej, pozwoliło na określenie pełnego 
spektrum funkcjonalnego tej specyficznej przestrzeni, zarówno z perspektywy lądowej jak i wodnej.  

 

Rycina 13 Schemat charakterystyki przestrzenno-funkcjonalnej niebieskiej przestrzeni publicznej: forma w rzucie z góry, w 
przekroju uwzględniająca zmiany krawędzi woda-ląd w czasie) oraz funkcja obszaru wody i lądu. Źródło: opracowanie własne 

Oprócz charakterystyki funkcjonalnej, na określenie typów niebieskiej przestrzeni publicznej wpływa jej 
trójwymiarowa forma przestrzenna (Rycina 13). Ze względu na dynamiczny charakter niebieskiej 
przestrzeni publicznej, wzięto pod uwagę także zmienną relację pomiędzy wodą a lądem w aspekcie 
trójwymiarowym. Poza widokiem przestrzeni w rzucie z góry, przeanalizowano także cechy niebieskich 
przestrzeni publicznych związane z relacją woda-ląd w przekroju oraz zmian lokalizacji krawędzi pomiędzy 
wodą a lądem w czasie. Cechą charakteryzującą niebieską przestrzeń publiczną, która wyróżnia ją spośród 
pozostałych przestrzeni publicznych jest jej zmienność w czasie. Dynamiczna relacja między wodą i lądem 
może wpływać na zmiany ukształtowania przestrzennego niebieskiej przestrzeni publicznej w zależności 
od zmieniającej się lokalizacji krawędzi pomiędzy wodą a lądem. 
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Rycina 14 Schemat opracowania typologii niebieskich przestrzeni publicznych. Źródło: opracowanie własne. 

Struktura przestrzenno-funkcjonalna niebieskiej przestrzeni publicznej przeanalizowana została 
w kontekście typów szerokopojętej przestrzeni publicznej, rozpoznanych dotychczas w literaturze 
przedmiotu. W oparciu o główne cechy przestrzenne, czyli proporcje przestrzeni publicznych, na zasadzie 
analogii z lądowymi przestrzeniami publicznymi, rozpoznano typy niebieskich przestrzeni publicznych. 
W oparciu o rozpoznane funkcje dominujące obszarów wodnych i obszarów lądowych zawartych 
w ramach niebieskich przestrzeni publicznych, a także analogii przestrzennych i funkcjonalnych 
z lądowymi przestrzeniami publicznymi, opracowano typologię przestrzenno-funkcjonalną niebieskich 
przestrzeni publicznych ze wskazaniem na powiązania z pozostałymi (lądowymi) przestrzeniami 
publicznymi (Rycina 14). 

18.1. Funkcje niebieskiej przestrzeni publicznej z perspektywy obszaru lądu 

Badania nad charakterystyką funkcjonalną niebieskiej przestrzeni publicznej i jej przekształceniami są 
przedmiotem żywego zainteresowania urbanistów i architektów, z czego najistotniejsze publikacje 
pojawiły się na przełomie XX i XXI wieku i dotyczyły zagadnienia przekształceń funkcjonalnych 
i przestrzennych waterfrontu na obszarach postindustrialnych. Proces rewitalizacji waterfrontów 
przeżywał wówczas rozkwit i możliwe było podjęcie pierwszych prób oceny transformacji terenów 
nadbrzeżnych. 

Klasyfikacje funkcjonalne przestrzeni waterfrontów prezentowane w dostępnej literaturze przedmiotu 
zazwyczaj wprowadzją podział obszarów przybrzeżnych na te o funkcji przemysłowej, transportowej, 
mieszkalnej i rekreacyjnej. Hoyle (1989) jako jeden z pierwszych autorów, wprowadził podział 
funkcjonalny przekształconych terenów waterfeontów, na te o funkcji: portowej (obejmującą zarówno 
przemysłową, jak i opuszczoną poprzemysłową), mieszkaniowej, rekreacyjnej, handlowej (usługi 
oferowane przez sektor prywatny), kulturalnej i transportowej. Hall (1993) zaproponował podobny 
podział na waterfrontów na przestrzenie o funkcji: handlowej, usługowej (komercyjnej), przemysłowej, 
mieszkalnej i rekreacyjnej. Pominął on jednak funkcję transportową, traktując ją jako funkcję operacyjną, 
a nie podmiotową nabrzeża. Rozdzielił też wprowadzoną przez Hoyle'a funkcję handlową na dwie 
kategorie: handlową i usługową (komercyjną), nie wspominając przy tym o kulturowym wykorzystaniu 
przestrzeni nad wodą, przypisując ten rodzaj użytkowania przestrzeni do funkcji rekreacji. Breen i Rigby 
(1996) na podstawie analizy około 500 prac konkursowych zgłoszonych do Waterfront Center opisali 
siedemdziesiąt pięć projektów przebudowy nabrzeża, które podzielili według głównego przeznaczenia 
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funkcjonalnego na następujące kategorie: funkcje komercyjne, kulturalno-edukacyjne, rekreacyjne, 
mieszkaniowe, pracujące i transportowe, a także funkcję historyczną nabrzeża. Opracowana przez tych 
autorów klasyfikacja, choć bardzo podobna do klasyfikacji Hoyle'a, wprowadza dodatkowy typ funkcji 
watefrontu – tzw. funkcję historyczną. Vallega (2001), opisując rodzaje funkcji waterfrontu, które zastąpiły 
przeniesioną funkcję portową lub przemysłową, wprowadza następujące typy funkcji następczych: 
komunikacyjne (transportowe), osiedlowe (mieszkaniowe), rekreacyjne i turystyczne, funkcje związane 
z dziedzictwem kulturowym (historyczne) i funkcje związane z prowadzeniem badań naukowych. Meyer 
(2001) opisuje typy terenów nadbrzeżnych i dzieli je na cztery kategorie funkcjonalne: przemysłową, 
transportową, rekreacyjną i mieszkaniową. Moughtin (2003) natomiast, w swoich badaniach przestrzeni 
publicznych wyróżnia waterfront jako specyficzny typ przestrzeni publicznej i wprowadza jej następujące 
funkcje: komercyjną, przemysłową, transportową, rekreacyjną i mieszkaniową. Hradilova (2012), za 
Wittmannem (2008), proponuje podobną klasyfikację do Moughtina, jednak zamiast funkcji komercyjnej 
wprowadza „funkcję społeczną” nabrzeża, która odnosi się do terenów związanych z obiektami usług 
publicznych lub obiektami prywatnymi o funkcji kulturalno-edukacyjnej.  

Januchta-Szostak (2011), w swoich badaniach nad zagospodarowaniem nabrzeży rzecznych rozpoznała 
następujące typy funkcjonalne przestrzeni waterfrontu: obszary obronne (w znaczeniu obronnym miasta 
historycznego, ale także ochrony przeciwpowodziowej), obszary transportu lądowego, obszary transportu 
wodnego, obszary rekreacyjne oraz obszary gospodarczy (wszelkie zastosowania komercyjne 
i przemysłowe, które skupiają się na tworzeniu określonego produktu oraz uzyskaniu dochodu). Należy 
jednak zauważyć, że podejście uwzględniające funkcjonowanie obszarów wodnych – tak jak np. funkcji 
transportu wodnego w opracowaniach dotyczących transformacji waterfrontów było nieczęsto 
spotykane, a autorzy skupiali się w większości na samych terenach przybrzeżnych terenach lądowych. 

18.2. Funkcje niebieskiej przestrzeni publicznej z perspektywy obszaru wody  

Funkcjonowanie niebieskiej przestrzeni publicznej zdeterminowane jest zarówno możliwościami 
użytkowania obszaru lądowego jak i wodnego. Podobnie jak na lądzie, w przestrzeni wodnej może mieć 
miejsce wiele aktywności miejskich związanych z gospodarką, w tym także działalnością portową, 
transportem, turystyką czy rekreacją. Oprócz kwestii użytkowania obszaru wodnego jako zasobu 
przestrzennego (podwodnego, powierzchni wodny oraz nad powierzchnią wody) ciekawe spostrzeżenia 
dotyczące funkcjonowania niebieskich przestrzeni publicznych płyną z publikacji dotyczących znaczenia 
wody jako swojego rodzaju zasobu, surowca dla osadnictwa miejskiego. 

Temat użytkowania przestrzeni wodnej w miastach i jej ewolucji nie jest tak intensywnie badany jak 
w przypadku obszarów przybrzeżnych. Badania charakterystyki funkcjonalnej obszarów wodnych 
przestrzeni nadmorskiej są prowadzone głównie w zakresie zagospodarowania przestrzennego mórz lub 
gospodarki związanej z rozwojem miast portowych.  Vallega (1992) twierdzi, że system przestrzenny na 
styku wody i lądu składa się z dwóch wzajemnie powiązanych modułów: systemu społecznego 
i ekosystemu. Interakcje między tymi dwoma modelami powodują ewolucję struktury użytkowania 
wybrzeża. 

Couper (1983) opisuje model globalnego oddziaływania morskiego, który obejmuje sektory działalności 
gospodarczej, w tym nawigację i komunikację, logistykę i obronność, badania naukowe, rekreację 
i zarządzanie, a także działania związane z naturalnymi cechami środowiska wodnego, takimi jak 
eksploatacja podwodnych zasobów mineralnych, pozyskiwanie energii, pozyskiwanie zasobów 
biologicznych, utylizacja odpadów oraz zanieczyszczeń. Podobne podejście przedstawiają Sorensen 
i McCreary (1990). Definiują oni relację pomiędzy sektorem użytkowania wybrzeża a zasobami 
występującymi w określonym środowisku przybrzeżnym, podając, że „użytkowanie wybrzeża odnosi się 
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do wykorzystania zasobów wybrzeża w celach gospodarczych, estetycznych, rekreacyjnych, naukowych 
lub edukacyjnych”. Wyróżnione przez nich typy funkcjonalne obszaru na styku wody i lądu opierają się na: 

 podziale na sektory gospodarki morskiej (rozwój rekreacji i turystyki, rozwój portów, energetyka, 
działalność przemysłowa, rozwój rolnictwa i marikultury),  

 rodzajach działalności związanej z eksploatacją zasobów brzegowych (rybołówstwo, zaopatrzenie 
w wodę), 

 rodzajach działalności związanej z ochroną środowiska przybrzeżnego (systemy ochrony obszarów 
naturalnych oraz planowanie kryzysowe na wypadek wycieków ropy i substancji toksycznych).  

Z kolei Pido i Chua (1992) obejmują sektory działalności gospodarczej i zasobów naturalnych, wyróżniając 
następujące cele wykorzystania środowiska przybrzeżnego: rolnictwo, rybołówstwo i akwakultura, 
infrastruktura, górnictwo, porty I przystanie, przemysł, turystyka, rozwój miast, leśnictwo, żegluga. 
Vallega (1992) natomiast przedstawia typy funkcjonalne przestrzeni w podziale na: 

 funkcje oparte na pozyskiwaniu zasobów podwodnych (zasoby biologiczne, mineralne, 
energetyczne),  

 funkcje związane z sektorami działalności gospodarczej (porty morskie, różne rodzaje żeglugi, 
transport lotniczy),  

 funkcje konstrukcji morskich i podmorskich wykonanych przez człowieka (infrastruktura podwodna, 
infrastruktura obronna, struktura nabrzeża, infrastruktura rekreacyjna)  

 funkcje związane z ochroną środowiska (utylizacja odpadów, badania, archeologia i ochrona 
środowiska).  

Typy funkcjonalne miejskich obszarów wodnych, wskazane przez autorów analizowanych publikacji 
z dziedziny ekonomii i planowania przestrzennego, wykazują szeroki zakres funkcji tychże przestrzeni 
(Couper 1983; Pido, Chua 1992; Sorensen, McCreary, 1990; Vallega, 1992). Oprócz tradycyjnej roli 
akwenów, takiej jak j funkcja obronności i bezpieczeństwa, akwatorium portowego, szlaków żeglugowych, 
infrastruktury wodociągowej czy rekreacji, autorzy wymieniają funkcje związane z infrastrukturą 
techniczną, gospodarką produktów przemysłowych, badaniami naukowymi, dziedzictwem kulturowym 
czy akwakulturą. 

18.3. Zestawienie funkcji niebieskich przestrzeni publicznych 

W literaturze przedmiotu z dziedziny urbanistyki i planowania przestrzennego wciąż pojęcie „niebieskiej 
przestrzeni” nie jest popularne w kontekście analizy funkcjonalnej tego obszaru. Stosowane są różne 
określenia odnoszące się do przestrzeni na styku wody i lądu takie jak chociażby „waterfront”, „nabrzeże”, 
„wody przybrzeżne”, „strefa przybrzeżna”, a przedstawione badania dotyczące funkcjonowania strefy 
przybrzeżnej w mniejszym lub większym stopniu uwzględniają relację woda-ląd. Chociaż nie zawsze 
opublikowane analizy odnoszą się wprost do „niebieskich przestrzeni”, dotyczą one funkcjonowania 
przestrzeni na granicy wody i lądu i stanowią istotny zbiór wyjściowej wiedzy w zakresie niniejszych badań 
dotyczących już stricte niebieskiej przestrzeni. Różne spojrzenia na analizowane zagadnienie poszerzają 
perspektywę prowadzonych analiz i pozwalają na uwzględnienie wszystkich aspektów funkcjonowania tej 
specyficznej przestrzeni, zarówno z perspektywy wodnej jak i lądowej, podlegającej ewolucji 
i przekształceniom, z uwzględnieniem przestrzennych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych 
i środowiskowych aspektów. 

Po przeanalizowaniu funkcjonalnych klasyfikacji przestrzeni lądowej i wodnej na granicy wody i lądu 
w literaturze z zakresu urbanistyki przeprowadzono syntezę zebranych informacji i opracowano 
zestawienie typów funkcjonalnych niebieskiej przestrzeni powiązanej z obszarami wód morskich (Tabela 
4). Rozpoznane typy funkcjonalne podzielono na trzy kategorie, ze względu na stopień antropogenizacji 
niebieskiej przestrzeni, począwszy od funkcji środowiskowych, w których ingerencja człowieka jest 
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ograniczona do niezbędnego minimum, po użytkowanie przemysłowe przestrzeni, charakteryzujące się 
intensywną eksploatacją i ingerencją w istniejące środowisko.Wyróżniono trzy kategorie funkcjonalne 
niebieskich przestrzeni w miastach portowych, które mogą mieć charakter publiczny lub prywatny 
i w różnym natężeniu oddziaływać środowisko. Są to funkcje środowiskowe, miejskie oraz miejskie 
przemysłowe. 

Funkcje środowiskowe obejmują takie działania jak badania naukowe cennych przyrodniczo obszarów 
przybrzeżnych i wodnych, ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zapobieganie 
zanieczyszczeniom środowiska, rolnictwo i akwakultura, a także eksploatacja zasobów naturalnych na 
obszarze wodnym, takich jak fauna, flora oraz woda w rozumieniu surowca naturalnego. Funkcje 
środowiskowe mają ścisły związek z usługami ekosystemowymi, które może pełnić niebieska przestrzeń 
publiczna. Środowisko wodne zawarte w tej przestrzeni publicznej przynosi wiele korzyści społecznych 
związanych chociażby z zapewnieniem źródła pożywienia, wody czy przestrzeni do wypoczynku i rekreacji 
(Solarek, 2019).  

Funkcje miejskie odnoszą się do środowiska zurbanizowanego, charakteryzującego się bardziej 
intensywnym zagospodarowaniem przestrzennym. W kategorii tej zawierają się funkcje związane 
z  prywatnym oraz publicznym transportem lądowym i wodnym, różnorodne usługi (w tym usługi 
komercyjne), funkcje kulturalno-edukacyjne, sport i rekreacja, oraz funkcja mieszkaniowa, z czego ta 
ostatnia nie pełni roli przestrzeni publicznej. Funkcje w kategorii trzeciej wywierają największy wpływ na 
krajobraz oraz środowisko zastane. Są to funkcje związana z obronnością państwa oraz bezpieczeństwem 
powodziowym, funkcje portowe, przemysłowe (w tym opuszczone i czasowo nieużytkowane tereny 
poprzemysłowe), infrastruktura techniczna i hydrotechniczna, energetyka i górnictwo, utylizacja 
odpadów.  

Tabela 4 Zestawienie funkcji niebieskich przestrzeni w miastach portowych 

Funkcje środowiskowe  Funkcje miejskie Funkcje miejskie przemysłowe 

Badania naukowe 
Ochrona środowiska 

Rolnictwo i akwakultura 
Zasób biologiczny 

Transport 
Kultura i edukacja 

Handel i usługi  
Sport i rekreacja 

Infrastruktura 
Funkcja mieszkaniowa 

Obronność i bezpieczeństwo 
Funkcjonowanie portu 

Przemysł 
Transport 

Infrastruktura 
Produkcja energii 

Utylizacja odpadów 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Breś, Krośnicka, 2021) 

Jako funkcje dominujące w niebieskich przestrzeniach publicznych uznać należy następujące funkcje 

z grupy funkcji miejskich: komunikacji (transport), kultury (kultura i edukacja), handlu (handel i usługi) 
oraz rekreacji (sport i rekreacja). Te właśnie funkcje stanowiły podstawę opracowania katalogu typów 
przestrzenno-funkcjonalnych niebieskich przestrzeni o charakterze publicznym. 

18.4. Niebieska przestrzeń publiczna w kontekście przestrzenno-funkcjonalnych typów 

przestrzeni publicznej 

Niebieska przestrzeń publiczna stanowi specyficzny rodzaj przestrzeni publicznej miast portowych, 
eksponującej jego unikalne walory funkcjonalno-przestrzenne oraz wyjątkowy charakter portowy, 
z którym często utożsamiana jest dana miejscowość. W celu zapewnienia spójnego rozwoju sieci 
przestrzeni publicznych w tych miastach niezbędne jest zapewnienie powiązań pomiędzy obszarami wody 
i lądu w ramach niebieskich przestrzeni publicznych, a także z pozostałymi przestrzeniami publicznymi 
zlokalizowanymi w głębi lądu. Tym samym, należy zbadać charakterystykę przestrzenno-funkcjonalną 
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niebieskich przestrzeni publicznych tak, aby możliwe było wyznaczenie poszczególnych jej typów 
w przestrzeni na styku wody i lądu oraz stworzenie właściwych powiązań przestrzennych i funkcjonalnych 
z pozostałymi przestrzeniami publicznymi w miastach portowych. Z tego względu, przeprowadzono 
analizę szeroko pojętych przestrzeni publicznych i w jej kontekście, opracowano typologię niebieskich 
przestrzeni publicznych. 

Autorzy publikacji z zakresu typologii przestrzeni publicznych przyjmują zróżnicowane kryteria podziału 
przestrzeni publicznych, z których jedne odnoszą się wyłącznie do struktury przestrzennej (Dymnicka, 
2013; Januchta-Szostak, 2011; Krier, 1975; Lynch, 1981; Moughtin, 2003; Wallis, 1977; Wejchert, 1974) 
inne zaś zawierają również charakter funkcjonalny określonych przestrzeni (Buksiński, 2011; Carr i in., 
1992; Chmielewski, 2004; Gehl i Gemzoe, 2001; Lynch, 1981;  Woolley, 2006).  

Krier (1975) wprowadza podział przestrzeni publicznych na place i ulice. Autor wnikliwie przeanalizował 
rodzaje przestrzeni placów i ulic w aspekcie przestrzennym, badając ich geometrię oraz na tej podstawie 
opracował szczegółową typologię przestrzeni publicznych ze względu na ich kształt i organizację 
przestrzenną. Ponadto zaznacza on istotną rolę ścian obudowujących daną przestrzeń, czyli elewacji 
budynków lub innych form ograniczających dane wnętrze urbanistyczne, na jej odbiór przez 
użytkowników.  

Moughtin (2003) opisuje miasto jako strukturę składającą się z następujących elementów przestrzeni 
publicznej: zabudowy (rozumianej jako budynki i ich przestrzenne rozmieszczenie), placów, ulic oraz 
obszarów wodnych. Wśród przestrzeni otwartych wymienia on place i ulice, podobnie jak Krier, a także 
w najnowszej edycji swojej publikacji, obszary wodne i przyległe do nich nadwodne przestrzenie lądowe. 
Zwraca on szczególną uwagę na takie cechy przestrzeni jak kształt, długość czy proporcje, które pozwalają 
na wyróżnienie pewnych specyficznych jej typów przestrzennych.  

Lynch (1981), nie poprzestając na wyróżnieniu formy placu i ulicy, przedstawia następujące typy 
przestrzeni publicznych: plac, skwer, park, park liniowy i ścieżka w zieleni, plac zabaw, boisko i plac 
sportowy oraz otwarta przestrzeń niezagospodarowana. W innej publikcaji, Lynch (2011) przedstawia 
elementy charakterystyczne, kształtujące przestrzeń miejską, takie jak: ścieżki, krawędzie, dzielnice, 
węzły, punkty orientacyjne.  

Wejchert (1993) przedstawia podział przestrzeni publicznych na ulice i place - zgodny z ogólną klasyfikacją 
Krier’a. Wejchert (1974) charakteryzując elementy przestrzeni miejskiej przedstawił koncepcję 
elementów przestrzeni miejskich zbieżną z tezami Lyncha, nazywając je elementami krystalizującymi układ 
miast. Autor ten wymienia wśród nich następujące elementy: ulice, rejony, linie i pasma graniczne, 
dominanty przestrzenne, punkty węzłowe, znaki szczególne.  

W ślad za Lynchem i Wejchertem,  Pluta (2012) jako elementy wizjonomii przestrzeni miejskiej wymienia 
rejony, krawędzie, drogi, węzły i punkty centralne, i punkty charakterystyczne. Bell (1993) wymienia z kolei 
podstawowe elementy charakteryzujące krajobraz takie jak: punkt, linia, płaszczyzna, blok przestrzenny i 
przestrzeń otwartą. 

Chmielewski (2004) analizując przestrzenie publiczne wprowadza podział funkcjonalny na przestrzenie 
kulturowe oraz techniczne, gdzie te pierwsze oznaczają przestrzenie tworzące szeroki wachlarz 
kształtowania się zachowań życia zbiorowego, natomiast drugie stanowią przestrzenie podporządkowane 
prawu regulacji ruchem zmotoryzowanym. Wśród kulturowych przestrzeni publicznych wymienia on place 
miejskie, ulice z priorytetem ruchu pieszego, ścieżki piesze i rowerowe, parki i zieleńce, urządzone bulwary 
nadrzeczne, tereny imprez zbiorowych, natomiast jako techniczne przestrzenie publiczne kwalifikuje: 
drogi i ulice ruchu samochodowego, place parkingowe, węzły transportowe, stacje benzynowe, mosty 
samochodowe oraz inne tereny transportu.  
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Buksiński z kolei (2011) jako przestrzenie publiczne wymienia drogi, ulice, place miejskie oraz urzędy 
publiczne. Analizując je z socjologicznego punktu widzenia, autor ten dzieli przestrzenie publiczne ze 
względu na pełnione funkcje społeczne: pokazywania się (przestrzenie reprezentacyjne, prestiżowe 
otoczone usługami handlu), ekspresji (przestrzenie aktywności sportowej lub artystycznej), podziwiania 
(przestrzenie o walorach historycznych i kulturowych), komercyjną (przestrzenie zdominowane przez 
handel), służebną (przestrzenie komunikacyjne oraz związane z infrastrukturą techniczną), relaksu 
(przestrzenie sportu, rekreacji oraz przestrzenie środowiska naturalnego), kultu (przestrzenie kultu 
religijnego lub symboliczne) oraz władzy (obiekty administracji).  

Woolley (2006) wyróżnia przestrzenie otwarte w skali lokalnej (przestrzenie półprywatne i półpubliczne 
towarzyszące zabudowie mieszkaniowej), sąsiedzkiej oraz miejskiej. Według wprowadzonej przez nią 
klasyfikacji, wśród otwartych przestrzeni publicznych wyróżnić można następujące typy przestrzeni: park, 
naturalna zieleń, ogród społeczny (ang. urban farming), plac zabaw, boisko (przestrzeń sportowa), ulica, 
plac, skwer, przestrzeń z elementami wody, zbiornik lub ciek wodny, dostępny dziedziniec pomiędzy 
budynkami, droga, przestrzeń kolejowa, cmentarz.  

Gehl i Gemzoe (2001) wyróżniają typy przestrzeni publicznych bazujące na podstawowym podziale Kriera, 
rozwijając go o podział funkcjonalny tych przestrzeni. Dlatego też, wyróżniają przestrzeń: placu 
miejskiego, placu rekreacyjnego, placu komunikacyjnego (związanego z węzłami komunikacyjnymi), placu 
symbolicznego (posiadającego cenne wartości symboliczne, memorialne), promenady.  

Carr i inni (1992) wprowadzają przestrzenno-funkcjonalny podział przestrzeni publicznych na: parki, place 
i skwery, przestrzenie pamięci, targi miejskie (wewnętrzne i zewnętrzne), ulice, place zabaw, ścieżki w 
zieleni, przestrzenie „codzienne” (np. publiczne schody), fronty wodne. Klasyfikacja ta jest częściowo 
zbieżna ze wspomnianym wyżej podziałem według Lyncha, Gehl’a i Gemozoe’go czy Woolley. Carr i inni 
(1992) wyróżniają jednak dodatkowo takie przestrzenie jak targowisko – stanowiące plac miejski 
o określonej funkcji handlowej, przestrzeń „codzienną” rozumianą jako różnego rodzaju konstrukcje 
i budowle w przestrzeni miejskiej umożliwiające zatrzymanie się w ich obszarze i interakcję z pozostałymi 
jej użytkownikami, czy fronty wodne, które właściwie mogą stanowić zarówno przestrzeń placu 
o określonej funkcji lub ulicy czy bulwaru zlokalizowanego w sposób szczególny – w sąsiedztwie ze 
zbiornikiem lub ciekiem wodnym.  

W poszczególnych próbach charakterystyki typów przestrzeni publicznych prezentowanych przez 
wymienionych autorów istnieją istotne rozbieżności ze względu na kryteria podziału oraz jego 
szczegółowość, a także indywidualne priorytety badawcze autorów. Dokonując analizy porównawczej 
wyróżnionych typów przestrzeni w ujęciu przestrzenno-funkcjonalnym, zauważono jednak pewne 
wspólne płaszczyzny i pokrywające się elementy. Opracowana synteza zawiera typy przestrzenne, będące 
typowymi przestrzeniami publicznymi cechującymi się nieograniczoną dostępnością dla wszelkich 
użytkowników. W aspekcie przestrzennym, najprostszym podziałem przestrzeni publicznych, który 
stanowi punkt wyjścia do syntezy typów przestrzeni publicznych, jest ogólna klasyfikacja według Krier’a 
(1975), którą posłużył się także Wejchert (1993), na przestrzenie w formie placu lub ulicy. W oparciu o ten 
podstawowy podział według form przestrzeni publicznych, na potrzeby niniejszej analizy wyróżniono dwie 
grupy przestrzenne: przestrzenie poligonalne oraz przestrzenie linearne. Grupy te charakteryzują 
podstawowe cechy przestrzenne: długość i szerokość. Przestrzeń poligonalną charakteryzuje względnie 
zbliżona wartość długości do szerokości, podczas gdy długość przestrzeni linearnych jest wielokrotnie 
większa od jej szerokości. Ponadto, przestrzeń placu stwarza warunki zachęcające do zatrzymania się 
w jego obszarze lub poruszania koncentrycznie, podczas gdy przestrzeń linearną określić można jako 
przestrzeń komunikacji, gdzie podstawowym zadaniem jest umożliwienie przemieszczania się 
użytkowników z jednego jej końca na drugi. 
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Na podstawie przeprowadzonego zestawienia, można także wyróżnić określone funkcje, które pełnione 
są przez poszczególne typy przestrzeni publicznych. Dążąc do uogólnienia i kategoryzacji wyróżnionych 
typów przestrzeni skupiono się na funkcji dominującej określonego typu, pomijając uzupełniające funkcje, 
które mogą niekiedy pojawiać się w jego programie funkcjonalnym. Stąd też, wyróżnić można następujące 
dominujące funkcje przestrzeni publicznych, stanowiących platformę aktywności społecznych: kulturowa, 
rekreacyjna, handlowa, komunikacyjna. Zestawiając wszystkie typy przestrzeni publicznych opisanych 
w literaturze przedmiotu, przeprowadzono ich syntezę na potrzeby dalszych badań (Tabela 5).  

Tabela 5 Synteza typów lądowych przestrzeni publicznych 

Nr TYP PRZESTRZENI FUNKCJA Nr TYP PRZESTRZENI FUNKCJA 

Przestrzenie poligonalne (kolumna A) Przestrzenie liniowe (kolumna B) 

1 Plac miejski, skwer Kulturowa 7 Promenada, bulwar Kulturowa, 
komunikacyjna 

2 Targ miejski Handlowa 8 Droga, ulica Komunikacyjna 

3 Plac sportowo-rekreacyjny Rekreacyjna 9 Ulica handlowa Komunikacyjna, 
handlowa 

4 Plac komunikacyjny Komunikacyjna 10 Przejście wielopoziomowe Komunikacyjna 

5 Park, zieleniec Rekreacyjna 
(eokologiczna) 

11 
Zieleń towarzysząca 

Komunikacyjna 
(ekologiczna) 

6 Zieleń naturalna  Rekreacyjna 
(ekologiczna) 

12 Ścieżka w zieleni Komunikacyjna, 
rekreacyjna 

Źródło: opracowanie własne  

Grupa przestrzeni poligonalnych podzielona została ze względu na formę przestrzenną oraz funkcję 
w strukturze miasta. Poprzez syntezę przytoczonych klasyfikacji przestrzeni publicznych, opisanych wyżej, 
wyróżniono następujące przestrzenie poligonalne: 

 plac miejski – reprezentacyjna przestrzeń wielofunkcyjna w postaci placu lub skweru, stanowiąca 
punkt węzłowy, mogący pełnić funkcje miejsca zgromadzeń politycznych, organizacji imprez 
kulturalnych czy przestrzeni rekreacyjnej,  

 plac targowy – plac wykorzystywany ciągle lub czasowo jako przestrzeń handlu w formie 
targowiska miejskiego, który nie pełni funkcji reprezentacyjnej, 

 plac sportowo-rekreacyjny – przestrzeń pełniąca funkcję związaną z rekreacją użytkowników 
najczęściej w postaci placu zabaw, boiska do gry czy wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacji 
wyposażonej w urządzenia umożliwiające różnego rodzaju aktywność fizyczną,  

 plac przy węźle komunikacyjnym – przestrzeń, której główną funkcją jest organizacja powiązań 
komunikacyjnych w obrębie węzła komunikacyjnego, często łączącego różne środki transportu, 
znaczna część tej przestrzeni stanowi trasy komunikacji różnych środków transportu oraz miejsca 
postojowe dla pojazdów czy przystanki dla użytkowników, 

 park, zieleniec – przestrzeń pełniąca funkcje rekreacyjne oraz ekosystemowe z wysokim udziałem 
powierzchni biologicznie aktywnej oraz zieleni wysokiej. 

Wśród przestrzeni publicznych o charakterze liniowym wyróżniono następujące typy: 

 promenada, bulwar– przestrzeń przystosowana głównie do komunikacji pieszej, gdzie to właśnie 
ten środek transportu jest dominujący, tego typu przestrzeń komunikacyjna stanowi często 
przestrzeń współdzieloną bez wydzielania odrębnej jezdni i chodników, gdzie komunikacja kołowa 
jest spowolniona, a nawet często całkowicie lub częściowo wykluczona, przestrzeń ruchu pieszo-
rowerowego jest zdecydowanie szersza niż w wypadku ulicy, funkcją uzupełniającą tę przestrzeń 
może być funkcja handlowa lub rekreacji, 
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 droga, ulica – przestrzeń komunikacji przystosowana do różnego rodzaju transportu, w tym 
pieszego, rowerowego, kołowego, a także niekiedy połączonego z miejskim transportem 
szynowym, 

 ulica handlowa – jest to specyficzny rodzaj ulicy, gdzie istotną funkcją uzupełniającą jest funkcja 
usługowo-handlowa wiążąca się z zabudową zlokalizowaną w jej bezpośrednim sąsiedztwie, co 
przyczynia się do większej aktywności użytkowników pieszych nie związanych wyłącznie 
z komunikacją z punktu wyjścia do punktu docelowego, przestrzeń ta jednak, w odróżnieniu od 
bulwaru, podporządkowana jest głównie transportowi zmotoryzowanemu, z wydzieleniem 
przestrzeni do ruchu pieszego i rowerowego, z których zapewniony jest dostęp do lokali 
usługowych, 

 przejście wielopoziomowe – jest to element przestrzenny sieci komunikacji dedykowany różnym 
rodzajom transportu: środkom komunikacji kołowej, szynowej, pieszej i rowerowej, 
umożliwiający przekraczanie barier przestrzennych wytworzonych przez ciągi komunikacyjne 
o dużym natężeniu ruchu, taki jak wiadukt czy przejścia podziemne,  

 ścieżka w zieleni – przestrzeń, w której oprócz funkcji komunikacyjnej dominującą funkcją jest 
funkcja ekosystemowa ze względu na przeważający udział powierzchni aktywnej biologicznie oraz 
zieleni wysokiej, w tej przestrzeni oprócz zieleni znajdują się także ciągi piesze lub pieszo-
rowerowe. 

Scharakteryzowane powyżej typy przestrzenno-funkcjonalne odnoszą się do ogółu miejskich przestrzeni 
publicznych. Wśród niebieskich przestrzeni wyróżnić można przestrzenie analogiczne do tych 
wynikających z przeprowadzonej klasyfikacji ogólnej przestrzeni publicznych. 

19. Katalog typów przestrzenno-funkcjonalnych niebieskich przestrzeni publicznych  

Katalog przestrzenno-funkcjonalnych typów niebieskich przestrzeni publicznych opracowano w oparciu 
o zestawienie funkcji niebieskich przestrzeni oraz ich form, w rozróżnieniu na obszary lądowe oraz wodne. 
Stosując kryterium funkcji oraz formy wyznaczono typy przestrzenno-funkcjonalne niebieskich przestrzeni 
publicznych, do których przypisano odpowiednik typologiczny wśród określonych typów szeroko pojętej 
przestrzeni publicznej (o ile analogiczny typ istnieje). Analogiczne typy przestrzeni dobrano na podstawie 
ich podobnych cech przestrzennych i funkcjonalnych, takich jak proporcje oraz wielkość powierzchni, 
a także ich funkcja dominująca. Niebieskie przestrzenie publiczne w podziale przestrzenno-funkcjonalnym 
wraz z przypisanym analogicznym typem przestrzeni publicznej oraz dominującą funkcją i możliwymi 
formami przestrzennymi danej niebieskiej przestrzeni przedstawia Tabela 6. 

Scharakteryzowane typy przestrzenno-funkcjonalne odnoszące się do ogółu przestrzeni publicznych 
znajdują analogiczne typy wśród niebieskich przestrzeni publicznych. Podstawowym podziałem 
przestrzeni publicznych, który stanowił punkt wyjścia do opracowania typów niebieskich przestrzeni 
publicznych, jest ogólna klasyfikacja Roba Krier’a, którą posłużył się także Wejchert, na przestrzenie 
w formie placu lub ulicy. W oparciu o ten podstawowy podział przestrzeni publicznych, na potrzeby 
niniejszej analizy wyróżniono dwie grupy przestrzenne: przestrzenie poligonalne oraz przestrzenie 
linearne. Na podstawie przeprowadzonej syntezy wyróżnionych w literaturze przedmiotu funkcji 
przestrzeni publicznych wyróżniono następujące dominujące funkcje otwartych, miejskich przestrzeni 
publicznych, stanowiących platformę aktywności społecznych: kulturowa, rekreacyjna, handlowa, 
komunikacyjna. Rozpoznany podział funkcjonalny przestrzeni publicznych jest spójny z przyjętym 
podziałem funkcjonalnym niebieskich przestrzeni publicznych (patrz: rozdział 18.3). Ze względu na 
charakter przestrzenny oraz dominującą funkcję danego terenu, wyróżniono następujące typy szeroko 
pojętych przestrzeni publicznych o formie poligonalnej: plac miejski, plac targowy, plac sportowo-
rekreacyjny, plac komunikacyjny, park lub zieleniec. Wśród przestrzeni publicznych o charakterze 
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liniowym wyróżniono następujące typy: bulwar lub promenada, droga, ulica handlowa, przejście 
wielopoziomowe (np. wiadukt), zieleń liniowa (np. aleja lub szpaler drzew), ścieżka piesza.  

Tabela 6 Zestawienie typów funkcjonalno-przestrzennych niebieskich przestrzeni publicznych 
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Źródło: opracowanie własne 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wyznaczonych typów niebieskich przestrzeni publicznych: 

 Plac wodny. Obszar aktywności społecznych o dominującej funkcji kulturalnej i reprezentacyjnym 
statusie w mieście portowym, który może być zarówno obszarem wodnym jak i lądowym. Może 
to być akwen odgrodzony od otwartych wód morskich falochronem lub pirsem, stanowiący 
centrum aktywności społecznych i wydarzeń kulturalnych otoczony przestrzenią lądową 
podporządkowaną omawianemu akwenowi. Taką niebieską przestrzenią publiczną może być np. 
były basen portowy lub basen tworzący przedpole dla ważnego obiektu architektonicznego, 
stanowiący serce placu miejskiego, jak np. w wypadku basenu przed nowym budynkiem terminalu 
promowego w Lizbonie czy Placu Hiszpańskiego w Sewilli.  Innymi przykładami wodno-lądowych 
placów może być Praca do Comercio w Lizbonie (Tabela 7, pkt 1), gdzie pochyła krawędź placu 
opada łagodnie do wody tworząc z nim swoistą całość lub plac przed bazyliką Santa Maria della 
Salute w Wenecji, którego nieodłącznym elementem jest widok na Canal Grande. Funkcję 
kulturową o statusie reprezentacyjnym w mieście może pełnić zarówno opisany plac wodny, jak 
i analogiczna lądowa przestrzeń placu miejskiego.  

 Targ nadwodny. Targ przy nabrzeżu portowym, gdzie główną funkcją jest handel i wymiana 
towarów, to specyficzny rodzaj komercyjnej przestrzeni publicznej, analogiczny do miejskiego 
placu targowego. Obszar targu nadwodnego skupiony jest na nabrzeżu, jednak jego nieodzowną 
częścią są także zacumowane łodzie rybackie na przylegającym obszarze wodnym. Dawniej targi 
nadwodne odgrywały znaczącą rolę w miastach portowych. Były to targowiska organizowane 
bezpośrednio na nabrzeżu portowym, gdzie prowadzona była sprzedaż z łodzi rybackich, targi 
rybne czy wymiana handlowa importowanych towarów bezpośrednio na nabrzeżu portowym. 
Obecnie jednak, w czasach globalizacji, funkcja targowisk portowych zanika, a handel towarami 
przybywającymi na ląd drogą wodną przeniósł się w głąb lądu do centrów bezpośredniej sprzedaży 
ryb czy innych lokali usługowo-handlowych. Niekiedy wciąż spotkać można targi rybne na placach 
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sąsiadujących z wodą, stanowiące atrakcję turystyczną, lecz place te stanowią zwykle przestrzenie 
wielofunkcyjne, gdzie raz w tygodniu organizowany jest targ, jak np. w wypadku słynnego 
Fishmarkt w Hamburgu lub mniejszego targu rybnego w Wismarze (Tabela 7, pkt 3).  

 Wodny węzeł komunikacyjny. Przestrzeń wodnego węzła komunikacyjnego stanowi akwen 
portu, przystani morskiej lub mariny o dominującej funkcji transportowej, stanowiącej przestrzeń 
komunikacyjną, manewrową i postojową dla jednostek pływających wraz z przyległymi 
nabrzeżami. Dostęp do tej przestrzeni dla użytkowników jest nieograniczony (w przeciwieństwie 
do basenów portowych w strefach zamkniętych dla nieupoważnionych). Przestrzeń ta często 
stanowi o indywidualnym, portowym charakterze miejscowości. W miastach turystycznych 
stanowi on także atrakcję turystyczną, miejsce związane z rekreacją, natomiast w portach 
rybackich podstawowa funkcja komunikacyjna może być powiązana z funkcją handlową, jeśli 
organizowana jest sprzedaż ryb w formie targu czy prosto z łodzi. Jako węzeł komunikacyjny 
łączący różne środki transportu (zbiorowe i indywidualne środki transportu wodnego, 
połączonego z komunikacją lądową) stanowi ona odpowiednik lądowego węzła komunikacyjnego 
takiego jak dworzec czy przystanek zintegrowany. Przykładem może być przystań 
w miejscowościMarina di Pisa we Włoszech (Tabela 7, pkt 5). 

 Niebieska przestrzeń sportowo-rekreacyjna. Przestrzeń sportowo-rekreacyjna może zawierać 
obszar wodny oraz lądowy bezpośrednio przyległy do wody. Może to zatem być akwen 
rekreacyjny, na którym uprawia się sporty wodne takie jak surfing, windsurfing, kitesurfing, 
płetwonurkowanie czy tor regatowy wyznaczony na akwenie otwartym, gdzie użytkownicy 
wchodzą w bezpośredni kontakt fizyczny z wodą lub wykorzystują jednostki pływające. 
Przykładem może być Przestrzeń sportowo-rekreacyjna obszar surfingowy w Cascais w Portugalii 
(Tabela 7, pkt 9). Wodnym obszarem sportowo-rekreacyjnym może być akwen wraz 
z nadwodnym obszarem lądowym taki jak pływający obiekt sportowy w postaci np. pływającego 
basenu takiego jak chociażby Badeshiff w Berlinie, albo pływający obiekt rekreacyjny będący 
przykładowo punktem widokowym lub obiektem związanym z kulturą i rekreacją jak pływający 
pawilon w Rotterdamie. Wreszcie niebieską przestrzenią sportowo-rekreacyjną jest plaża 
z kąpieliskiem, otwartyi basenami przybrzeżnymi lub przybrzeżny plac sportowo-rekreacyjny taki 
jak np. plac zabaw lub otwarty plac sportowy powiązany w pewnym stopniu z pobliskim akwenem 
(pośrednio lub bezpośrednio). Jest to odpowiednik placu sportowo-rekreacyjnego. Unikatowym 
przykładem kąpieliska są baseny w Port Moniza u północnego wybrzeża Madery (Tabela 7, pkt 7). 

 Nadwodna przestrzeń zieleni miejskiej. Rodzajem przestrzeni o dominującej funkcji rekreacyjnej 
z dodatkowymi walorami ekologicznymi jest zieleń miejska w postaci parku czy zieleńca 
stanowiącego zagospodarowaną przestrzeń biologicznie aktywną z infrastrukturą taką jak np. 
utwardzone ścieżki, oświetlenie czy elementy małej architektury. Przykładem niebieskiej 
przestrzeni publicznej o dominującej funkcji rekreacyjnej, powiązanej z funkcją ekologiczną może 
być park zlokalizowany nad wodą lub pozostający z nią przynajmniej w relacji niematerialnej 
poprzez zapewniony widok oraz nadwodny charakter miejsca. Stosunkowo nową formą zieleni 
miejskiej są parki lub ogrody pływające jak np. Bobbing Park w byłym basenie portowym 
w Rotterdamie (Tabela 7, pkt 10) stanowiący swoisty las na wodzie, składający się z pojedynczych 
drzew pływających w metalowych bojach lub Floating Garden również w Rotterdamie, który jest 
małym parkiem o formie ogrodu dostępnego dla użytkowników z lądu. W zestawieniu typów 
przestrzenno-funkcjonalnych pominięto typ przestrzeni publicznej – zieleń naturalna, ze względu 
na niski stopień zainwestowania oraz dominujący charakter ekologiczny. Niebieską przestrzenią 
naturalną są akweny, które pełnią głównie funkcje przyrodnicze i krajobrazowe, a niekiedy 
ekstensywnie wykorzystywane są na potrzeby rekreacji. 

 Bulwar nadwodny. Analogiczną formą do bulwarów i promenad na terenie lądowym są bulwary 
nadwodne, takie jak chociażby we Florenski (Tabela 7, pkt 2). Jest to specyficzny rodzaj bulwaru, 
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który zlokalizowany jest nad wodą i pozostaje z nią w ścisłej relacji. Pełni on funkcję kulturową 
oraz komunikacyjną, eksponując portowy charakter miast nadwodnych i nierzadko stanowią 
ikoniczną przestrzeń reprezentacyjną, z którą utożsamiana jest dana miejscowość. Przestrzeń ta 
zorientowana  jest wzdłuż brzegu. Obszar bulwaru nadwodnego niekiedy odgrodzony jest od 
samego cieku czy zbiornika wodnego umożliwiając jedynie kontakt niematerialny z wodą, poprzez 
wzrok czy inne zmysły, jednak coraz częściej występują bulwary nadwodne o formie tarasowej lub 
łagodnie opadające w kierunku wody co umożliwia przenikanie się tkanki wodnej i lądowej. 
Niekiedy bulwary nadwodne zlokalizowane na obszarze portowym, poza wykorzystywaniem na 
cele rekreacji użytkowników wciąż pełnią funkcję nabrzeża przeładunkowego oraz cumowniczego. 

 Pirs, molo, pomost. Jest to rodzaj przestrzeni spacerowej zlokalizowanej prostopadle do 
nadbrzeża, wysuniętej w głąb wody, której istnienie zdeterminowane jest obecnością akwenu 
wodnego, a co za tym idzie jest z nim ściśle powiązany. Jest to specyficzny rodzaj przestrzeni 
linearnej, ponieważ nie jest typową przestrzenią komunikacyjną, której główną funkcją jest 
transport użytkownika z jednego punktu do drugiego - w wypadku mola czy pirsu użytkownik 
podąża do końca pirsu w celach rekreacyjnych, by wrócić z powrotem do punktu wyjścia lub 
niekiedy by skorzystać z komunikacji środkiem transportu wodnego. Niekiedy funkcja 
komunikacyjna może być wdrożona w sytuacji, gdy przy pomoście cumują jednostki pływające, 
a użytkownik może zmienić środek transportu z pieszego na wodny i udać się w dalszą podróż. 
Podobnie jak bulwary nadwodne, pirsy czy falochrony mogą jednocześnie pełnić funkcję 
portowego nabrzeża przeładunkowego oraz cumowniczego, tak jak w wypadku jednego z pirsów 
w porcie w Gdyni (Tabela 7, pkt 4). Przestrzeń typu molo często staje się ikoną miasta portowego.  

 Tor wodny. Jest to wyznaczony za pomocą znaków nawigacyjnych tor komunikacji wodnej, której 
przykładem może być tor wodny na Motławie w Gdańsku (Tabela 7, pkt 6). Jest to akwen liniowy 
w obszarze rzek, kanałów, które mogą pełnić zarówno funkcje komunikacyjne, rekreacyjne jak 
i ekologiczne, z których jednak funkcja komunikacyjna pozostaje zwykle dominującą. Mogą to być 
także wyodrębnione w akwenie wód morskich, za pomocą urządzeń nawigacyjnych, tory wodne, 
których dominującą funkcją jest transport wodny. Odpowiednikiem tej niebieskiej przestrzeni 
publicznej na lądzie jest droga czy ulica. Jej główną funkcją jest transport jednostek pływających, 
przy czym, w przeciwieństwie do dróg, może on pełnić funkcje ekologiczne. 

 Most, kładka. Jest to przestrzeń, podobnie jak molo oraz pirs, której powstanie zdeterminowane 
jest obecnością cieku wodnego, a jej główną funkcją jest zapewnienie połączenia 
komunikacyjnego między jednym brzegiem rzeki czy kanału a drugim, połączenie to może 
obejmować różne środki transportu zmotoryzowanego jak i połączenie pieszo-rowerowe. Jest to 
typ przestrzeni niebieskiej odpowiadający przejściu wielopoziomowym na lądzie. Obecnie 
przestrzenie te występują w różnych formach – od tradycyjnych stałych mostów, po mosty 
podnoszone czy obrotowe. Liniowe przestrzenie niebieskie często stanowią jednak coś więcej niż 
tylko zwykłą trasę komunikacyjną. Mogą one stanowić punkt charakterystyczny miasta, jak np. 
kładki piesze w Hafen City w Hamburgu czy kładki w Karlskronie (Tabela 7, pkt 8). 

 Nadwodna ścieżka. Jest to rodzaj przestrzeni spacerowej, która zlokalizowana jest wzdłuż cieku 
czy wybrzeża lub stanowi dojście do akwenu wodnego jak np. w wypadku przejść na plażę 
w miejscowościach nadmorskich. Przestrzeń ta może być powiązana bezpośrednio lub pośrednio 
z wodą.  

 Ciek naturalny. Są to obszary wód, w obrębie których aktywność człowieka ogranicza się co 
najwyżej do funkcji rekreacyjnych, są to cieki o charakterze naturalnym lub semi-naturalnym 
znajdujące się w otoczeniu przestrzeni zielonych, na których nie jest prowadzona aktywność 
żeglarska. 

Wybrane przykłady typów niebieskich przestrzeni zaprezentowano w Tabeli 7. 



75 
 

Tabela 7 Przykłady niebieskich przestrzeni publicznych w miastach europejskich 

1) Plac wodny – Praca do Comercio, Lizbona 2) Bulwar nadwodny – Lugarno della Grazie, Florencja 

 
Fot. Breś, 2019 

 
Fot. Breś, 2016 

3) Targ nadwodny w Wismarze 4) Pirs przy Nabrzeżu Francuskim w Gdyni 

 
Fot. Krośnicka, 2016 

 
Fot. Breś, 2019 

5) Wodny węzeł komunikacyjny –Marina di Pisa 6) Tor wodny - Gdańsk 

 
Fot. Breś, 2018 

 
Fot. Breś, 2021 

7) Kąpielisko – baseny kamienne w Porto Moniz 8) Most, kładka - Karlskrona 

 
Fot. Breś, 2021 

 
Fot. Breś, 2016 
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9)Przestrzeń sportowo-rekreacyjna – obszar 
surfingowy w Cascais 

10)Nadwodna przestrzeń zieleni miejskiej – pływający 
park w Rotterdamie 

 
Fot. Breś, 2019 

 
Fot. Breś, 2016 

11)Ciek naturalny oraz ścieżka nadwodna - Ericeira, Praia de Ribeira d'Ilhas 

 
Fot. Breś, 2019 

Rozpoznane typy niebieskich przestrzeni publicznych zawierać mogą obszary wodno-lądowe lub niekiedy 
obszary lądowe albo wodne pozostające w silnej wzajemnej relacji. Dany typ niebieskiej przestrzeni może 
się charakteryzować odmiennym ukształtowaniem przestrzennym ze względu na lokalizację względem 
linii brzegu. Dla przykładu, niebieska przestrzeń sportowo-rekreacyjna, może występować w formie toru 
regatowego zlokalizowanego na wodach otwartych połączonych z przystanią, kąpieliska zawierającego 
wodę i ląd lub placu sportowego zlokalizowanego w sąsiedztwie wody. Nadwodna przestrzeń zieleni może 
z kolei przybrać formę parku pływającego lub parku nadwodnego na granicy wody i lądu. 

 
Rycina 15 Typy krawędzi niebieskich przestrzeni publicznych względem linii brzegu w rzucie z góry, źródło: Breś, Krośnicka, 2021 
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Określone typy mogą także posiadać różnego rodzaju krawędź woda-ląd w stosunku do wykształconej linii 
brzegu. Krawędź ta może przybierać różne formy, przyjmując perspektywę rzutu z góry i tworzyć mniej 
lub bardziej złożone powiązanie pomiędzy wodą a lądem w ramach danej niebieskiej przestrzeni 
publicznej (Breś, Krośnicka, 2021). Niebieska przestrzeń może nie posiadać żadnej krawędzi łączącej ją 
z pierwotną linią brzegową w wypadku, gdy jest to przestrzeń w formie pływającej platformy, może być 
powiązana z jedną linią brzegu poprzez krawędź równoległą bądź prostopadłą do linii brzegu, a także może 
mieć powiązanie z dwoma liniami brzegu, jak np. w wypadku mostu który łączy dwa brzegi rzeki na wodach 
morskich (Rycina 15). 

 
Rycina 16 Typy krawędzi niebieskich przestrzeni publicznych względem linii brzegu w przekroju, źródło: Breś, Krośnicka, 2021 

Krawędź woda-ląd w ramach wyróżnionych typów przestrzenno-funkcjonalnych niebieskich przestrzeni 
publicznych może także przybierać różnoraką formę w przekroju (Breś, Krośnicka, 2021). Krawędź ta może 
mieć charakter stały lub zmienny. Stała krawędź woda-ląd w ramach niebieskiej przestrzeni publicznej 
może stanowić krawędź pionową (np. bulwar nadwodny) lub krawędź wyniesioną na stałe nad taflę wody 
(np. molo wyniesione nad poziom wody). W tych wypadkach, granica pomiędzy środowiskiem wodnym 
i lądowym jest ustalona w sposób trwały, gdzie nie wprowadza się możliwości przenikania obszarów 
wodnych i lądowych. Z kolei krawędź zmienna może mieć formę pochyłego zbocza, nachylonej rampy, 
nabrzeża tarasowego lub platformy pływającej (Rycina 16). Zmienna krawędź umożliwia wnikanie wody 
w głąb lądu, umożliwiając tym samym zmianę położenia linii brzegu oraz swobodne podnoszenie lub 
opadanie jej poziomu. Użytkowanie niebieskiej przestrzeni publicznej o krawędzi zmiennej jest 
dostosowane do poziomu wody i waha się bez szkodliwego wpływu na jej ogólną funkcjonalność 
i atrakcyjność, jak np. w wypadku Praca do Comercio w Lizbonie (Portugalia) czy nabrzeże w Oslo 
(Norwegia) przed Operą Norweską. Ciekawym rozwiązaniem połączenia woda-ląd w ramach niebieskich 
przestrzeni publicznych jest krawędź pływająca, która umożliwia silniejsze odczucie połączenia z wodą, 
choć rzadko umożliwione jest wejście bezpośrednio z niebieskiej przestrzeni pływającej do wody. 
Europejskim liderem w zakresie wprowadzania pływających konstrukcji jest Holandia. Ciekawym 
przykładem tego typu niebieskiej przestrzeni jest pływający pawilon w Rijnhaven w Rotterdamie, obok 
którego wprowadzono pływający park składający się z drzew posadzonych w unoszących się na wodzie 
bojach. Przykłady niebieskich przestrzeni publicznych o różnych typach krawędzi woda-ląd przedstawiono 
w Tabeli 8. 

Niektóre typy przestrzenno-funkcjonalne niebieskich przestrzeni mogą zawierać różne formy krawędzi 
woda-ląd. Niebieska przestrzeń rekreacyjna w formie kąpieliska zazwyczaj będzie posiadło krawędź 
zmienną w postaci pochyłego zbocza. Przestrzeń mostu czy kłądki pieszej zazwyczaj będzie 
charakteryozował się stałą krawędzią wyniesioną ponad taflę wody. Z kolei bulwar nadwodny może 
posiadać zarówno krawędź pionową przy nabrzeżu cumowniczym, tarasową z wykształconą przestrzenią 
rekreacyjną w formie siedzisk lub pochyłą, gdzie obszar wodny przenika na ląd.  
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Tabela 8 Typy krawędzi woda-ląd na obszarze niebieskich przestrzeni publicznych (zdjęcie wykonane przez Justyna Breś w latach 
2016-2019) 

Krawędź pionowa Krawędź powyżej 
wody 

Krawędź pochyła Krawędź tarasowa Krawędź pływająca 

     
Długie Pobrzeże – 
Gdańsk (Fot. Breś, 

2021) 

Kładka piesza w 
Hafencity – 

Hamburg (Fot. Breś, 
2017) 

Kąpielisko przy 
Praca do Comercio 

– Lizbona (Fot. 
Breś, 2019) 

Bulwary basenowe  
- Cascais (Fot. Breś, 

2019) 

Pływający pawilon – 
Rotterdam (Fot. Breś, 

2016) 

Opisane w części III typy niebieskich przestrzeni publicznych stanowić będą podstawę do przeprowadzenia 
analizy studialnej w małych i średnich miastach portowych w Polsce w dalszej części pracy doktorskiej.  
Opracowany katalog typów przestrzenno-funkcjonalnych niebieskich przestrzeni publicznych 
w kontekście systemu przestrzeni publicznych w miastach portowych przedstawiono w Tabeli 9. 
W oparciu o katalog typów niebieskich przestrzeni publicznych sporządzona zostanie analiza sieci 
przestrzeni publicznych (w tym niebieskich przestrzeni publicznych) w wybranych miastach portowych. 
Na potrzeby tej analizy wzięte pod uwagę zostaną niebieskie przestrzenie o charakterze 
zagospodarowanych przestrzeni publicznych, znajdujące się w granicach administracyjnych miast. Analiza 
zagospodarowania i użytkowania niebieskich przestrzeni w polskich miastach portowych pozwoli określić 
stopień rozwoju tych przestrzeni w kraju, a także zidentyfikować główne obszary problemowe związane 
z konkretnymi typami niebieskich przestrzeni publicznych w analizowanych miastach. 

 

 



79 
 

Tabela 9 Katalog typów przestrzenno-funkcjonalnych niebieskich przestrzeni publicznych w zestawieniu z lądowymi przestrzeniami publicznymi 
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Źródło: opracowanie własne 

 



20. Konkluzje 

Po przeprowadzeniu analizy struktury przestrzennej oraz specyfiki użytkowania przestrzeni na styku wody 
i lądu w miastach portowych, sformułowano następujące konkluzje podsumowujące badania 
przedstawione w części III niniejszej pracy doktorskiej: 

 W związku z intensyfikacją użytkowania obszarów wodnych w miastach portowych, widoczna jest 
zachodząca zmiana postrzegania przestrzeni na styku morza i lądu. Przestrzeń tą należy rozumieć 
jako współistniejącą całość i stosować podejście holistyczne do badania, planowania oraz 
zarządzania obszarami lądu i wody. 

 Pojęcie niebieskiej przestrzeni publicznej odzwierciedla holistyczne podejście do postrzegania  
przestrzeni na styku morza i lądu. 

 Niebieska przestrzeń publiczna zawiera w sobie zintegrowane funkcjonalnie obszary wody i lądu. 
W niektórych przypadkach może ona stanowić publiczną przestrzeń wodną lub przestrzeń lądową 
pozostającą w silnej relacji z sąsiadującym środowiskiem wodnym.  

 Przestrzeń publiczna na styku wody i lądu jest daleko bardziej dynamiczna niż przestrzeń lądowa 
i ulega zmianom w czasie, co związane jest ze zmiennym poziomem wód i różnego rodzaju 
krawędziami woda-ląd umożliwiającymi przenikanie się obszaru wodnego i lądowego. 

 Analizy przestrzeni na styku morza i lądu wykazały różnorodność możliwości kształtowania 
niebieskich przestrzeni publicznych, poprzez ingerencję w przestrzeń obszaru lądowego, 
kształtowanie krawędzi styku wody i lądu jak i aktywizację lub wprowadzanie nowych możliwości 
użytkowania obszaru wodnego. Stanowi to znaczący potencjał rozwoju przestrzennego 
w miastach nadwodnych. 

 Stworzony katalog przestrzenno-funkcjonalnych typów niebieskich przestrzeni publicznych 
stanowi podstawę do prowadzenia dalszych badań dotyczących przestrzeni na styku morza i lądu 
w małych i średnich miastach portowych w Polsce. 

Powyższe wnioski świadczą o tym, że przestrzenie na styku wody i lądu stanowią niezwykle różnorodny 
rodzaj przestrzeni publicznych w miastach nadwodnych, o dużej dynamice oraz wyjątkowym charakterze, 
co wynika z oddziaływania pomiędzy środowiskiem lądowym i wodnym. Coraz szerszą gama możliwości 
użytkowania i zagospodarowania obszarów wodnych sprawia, że należy postrzegać ten element 
niebieskich przestrzeni publicznych jako zasób przestrzenny, równoważny z zasobami przestrzeni 
lądowych. Ze względu na dynamiczną relację woda-ląd w ramach niebieskich przestrzeni publicznych 
niezbędnym jest wdrożenie zintegrowanego i holistycznego podejścia do prowadzenia badań nad tymi 
przestrzeniami oraz do planowania ich zrównoważonego rozwoju.  

Konkluzje z części II dotyczące konieczności koordynacji niejednorodnego systemu planowania 
przestrzennego na styku wody i lądu w miastach portowych w Polsce w zestawieniu z wynikami analiz 
opisanych w części III, dotyczących zachodzącej transformacji postrzegania przestrzeni na styku wody 
i lądu oraz zasadności wprowadzenia pojęcia „niebieskiej przestrzeni publicznej” w kontekście zmian 
planistycznych na styku wody i lądu, potwierdziły postawioną Tezę 1.  

Opracowana  przestrzenno-funkcjonalna typologia niebieskich przestrzeni publicznych umożliwiła 
wyznaczenie tych charakterystycznych dla miast portowych przestrzeni w strefie styku wody i lądu, a także 
pozwoliła na określenie analogii występujących pomiędzy niebieskimi przestrzeniami publicznymi, a 
lądowymi przestrzeniami publicznymi. Rozpoznane analogie stwarzają podstawę do integracji wodnych 
i nadwodnych przestrzeni publicznych. Katalog niebieskich przestrzeni publicznych, opracowany w części 
III, stanowi zatem potwierdzenie Tezy 2. W oparciu o opracowany katalog, zdefiniowane typy niebieskich 
przestrzeni publicznych zostaną wyznaczone w polskich miastach portowych.   
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Część IV. Niebieskie przestrzenie publiczne w miastach portowych w Polsce oraz 

występujące w nich problemy przestrzenne 

21. Charakterystyka wielkościowa małych i średnich miast portowych w Polsce 

21.1. Liczba użytkowników miast portowych 

W celu określenia wielkości miast pod względem populacji i liczby użytkowników zestawiono dane 
dotyczące liczby ludności w miastach, pobrane z zasobu Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2018. 
Należy mieć jednak na uwadze, iż w niewielkich miejscowościach turystycznych, w których dominującym 
funkcją jest działalność turystyczna, liczba użytkowników w trakcie sezonu letniego zwiększa się nawet 
kilkukrotnie, co ma istotne znaczenie dla ich zapotrzebowania przestrzennego. Z tego względu, na 
potrzeby oszacowania przyrostu liczby użytkowników w sezonie letnim przeanalizowano dane GUS za 
2018 rok dotyczące turystyki: liczba miejsc noclegowych w mieście i wykorzystanie turystycznych 
obiektów noclegowych na obszarach nadmorskich w wysokim sezonie turystycznym (lipiec, sierpień)46, 
a także oszacowaną liczbę apartamentów w mieszkaniach prywatnych wynajmowanych w sezonie. Dane 
dotyczące zarejestrowanych miejsc noclegowych obecnie nie są miarodajne ze względu na wysoką 
dostępność prywatnych apartamentów wynajmowanych sezonowo, niezarejestrowanych jako lokale, 
w których świadczone są usługi hotelarskie. O zjawisku sezonowego wykorzystywania izb w mieszkaniach 
lub całych mieszkań w miejscowościach nadmorskich świadczy wskaźnik powierzchni mieszkaniowej 
przypadającej na jednego mieszkańca oraz średnie liczba izb w jednym mieszkaniu w stosunku do średniej 
liczby mieszkańców jednego mieszkania, przewyższające niekiedy wielokrotnie średnią wojewódzką. 
W celu oszacowania faktycznej ilości miejsc noclegowych przeanalizowano dane statystyczne dotyczące 
zasobów mieszkaniowych i liczby mieszkańców, co pozwoliło przewidzieć orientacyjną liczbę 
niezarejestrowanych mieszkań pełniących funkcje hotelarskie oraz co za tym idzie, liczbę 
niezarejestrowanych miejsc noclegowych (Tabela 10). W celu określenia maksymalnej liczby sezonowych 
użytkowników danego miasta, do liczby miejsc noclegowych figurującej w statystykach GUS dodano liczbę 
turystów korzystających z wynajmowanych apartamentów prywatnych.  

Tabela 10 Szacunkowa liczba użytkowników miast portowych w sezonie turystycznym  

Miasto 
Liczba 

mieszkań-
ców 

Liczba 
miejsc 
nocleg. 

Liczba 
mieszkań 

Izba / 
mieszkanie 

Osoba / 
mieszkanie 

Liczba 
mieszk. 
sezon. 

Liczba 
miejsc noc.  

Liczba 
użytko-
wników 

Krynica Morska 1303  5971 1171 4 2 520 5998 7301 

Puck 11241 263 4053 4 3 306 1385 12626 

Władysławowo 10004 6521 4147 6 3 812 9665 19669 

Hel 3285  1580 1776 3 2 134 1395 4680 

Jastarnia 2710  2430 996 5 3 93 2093 4803 

Łeba 3675  10459 1542 6 3 317 8995 12670 

Ustka 15527  4873 7503 4 2 - 3216 18743 

Darłowo 13759 4928 5713 4 2 - 3252 17011 

Kołobrzeg 46367 14608 24530 4 2 1347 14973 61340 

Dziwnów 2698 2740 1445 4 2 96 2188 4887 
Kamień Pomorski 8846 659 3558 4 3 609 2848 11694 

Wolin 4828 110 1747 4 3 138 618 5446 

Nowe Warpno 1192 bd 477 4 3 80 315 1507 

Stepnica 2400 206 879 4 3 79 449 2849 

                                                           
46 GUS - Turystyka w 2018 r. 
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Police 32685 382 11224 4 3 329 1555 34240 

Świnoujście 40910 11717 20962 4 2 507 15843 56753 

Elbląg 120142 1297 47039 4 3 6992 28543 148685 

Tolkmicko 2692 16 855 4 3 - 11 2703 

Frombork 2355 149 843 4 3 58 328 2683 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2018 rok. 

Na podstawie ogólnej liczby mieszkańców i średniej liczby mieszkańców przypadającej na jedno 
mieszkanie oszacowano zapotrzebowanie na mieszkania wykorzystywane na potrzeby mieszkaniowe. 
Liczbę mieszkań w mieście oraz średnią liczbę mieszkańców jednego mieszkania przyjęto zgodnie z danymi 
GUS zaokrąglając ją do jedności. Nadwyżka stanowi mieszkania pełniące funkcje turystyczne. Założono, że 
liczba apartamentów na wynajem sezonowy stanowić będzie nadwyżkę lokali mieszkalnych, otrzymaną 
poprzez różnicę między statystyczną liczbą mieszkań w mieście, a ilorazem liczby mieszkańców oraz 
średnią liczbą osób zamieszkujących jeden lokal. Liczbę turystów przypadających na jeden apartament 
oszacowano przyjmując średnią liczbę izb w mieszkaniu z danych GUS, oraz zakładając, że każda izba 
stanowi miejsce noclegu dla średnio dwóch osób. Poprzez iloczyn liczby mieszkań na wynajem sezonowy 
(nadwyżki mieszkań), średniej liczby izb47 przypadających na jedno mieszkanie pomniejszonych o jeden 
(zakładając, że kuchnia z oświetleniem dziennym lub salon z aneksem kuchennym w wynajmowanym 
mieszkaniu nie stanowi miejsca noclegu) oraz dwóch turystów przypadających na izbę oszacowano liczbę 
potencjalnych niezarejestrowanych miejsc noclegowych. Sumując miejsca figurujące w statystyce oraz 
oszacowaną ilość miejsc niezarejestrowanych oraz uwzględniając wskaźnik wykorzystania miejsc 
noclegowych w miastach nadmorskich w sezonie w wysokości około 70%, oszacowano całkowitą liczbę 
noclegów w wysokim sezonie turystycznym. Po zsumowaniu liczby mieszkańców i szacunkowej liczby 
turystów w sezonie otrzymano liczbę faktycznych użytkowników miasta. Poprzez iloraz maksymalnej 
liczby użytkowników w sezonie letnim oraz liczby mieszkańców w danym mieście przedstawiono 
współczynnik sezonowego przyrostu użytkowników, obrazujący ilokrotnie wzrasta liczba osób 
przebywających w mieście oraz tym samym potencjalnych użytkowników przestrzeni publicznych 
(Tabela 11). W większości miast zaobserwowano przyrost liczby użytkowników w sezonie od 10 do 30%. 
Miastami o najniższym ruchu turystycznym są Police oraz Tolkmicko, gdzie nie wykazano zauważalnego 
przyrostu liczby użytkowników w lecie. Ponad pięciokrotny przyrost liczby użytkowników zaobserwowano 
natomiast w Krynicy Morskiej, która stanowi najmniejszą gminę miejską w kraju, natomiast, jak 
udowodniono, charakteryzuje się znaczącą sezonową zmiennością użytkowników.  

Tabela 11 Charakterystyka populacji małych i średnich miast portowych w Polsce 

Województwo Miasto 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba 
użytkowników 

w sezonie 

Współczynnik 
sezonowego 

przyrostu użyt. 

Wielkość miasta 
według liczby 
użytkowników 

Pomorskie Krynica Morska 1303  7301 5,6 Bardzo małe 

Puck 11241 12626 1,1 Małe 

Władysławowo 10004 19669 2,0 Małe 

Hel 3285  4680 1,4 Bardzo małe 

Jastarnia 2710  4803 1,8 Bardzo małe 

Łeba 3675  12670 3,4 Małe 

                                                           
47 Izba (wg. Definicji GUS) - Pomieszczenie w mieszkaniu, oddzielone od innych pomieszczeń stałymi ścianami 
sięgającymi od podłogi do sufitu, o powierzchni nie mniejszej niż 4 m kw., z bezpośrednim oświetleniem dziennym, 
tj. oknem lub oszklonymi drzwiami w ścianie zewnętrznej budynku; za izbę uważa się nie tylko pokoje, ale również 
kuchnie spełniające powyższe kryteria. Nie uznaje się za izby - bez względu na wielkość powierzchni i sposób 
oświetlenia - przedpokojów, holi, łazienek, ubikacji, spiżarni, werand, ganków, schowków itp. 
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Ustka 15527  18743 1,2 Małe 

Zachodnio- 
pomorskie 

Darłowo 13759 17011 1,2 Małe 

Kołobrzeg 46367 61340 1,3 Średnie 

Dziwnów 2698 4887 1,8 Bardzo małe 

Kamień Pomorski 8846 11694 1,3 Małe 

Wolin 4828 5446 1,1 Bardzo małe 

Nowe Warpno 1192 1507 1,3 Bardzo małe 

Stepnica 2400 2849 1,2 Bardzo małe 

Police 32685 34240 1,0 Małe 

Świnoujście 40910 56753 1,4 Średnie 

Warmińsko- 
mazurskie 

Elbląg 120142 148685 1,2 Średnie 

Tolkmicko 2692 2703 1,0 Bardzo małe 

Frombork 2355 2683 1,1 Bardzo małe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS za 2018 rok. 

Biorąc pod uwagę liczbę użytkowników przestrzeni publicznych, na którą składa się liczba 
mieszkańców i turystów w sezonie letnim, wyróżniono trzy grupy wielkościowe: miasta bardzo małe -
poniżej 10 tysięcy użytkowników (Krynica Morska, Hel, Jastarnia, Dziwnów, Wolin, Nowe Warpno, 
Stepnica, Tolkmicko i Frombork), miasta małe - od 10 do 50 tysięcy użytkowników (Łeba, Puck, 
Władysławowo, Ustka, Darłowo, Kamień Pomorski, Police) oraz miasta średnie - powyżej 50 tysięcy 
użytkowników (Kołobrzeg,  Świnoujście, Elbląg).  

21.2. Analiza przestrzenna miast portowych 

W celu określenia wielkości miast pod względem przestrzennym i ich relacji ze strukturą portu, co posłuży 
następnie do ich klasyfikacji wielkościowej, zestawiono dane dotyczące powierzchni miast w granicach 
administracyjnych, powierzchni obszaru zwartej zabudowy miejskiej oraz powierzchni portu w jego 
granicach administracyjnych (Tabela 12). Analizy powierzchniowe i przestrzenne zostały wykonane 
metodą graficzną z wykorzystaniem narzędzi systemu informacji geograficznej (GIS). Do ich 
przeprowadzenia wykorzystano dane przestrzenne z państwowego rejestru granic i powierzchni 
jednostek podziałów terytorialnych kraju - PRG dotyczące granic administracyjnych jednostek 
terytorialnych, granic portów i przystani morskich i powierzchni wód morskich pozyskane z publicznego 
zasobu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, a także dane dotyczące powierzchni terenu zwartej 
zabudowy opracowane samodzielnie z wykorzystaniem usługi WMS (Web Map Service) i WMTS (Web 
Map Tile Service) na podstawie mapy ewidencyjnej oraz ortofotomapy. Obszar wyznaczonej zwartej 
zabudowy stanowi tereny zurbanizowane zawierające tereny zabudowy, a także tereny miejskiej zieleni 
urządzonej, zdefiniowane w Ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 poz. 916) jako parki, zieleńce, 
promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń 
towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, 
składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym, tworzące ciągłą strukturę 
przestrzenno-funkcjonalną o zwartym charakterze. Z obszaru tego wykluczono tereny ogrodów 
działkowych cechujące się niską intensywnością zagospodarowania, tereny kompleksów wojskowych, 
które stanowią zamknięte kompleksy o niskiej intensywności, tereny ośrodków turystycznych o niskiej 
intensywności zagospodarowania oddalonych od zwartej struktury, obiektów przemysłowych oddalonych 
od zwartej struktury, a także rozproszone tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej i rekreacji 
indywidualnej. Poprzez iloraz powierzchni zwartej zabudowy oraz powierzchni administracyjnej miasta 
opracowano współczynnik zwartej zabudowy danej jednostki miejskiej, obrazującej stopień 
zurbanizowania obszaru w jej granicach administracyjnych. Ponadto, poprzez porównanie powierzchni 
portu oraz powierzchni zwartej zabudowy miejskiej opracowano współczynnik rozwoju portu w stosunku 



85 
 

do tkanki miejskiej, stanowiący iloraz powierzchni portu w granicach administracyjnych do powierzchni 
zwartej zabudowy miejskiej. 

Tabela 12 Charakterystyka przestrzenna w aspekcie relacji miasta z wodą małych i średnich miast portowych w Polsce 

Województwo Miasto 

Pow. 
miasta 
 [ha] 

Pow. 
zwartej 

zabud. [ha] 

Pow. 
portu 
[ha] 

Współ. 
zwart. 
zabud. 

Współ. 
rozw. 
portu 

Wielkość 
miasta 

Pomorskie Krynica Morska 11857 111 12 0,01 0,11 B. Małe 

Puck 479 205 5 0,43 0,02 Małe 

Władysławowo 1366 444 680 0,33 1,53 Małe 

Hel 2290 162 76 0,07 0,47 B. małe 

Jastarnia 500 114 28 0,23 0,25 B. małe 

Łeba 1656 230 24 0,14 0,10 Małe 

Ustka 1014 286 29 0,28 0,10 Małe 

Zachodnio- 
pomorskie 

Darłowo 2021 414 118 0,20 0,29 Małe 

Kołobrzeg 2567 872 63 0,34 0,07 Małe 

Dziwnów 614 136 66 0,22 0,49 B. małe 

Kamień Pomorski 1074 204 7 0,19 0,03 Małe 

Wolin 1447 123 18 0,09 0,15 B. małe 

Nowe Warpno 2451 42 10 0,02 0,24 B. małe 

Stepnica 340 93 6 0,27 0,06 B. małe 

Police 3730 827 1175 0,22 1,42 Małe 

Świnoujście 20210 1035 1454 0,05 1,40 Średnie 

Warmińsko- 
mazurskie 

Elbląg 7982 1816 351 0,23 0,19 Średnie 

Tolkmicko 226 87 21 0,38 0,24 B. małe 

Frombork 759 101 14 0,13 0,14 B. małe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych (GUS) i przestrzennych (patrz Załącznik 1) 

Ze względu na szacunkową wielkość powierzchni zwartej zabudowy dokonano podziału na miasta bardzo 

małe – o zwartej powierzchni zabudowy poniżej 200 ha, miasta małe – od 200 do 1000 ha oraz miasta 

średniej wielkości o powierzchni zwartej zabudowy przekraczającej 1000 ha. Biorąc pod uwagę skalę 

rozwoju przestrzennego analizowanych miast, w tym zarówno liczbę ich użytkowników (mieszkańców 

stałych oraz turystów), jak i powierzchnię zwartej zabudowy miejskiej, ośrodki te podzielono ostatecznie 

na miasta bardzo małe, małe oraz średnie. Początkowo, przy wstępnej próbie klasyfikacji wielkościowej, 

biorąc pod uwagę jedynie powierzchnię administracyjną miast oraz liczbę jej mieszkańców otrzymane 

wyniki były niemiarodajne. Po uwzględnieniu liczby użytkowników sezonowych w zestawieniu dotyczącym 

wielkości populacji miast oraz powierzchni zwartej zabudowy miejskiej ponownie dokonano podziału 

miast względem wielkości na otrzymane grupy wielkościowe (Tabela 13). Po uwzględnieniu wymienionych 

kryteriów, w większości przypadków ustalona klasyfikacja na typy wielkościowe jest tożsama w aspekcie 

populacyjnym jak i powierzchniowym – jedynie w Kołobrzegu wystąpiła różnica pod tym względem. 

Priorytetem przy ostatecznej klasyfikacji wielkościowej był czynnik populacji danego ośrodka miejskiego. 

Tabela 13 Klasyfikacja wielkościowa miast portowych z uwzględnieniem czynnika populacji i czynnika przestrzennego 

Miasto Czynnik 
populacji 

Czynnik 
przestrzen. 

Typ 
wielkośc. 

Miasto Czynnik 
populacji 

Czynnik 
przestrzen. 

Typ 
wielkośc. 

Krynica Morska B. małe B. Małe B. małe Dziwnów B. małe B. małe B. małe 
Puck Małe Małe Małe Kamień Pom. Małe Małe Małe 
Władysławowo Małe Małe Małe Wolin B. małe B. małe B. małe 
Hel B. małe B. małe B. małe Nowe Warpno B. małe B. małe B. małe 
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Jastarnia B. małe B. małe B. małe Stepnica B. małe B. małe B. małe 
Łeba Małe Małe Małe Police Małe Małe Małe 
Ustka Małe Małe Małe Świnoujście Średnie Średnie Średnie 
Darłowo Małe Małe Małe Elbląg Średnie Średnie Średnie 
Kołobrzeg Średnie Małe Średnie Tolkmicko B. małe B. małe B. małe 
Źródło: opracowanie własne  Frombork B. małe B. małe B. małe 

 

22. Relacje przestrzenne w miastach portowych w Polsce 

Strukturę miasta, jego charakter i piękno można rozpatrywać z perspektywy położenia geograficznego, 

układu urbanistycznego oraz charakteru zabudowy, na które znaczący wpływ na m.in. obecność wody 

(Kosiński, 2008). W wypadku miast nadwodnych krajobraz w znacznej mierze kształtowany jest pod 

wpływem sąsiadujących akwenów. Obecność akwenu była czynnikiem warunkującym możliwość rozwoju 

zabudowy ze względu na zmienne ukształtowanie linii brzegowej i zagrożenie powodziowe oraz 

nadwodne warunki atmosferyczne, a także specyfikę funkcji gospodarczych związanych z gospodarką 

wodną takich jak rybołówstwo, przemysł stoczniowy, działalność portowa czy turystyczna. Specyficzna 

lokalizacja geograficzna nad wodą zarazem daje znaczne możliwości rozwoju tkanki urbanistycznej, 

z drugiej zaś stwarza pewne ograniczenia przestrzenne. Na potrzeby wykonania charakterystyki 

przestrzennej miast portowych w Polsce przeanalizowana została ich wielkość (patrz: rozdział 21), a także 

relacje przestrzenne w kontekście nadmorskiej lokalizacji: relacja miasto-woda (patrz: rozdział 22.1.), 

relacja miasto-port (patrz: rozdział 22.2.) i relacja port-woda (patrz: rozdział 22.3.). 

22.1. Relacja miasto – woda 

Badania nad wzajemną relacją między tkanką miejską, a wodą prowadzone są w różnych ujęciach, takich 

jak chociażby aspekt ekonomiczny, społeczny, kulturowy, krajobrazowy czy środowiskowy. Publikacje 

w dziedzinie urbanistyki obejmują różnoraki zakres tematyczny analizowanych relacji między tkanką 

urbanistyczną, a tkanką wodną, a ponadto obejmują różny zakres przestrzenny: począwszy od najszerszej 

skali regionu, przez skalę całego miasta lub dużych dzielnic miejskich, mniejszych dzielnic i kompleksów 

przestrzeni publicznych, kończąc na skali pojedynczych wnętrz urbanistycznych i skali architektonicznej. 

Najszerszym zakresem badań przedstawionych w literaturze przedmiotu w kontekście rozwoju miast nad 

wodą prezentuje w Polsce Zaremba (1962) analizując  strukturę przestrzenną wybranych miast portowych 

w kontekście regionu. Badania te dotyczą jednak nie tyle samych relacji miasto-woda, co raczej relacji 

miasto-port (kwestia ta została opisana w kolejnym rozdziale). Nieco węższym zakresem analiz zależności 

między rozwojem  miast, a obszarami wodnymi jest obszar obejmujący strukturę poszczególnych miast 

(Ast, 1999; Hoyle, 1989; Meyer, 1999; Pancewicz, 2004; Tołwiński, 1963; Zaremba, 1962). Szerokie 

zainteresowanie wśród autorów związanych z tematem miast nadwodnych budzi kwestia relacji woda-ląd 

na poziomie poszczególnych dzielnic czy kompleksów miejskich (Ast, 1999; Breen, Rigby, 1994; 

Bruttomesso, 1993; Burda, 2015; Januchta-Szostak, 2011; Kinder, 2015; Lorens, 2013; Marshall, 2001; 

Niemann, Pramel, 2017; Pancewicz, 2004; Nyka, 2013; Schubert, 2014). Najmniejsza skala na pograniczu 

dziedzin urbanistyki i architektury dotyczy zależności między wodą, a poszczególnymi wnętrzami 

urbanistycznymi czy obiektami architektonicznymi (Baker, 2014; Dreiseitl, Grau, 2009; Olthuis, Keuning, 

2015; Prominski i in., 2012; Ryan, 2010).  

Chociaż liczne publikacje dotyczące tematyki miast nadwodnych badają, w różnych kontekstach i skalach, 

aspekt przestrzenny rozwoju struktur miejskich w kontekście relacji z wodą, dotąd nie została 
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kompleksowo opisana kwestia relacji miasto-woda w skali całego miasta dla polskich miast portowych 

małej i średniej wielkości. Analizy przestrzenno-funkcjonalne nadwodnych struktur urbanistycznych 

w literaturze przedmiotu dotyczą w znacznej mierze skali dzielnic czy przestrzeni publicznych lub obiektów 

architektonicznych w wybranych studiach przypadku, często związanych z rewitalizacją frontów wodnych 

czy ponownym odkryciem walorów powiązania przestrzeni miejskich z wodą. W tej części pracy, 

doktorantka analizuje relację miasto-woda w sposób ujednolicony, obejmując skalę całego miasta, 

skupiając się na jego lokalizacji i ukształtowaniu w stosunku do obszarów wodnych. Analiza dotyczy 

zależności przestrzennych między obszarem zwartej zabudowy w granicach administracyjnych miasta, 

a tkanką wodną będącą w jego granicach lub znajdującej się bezpośrednio przy granicy administracyjnej.  

Na arenie polskiej, poza publikacją Pancewicz (2004), w której analizuje ona kształtowanie się struktury 

miast portowych w Polsce względem płynącej przez ich obszar rzeki, brakuje opracowań, w których 

przeanalizowano przestrzenne zależności między tkanką miejską, a wodą. Tołwiński (1963) analizuje 

bardzo szeroki zakres czynników mających wpływ na kształtowanie miast, w tym także nadwodnych, 

jednak nie wprowadza on podziału na typy przestrzenne określonych struktur miejskich względem 

scharakteryzowanych czynników. Ast (1999) skupia się z kolei głównie na aspekcie krajobrazowym miast 

nadmorskich, nadrzecznych oraz zlokalizowanych nad jeziorami w Polsce oraz w Europie, analizując 

poszczególne elementy charakterystyczne dla ich krajobrazu i funkcjonowania takie jak dominanty, 

struktury portowe czy ukształtowanie wybrzeża oraz wpływ tych elementów na charakter danego miejsca. 

Przekrojowo o relacji miasto-woda, dotykając różnych skal, pisze także Nyka (2013). Opisuje ona rozwój 

relacji miasto-woda na przestrzeni wieków, analizując zmienność polityki przestrzennej miast względem 

znajdujących się w ich granicach wód. Zwraca także uwagę na umacniający się obecnie trend „powrotu” 

miast nad wodę oraz zacieśniania więzi między tkanką miejską, a wodną poprzez zacieranie granicy między 

nimi i tworzenie nowych akwenów oraz architektury na wodzie. 

Uzupełniając zauważoną lukę w badaniach dotyczących miast portowych w Polsce, przeprowadzono 

analizę porównawczą typów relacji między strukturą miast portowych, a obszarami wodnymi 

pozwalającej na scharakteryzowanie typów struktur miejskich w odniesieniu do ich ukształtowania 

przestrzennego względem wód morskich. Krok ten umożliwi usystematyzowanie dalszych badań 

przestrzennych w poszczególnych już miastach i wyciągnięcie wniosków na bazie analizy porównawczej 

w scharakteryzowanych typach struktur miejskich w aspekcie relacji miasto-woda (a także miasto-port 

oraz port-woda opisanych w kolejnych rozdziałach). Relacje pomiędzy tkanką miejską, a wodami morskimi 

przedstawiono za pomocą schematów, którego jednym z przykładów jest Rycina 17. Na tej rycinie 

zobrazowano relację tkanki miejskiej (M) w obszarami morskimi (W), gdzie miasto posiada dwa kierunki 

styku z wodą. Za pomocą strzałek oznaczono kierunki relacji tkanki miejskiej z obszarami morskimi.  

 
Rycina 17 Schemat relacji miasto-woda 

Wydawać by się mogło, że już lokalizacja w określonych warunkach fizyczno-geograficznych miasta 

stanowi o typie jego struktury w kontekście sąsiadującej tkanki wodnej. Wtedy można by było wyróżnić 

wśród miast portowych w Polsce miasta wybrzeża morskiego, zlokalizowane nad Morzem Bałtyckim, 

wybrzeża zalewu – nad Zalewem Wiślanym, Kamieńskim lub Szczecińskim, miasta na Mierzei Wiślanej, 
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miasta na Półwyspie Helskim, miasta zlokalizowane u ujścia rzeki do morza czy zalewu lub miasta 

nadrzeczne. Jest to jednak ujęcie geograficzne - z punktu widzenia urbanistycznego, sama lokalizacja 

geograficzna niekoniecznie odzwierciedla typ przestrzennej relacji między miastem a wodą. Miasta 

zlokalizowane w pobliżu różnego rodzaju zbiorników (np. Tolkmicko zlokalizowane nad zalewem oraz nad 

Puck zlokalizowany nad zatoką) mogą reprezentować jeden typ przestrzenny w kontekście relacji między 

tkanką urbanistyczną a tkanką wodną. Co więcej, relacja ta może być ujęta w dwojaki sposób – jako 

struktura miasta w jego granicach administracyjnych lub jako tereny zwartej zabudowy w mieście 

względem wody. Zestawienie miast w relacji przestrzennej miasto-woda w kontekście miasta w granicach 

administracyjnych, a także w kontekście zwartej struktury urbanistycznej przedstawiono w Tabeli 14.  

Tabela 14 Typ relacji miasto-woda w małych i średnich polskich miastach portowych w skali całego miasta oraz zwartej 
struktury urbanistycznej z wyróżnieniem miast typu rozwojowego 

SCHEMAT RELACJI 
MIASTO-WODA    

 
 

LICZBA RELACJI 
MIASTO-WODA 

1 2 2 3 3 

Zwarta struktura 
urbanistyczna 

miasta 

Stepnica 
Tolkmicko 
Frombork 

Puck 
Police 

Kamień Pomorski 
Hel 

Władysławowo 
Nowe Warpno 

Wolin 

Krynica Morska 
Jastarnia 

 

Elbląg 

 

Łeba 
Ustka 

Darłowo 
Kołobrzeg 

Świnoujście 

Dziwnów 

 

Struktura miasta w 
granicach 

administracyjnych 

Stepnica 
Tolkmicko 
Frombork 

Puck 
Police 

Krynica Morska 
Jastarnia 

Hel 
Władysławowo 
Nowe Warpno 

Wolin 

Elbląg 
 

Łeba 
Ustka 

Darłowo 
Kołobrzeg 

Świnoujście 
Kamień Pomorski 

Dziwnów 

(M) miasto; (W) woda;          relacja miasto-woda;  Władysławowo –miasto z potencjałem rozwoju relacji 

Źródło: opracowanie własne 

W niektórych miastach portowych, o rozczłonkowanej linii brzegu morskiego, istnieje możliwość 

transformacji relacji woda-ląd. Ze względu na ich szersze granice administracyjne, istnieje potencjał 

wykształcenia kolejnego kierunku powiązań miasto-woda. Poprzez rozwój tkanki urbanistycznej, miasto 

ma szansę rozszerzenia zakresu wzajemnego oddziaływania z wodami morskimi. Taka sytuacja ma miejsce 

w mieście Władysławowo, Hel, Wolin, Nowe Warpno i Kamień Pomorski. We Władysławowie, mimo tego, 

iż miasto w granicach administracyjnych częściowo znajduje się na mierzei i posiada dostęp zarówno do 

otwartego Morza Bałtyckiego jak Zatoki Puckiej, faktycznie dostęp ten wykorzystany jest od strony zatoki 

wyłącznie poprzez nieformalne przejścia oraz jedną kładkę rekreacyjną, a wykształcona struktura 

urbanistyczna skupiona jest wzdłuż wybrzeża morskiego. W Helu natomiast, chociaż miasto zlokalizowane 

jest na Półwyspie Helskim, z dostępem do Morza Bałtyckiego jak Zatoki Puckiej podobnie jak we 

Władysławowie, cała jego zwarta struktura skupia się przy porcie morskim, od strony zatoki, a dostęp do 

brzegu morskiego zapewniony jest poprzez jedno kąpielisko miejskie od strony morza oraz przez ścieżki 
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leśne prowadzące do plaży nadmorskiej. W wypadku Wolina, zlokalizowanego u ujścia rzeki Dziwny do 

Zalewu Szczecińskiego, mimo dostępu do zalewu i potencjalnych dwóch kierunków relacji miasto-woda 

(w stronę rzeki i w stronę zalewu), zwarta struktura urbanistyczna rozwinęła się wyłącznie nad rzeką, 

w skutek czego wykorzystany jest jeden kierunek w relacji z rzeką.  

Nowe Warpno stanowi specyficzny przypadek, posiadając na tyle urozmaiconą linię brzegową, że zwarta 

struktura urbanistyczna rozwija się w obrębie fragmentu terytorium miasta wysuniętego w kierunku 

Jeziora Nowowarpieńskiego. Jednocześnie całe miasto w granicach administracyjnych stanowi półwysep, 

który nie wykorzystuje w pełni możliwości wykształcenia dwukierunkowej relacji miasto-woda w kierunku 

Jeziora Nowowarpieńskiego oraz w kierunku Zalewu Szczecińskiego. Kamień Pomorski jest przypadkiem 

miasta zlokalizowanego u ujście rzeki Świniec do Zalewu Kamieńskiego (poprzez Zatokę Karpinka), którego 

struktura bardzo silnie ciąży jednak do wybrzeża zalewu. Miasto ma perspektywę rozwoju obecnej 

jednokierunkowej relacji miasto-woda do trzykierunkowej relacji, typowej dla miast u ujścia rzeki. 

Tabela 15 Typ przestrzenny miasta ze względu na relację miasto-woda w małych i średnich polskich miastach portowych 

Typ  Schemat Przykład miasta portowego w danym typie 
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Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem opracowanych map struktury przestrzennej małych miast portowych w Polsce 

(patrz: Załącznik 1) 

W oparciu charakter relacji miasto-woda dokonano klasyfikacji analizowanych miast na charakterystyczne 

typy przestrzenne (Tabela 15). W wypadku miast, które nie mają perspektywy rozwoju relacji miasto-woda 

(Stepnica, Tolkmicko, Frombork, Puck, Krynica Morska, Jastarnia, Łeba, Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, 

Świnoujście, Dziwnów, Elbląg) podziału dokonano ze względu na liczbę istniejących kierunków powiązań 

woda-ląd pomiędzy zwartą tkanką zabudowy a wodami morskimi. Wśród wymienionych miast 

wyróżniono typ przestrzenny: zatokowy, mierzejowy, półwyspowo-ujściowy, ujściowy dwubrzeżny 

i nadrzeczny. Police, mimo tego, że posiadają wykształconą strukturę urbanistyczną wyłącznie z jednej 

strony rzeki bez perspektywy rozwoju, zakwalifikowano do typu miast nadrzecznych razem z Elblągiem, 

ze względu na dominujący charakter śródlądowy. W wypadku miast, które posiadają potencjał rozwoju 

relacji woda-ląd w nowych kierunkach przeprowadzenie klasyfikacji było mniej oczywiste. Hel i Nowe 

Warpno sklasyfikowano jako miasta w typie półwyspowym, Wolin oraz Kamień Pomorski jako miasta 

w typie ujściowym jednobrzeżnym, natomiast Władysławowo tworzy wyjątkowy typ miasta 

wybrzeżowego.  

Wyróżniono następujące typy struktury miasta w relacji przestrzennej z wodą: 
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 Typ zatokowy - miasto położone jest nad brzegiem zatoki lub zalewu: Zatoki Puckiej, Zalewu 

Wiślanego, Kamieńskiego lub Szczecińskiego i posiada względnie prostą linię brzegową, choć 

w niektórych tego typu miastach występuje rzeka uchodząca do otwartego zbiornika, jest ona na tyle 

niewielka, że nie wpływa znacząco na ukształtowanie struktury miejskiej i stanowi marginalne 

znaczenie dla relacji miasto-woda (Stradanka w Tolkmicku), dominująca relacja miasto-woda 

występuje w jednym kierunku, wśród miast o strukturze zatokowej wyróżniono: Stepnicę, Puck, 

Tolkmicko, Frombork; 

 Typ wybrzeżowy - miasto położone nad brzegiem morskim posiadając jednocześnie dostęp do zatoki, 

chociaż właściwie zwarta struktura miejska opiera się wyłącznie o wybrzeże morskie, relacja miasto-

woda występuje w jednym kierunku, chociaż ze względu na potencjalne powiązanie z zatoką, jest to 

miasto z perspektywą ewolucji relacji miasto-woda, przykładem tego typu miasta jest Władysławowo; 

 Typ mierzejowy - charakteryzuje się zwykle wrzecionowatą strukturą uwarunkowaną ukształtowaniem 

terenu lądowego, gdzie miasto zlokalizowane jest pomiędzy dwoma akwenami wodnymi (np. Morze 

Bałtyckie i Zatoka Pucka, Zatoka Gdańska i Zalew Wiślany), relacja miasto-woda występuje w dwóch 

kierunkach (dwie krawędzie styku woda-ląd), wśród miast o strukturze mierzejowej wyróżniono: 

Krynicę Morską, Jastarnię; 

 Typ półwyspowy – miasto tego typu znajdujące się pomiędzy dwoma akwenami wodnymi (Morze 

Bałtyckie i Zatoka Pucka lub Zalew Szczeciński i Jezioro Nowowarpieńskie, charakteryzuje 

się terytorium wysuniętym w kierunku wody oraz dostępem od strony lądu wyłącznie z jednego 

kierunku, przez co jego kształt można określić jako półwyspowy, relacja miasto-woda występować 

może w dwóch kierunkach, jednak faktycznie zwarta struktura rozwinęła się wyłącznie od strony 

jednego z akwenów,  wśród miast o tego typu strukturze wyróżniono Hel i Nowe Warpno; 

 Typ półwyspowo-ujściowy– miasto charakteryzuje się dostępem do trzech akwenów: otwartego 

morza, zalewu oraz rzeki przez co jego rozwój przestrzenny jest dość ograniczony, posiada relacje 

miasto-woda w trzech kierunkach - dwukierunkową z rzeką oraz jednokierunkową z akwenem 

otwartym, a granice administracyjne miasta umożliwiają rozwinięcie powiązań przestrzennych 

w czterech równoległych kierunkach, miastem tego typu jest Dziwnów; 

 Typ ujściowy dwubrzeżny- miasto położone jest u ujścia rzeki do Morza Bałtyckiego, charakteryzuje 

się strukturą urbanistyczną zlokalizowaną po dwóch stronach rzeki (najczęściej stosunkowo 

symetrycznie, choć nie zawsze) z dostępem do morza jednak ciążącą w kierunku wód śródlądowych, 

relacja miasto-woda występuje w trzech kierunkach (trzy krawędzie styku woda-ląd), do miast tego 

typu zakwalifikowano: Łebę, Ustkę, Kołobrzeg, Darłowo, Świnoujście; 

 Typ ujściowy jednobrzeżny - miasto położone jest u ujścia rzeki do zalewu, w przeciwieństwie jednak 

do typu ujściowego dwubrzeżnego, charakteryzuje się zwartą strukturą urbanistyczną zlokalizowaną 

wyłącznie po jednej stronie rzeki, w wypadku miasta Wolin zwarta struktura ciąży w kierunku rzeki, 

a relacja miasto-woda występuje w jednym kierunku pomiędzy zwartą strukturą urbanistyczną, a 

rzeką, z możliwością ewolucji relacji w wypadku gdy zwarta zabudowa uzyskałaby dostęp do wód 

zalewu, natomiast w wypadku Kamienia Pomorskiego zwarta struktura ciąży w kierunku zalewu, rzeka 

przebiega przez niewielki odcinek miasta w granicach administracyjnych, jednak wciąż stwarza ona 

możliwość rozwoju relacji miasto-woda z obecnie jednokierunkowego do trzykierunkowego, w sytuacji 

gdy tkanka miejska rozwinęłaby się w kierunku północnym, po obu stronach rzeki; 

 Typ nadrzeczny - miasto położone nad rzeką, której wody w granicach miasta stanowią morskie wody 

wewnętrzne, struktura miasta zlokalizowana jest po dwóch stronach cieku wodnego (zwykle 

asymetrycznie), relacja miasto-woda występuje w dwóch kierunkach (dwie krawędzie styku woda-ląd), 
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jako typ nadrzeczny skladysfikowano Elbląg i Police, Police chociaż w granicach administracyjnych 

zawierają rzekę, to wykształcona struktura miejska nie leży bezpośrednio nad samym ciekiem wodnym. 

22.2. Relacja miasto – port 

Analizując strukturę przestrzenną w miastach portowych w relacji z wodą nie sposób pominąć tak istotny 

czynnik kształtujący ich rozwój przestrzenno-funkcjonalny jak sam port. Chociaż miasto i port stanowią 

dwa organizmy często oddzielone od siebie, ich funkcjonowanie oraz struktury przestrzenne są ze sobą 

wzajemnie powiązane i oddziałują na siebie, niekiedy wzmacniając wzajemnie swój rozwój, a czasem 

ograniczając i stwarzając konflikty przestrzenno-funkcjonalne (Krośnicka, 2018). Podstawowym 

elementem mającym wpływ na strukturę i funkcjonowanie portu, a co za tym idzie także miasta jest 

statek. Wpływa on zarówno na ukształtowanie akwatorium portowego, jego głębokość, funkcje 

poszczególnych terminali, stosowane rozwiązania technologiczne jak i wielkość zaplecza portowego 

i powiązania komunikacyjne (Zaremba, 1962). Na rozwój samego portu wpływ mają liczne 

uwarunkowania przyrodnicze związane z czynnikami hydro-geologicznymi oraz meteorologicznymi, 

aspekt historyczny, rozwój technologiczny, system zarządzania, zasięg przedpola i zaplecza portu, czynniki 

gospodarcze, a także możliwości technologiczne, przestrzenne i obsługi komunikacyjnej związane 

z profilem danego portu (Krośnicka, 2018). Spośród wymienionych czynników, szczególnie kwestia 

związana z możliwością rozwoju przestrzennego zaplecza portu oraz obsługi komunikacyjnej może 

powodować konflikt z celami rozwojowymi miasta.  

Ze względu na fakt tak ścisłego związku między strukturą portową i miejską, wielu urbanistów 

podejmowało badania nad ich wzajemnymi relacjami w różnorakich aspektach, począwszy od relacji 

gospodarczo-przestrzennych (Ducruet, 2006; Ducruet, Lee, 2006; O’Connor, 1989; Seassaro, 1996), przez 

relacje funkcjonalno-przestrzenne (Meyer, 1999; Vigarie, 1980; Zaremba, 1962), aż do relacji 

przestrzennych w kontekście ewolucji w czasie (Bird, 1973; Hoyle, 1989; Kochanowski, 1998; Krośnicka, 

2005; Notteboom, Rodrigue, 2005). Analizowane w tej pracy miasta portowe stanowią stosunkowo 

niewielkie jednostki osadnicze, do których powyżej wymienieni autorzy odnoszą się bardzo pobieżnie.  

Jednym z ważniejszych podziałów na typy przestrzenne miast portowych z perspektywy niniejszych badań 

jest podział przedstawiony przez Zarembę (1962). Autor wyróżnia cztery podstawowe elementy 

funkcjonalne miasta portowego: miasto, port, przemysł i sieć komunikacyjna, które są ze sobą powiązane 

funkcjonalnie. Zaznacza on, iż lokalizacja portu determinuje w pewnym stopniu lokalizację i formę 

przestrzenną struktury miejskiej, przemysłowej i komunikacyjnej. Zaremba wprowadza podział miast 

portowych na następujące typy zespołów: 

 zespół portowo-miejski położony nad pełnym morzem – port rozwija się wzdłuż brzegu morskiego, 

podczas gdy miasto rozwija się w głąb lądu lub zarówno port jak i miasto rozwijają się wzdłuż brzegu 

jednak w przeciwnych kierunkach, 

 zespół portowo-miejski położony w głębi lądu, w sąsiedztwie wybrzeża morskiego – jest to miasto 

portowe zlokalizowane przy wybrzeżu morskim, wykorzystując wklęsłość wybrzeża lub nad rzeką w 

bliskiej odległości od wybrzeża morskiego, gdzie port rozwija się w głąb lądu, natomiast miasto, chociaż 

ciąży w kierunku lądu, w swoim rozwoju zagospodarowuje także tereny wzdłuż wybrzeża morskiego, 

 zespół portowo-miejski położony w głębi lądu, w znacznym oddaleniu od morza (ten typ nie dotyczy 

niniejszego opracowania). 
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Jak już wspomniano, port jest jednym z kluczowych czynników rozwoju miasta portowego, a im mniejsze 

miasto, tym ściślejsza jest relacja miasto-port oraz miasto-woda i ich wzajemne oddziaływanie. Port 

o zasięgu lokalnym zajmuje stosunkowo niewielką powierzchnię, jednak jego struktura bardziej wnika 

w strukturę miasta, wchodząc z nim w interakcje (Zaremba, 1962). W małych miastach portowych, funkcje 

portowe oraz miejskie występują jednocześnie na niewielkiej powierzchni. W większości miast portowych 

polskiego wybrzeża port był czynnikiem w dużej mierze strukturyzującym układ urbanistyczny miasta 

poprzez sieć komunikacji obsługującej port lub narastanie funkcji miejskich związanych 

z funkcjonowaniem portu wokół niego (Grzelakowski, Krośnicka, 2007). Analizując zatem strukturę 

przestrzenną miast portowych małych i średniej wielkości należy uwzględnić relacje miasto - port.  

Tabela 16 Typ relacji miasto-port w małych i średnich polskich miastach portowych 

Typ  Schemat Przykłady 
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Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem map struktury przestrzennej małych miast portowych w Polsce (Załącznik 1) 
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Na podstawie wyznaczonego obszaru zwartej zabudowy miejskiej i jej krawędzi styku z obszarem 

terytorium portowego wyróżniono następujące typy relacji przestrzennej między strukturą miejską 

i portową, zaprezentowane w Tabeli 16: 

 Struktura przyległa jednostronna – miasto portowe zlokalizowane nad akwenem otwartym: morzem, 

zatoką lub zalewem, struktura miejska zlokalizowana jest przylegająco do granic portu, a port nie wnika 

w jej głąb tkanki miejskiej, struktury miasta i portu stanowią dwa, styczne obszary przestrzenne, 

wchodzące w interakcje oraz potencjalne konflikty na linii styku; 

 Struktura przyległa dwustronna – struktura portu rozciąga się wzdłuż rzeki, niekiedy sięgając do 

wybrzeża morskiego, jeśli takowe występuje w danym mieście, zwarta struktura miasta ciąży 

w kierunku lądowym, okalając strukturę portową z obu stron; 

 Struktura satelicka - struktura, w której historyczna tkanka miejska nie jest przestrzennie bezpośrednio 

powiązana z terytorium portowym i obie struktury stanowią jednostki satelickie powiązane ze sobą 

komunikacyjnie i funkcjonalnie jednak nie wpływające wzajemnie na swoją strukturę przestrzenną. 

Wprowadzona klasyfikacja koresponduje z klasyfikacją Zaremby (1962). Bazowano bowiem na podziale 

na miasta zlokalizowane nad pełnym morzem (struktura wybrzeżowa przyległa), miasta w sąsiedztwie 

wybrzeża morskiego (struktura morsko-rzeczna), miasta oddalone od brzegu morskiego (struktura 

nadrzeczna) oraz miasta śródlądowe posiadającą połączenie z morzem kanałem żeglugi (struktura 

satelicka). Ostatni typ w klasyfikacji doktorantki dotyczy Darłowa, którego port zlokalizowany jest nad 

morzem wraz z częścią tkanki miejskiej, jednak główna, zwarta struktura miasta oddalona jest od wybrzeża 

w górę rzeki, a także Police, w których zarówno port jak i miasto oddalone są od rzeki. Typ relacji miasto-

port w Helu zakwalifikowano jednak do typu nadmorskiego przyległego, w odróżnieniu od Zaremby, który 

opisał ten port jako przykład miasta portowego typu wyspowego lub półwyspowego, ponieważ struktura 

przestrzennej relacji była dla autorki kwestią pierwszorzędną nad samą lokalizacją geograficzną, z której 

wynika wyszczególniony przez Zarembę ostatni typ miasta portowego. 

22.3. Relacja port – woda 

Wśród analizowanych miast portowych w większości zlokalizowane są porty małe, gdzie ich wielkość 

dotyczy nie tyle samej powierzchni terytorium i akwatorium, co wielkość jednostek morskich jakie są 

w stanie do nich wpłynąć (Zaremba, 1962) Są to porty niebędące portami o podstawowym znaczeniu dla 

gospodarki krajowej – wyjątek stanowi Świnoujście, w którym to port, wchodząc w skład zespołu 

portowego Szczecin-Świnoujście ma znaczenie podstawowe. Zaremba (1962) dzieli owe małe porty na 

dwie kategorie: porty pełnomorskie oraz porty zatokowe. Do pierwszej grupy zalicza on porty 

w Kołobrzegu, Darłowie, Ustce, Łebie, Władysławowie oraz Helu. Porty te są strukturami zlokalizowanymi 

przy brzegu wód Morza Bałtyckiego w sposób pośredni, stanowiąc porty rzeczne ulokowane u ujścia rzek 

i posiadając falochrony kierujące osłaniające kanał żeglowny przy wyjściu w morze lub bezpośrednio przy 

wybrzeżu (Władysławowo i Hel) z falochronami prostopadłymi osłaniającymi akwatorium portowe 

wysunięte w morze. Drugą grupę małych portów według Zaremby stanowią tzw. porty zatokowe, do 

których zakwalifikowano: Nowe Warpno, Trzebież, Stepnicę, Wolin, Kamień Pomorski, Puck, Jastarnię, 

Tolkmicko, Braniewo oraz Elbląg. Są to porty oddalone od wybrzeża morskiego, zlokalizowane nad zatoką, 

zalewem lub nad rzeką. Bardziej rozbudowaną klasyfikację małych portów morskich proponuje Krośnicka 

(2002), dzieląc je na porty zatokowe, nadmorskie, u ujścia rzeki oraz rzeczne. Choć autorka w swoim 

artykule nie odnosi się do wszystkich analizowanych miast portowych, w oparciu o charakterystykę 
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zależności przestrzennych sformułowaną przez nią, opracowano zestawienie typów układów 

przestrzennych portów względem wody (Tabela 17). 

Tabela 17 Typ relacji port-woda w małych i średnich polskich miastach portowych 

Typ relacji 
port-woda Opis Schemat 

Typ wklęsły 
Porty wycofane w głąb lądu, ze względu na co zwykle nie posiadają znacznie 

wykształconych falochronów: Krynica Morska, Jastarnia, Puck, Kamień Pomorski, 
Stepnica, Tolkmicko, Frombork 

 

Typ wypukły 
Porty położone nad otwartym morzem, z akwatorium wysuniętym w stronę 

morza, posiadające w przybliżeniu kształt trapezu: Władysławowo, Hel, Nowe 
Warpno 

 

Typ  
prostopadły 

Porty zlokalizowane u ujścia rzeki do morza, gdzie nabrzeża portowe stanowią 
brzegi rzek, u ujścia rzeki znajdują się falochrony kierujące: Łeba, Ustka, Darłowo, 

Dziwnów, Kołobrzeg, Świnoujście 

 

Typ równoległy 
Porty zlokalizowane nad rzeką, , gdzie nabrzeża portowe stanowią brzegi rzek, 

akwatorium składa się z toru w korycie rzecznym oraz basenów portowych 
połączonych z rzeką bezpośrednio lub poprzez kanały: Elbląg, Wolin, Police 

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o klasyfikację Krośnickiej (2002) 

Relacja port-woda, szczególnie w małych i średnich miastach portowych, gdzie obszar portu często 

stanowi przestrzeń otwartą dla użytkowników przestrzeni publicznych i jest on charakterystyczną dla tych 

miast atrakcją turystyczną, stanowi istotny czynnik wpływający na występowanie powiązań między 

obszarem lądowym i wodnym w mieście. Relacja ta wpływa bowiem na rodzaj powiązań woda-ląd 

w miastach, mogąc stać się barierą lub wręcz przeciwnie - może wzmocnić owe powiązania. Typ relacji 

port-woda wpływa także na rozwój sieci przestrzeni publicznych, wśród których znajdować się może 

nabrzeże portu usytuowane wzdłuż rzeki, basenu portowego czy wysunięte w stronę wód otwartych 

w formie pirsu. 

23. Typy przestrzenne małych i średnich miast portowych w Polsce - konkluzje 

Na podstawie przeprowadzonej analizy relacji w aspekcie miasto-woda, miasto-port i port-woda 

stworzona została klasyfikacja przestrzenna małych i średnich miast portowych w Polsce. Schematyczne 

zobrazowanie wyróżnionych typów przestrzennych miast portowych przedstawiono w Tabeli 18, 

natomiast szczegółowy podział miast portowych wraz z elementami charakterystycznymi analizowanych 

relacji miasto-woda, miasto-port i port-woda zaprezentowano w Tabeli 19. Klasyfikacja ta pozwoli na 

rozpoznanie charakterystyki przestrzenno-funkcjonalnej analizowanych miast oraz na znalezienie 

podobieństw i różnic między poszczególnymi miastami. Posłuży ona w dalszej części pracy jako jeden 

z czynników stanowiących podstawę do grupowania miast portowych w celu wyłonienia 

reprezentatywnych przykładów miast dla każdej z charakterystycznych grup przestrzennych (patrz: 

rozdział 25.3). 
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Tabela 18 Klasyfikacja przestrzenna miast portowych w Polsce; źródło: opracowanie własne 

Klasyfikacja przestrzenna miast portowych 

Miasto przywodne Miasto otoczone wodą Miasto otaczające akwen 

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 Typ 6 Typ 7 

       
Źródło: opracowanie własne 

Poprzez analizę struktury przestrzeni miejskiej, struktury portowej, ich wzajemnych relacji oraz ich relacji 

przestrzennych z wodą, zbadano występujące zależności przestrzenne między tymi kluczowymi 

elementami tworzącymi miasto portowe. Biorąc pod uwagę rodzaj i kierunki powiązań między zwartą 

strukturą miejską, a wodą oraz potencjał rozwoju kierunków relacji miasto-woda, a także wpływ struktury 

portowej na funkcjonowanie całego ośrodka miejskiego wyznaczono dziewięć typów przestrzennych 

wśród małych i średnich miast portowych w Polsce. Spośród wymienionych czynników mających wpływ 

na wyszczególnione typy miast portowych, priorytetowym dla sklasyfikowania danego miasta był czynnik 

relacji miasto-woda oraz wynikająca z tego liczba kierunków relacji między zwartą tkanką urbanistyczną, 

a wodą oraz jej potencjał rozwoju. Zauważone podobieństwa w analizowanych relacjach występujących 

w miastach portowych umożliwiły wyróżnienie określonych typów przestrzennych miast portowych 

o zbliżonych cechach związanych z ich wodnym charakterem (Tabela 19): 

 Miasto przywodne. Wśród miast przywodnych wyróżnić można dwa rodzaje struktur 

przestrzennych (typ 1 i typ 2 Tabela 18). Miasta o strukturze typu 1 to miasta zlokalizowane nad 

morskimi wodami wewnętrznymi zatoki lub zalewu, o zwartej strukturze zabudowy typu 

zatokowego (wyjątkiem jest Kamień Pomorski o strukturze zabudowy typu ujściowego 

jednobrzeżnego, która jednak rozwinięta jest wzdłuż brzegu zalewu, a nie cieku wodnego). Tkanka 

zurbanizowana rozciąga się wzdłuż względnie prostej i łagodnej linii brzegowe. Miasto posiada 

dostęp do wody w jednym kierunku, prostopadłym do linii wybrzeża. Miasta typu 1 są ośrodkami 

małymi lub bardzo małymi, w których porty są niewielkie, ich struktura jest przyległa 

jednostronnie do tkanki miejskiej, a relacja port-woda jest typu wklęsłego. Miasta o strukturze 

typu 2 to miasta zlokalizowane u ujścia rzeki do zalewu, charakteryzujące się strukturą 

urbanistyczną rozwijającą się wzdłuż rzeki tylko po jednej jej stronie. Dostęp do obszarów 

wodnych występuje w jednym kierunku (w stronę rzeki), jednak relacja ta może ulec ewolucji 

i rozbudować się do relacji dwukierunkowej (od strony zalewu). Miastem tego typu jest Wolin, 

gdzie relacja występuje wyłącznie w jednym kierunki i żadne inne kierunki relacji nie są rozwinięte 

poprzez powiązanie przestrzeni publicznych z wodą. Port typu rzecznego rozciąga się wzdłuż rzeki 

stanowiąc przykład portu rzecznego, relacja miasto-port jest typu przyległego dwustronnego, 

gdzie miasto przylega do terenów portowych mających dostęp do rzeki. 

 Miasta otoczone wodą. Wśród miast otoczonych wodą wyróżnić można dwa rodzaje struktur 

przestrzennych (typ 3 i typ 4 Tabela 18). Miasta o strukturze przestrzennej typu 3 to miasta 

zlokalizowane jednocześnie nad dwoma rodzajami akwenów o bardzo urozmaiconej linii 

brzegowej. Dostęp do obszarów wodnych możliwy jest w dwóch kierunkach, chociaż nie jest on 

w pełni wykorzystany (nieliczne przestrzenie publiczne zapewniają dostęp do wody w drugim 

kierunku – przeciwnym do tego w którym rozwinęła się tkanka miejska). Relacja miasto-woda jest 

relacją typu wybrzeżowego lub półwyspowego z perspektywą rozwoju. Miasto rozwija się stycznie 
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do portu, a struktura samego portu w relacji z wodą jest typu wypukłego, z akwatorium portowym 

wychodzącym poza linię brzegową w stronę morza. Miasta o strukturze typu 4 to miasta 

zlokalizowane na mierzei, przez co znacznie ograniczony jest ich rozwój przestrzenny. Struktura 

tkanki urbanistycznej zdeterminowana jest podłużnym kształtem lądu, przez co formuje się ona 

we wrzecionowaty kształt, zazwyczaj rozciągają się wzdłuż jednej, głównej drogi, stanowiącej 

powiązanie komunikacyjne z sąsiednimi miejscowościami. Są to miasta bardzo małe ze względu 

na uwarunkowania przestrzenne, które posiadają dostęp do obszarów wodnych w dwóch, 

równoległych, przeciwległych kierunkach – z jednej strony do wód otwartego morza z drugiej zaś 

do morskich wód wewnętrznych zatoki lub zalewu. Porty w tych miastach są niewielkie, typu 

wklęsłego, natomiast relacja miasto-port jest typu przyległego jednostronnego. 

 Miasta otaczające akwen. Wśród miast otaczających akwen wyróżnić można trzy rodzaje struktur 

przestrzennych (typ 5, typ 6 i typ 7 Tabela 18). Miasta o strukturze typu 5 to miasta śródlądowe, 

położone nad rzeką, gdzie relacja miasto-woda zazwyczaj występuje w dwóch przeciwległych 

kierunkach zbieżnych do siebie. Teren portu rozciąga się wzdłuż rzeki pozostając z nią w relacji 

typu rzecznego. Miastem tego typu jest Elbląg i Police. Są to miasta małe oraz średniej wielkości, 

które zazwyczaj rozciągają się wzdłuż rzeki, asymetrycznie po obu jej stronach. Police, których port 

zlokalizowany jest nad rzeką, faktycznie nie posiada bezpośredniego powiązania między zwartą 

strukturą miejską a rzeką, zatem ze względu na brak ścisłych powiązań między  strukturą 

urbanistyczną a obszarem wodnym przypadek ten nie będzie poddawany analizie w dalszym 

etapie prac. Miasta o strukturze typu 6 to miasta zlokalizowane u ujścia rzeki do morza. Są to 

ośrodki małe oraz średniej wielkości, charakteryzujące się strukturą urbanistyczną zlokalizowaną 

po dwóch stronach rzeki, z dostępem do morza, jednak ciążącą w kierunku wód śródlądowych. 

Dostęp do obszarów wodnych występuje w trzech kierunkach (w kierunku dwóch nabrzeży rzeki 

oraz prostopadle do brzegu morskiego). Relacja port-woda występuje w typie kierującym, 

a terytorium portu rozciąga się wzdłuż rzeki dochodząc granicami do wybrzeża morskiego, gdzie 

występują falochrony kierunkowe. Relacja miasto-port w tych miastach jest typu przyległego 

dwustronnego (wyjątkiem jest Darłowo, które dodatkowo posiada rozczłonkowaną strukturę 

w relacji miasto-port typu satelickiego). Miasto o strukturze typu 7 jest miastem zlokalizowanym 

między morzem a zalewem, w którym struktura urbanistyczna silnie uwarunkowana jest 

ograniczeniami związanymi z otoczeniem przez obszary wodne. Miasto to rozciąga się wzdłuż 

wybrzeża, ze względu na ograniczenia przestrzenne. Relacja miasto-woda jest typu 

półwyspowego ujściowego. Chociaż dostęp do obszarów wodnych występuje w trzech 

równoległych kierunkach, z perspektywą rozwoju do czterech kierunków (wybrzeża morskie, dwa 

nabrzeża ujścia zalewu oraz wybrzeże zalewu od strony zaplecza), to przestrzenie publiczne 

rozwinięte są wyłącznie na dwóch kierunkach relacji woda-ląd. Relacja port-woda jest typu 

kierującego, z charakterystycznymi falochronami kierującymi u ująsic rzeki do morza. Relacja 

miasto-port rozwinęła się głównie u ujścia rzeki. Miastem o strukturze typu 7 jest Dziwnów. 

Chociaż zwarta struktura urbanistyczna wykształciła się w trójstronnej relacji z wodą, to 

przestrzenie publiczne posiadają jedynie relację w dwóch kierunkach (z morzem oraz z rzeką). 

Tabela 19 Typy przestrzenne małych i średnich miast portowych w Polsce 

TYP KIER. MIASTO WIELKOŚĆ 
TYP RELACJI 

M-W 
TYP RELACJI 

M-P 
TYP RELACJI 

P-W 

M
i

as
t

a p
rz

yw o
d

n
e

 TYP 1 1 Puck Małe Zatokowy Przyległy j-k Wklęsły 

Stepnica B. małe Zatokowy Przyległy j-k Wklęsły 
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Tolkmicko B. małe Zatokowy Przyległy j-k Wklęsły 

Frombork B. małe Zatokowy Przyległy j-k Wklęsły 

Kamień Pomorski Małe Ujściowy 
jednobrzeżny 

Przyległy j-k Wklęsły 

TYP 2 1   Wolin B. małe Ujściowy 
jednobrzeżny 

Podłużny Równoległy 

M
ia

st
a 

o
to

cz
o

n
e

 w
o

d
ą

 TYP 3 2 Władysławowo Małe Wybrzeżowy Przyległy j-k Wypukły 

Hel B. małe Półwyspowy Przyległy j-k Wypukły 

Nowe Warpno B. małe Półwyspowy Przyległy j-k Wypukły 

TYP 4 2 Krynica Morska B. małe Mierzejowy Przyległy j-k Wklęsły 

Jastarnia B. małe Mierzejowy Przyległy j-k Wklęsły 

M
ia

st
a 

 

o
ta

cz
aj

ąc
e

 a
kw

e
n

 

TYP 5 2 Elbląg Średnie Nadrzeczny Podłużny Równoległy 

TYP 6 3 Łeba Małe Ujściowy Przyległy d-k Prostopadły 

Ustka Małe Ujściowy Przyległy d-k Prostopadły 

Darłowo Małe Ujściowy Satelicki Prostopadły 

Kołobrzeg Średnie Ujściowy Przyległy d-k Prostopadły 

Świnoujście Średnie Ujściowy Przyległy d-k Prostopadły 

TYP 7 3 Dziwnów B. małe Półwyspowo-
ujściowy 

Przyległy d-k Prostopadły 

Źródło: opracowanie własne 

Najczęściej występującym typem miasta portowego jest miasto typu 1, zlokalizowane nad wodami 

otwartymi zalewu lub zatoki w każdym z trzech nadmorskich województw, z jednym kierunkiem relacji 

woda-ląd (Puck, Stepnica, Tolkmicko, Frombork, Kamień Pomorski) oraz miasto typu 6, zlokalizowane 

u ujścia rzeki do morza w województwie pomorskim oraz zachodnio-pomorskim, po obu jej stronach, 

w których istnieje trójkierunkowa relacja woda-ląd (Łeba, Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, Świnoujście). Miasta 

typu 6 (zlokalizowane u ujścia rzeki do morza) oraz typu 5 (nadrzeczne) są typami miast zawierającymi 

największe z analizowanych miast (co najmniej 40% miast średniej wielkości oraz co najmniej 50% miast 

małych). Opracowane zestawienie, stanowiące syntezę zebranych danych dotyczących charakterystyki 

przestrzennej miast portowych w kontekście ich wodnego charakteru posłuży w dalszym etapie prac nad 

analizą struktury sieci przestrzeni publicznych, zawierających niebieskie przestrzenie publiczne 

w badanych miastach, do celów porównawczych i umożliwi zbadanie zależności między typem miasta 

a charakterystyką sieci przestrzeni publicznych oraz między wielkością miasta a siecią przestrzeni 

publicznych. 

24. Niebieskie przestrzenie publiczne w miastach portowych w Polsce jako element sieci 

przestrzeni publicznych 

W analizowanych miastach zidentyfikowano co najmniej jeden przykład z każdego z 11 typów niebieskich 

przestrzeni publicznych opisanych w części III: plac wodny, targ nadwodny, wodny węzeł komunikacyjny, 

przestrzeń rekreacyjna (w podziale na: nadwodny plac sportowy i kąpielisko), zieleń nadwodna, bulwar 

nadwodny, pirs lub molo, tor wodny, most lub kładka piesza, ścieżka nadwodna i ciek naturalny. 

Przestrzenie te stanowią często kluczowe elementy całej sieci przestrzeni publicznych w miastach 

portowych. Krótka charakterystyka wszystkich zidentyfikowanych przestrzeni publicznych przedstawiona 

jest poniżej. 
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Plac  miejski, rozumiany jako  poligonalna przestrzeń publiczna na lądzie, o charakterze  

reprezentacyjnym, służący zgromadzeniom publicznym oraz rekreacji, występuje w połowie 

analizowanych miast portowych w Polsce. Jest to najczęściej niewielki plac, zlokalizowany w historycznym 

centrum miejscowości  otoczony przez zabudowę z elementami małej architektury, gdzie często widoczne 

jest nadal jego powiązanie z portem poprzez inną przestrzeń publiczną taką jak bulwar, ulica handlową 

czy system placów (Puck, Kamień Pomorski, Nowe Warpno, Tolkmicko). Taki typ przestrzeni publicznej 

występuje w większości miast przywodnych, gdzie miasto zlokalizowane zostało przy brzegu morza lub 

zalewu, a centrum miejscowości historycznie było nieco oddalone od samego wybrzeża. Plac miejski 

występuje także w Nowym Warpnie, Władysławowie, Krynicy Morskiej czy w Elblągu, spośród których, 

w trzech ostatnich place te nie znajdują się w historycznej części miasta i są to place często powiązane 

z obiektami kultury (centrum kultury, scena z widownią). W większości miast otaczających akwen typu 5, 

ten typ przestrzeni publicznej nie występuje. Znaleźć go można jedynie w Darłowie oraz w Świnoujściu. 

Plac miejski nie jest zatem popularną formą przestrzeni publicznej w miastach zlokalizowanych u ujścia 

rzeki, a także nie występuje w ogóle w analizowanych miastach portowych o strukturze wydłużonej 

i otoczonej przez obszary wodne, w których jest ograniczona możliwość rozwoju przestrzennego: miasta 

typu 4 (Krynica Morska, Jastarnia), typu 7 (Dziwnów), typu 2 (Wolin) oraz częściowo typu 3 (Hel). 

Tabela 20 Przykłady placów wodnych w miastach portowych w Polsce, źródło: opracowanie własne 

 
Plac wodny przy bulwarze Szymańskiego w Kołobrzegu 
(Fot. J. Breś 2020)  

 
Plac wodny w Kamieniu Pomorskim (Fot. J. Breś 2020) 

 
Widok satelitarny przestrzeni (geoportal.gov.pl) 

 
Widok satelitarny przestrzeni (geoportal.gov.pl) 

Odpowiednik placu miejskiego powiązany ze środowiskiem wodnym – czyli tzw. plac wodny –  stanowi 

niebieską przestrzeń publiczną, która wykształciła się w siedmiu spośród osiemnastu analizowanych miast 

portowych. W przeciwieństwie do lądowego placu miejskiego, występuje ona w większości miast 

portowych typu osiowego, gdzie występuje ona w rejonie samego ujścia rzeki do morza, zarówno przy 

wybrzeżu morskim, jak i nad rzeką (Darłowo, Kołobrzeg, Ustka). Plac wodny, jak wynika z badań, niekiedy 
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występuje w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki (Darłowo), częściej jednak stanowi poszerzenie bulwaru 

nadwodnego ciągnącego się wzdłuż rzeki, gdzie znajduje się pomnik lub obiekt związany z portową 

tożsamością miasta (Kołobrzeg, Ustka) lub odbywają się zgromadzenia czy wydarzenia kulturalne (Elbląg). 

Place wodne ulokowane od strony morza lub zalewu posiadają pośredni dostęp do obszaru wodnego 

poprzez bulwar nadwodny – oddzielony różnicą poziomu posadzki, jej rodzajem, barierkami lub 

elementami małej architektury lub plażę (Ustka, Stepnica, Kamień Pomorski, Krynica Morska, Darłowo). 

Plac wodny, nawet jeśli nie sąsiaduje bezpośrednio fizycznie z wodą, posiada zawsze powiązanie 

sensoryczne – poprzez widok, a także zapach i dźwięk oraz widoczny jest silny charakter morski często 

dodatkowo podkreślony elementami małej architektury i wykończenia tego wnętrza urbanistycznego. Ten 

typ niebieskiej przestrzeni publicznej występuje w mniej niż połowie miast. Znajdziemy go w miastach 

otaczających akwen (typ 5 i 6)  oraz w jednym z miast otoczonych wodą (typ 4)– Krynicy Morskiej. Place 

niebieskie w analizowanych miastach portowych w Polsce są styczne jedną lub dwoma krawędziami do 

akwenu (np. Darłowo) lub są oddalone od linii brzegu i posiadają pośrednią relację z obszarem wodnym. 

Place w niektórych miastach są powiązane z obszarem wodnym poprzez przylegający do nich bulwar 

nadwodny (Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Krynica Morska, Stepnica) czy plażę (Darłowo, Ustka) lub molo 

(Kołobrzeg) tworząc razem spójny zespół przestrzenny. Niekiedy place niebieskie ukształtowane są 

wielopoziomowo, niczym widownia skierowana w stronę wodnej sceny, w celu zapewnienia jak 

najatrakcyjniejszego widoku na wodę dla użytkowników (Kamień Pomorski, Kołobrzeg). Wybrane 

przykłady zamieszczono w Tabeli 20. 

Targ nadwodny, choć od czasów starożytnych był popularną formą przestrzeni publicznej, szczególnie 

w miastach portowych gdzie zachodziła rozwinięta wymiana towarów, obecnie jest rzadko spotykany. 

Śródlądowe place targowe można spotkać w Elblągu, Świnoujściu, Tolkmicku czy Ustce, jednak nie są one 

związane z wodą oraz nie charakteryzują się unikalnym portowym charakterem związanym z tymi 

miejscowościami. Niekiedy organizowane są okazjonalne targi w przestrzeniach placów czy ulic jednak 

mają one bardziej funkcję rekreacji, jako ciekawe wydarzenie kulturalne, niż handlu.  

Tabela 21 Przykład targu nadwodnego w Dziwnowie, źródło: opracowanie własne 

 
Targ rybny przy nabrzeżu północnym w Dziwnowie (Fot. J. Breś 2020) 

 
Widok satelitarny przestrzeni 

(geoportal.gov.pl) 
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Choć wciąż sporadycznie można spotkać formy wymiany handlowej na nabrzeżach portowych czy na 

plażach przy przystaniach rybackich, to z pewnością nie stanowi to dominującej funkcji tych przestrzeni, a 

funkcja handlowa związana z towarami przewożonymi drogą wodną przeniosła się do sklepów, hurtowni 

czy punktów pierwszej sprzedaży ryb. Sezonowy targ rybny funkcjonuje przy porcie rybackim w Dziwnowie 

(Tabela 21), a w 2019 roku utworzono także targowiska rybne, w formie sezonowo funkcjonujących 

zadaszonych wiat, przy nabrzeżach portowych w Darłowie oraz w Ustce. W miastach portowych częściej 

spotykaną formą funkcji usługowej związaną ze sprzedaży ryb są hale targowe (Kołobrzeg) lub centralne 

punkty sprzedaży ryb (Hel), które nie zawsze zlokalizowane są przy brzegu morskim. 

Niemalże w każdym z miast portowych znajduje się plac przy węźle komunikacyjnym, stanowiący teren 

przy dworcu kolejowym oraz autobusowym lub węzeł komunikacyjny z przystankami wyposażony w małą 

architekturę w postaci ławek, stojaków rowerowych, elementów oświetlenia czy zieleni oraz zadaszonych 

wiat. Jedynie w mniejszych miejscowościach takich jak Frombork, Nowe Warpno oraz Dziwnów nie 

występują na dzień dzisiejszy tego typu place integrujące różne formy oraz linie komunikacyjne transportu 

lądowego, a jedynie tradycyjne przystanki autobusowe zlokalizowane wzdłuż głównej drogi.  

Tabela 22 Przykłady węzłów wodnych w miastach portowych w Polsce, źródło: opracowanie własne 

 
Basen portu morskiego w Tolkmicku w trakcie regat 
(Fot. J. Breś 2019) 

 
Marina Solna w Kołobrzegu (Fot. J. Breś 2020) 

 
Widok satelitarny przestrzeni (geoportal.gov.pl) 

 
Widok satelitarny przestrzeni (geoportal.gov.pl) 

Wodnymi węzłami transportu (Tabela 22) mogą być terminale pasażerskie, a także baseny portów i 

przystani. Terminal pasażerski oraz przeprawa promowa znajduje się w porcie w Świnoujściu i jest 

powiązana z dworcem kolejowym i autobusowym. Z kolei baseny portowe czy przystanie jachtowe 

znajdują się w każdym z badanych miast portowych w mniej lub bardziej rozbudowanej formie. Chociaż w 
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każdym z miast występuje port morski, niektóre z basenów portowych są niedostępne dla użytkowników 

zarówno fizycznie jak i wizualnie – te baseny chociaż są istotne ze względu funkcjonowania miasta nie 

zostały oznaczone na schematach jako niebieskie przestrzenie publiczne. Funkcję niebieskich przestrzeni 

komunikacyjnych pełnią także redy portowe, stanowiące element akwatoriów portowych w portach 

w Świnoujściu, Darłowie, Kołobrzegu, Ustce, Łebie, Władysławowie, są one jednak zlokalizowane na 

obszarach śródwodnych poza granicami administracyjnymi miasta. 

Popularną funkcją przestrzeni publicznej w miastach portowych jest także funkcja sportu i rekreacji. Place 

sportowo-rekreacyjne w formie boisk, placów zabaw, parków jordanowskich czy siłowni na świeżym 

powietrzu znajdują się w niemalże każdej z analizowanych miejscowości. Zazwyczaj nie mają one jednak 

istotnego powiązania z tkanką wodną, chociaż w wypadku Darłowa, Dziwnowa, Pucka oraz Stepnicy 

występujące tam siłownie na powietrzu, place zabaw oraz boisko plażowe znajdują się w sąsiedztwie 

morza, z dostępem do obszaru wodnego bezpośrednio lub za pośrednictwem placu niebieskiego, bulwaru 

nadwodnego czy plaży. Wyróżnione podczas analizy przestrzenie sportowo-rekreacyjne mają charakter 

w pełni dostępny bez żadnych ograniczeń, a zatem nie zaliczono do nich zewnętrznych terenów miejskich 

ośrodków sportu czy stadionów, które stanowią wygrodzoną przestrzeń, dostępną jedynie 

w wyznaczonym czasie, w czasie wydarzeń sportowych lub dla uprzywilejowanej grupy użytkowników 

(uczniów, członków klubu lub odpłatnie). Do tego typu przestrzeni nie zakwalifikowano również 

ogrodzonych terenów sportowych przy jednostkach oświatowych, a także placów w osiedlowych 

przestrzeniach pół-prywatnych z ograniczonym dostępem. 

W wypadku nadwodnych przestrzeni rekreacyjnych zdecydowanie najczęściej wyróżnić można obszary 

kąpielisk przy plażach publicznych. Niebieską przestrzenią sportowo-rekreacyjną są także boiska plażowe 

stanowiące element kąpielisk. Choć strzeżone kąpieliska wydzielone na podstawie uchwał rady miasta 

stanowią często jedynie fragmenty istniejących plaż i sąsiadujących wód, faktycznie wody przybrzeżne 

użytkowane są jako kąpieliska w znacznie szerszym zakresie przestrzennym. Zazwyczaj kąpieliska 

w polskich miastach portowych zlokalizowane są przy plażach od strony otwartych wód Morza Bałtyckiego 

lub wód zatoki czy zalewu – jedyne kąpielisko od strony rzeki zidentyfikowano w Wolinie. Kąpieliska 

najczęściej stanowią wydzielony za pomocą boi obszar wodny, niekiedy jednak osłonięte są przez ostrogi 

lub pirsy. W Polsce nie zidentyfikowano przestrzeni sportowo-rekreacyjnych w formie pływających 

platform. 

Wody otwarte stanowić mogą także istotną przestrzeń sportowo-rekreacyjną. Obszary wód morskich 

oddalone od brzegu wykorzystywane są jako przestrzeń do uprawiania sportów wodnych takich jak 

windsurfing, kitesurfing czy żeglarstwo sportowe. Poza tym, coraz bardziej popularną formą rekreacji 

wodnej jest płetwonurkowanie, szczególnie w rejonie Półwyspu Helskiego, gdzie występują liczne obiekty 

podwodne udostępnione do zwiedzania dla płetwonurków (np. w okolicach Helu). W przeciwieństwie do 

lądowych terenów sportowo-rekreacyjnych takich jak boiska sportowe czy place zabaw, które 

dedykowane są tylko i wyłącznie tego rodzaju aktywności, wodne przestrzenie są bardziej wielofunkcyjne 

ze względu na dynamikę i głębię samego obszaru wodnego. Przeważnie jednak, akweny sportowo-

rekreacyjne, w których uprawiane są sporty wodne, turystyka wrakowa czy regaty, oddalone są od linii 

brzegu i znajdują się już poza granicami administracyjnymi miast portowych. Przykłady nadwodnych 

przestrzeni rekreacyjnych zamieszczono w Tabeli 23. 
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Tabela 23 Przykłady nadwodnych przestrzeni rekreacyjnych w miastach portowych w Polsce, źródło: opracowanie własne 

 
Kąpielisko we Władysławowie (Fot. J. Breś 2017) 

 
Plac sportowo-rekreacyjny w Darłowie (Fot. J. Breś 2020) 

 
Widok satelitarny przestrzeni (geoportal.gov.pl) 

 
Widok satelitarny przestrzeni (geoportal.gov.pl) 

Przestrzenie zielone użytkowane rekreacyjnie takie jak parki czy zieleńce stanowią typ przestrzeni semi-

naturalnej występujący w różnej skali w każdym z analizowanych miast portowych. Tereny zieleni 

nadwodnej można uznać za niebieskie przestrzenie publiczne w wypadku, gdy bezpośrednio graniczą 

z obszarem wodnym lub występuje co najmniej relacja niematerialna poprzez widok na sąsiadujący akwen 

oraz wyczuwalny nadmorski lub nadrzeczny charakter miejsca. Bezpośrednia relacja między zielenią 

miejską, a obszarem wodnym występuje w wypadku zieleńca przylegającego do rzeki Wieprzy w Darłowie, 

w Ustce, gdzie zielony skwer przy bulwarze portowym znajduje się bezpośrednio przy basenie portowym. 

Najczęściej obszar parku czy zieleńca posiada dostęp do obszaru wodnego za pośrednictwem plaży (Puck, 

Hel, Kołobrzeg, Tolkmicko) lub bulwaru nadwodnego (Kamień Pomorski, Darłowo, Elbląg, Jastarnia, 

Świnoujście), jednak zapewniony jest ciąg widokowy na obszar wód morskich, dzięki czemu teren ten 

pozostaje w relacji z wodą. Przykłady nadwodnych przestrzeni zielonych zamieszczono w Tabeli 24. 

Publiczne przestrzenie naturalne użytkowane ekstensywnie na potrzeby rekreacji przez użytkowników 

miast portowych znajdują się w każdym z miast w postaci terenów lądowych oraz wodnych. Obszarami 

pochodzenia naturalnego o dominującej funkcji ekologicznej na obszarach miast mogą być tereny leśne, 

zadrzewione lub łąkowe, ale także obszary powiązane ze środowiskiem wodnym takie jak tereny 

podmokłe, tereny przybrzeżne porośnięte wydmami czy szuwarami, a także same obszary wodne czy cieki 

wodne, które nie są zdominowane przez działalność ludzką. Mogą one posiadać odpowiedni status 

prawny, obejmujący je odpowiednią formą ochrony przyrody na mocy Ustawy o ochronie przyrody48, jako: 

                                                           
48 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 poz. 916) 
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park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowe, obszar chronionego krajobrazu, obszary Natura 

2000, pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytek ekologiczny lub zespół przyrodniczo-

krajobrazowy, z czego cztery ostatnie ustanawiane są przez władze miasta. Obszary te ze względu na swój 

naturalny charakter i ekstensywne użytkowanie nie zostały poddane kolejnym analizom. 

Tabela 24 Przykłady zieleni nadwodnej w miastach portowych w Polsce, źródło: opracowanie własne 

 
Zieleń miejska przy porcie w Wolinie (Fot. J. Breś 2020) 

 
Park nadwodny ze sceną w Stepnicy (Fot. J. Breś 2020) 

 
Widok satelitarny przestrzeni (geoportal.gov.pl) 

 
Widok satelitarny przestrzeni (geoportal.gov.pl) 

Przestrzeń publiczną o charakterze linearnym w miastach przede wszystkim stanowią drogi i ulice. Wśród 

nich wyróżnić można specyficzny rodzaj ulicy – ulica handlowa, która ze względu na ofertę usługową lokali 

znajdujących się wzdłuż niej, nie stanowi wyłącznie trasy komunikacyjnej, lecz jest atrakcyjną przestrzenią 

dla użytkowników pieszych. Ulice handlową zidentyfikowano w większości analizowanych miast 

portowych. W miastach typu osiowego oraz asymetrycznego zwykle jest to ulica zlokalizowana 

prostopadle do rzeki doprowadzająca użytkownika bezpośrednio nad jej brzeg lub do bulwaru 

prowadzącego w stronę wody (Darłowo, Łeba, Świnoujście, Elbląg). Ulica handlowa często powiązana jest 

z placem miejskim i biegnie ona w stronę tego placu lub od placu w stronę portu morskiego prostopadle 

do wybrzeża tak jak ma to miejsce w Pucku, Tolkmicku i Władysławowie. W pozostałych miastach typu 

stycznego, w których występuje ulica handlowa tj. w Kamieniu Pomorskim i Stepnicy, stanowi ona 

przestrzeń publiczną w centrum miejscowości nie powiązaną z wybrzeżem czy portem, lecz stanowiącą 

łącznik między dwoma punktami usług publicznych lub kultury. W miastach rozciągających się wzdłuż 

wybrzeża, ulica handlowa często stanowi rodzaj trzonu biegnącego równolegle do brzegu morskiego, tak 

jak w Dziwnowie, Helu, Jastarni oraz częściowo w Krynicy Morskiej.  
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Tabela 25 Przykłady torów wodnych w miastach portowych w Polsce, źródło: opracowanie własne 

 
Tor wodny – Świnoujście (Fot. J. Breś 2020) 

 
Tor wodny na rzece Elbląg w Elblągu (Fot. J. Breś 2017) 

 
Widok satelitarny przestrzeni (geoportal.gov.pl) 

 
Widok satelitarny przestrzeni (geoportal.gov.pl) 

W miastach portowych, nie mniej ważne niż kolej, drogi czy ulice są tory wodne, będące wytyczonymi 

szlakami nawigacyjnymi na obszarach morskich. Tory wodne na obszarach miast mogą występować 

wzdłuż żeglownych cieków wodnych, ale także mogą to być tory podejściowe do portów od strony morza 

lub zalewu lub tory wodne na określonych trasach żeglugi morskiej między różnymi portami. Przykłady 

nadwodnych przestrzeni torów wodnych zamieszczono w Tabeli 25. 

Przestrzenią publiczną o kluczowym znaczeniu dla kształtowania tożsamości analizowanych miast 

portowych, z którą zazwyczaj są one utożsamiane, są bulwary nadwodne rozciągające się wzdłuż wód 

morskich. Bulwar stanowi istotną przestrzeń publiczną o funkcji reprezentacyjnej i komunikacyjnej, 

a często wykorzystywany jest w celach rekreacyjnych oraz okresowo w celach handlowych np. podczas 

sezonowych jarmarków czy targów okazjonalnych. W miastach portowych ten rodzaj przestrzeni 

publicznej kształtował się wzdłuż wody w pobliżu portu, niemalże od czasów ich założenia. Na nabrzeżu 

portowym miała miejsce intensywna wymiana handlowa, dostępne były wielorakie usługi, a także kwitło 

życie towarzyskie. Po okresie rewolucji przemysłowej i „odwróceniu się” miast od wody, na przełomie XX 

i XXI w. nastąpił ponowny rozkwit życia wzdłuż poprzemysłowych nabrzeży w skutek popularyzacji 

rewitalizacji przestrzeni frontów wodnych miast. Bulwar nadwodny zlokalizowany jest bezpośrednio nad 

rzekami  lub od strony otwartego morza w miastach otaczających akwen (typ 5 i 6), takich jak Elbląg, 

Darłowo, Kołobrzeg, Świnoujście, Ustka, Łeba. W Dziwnowie oraz Wolinie bulwar nadwodny 

zlokalizowany jest wyłącznie od strony rzeki, a także wokół basenów portów i przystani. W Helu bulwar 

nadwodny zlokalizowany jest wzdłuż zatoki przy kąpielisku miejskim oraz przy basenie portowym. 

W Pucku, Kamieniu Pomorskim, Stepnicy, Tolkmicku, Fromborku bulwary nadwodne zazwyczaj 
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przebiegają wokół basenów portowych. Niekiedy występują bulwary dwupoziomowe – z miejscowym 

obniżeniem (np. Krynica Morska, Dziwnów) lub bulwary o formie kaskadowej (np. Elbląg). Przykłady 

bulwarów nadwodnych zamieszczono w Tabeli 26. 

Tabela 26 Przykłady bulwarów nadwodnych w miastach portowych w Polsce, źródło: opracowanie własne 

 
Bulwar nadwodny – Nowe Warpno (Fot. J. Breś 2020) 

 
Bulwar nadwodny w Darłowie (Fot. J. Breś 2020) 

Widok satelitarny przestrzeni (geoportal.gov.pl) 
 

Widok satelitarny przestrzeni (geoportal.gov.pl) 

Podczas gdy w każdym analizowanym mieście zaobserwowano występowanie bulwaru nadwodnego, 

powiązanego bezpośrednio lub pośrednio z tkanką wodną, bulwary śródlądowe występują jedynie 

w połowie tych miast, gdzie zorientowane są równolegle do brzegu w głębi lądu (Elbląg, Kołobrzeg, 

Świnoujście, Ustka, Władysławowo) lub prowadzą prostopadle od centrum w kierunku wody (Darłowo, 

Dziwnów, Krynica Morska, Łeba, Władysławowo). W pozostałych miejscowościach, reprezentacyjny 

bulwar znajduje się wyłącznie nad wodą, a w głębi terytorium rolę liniowych powiązań w sieci przestrzeni 

publicznych pełnią ulice handlowe. 

Zwieńczeniem reprezentacyjnych bulwarów w miastach portowych są przestrzenie wysunięte w stronę 

obszaru wodnego stanowiące molo, falochron portowy, pirs lub pomost. W większości pełnią one funkcję 

reprezentacyjną oraz stanowią atrakcyjną, spacerową przestrzeń do rekreacji mieszkańców i turystów. 

Niekiedy są one także elementem infrastruktury portowej i stanowią nabrzeża przeładunkowe lub 

cumownicze osłaniające baseny portowe. Tego typu niebieskie przestrzenie publiczne znajdują się 

w każdym z analizowanych miast z wyjątkiem Elbląga. Przykłady niebieskich przestrzeni w typie molo, 

pomost zamieszczono w Tabeli 27. 
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Tabela 27 Przykłady pomostów w miastach portowych w Polsce, źródło: opracowanie własne 

 
Molo w Jastarni (Fot. J. Breś 2021) 

 
Pirs w porcie morskim w Helu (Fot. J. Breś 2019) 

 
Widok satelitarny przestrzeni (geoportal.gov.pl) 

 
Widok satelitarny przestrzeni (geoportal.gov.pl) 

O ile molo czy pirs są charakterystycznymi formami przestrzeni publicznych dla miast portowych 

zlokalizowanych nad otwartym akwenem takim jak morze, zatoka czy zalew, tak od strony rzeki 

charakterystyczną formą przestrzeni spełniającą funkcję komunikacyjną są mosty i kładki piesze 

umożliwiające przeprawę na drugą stronę cieku wodnego bez użycia transportu wodnego (Tabela 28). Nie 

mniej jednak, w wypadku nadrzecznej tkanki urbanistycznej również występować mogą wysunięte pirsy 

czy pomosty zlokalizowana w obrębie basenów portowych wycofanych w stronę lądu. 

Chociaż mosty przeznaczone mogą być dla różnego rodzaju środków transportu: mosty kolejowe, 

samochodowe lub pieszo-rowerowe, to z punktu widzenia przeprowadzanych badań, istotne będą jedynie 

mosty przystosowane do ruchu pieszego, zarówno te pieszo-samochodowe jak i kładki wyłącznie dla 

użytkowników niezmotoryzowanych. Te występują w dziesięciu spośród analizowanych miast, w których 

występują cieki naturalne (Kamień Pomorski, Wolin, Tolkmicko, Frombork, Dziwnów, Elbląg, Darłowo, 

Łeba, Kołobrzeg, Ustka). W Świnoujściu zamiast mostu funkcjonuje miejska przeprawa promowa 

kursująca co dwadzieścia minut. Oprócz tradycyjnych, nieruchomych mostów pieszo-jezdnych oraz kładek 

pieszych istnieją rozwiązania mostów mobilnych takich jak zwodzony most na Starym Mieście w Elblągu, 

most rozsuwany w Darłowie czy obrotowa kładka piesza w Ustce.  
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Tabela 28 Przykłady mostów w miastach portowych w Polsce, źródło: opracowanie własne 

 
Kładka przez rzekę Karpinkę w Kamieniu Pomorskim 
(Fot. J. Breś 2020) 

 
Most zwodzony w Elblągu (Fot. J. Breś 2017) 

 
Widok satelitarny przestrzeni (geoportal.gov.pl) 

 
Widok satelitarny przestrzeni (geoportal.gov.pl) 

Kolejną liniową formą przestrzeni publicznej jest ścieżka. Ten typ ciągu komunikacyjnego dedykowany jest 

pieszym i może występować zarówno na obszarach zielonych jak i nad wodą. W zestawieniu wzięto pod 

uwagę ścieżki stanowiące element szlaku turystycznego, rowerowego lub główne, urządzone przejścia 

piesze i pieszo-rowerowe w okolicach zwartego centrum miasta. Pominięto ścieżki na terenach parków 

i zieleńców miejskich, a także mniej znaczące trasy piesze nie posiadające wyraźnych walorów 

rekreacyjnych. Najczęściej są to ciągi o niewielkim przekroju, niekiedy z wydzieloną ścieżką rowerową, 

często o nawierzchni przepuszczalnej takiej jak żwir, drewno. Oczywiście tego typu przejścia piesze. 

Podobnie jak w wypadku bulwarów, w miastach portowych zauważyć można, że ścieżki zazwyczaj 

zlokalizowane są w najatrakcyjniejszych, nadwodnych obszarach z dostępem lub z widokiem na wodę. 

Występują one zazwyczaj na terenie pasa nadmorskiego wśród zieleni przybrzeżnej lub bezpośrednio 

wzdłuż cieków wodnych, o ile takie występują. Ścieżki nadwodne nad ciekami wodnymi posiadają zwykle 

krawędź z wodą w postaci nieutwardzonego, naturalnie opadającego brzegu. Ścieżki nadmorskie lub te 

przy zatokach czy zalewach stanowią ścieżki gruntowe oddzielone od wody poprzez plażę albo zieleń 

przybrzeżną lub są wyniesione nieco nad poziom gruntu na platformach o lekkich konstrukcjach jak np. 

w wypadku promenady nad plażą na Cyplu Helskim (Tabela 29). 
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Tabela 29 Przykłady ścieżek nadwodnych w miastach portowych w Polsce, źródło: opracowanie własne 

 
Nadwodna ścieżka z punktem widokowym w Nowym 
Warpnie (Fot. J. Breś 2020) 

 
Nadwodna ścieżka na kładce w Helu (Fot. J. Breś 2019) 

 
Widok satelitarny przestrzeni (geoportal.gov.pl) 

 
Widok satelitarny przestrzeni (geoportal.gov.pl) 

Liniową formą przestrzeni publicznej o walorach ekologicznych są ciągi komunikacyjne z zielenią liniową 

w formie szpaleru drzew lub cieki naturalne niezdominowane przez aktywność ludzką. W schematach 

sporządzonych na potrzeby przeprowadzonej analizy wyróżniono ulice z towarzyszącą zielenią liniową 

spełniającą dwojaką funkcję: ekologiczną jako miejskie korytarze ekologiczne stwarzające schronienie dla 

ptaków i innych drobnych zwierząt oraz mające znaczenie dla retencji wód i klimatu miejskiego, a także 

podnoszące atrakcyjność przestrzeni ulicy dla jej użytkowników pieszych poprzez urozmaicenie krajobrazu 

czy zapewnienie cienia podczas spaceru. Tego typu zielone aleje występują we wszystkich miastach 

portowych i tworzą połączenia przestrzenne pomiędzy terenami zieleni miejskiej, placami sportowo-

rekreacyjnymi oraz pomiędzy terenami zieleni naturalnej na obrzeżach miast a zwartą tkanką miejską. 

Cieki wodne o dominującej funkcji ekologicznej wspierającej retencję i zagospodarowywanie wód 

opadowych oraz migrację organizmów występują w nieco ponad połowie analizowanych miast. Często 

poza funkcją ekologiczną pełnią także funkcję rekreacyjną stwarzając możliwości organizacji wypraw 

kajakowych lub po prostu stanowią atrakcję, wzdłuż której lokalizowane są ciągi spacerowe.  

Po przeprowadzeniu wizji urbanistycznej w terenie oraz analizy przestrzennej potwierdzono, że każdy 

spośród scharakteryzowanych rodzajów przestrzeni publicznych występuje na obszarze co najmniej kilku 

analizowanych miast portowych. Zestawienie przedstawiające występowanie poszczególnych typów 

przestrzeni publicznych i niebieskich przestrzeni publicznych w małych miastach portowych w Polsce 

zamieszczono w Tabeli 30. 
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Tabela 30 Analiza występowania określonych typów przestrzeni publicznych w małych i średnich miastach portowych w Polsce 

Miasto Typ miasta  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Puck Typ 1 
A X - X X X - / X - X X 

B - - X X X X X - - - X 

Stepnica Typ 1 
A - - X X X - / X - X - 

B X - X X - X X X - - - 

Tolkmicko Typ 1 
A X X X X X - / X - X - 

B - - X X X X X - X X X 

Frombork Typ 1 
A X - - X X - / X - X X 

B - - X X - X X - X X X 

Kamień Pomorski Typ 1 
A X - X X X - / X - X - 

B X - X - X X X X X X X 

Wolin Typ 2 
A - - X X X - / X - X - 

B - - X X X X X X X - - 

Władysławowo Typ 3 
A X - X X X X / X - X X 

B - - X X - X X X - - X 

Hel Typ 3 
A - - X X X - / X - X X 

B - - X X X X X - - - X 

Nowe Warpno Typ 3 
A X - - X X - / X - X - 

B - - X X - X X X - - X 

Krynica Morska Typ 4 
A - - X X X X / X - X X 

B X - X - X X X X - - X 

Jastarnia Typ 4 
A - - X X X - / X - X X 

B - - X X X X X - - - X 

Elbląg Typ 5 
A X X X X X X / X X X X 

B X - X - X X - X X X X 

Łeba Typ 6 
A - - X X X X / X - X X 

B - - X X X X X X X X X 

Ustka Typ 6 
A - X X X X X / X X X X 

B X X X X X X X X X X X 

Darłowo Typ 6 
A X - X X X X / X - X X 

B X X X X X X X X X X X 

Kołobrzeg Typ 6 
A - - X X X X / X X X X 

B X - X X X X X X X X X 

Świnoujście Typ 6 
A X X X X X X / X X X X 

B - - X X X X X X - X X 

Dziwnów Typ 7 
A - - - X X X / X - X X 

B - X X X - X X X X X X 

Wskaźnik występowania PP A 
9 4 15 18 18 9 / 16 4 18 12 

_ _ O O O _ / O _ O o 

Wskaźnik występowania NPP B 
7 3 18 16 13 18 17 13 10 10 16 

_ _ O O o O O o o o O 

„X” –występuje w mieście; „-i” - nie występuje w mieście; „/” – brak odpowiednika; „O” – wysoki wskaźnik występowania 

danego typu przestrzeni (>80%); „o” – średni wskaźnik występowania danego typu przestrzeni (>50%) „_” –występowanie 

danego typu przestrzeni poniżej przeciętnej (≤50%); 1A – plac miejski, 1B – Plac wodny, 2A – Plac targowy, 2B – Targ nadwodny, 

3A- Plac komunikacyjny, 3B- Wodny węzeł komunikacyjny, 4A- Plac sportowo-rekreacyjny, 4B- Niebieska przestrzeń rekreacyjna, 

5A- Park, zieleniec, 5B- Nadwodna zieleń miejska, 6A- Bulwar miejski, 6B- Bulwar nadwodny, 7A - /, 7B- Pirs, molo, 8A- Droga, 

ulica, 8B- Tor wodny, 9A- Wiadukt, tunel, 9B- Most, kładka piesza, 10A- Zieleń liniowa, 10B- Ciek naturalny, 11A- Urządzona 

ścieżka w zieleni, 11B – Ścieżka nadwodna. Źródło: opracowanie własne. 
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W większości miast (powyżej 80% przypadków) zidentyfikowano niebieską przestrzeń o charakterze 

komunikacyjnym w formie basenu portowego lub przystani jachtowej (3), sportowo-rekreacyjną niebieską 

przestrzeń (4), akweny naturalne (6), bulwary nadwodne (7), pirsy lub mola (8) oraz ścieżki nadwodne 

(11). Zauważono, że stopień zróżnicowania występujących śródlądowych przestrzeni publicznych jest 

bardzo zbliżony do zróżnicowania niebieskich przestrzeni publicznych. W osiemnastu analizowanych 

miastach zidentyfikowano występowanie wszystkich typów śródlądowych przestrzeni publicznych oraz 

niebieskich przestrzeni publicznych. Z tego, w każdym z miast występuje od 6 do 10 typów śródlądowej 

przestrzeni publicznej i od 7 do 11 typów niebieskiej przestrzeni publicznej. Największe zróżnicowanie jeśli 

chodzi o śródlądowe przestrzenie publiczne występuje w miastach największych (pod względem liczby 

mieszkańców, wielkości portu oraz powierzchni) – jedynie w Elblągu oraz Świnoujściu rozpoznano 

występowanie wszystkich typów tej przestrzeni.  

Najbardziej zróżnicowany charakter niebieskich przestrzeni publicznych zauważono nie w miastach 

największych, ale w miastach portowych o układzie przestrzennym typu osiowego – w Ustce oraz Darłowie 

zidentyfikowano wszystkich 11 typów niebieskich przestrzeni publicznych, a średnia w pozostałych 

miastach tego typu utrzymuje się na poziomie 10 typów.  

Najrzadziej występującą, a zatem i najsłabiej rozwiniętą formą niebieskiej przestrzeni w małych i średnich 

miastach portowych jest plac wodny oraz nadwodny targ. Plac wodny występuje jedynie w 7 spośród 18 

analizowanych miast. Można zatem stwierdzić, że funkcję reprezentacyjną w małych i średnich miastach 

portowych pełnią głównie bulwary nadwodne, które rozciągają się wzdłuż brzegu morskiego. Granica 

woda-ląd oraz funkcja portowa zlokalizowana wzdłuż nabrzeża determinuje więc kształt i funkcjonowanie 

głównych, reprezentacyjnych niebieskich przestrzeni miejskich, nadając im formę podłużną zlokalizowaną 

przy samym brzegu (bulwar, pirs, molo). Przestrzenie te zazwyczaj stanowią ikonę i punkt 

charakterystyczny danego miasta. Przestrzenią niegdyś bardzo charakterystyczną dla miast portowych był 

targ ulokowany przy nabrzeżu, gdzie prowadzono wymianę towarów, a życie towarzyskie kwitło. Targ 

nadwodny, stanowiący w historii główny punkt interakcji społecznych w przestrzeni nadwodnej, obecnie 

funkcjonuje wyłącznie w trzech analizowanych miastach portowych. Jest to w dużej mierze powiązane ze 

stopniowym wypieraniem funkcji handlowej i rybackiej małych portów przez funkcję turystyczną.  

25. Problemy przestrzenne w kontekście rozwoju niebieskich przestrzeni publicznych 

w Polsce 

25.1. Metoda przeprowadzenia analizy problemów przestrzennych 

niebieskich przestrzeni publicznych 

Badane miasta portowe oraz określone w nich obrębie typy niebieskich przestrzeni publicznych zostały 

poddane analizom jakościowym, których celem było rozpoznanie kluczowych problemów przestrzenno-

funkcjonalnych w strefie styku lądu i wody. Analizy problemów składały się z trzech kolejnych etapów: 

 wyznaczenie głównych obszarów problemowych dotyczących zagospodarowania 

i funkcjonowania przestrzeni na styku lądu i wody w 18 miastach portowych w Polsce (patrz: 

rozdział 25.2), 

 rozpoznanie problemów przestrzenno-funkcjonalnych dotyczących niebieskich przestrzeni 

publicznych w 6 analizowanych szczegółowo miastach portowych i zidentyfikowanie najbardziej 

problematycznych obszarów dla tych miast spośród wcześniej określonych kategorii 

problemowych (patrz: rozdział 25.3),  



112 
 

 zidentyfikowanie najbardziej problematycznych cech w ramach rozpoznanych obszarów 

problemowych dotyczących poszczególnych typów przestrzennych niebieskich przestrzeni 

publicznych w analizowanych miastach (patrz: rozdział 25.4).  

Analizę jakości niebieskich przestrzeni urbanistycznych przeprowadzono w oparciu o wybrane kryteria 

jakościowe, opracowane na bazie uniwersalnych pozytywnych cech przestrzeni publicznych według 

Carmona i innych (2008). Wyróżnia on takie obszary świadczące o jakości przestrzeni publicznych jak: 

schludność, dostępność, atrakcyjność wizualną, wygodę użytkowania, inkluzywność społeczną, 

żywotność, wielofunkcyjność, indywidualny charakter, bezpieczeństwo, trwałość i walory ekologiczne. 

Biorąc pod uwagę wymienione przez niego cechy zidentyfikowano sześć kategorii, w oparciu o które 

opracowano charakterystykę jakościową systemu niebieskich przestrzeni w poszczególnych miastach: 

 komunikacja (wg Carmona: dostępność), 

 integralność (wg Carmona: inkluzywność społeczna i dostępność), 

 funkcjonalność (wg Carmona: wygoda użytkowania, żywotność, bezpieczeństwo), 

 atrakcyjność ekologiczna (wg Carmona: walory ekologiczne). 

 estetyka (wg Carmona: schludność, atrakcyjność wizualna, trwałość), 

 tożsamość (wg Carmona: indywidualny charakter). 

W oparciu o wymienione aspekty jakości przestrzennej, rozpoznano ogólne problemy związane 

z funkcjonowaniem niebieskich przestrzeni publicznych w skali analizowanego miasta portowego i ich 

atrakcyjności pod względem powiązań z obszarami wodnymi i ich funkcjonowaniem. Przeprowadzono 

analizę walorów i problemów występujących w przestrzeniach na styku wody i lądu dla każdego 

z osiemnastu miast portowych (patrz Załącznik 2a). Analiza ta pozwoliła opracować ogólne wnioski 

związane z problematycznymi aspektami dotyczącymi zagospodarowania i funkcjonowania strefy styku 

morza i lądu, z wyróżnieniem silnych i słabych stron tej przestrzeni. Do przeprowadzenia analiz 

szczegółowych w skali poszczególnych niebieskich przestrzeni niezbędne jednak było opracowanie 

bardziej szczegółowych kryteriów oceny. Opisane kategorie podzielone zostały zatem na poszczególne 

cechy, na podstawie których przeprowadzona została ocena niebieskich przestrzeni publicznych 

w wybranych miastach. Dla każdej z cech przyznano punkty w zależności od stopnia jej rozwoju na danej 

przestrzeni (0 – 1 – 2). Na podstawie przyznanych punktów dla określonych cech oraz ich średniej dla całej 

kategorii opracowano zestawienia liczbowe (patrz Załącznik 2b), na podstawie których wysnute zostały 

wnioski obrazujące jakość niebieskich przestrzeni publicznych w badanych aspektach. Kryteria oceny 

dotyczące poszczególnych cech w opisanych kategoriach przedstawione są w Tabeli 31. 

Tabela 31 Kryteria oceny cech waloryzacyjnych niebieskich przestrzeni publicznych 

Nr Kat. Cecha Stopień Sposób oceny 
Ocena 

obiektywna / 
subiektywna 

1 

D
o

st
ę

p
n

o
ść

 

ko
m

u
n

ik
ac

yj
n

a
 

Dostęp transportem wodnym 
(indywidualnym) 

- 0 brak 
- 1 funkcjonowanie sezonowe 
- 2 funkcjonowanie całoroczne 

Identyfikacja miejsc 
cumowniczych na 
obszarze lub w 
bezpośrednim 
sąsiedztwie 

Obiektywne 

2 Dostęp transportem wodnym 
(pasażerskim) 

- 0 brak rejsów 
- 1 rejsy sezonowe 
- 2 rejsy całoroczne 

Identyfikacja 
regularnych rejsów 
pasażerskich na 
obszarze lub w 

Obiektywne 
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bezpośrednim 
sąsiedztwie 

3 Dostęp publicznym 
transportem lądowym 

- 0 brak w promieniu 500 m 
- autobus w promieniu 500 m 
- kolej w promieniu 500 m 

Identyfikacja 
przystanku 
komunikacji 
zbiorowej w 
promieniu 1 km 

Obiektywne 

      

4 

In
te

gr
al

n
o

ść
 

Powiązanie z siecią 
przestrzeni publicznych  

- 0 brak 
- 1 powiązanie liniowe 
- 2 powiązanie węzłowe 

Zidentyfikowanie 
powiązania pieszego 
z co najmniej 1 
(liniowe) lub co 
najmniej 3 (węzłowe) 
przestrzeniami 
publicznymi 

Obiektywne 

5 Dostępność przestrzeni dla 
użytkowników (w tym 
niepełnosprawnych) 

- 0 ograniczona dostępność 
- 1 częściowo (czasowo / 
przestrzennie) ograniczona 
dostępność 
- 2 brak ograniczeń 

 Obiektywne  

6 Dostęp do wody - 0 wizualny 
- 1 poprzez jednostki 
- 2 bezpośredni 

Zidentyfikowanie 
stałego dostępu 
użytkownika do wody 

Obiektywne  

      

7 

Fu
n

kc
jo

n
al

n
o

ść
 (

e
rg

o
n

o
m

ia
 i 

e
ks

p
lo

at
ac

ja
) 

Występowanie mebli 
miejskich 

- 0 brak mebli 
- 1 siedziska 
- 2 dodatkowe wyposażenie 
(zadaszenia, urządzenia 
rekreacyjne) 

Występowanie 
stałych mebli 
miejskich 

Obiektywne 

8 Zabezpieczenie brzegu - 0 brak 
- 1 zabezpieczenie 
- 2 brak zagrożenia 

Występowanie 
umocnień 
brzegowych 

Obiektywne 

9 Wydarzenia kulturalne  - 0 brak 
- 1 wydarzenie cykliczne 
- więcej wydarzeń 

Występowanie 
cyklicznych imprez w 
przestrzeni (co 
najmniej raz w roku) 

Obiektywne 

10 Możliwość rekreacji w 
przestrzeni  

- 0 brak rekreacji 
- 1 rekreacja sezonowa 
- 2 rekreacja całoroczna 

Identyfikacja 
aktywności 
sportowych lub 
rekreacyjnych (co 
najmniej sezonowo) 

Obiektywne 

      

11 

W
al

o
ry

 e
ko

lo
gi

cz
n

e
 Występowanie niebieskiej 

infrastruktury (akwen, ciek) 
- 0 brak 
- powierzchnia 
  < 50% powierzchni 
- powierzchnia 
 > 50 % powierzchni 

Pomiar powierzchni z 
mapy 

Obiektywne 

12 Udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

- 0 brak 
- 1 < 50% powierzchni 
- 2 > 50 % powierzchni 

Pomiar powierzchni z 
mapy 

Obiektywne 
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13 Walory środowiskowe - 0 brak 
- 1 walory środowiskowe 
- 2 występowanie prawnych 
form ochrony przyrody 

Identyfikacja na 
podstawie danych 
GDOŚ 

Obiektywne 

      

14 

Es
te

ty
ka

 

Wysoka jakość estetyczna 
nawierzchni przestrzeni 

- 0 zdegradowana 
- 1 przeciętna jakość 
- 2 wysoka jakość 

obserwacja 
harmonijnego 
wkomponowania się 
w przestrzeń 

subiektywna 

15 Wysoka jakość estetyczna 
elementów stałych 
wypełniających przestrzeń 

- 0 zdegradowana,  
- 1 przeciętna,  
- 2 wysoka jakość 

obserwacja estetyki i 
harmonijnego 
wpisania się w 
otoczenie 

subiektywna 

16 Wysoka jakość estetyczna 
elementów (czasowych- 
sezon letni) wypełniających 
przestrzeń 

- 0 zdegradowana,  
- 1 przeciętna,  
- 2 wysoka jakość 

obserwacja estetyki i 
harmonijnego 
wpisania się w 
otoczenie 

subiektywna 

17 Harmonijne wkomponowanie 
elementów 
zagospodarowania 
przestrzennego (podłoga, 
ściany) 

- 0 zdegradowana, brak 
harmonii 
- 1 przeciętna, brak harmonii 
- 2 wysoka jakość, harmonijna 

obserwacja estetyki i 
harmonijnego 
wpisania się w 
otoczenie 

subiektywna 

      

18 

To
żs

am
o

ść
 m

o
rs

ka
 

Prowadzona aktywność 
związana z gospodarką 
morską – portową 
(przeładunek, rybołówstwo, 
transport pasażerski) 

- 0 brak 
- 1 aktywność sezonowa 
- 2 aktywność całoroczna 

zidentyfikowanie 
regularnej 
działalności w danej 
przestrzeni 

obiektywna 

19 Prowadzona aktywność 
związana z gospodarką 
morską – sporty wodne 
(jachting, sporty 
motorowodne, surfing) 

- 0 brak 
- 1 aktywność sezonowa 
- 2 aktywność całoroczna 

zidentyfikowanie 
regularnej 
działalności w danej 
przestrzeni 

obiektywna 

20 Ekspozycja elementów 
dziedzictwa portowego 

- 0 brak infrastruktury 
- 1 infrastruktura 
zdegradowana (widoczna) 
- 2 infrastruktura wysokiej 
jakości (na obszarze) 

Zidentyfikowanie 
obiektu na terenie 
lub widoku na 
charakterystyczny 
obiekt 

obiektywna 

21 Elementy edukacyjne i 
kulturalne dotyczące 
działalności portowej 

- 0 brak  
- 1 element 
- 2 seria elementów / obiekt 
muzeum, galerii 

Zidentyfikowanie 
obiektu na terenie 

obiektywna 

Źródło: opracowanie własne 

Aspekt dostępności komunikacyjnej, w odniesieniu do jakości niebieskich przestrzeni publicznych, 

związany jest z wątkiem dostępności transportowej przestrzeni i zawiera takie cechy jak: dostęp 

transportem wodnym oraz dostęp publicznym transportem lądowym. Dostęp transportem wodnym 

zapewniony może być poprzez występowanie miejsc cumowniczych dla indywidualnych jednostek 

wodnych- jachtów (cecha 1), lub poprzez wodny transport pasażerski (cecha 2), gdzie skala rozwoju zależy 

także od sezonowości funkcjonowania przystani jachtowych oraz terminali pasażerskich. Punkty 

przyznane zostały w wypadku gdy w analizowanej niebieskiej przestrzeni lub w przestrzeni bezpośrednio 
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z nią sąsiadującej zapewniona jest możliwość skorzystania z transportu wodnego. W aspekcie komunikacji 

przeanalizowano także jakość niebieskiej przestrzeni publicznej jako rodzaju węzła komunikacyjnego, czyli 

powiązania z transportem wodny oraz lądowym transportem zbiorowym. Stopień dostępności 

komunikacją lądową zależał od odległości przystanku autobusowego lub stacji kolejowej od analizowanej 

przestrzeni (cecha 3). 

Kategoria integralność związana jest z dostępnością danej przestrzeni dla użytkowników oraz stopniem 

integracji użytkownika ze środowiskiem wodnym. W tej kategorii zawarte są takie cechy jak: powiązanie 

analizowanej przestrzeni z pozostałymi przestrzeniami publicznymi (cecha 4), dostępność przestrzeni dla 

użytkowników (w tym niepełnosprawnych) i występowanie lub brak ewentualnych barier przestrzennych 

(cecha 5) oraz dostęp wody dla użytkowników, który może być wyłącznie wizualny, fizyczny poprzez 

jednostki wodne lub fizyczny poprzez możliwość wejścia użytkownika bezpośrednio do wody (cecha 6). 

Kategoria funkcjonalność zawiera w sobie cechy związane z wielofunkcyjnością, ergonomią oraz 

bezpieczeństwem użytkowania przestrzeni. W tym aspekcie oceniono takie elementy jak: występowanie 

mebli miejskich w danej niebieskiej przestrzeni (cecha 7), zabezpieczenie brzegu przed niszczącym 

wpływem fal i prądów morskich (cecha 8), występowanie cyklicznych wydarzeń kulturalnych (cecha 9) 

oraz możliwość sezonowej lub całorocznej rekreacji w przestrzeni (cecha 10). 

Przy ocenie atrakcyjności ekologicznej niebieskich przestrzeni publicznych wzięte zostały pod uwagę takie 

cechy jak: udział powierzchni wodnej na danej przestrzeni (cecha 11), udział powierzchni biologicznie 

czynnej – przestrzeń wód powierzchniowych oraz zieleni i gruntów przepuszczalnych (cecha 12), a także 

występowanie środowiska o wyjątkowych walorach środowiskowych – w tym obszarów objętych prawną 

formą ochrony przyrody (cecha 13). 

Aspekt estetyki, w odniesieniu do jakości niebieskich przestrzeni publicznych, zawiera w sobie takie 

elementy oceny jak: jakość estetyczna nawierzchni i obrzeży przestrzeni (cecha 14), jakość estetyczna 

elementów stałych, w tym małej architektury, oraz czasowych (sezonowych) występujących w danej 

przestrzeni (cecha 15 i 16) oraz ogólny odbiór harmonijności zagospodarowania analizowanej przestrzeni 

niebieskiej (cecha 17). W przeciwieństwie do pozostałych kategorii, ta w dużej mierze opierana jest na 

subiektywnej ocenie jakości wizualnej przestrzeni, w oparciu o wykształcenie architektoniczne autorki. 

Ostatnia kategoria- tożsamość morska związana jest z wyeksponowaniem unikalnego portowego 

i morskiego charakteru miejsca poprzez występowanie lub widoczność elementów i aktywności 

związanych z działalnością czy historią portową miasta. W tym aspekcie ocenie poddane zostały takie 

cechy jak: występowanie aktywności związanej z gospodarką morską o charakterze portowym tj. 

przeładunek towarów, rybołówstwo, żegluga pasażerka (cecha 18), aktywności związanej ze sportami 

wodnymi (cecha 19) w wymiarze sezonowym lub całorocznym, występowanie na danym terenie 

elementów infrastruktury portowej lub dziedzictwa portowego lub ich widoczność z analizowanego 

terenu (cecha 20), a także występowanie elementów zagospodarowania edukacyjnego lub kulturalnego 

związanego z działalnością portową takie jak np. tablice informacyjne, pomniki, rzeźby, muzea (cecha 21). 

25.2. Problemy przestrzenne w skali miast 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych oraz wykonanych analiz przestrzennych niebieskich 

przestrzeni publicznych w wybranych miastach portowych w Polsce dokonano analizy waloryzacyjnej 

przedmiotowych przestrzeni występujących w poszczególnych miastach, w aspekcie tworzonej przez nie 
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sieci niebieskich przestrzeni publicznych i powiązań z systemem zewnętrznym. W oparciu o obrane 

kategorie oceny: dostępność komunikacyjna, integralność, funkcjonalność, walory ekologiczne, estetyka 

i tożsamość morska określono walory i problemy systemu niebieskich przestrzeni publicznych w każdym 

z miast portowych (patrz: Załącznik 2a).  

Zbiór wszystkich rozpoznanych walorów i problemów w poszczególnych miastach, zebrany został 

w formie tabeli przedstawiającej sumę słabych i mocnych stron sieci niebieskich przestrzeni w małych 

miastach portowych w Polsce, a także ich potencjał rozwoju i zagrożenia mogące przeszkodzić w jego 

wykorzystaniu (Tabela 32). Niektóre zauważone, pozytywne i negatywne cechy miast portowych 

dotyczących systemu niebieskich przestrzeni publicznych, jak zauważono, dotyczyły podobnych obszarów 

rozwoju systemu niebieskich przestrzeni. W wyniku syntezy cech świadczących o problemach 

przestrzennych oraz płynących z nich zagrożeń, wyznaczono obszary problemowe, kluczowe 

z perspektywy możliwości rozwoju strefy styku morza i lądu w analizowanych miastach portowych. Tym 

samym przeprowadzono rozpoznanie problemów w skali miast związanych z siecią niebieskich przestrzeni 

publicznych w analizowanych ośrodkach, nakreślające ogólną charakterystykę problematyki dotykającej 

sieć tych przestrzeni.  

Tabela 32 Wynik zbiorczy ogólnej analizy walorów i problemów zagospodarowania przestrzenno-funkcjonalnego w strefie styku 
wody i lądu w miastach portowych w Polsce 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

Dostępność komunikacyjna 
- miejsca do cumowania małych jednostek 
wodnych sportowo-rekreacyjnych; 
Integralność i funkcjonalność 
- atrakcyjne, strzeżone kąpieliska z piaszczystą 
plażą i podstawową infrastrukturą, 
- infrastruktura portowa wykorzystywana do 
celów rekreacyjnych (promenady na 
falochronach, punkty widokowe w latarniach 
morskich); 
Walory ekologiczne 
- zieleń niska i wysoka często występująca na 
obszarach zagospodarowanych, niebieskich 
przestrzeni urbanistycznych takich jak bulwary, 
- przybrzeżne obszary naturalne lub 
seminaturalne o wysokich walorach 
środowiskowych (obszary Natura 2000, 
rezerwaty, parki krajobrazowe np. TPK) ; 
Estetyka 
- tereny głównych bulwarów i placów 
nadwodnych stanowiące atrakcyjne przestrzenie 
publiczne, w większości modernizowane w 
ostatnim dziesięcioleciu, 
- niebieskie przestrzenie jako prestiżowe 
przestrzenie publiczne małych miast portowych 
stanowiące ich znak rozpoznawczy; 
Tożsamość morska 
- morskie rejsy rekreacyjne, 
- latarnie morskie jako domimanty przestrzenne 
uwypuklające charakter portowy, 
- rozwój żeglarstwa rekreacyjnego (mariny) 

Dostępność komunikacyjna 
- brak powiązań niebieskich przestrzeni miejskich z centrum 
miasta poza historycznie ukształtowaną drogą z dawnego 
rynku miejskiego do portu, 
- brak infrastruktury dedykowanej pieszym i rowerzystom 
(chodniki, siedziska, ścieżki rowerowe) doprowadzającej do 
niebieskich przestrzeni, 
- powiązania dedykowane użytkownikom zmotoryzowanym, 
- brak lub mała ilość powiązań od strony wody – transport 
wodny, 
- niewystarczająco rozwinięta infrastruktura zaplecza marin 
jachtowych w wielu miastach, 
- bariery przestrzenne – przestrzenie przemysłowe/ 
poprzemysłowe/ prywatne; 
Integralność i funkcjonalność 
- brak dostatecznej ilości mebli miejskich (siedziska itd.), 
- brak bezpośredniego dostępu do obszarów wodnych, 
- sezonowość funkcji niebieskich przestrzeni (przepełnienie 
w sezonie turystycznym i brak aktywności poza sezonem); 
Walory ekologiczne 
- niska jakość wód morskich w akwenach częściowo 
zamkniętych takich jak zatoki i zalewy, 
- ograniczona powierzchnia biologicznie czynna w niektórych 
typach niebieskich przestrzeni; 
Estetyka 
- niska jakość architektury portowej, poportowej, 
- chaos przestrzenny wprowadzony przez sezonowe obiekty 
usługowe, 
- konieczność naprawy umocnień brzegowych w miejscach 
narażonych na abrazję i erozję, 
Tożsamość morska 
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- wciąż występujące rybołówstwo jako atrakcja 
turystyczna wzmacniająca charakter portowy; 

- brak ekspozycji elementów portowego dziedzictwa 
kulturowego takich jak infrastruktura oraz budynki portowe 
lub poportowe, 
- zanik widocznej działalności portowej takiej jak 
przeładunek ryb i innych towarów na rzecz działalności 
związanej z turystyką i rekreacją (jachting), 
- brak infrastruktury informacyjno-edukacyjnej związanej z 
dziedzictwem portowym oraz historią portową miasta, 
- brak wprowadzania wody w głąb terenów lądowych; 

POTENCJAŁY ZAGROŻENIA 

Dostępność komunikacyjna 
- rozwój żeglugi kabotażowej wzdłuż wybrzeża 
morskiego, 
- zwiększenie ilości stałych połączeń krajowej 
żeglugi pasażerskiej, 
- rozwój zaplecza przystani jachtowych, 
- rozwój infrastruktury rowerowej; 
Integralność i funkcjonalność 
- wykorzystanie potencjału rekreacyjnego 
obszarów wodnych w momencie włączenia wód 
przybrzeżnych w granice gmin, 
- rozwój niebieskich przestrzeni publicznych w 
oparciu o zrównoważoną turystykę, 
- wzrost znaczenia turystyki krajowej; 
Walory ekologiczne 
- wdrożenie programów ochrony dla obszarów 
Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony; 
Estetyka 
- atrakcyjne bulwary nadmorskie jako motor 
napędowy sąsiadujących niebieskich przestrzeni, 
- urządzenie niezagospodarowanych terenów 
przybrzeżnych i podniesienie ich walorów 
estetycznych, 
- zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni 
poportowych stanowiących nową wizytówkę 
miasta; 
Tożsamość morska 
- wsparcie rozwoju małych portów morskich na 
szczeblu krajowym i regionalnym. 

Dostępność komunikacyjna 
- zerwanie międzynarodowych połączeń wodnych, 
- brak możliwości realizacji żeglugi kabotażowej ze względu 
na problem z lokalizacją nowych przystani morskich; 
Integralność i funkcjonalność 
- zagrożenie powodziowe 
- zagrożenie brzegu morskiego  
Walory ekologiczne 
- brak planu adaptacji do zmian klimatu, 
- pogarszający się stan jakości wód morskich (szczególnie w 
akwenach częściowo zamkniętych takich jak zatoki i zalewy) 
- narastająca częstotliwość występowania bakterii 
uniemożliwiających rekreacyjne wykorzystanie akwenów 
- rozlewanie się zagospodarowania turystycznego (w tym 
także nielegalnych obiektów), szczególnie na obszarze pasa 
przybrzeżnego w związku z presją turystyczną i wciąż 
rosnącym popytem na grunty nadmorskie); 
Estetyka 
- brak regulacji dotyczących estetyki obiektów usługowych 
(brak uchwały krajobrazowej), 
- degradacja przestrzeni w związku z nasilającą się 
turystyką; 
Tożsamość morska 
- unifikacja wyglądu małych miast portowych i zatracenie 
ich indywidualnego charakteru (globalizacja), 
- zatracenie charakteru portowego małych miast portowych 
na rzecz charakteru kurortu turystycznego (rozwój marin, 
turystyfikacja, wypieranie rybołówstwa przez turystykę) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika 2a 

W oparciu o zidentyfikowane słabe strony sieci niebieskich przestrzeni publicznych w małych i średnich 

miastach portowych w Polsce w aspekcie przestrzenno-funkcjonalnym, a także potencjalne zagrożenia dla 

ich przyszłego rozwoju, wyszczególniono następujące obszary problemowe uznane za najistotniejsze dla 

rozwoju strefy styku morza i lądu zawierające sieć niebieskich przestrzeni publicznych: 

 brak lub niska jakość lokalnych i ponadlokalnych powiązań komunikacyjnych niebieskich przestrzeni 

urbanistycznych, 

 niewykorzystany potencjał przestrzenny na obszarach poportowych,  

 niewykorzystany potencjał przestrzenny obszarów wodnych i niski stopień integracji woda-ląd, 

 sezonowość funkcjonowania niebieskich przestrzeni urbanistycznych, 
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 niekorzystny wpływ dynamiki naturalnych procesów brzegowych na trwałość przestrzeni 

przybrzeżnych, 

 niewyeksponowany indywidualny charakter portowy miast w kluczowych przestrzeniach 

publicznych (brak wyeksponowania tożsamości morskiej - uniwersalizm rozwiązań). 

Zestawienie elementów problemowych wraz z przypisanym im obszarem problemowym przedstawiono 

w Tabeli 33. Uzasadnienie wyboru wymienionych, kluczowych elementów problemowych zamieszczono 

w dalszej części opracowania pod tabelą. 

Tabela 33 Obszary problemowe określone na podstawie grupowania elementów problemowych (słabych stron) wykazanych w 
analizie ogólnej walorów i problemów przestrzeni na styku wody i lądu 

Kat. Elementy problemowe  Obszary problemowe  
K 1)  brak powiązań niebieskich przestrzeni miejskich z centrum 

miasta poza historycznie ukształtowaną drogą z dawnego 
rynku miejskiego do portu, 

1) Brak lub słaba jakość lokalnych i  
ponadlokalnych powiązań 
komunikacyjnych niebieskich 
przestrzeni urbanistycznych (1, 2, 3, 4) K 2) brak infrastruktury dedykowanej pieszym i rowerzystom 

(chodniki, siedziska, ścieżki rowerowe) doprowadzającej do 
niebieskich przestrzeni, 

K 3) powiązania dedykowane użytkownikom zmotoryzowanym, 

K 4) brak lub mała ilość powiązań transportem wodnym, 

K 5) niewystarczająco rozwinięta infrastruktura zaplecza marin 
jachtowych w wielu miastach, 

2) Niewykorzystany potencjał 
przestrzenny na obszarach 
poportowych o niskich walorach 
estetycznych (5, 6, 7, 12) 

K 6) bariery przestrzenne – przestrzenie przemysłowe/ 
poprzemysłowe/ prywatne; 

I 7) brak dostatecznej ilości mebli miejskich (siedziska itd.), 

I 8) brak bezpośredniego dostępu do obszarów wodnych 3) Niewykorzystany potencjał 
przestrzenny obszarów wodnych i niski 
stopień integracji woda-ląd (8, 9) 

S 9) niska jakość wód morskich w akwenach częściowo 
zamkniętych takich jak zatoki i zalewy 

I 10) sezonowość funkcji niebieskich przestrzeni (przepełnienie 
w sezonie turystycznym i brak aktywności poza sezonem); 

4) Sezonowość funkcjonowania 
niebieskich przestrzeni urbanistycznych 
(10, 11) E 11) chaos przestrzenny wprowadzony przez sezonowe 

obiekty usługowe, 

E 12) niska jakość architektury portowej, poportowej, 

E 13) konieczność naprawy umocnień brzegowych w miejscach 
narażonych na abrazję i erozję, 

5) Niekorzystny wpływ dynamiki 
naturalnych procesów brzegowych na 
trwałość przestrzeni przybrzeżnych (13) 

T 14) brak ekspozycji elementów portowego dziedzictwa 
kulturowego takich jak infrastruktura oraz budynki portowe 
lub poportowe, 

6) Niewyeksponowany indywidualny 
charakter portowy miast w kluczowych 
przestrzeniach publicznych (brak 
wyeksponowania tożsamości morskiej - 
uniwersalizm rozwiązań) (14, 15, 16) 

T 15) brak wprowadzania wody w głąb terenów lądowych; 

T 16) brak ekspozycji elementów portowego dziedzictwa 
kulturowego takich jak infrastruktura oraz budynki portowe 
lub poportowe, 

K – dostępność komunikacyjna, I- integralność, F- funkcjonalność, S- walory ekologiczne, E- estetyka, T- tożsamość morska 

Źródło: opracowanie własne 

W większości analizowanych przypadków miast zauważono problem związany z powiązaniem niebieskich 

przestrzeni publicznych z pozostałymi przestrzeniami publicznymi w mieście na poziomie lokalnym lub 

na poziomie ponadlokalnym (1) – powiązania komunikacyjne z obszarami poza danym miastem. Dotyczy 

to zarówno powiązań komunikacyjnych za pośrednictwem komunikacji publicznej jak i infrastruktury 

dedykowanej pieszym i rowerzystom. Niewystarczający dostęp transportem publicznym zauważono 
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zarówno od strony lądowej jak i od strony wodnej. W wypadku wielu małych miast portowych występuje 

problem z dotarciem do atrakcyjnych przestrzeni nadwodnych w skali ponadlokalnej, szczególnie poza 

okresem letnim, związanym z występowaniem tzw. „wysokiego” sezonu turystycznego, co widoczne jest 

poprzez nieliczne powiązania autobusowe czy brak infrastruktury kolejowej lub niedostępne powiązania 

kolejowe poza sezonem letnim. Dostęp do miast portowych, a także do ich niebieskich przestrzeni 

publicznych w dużej mierze nastawiony jest na indywidualny transport kołowy, związany ze znacznymi 

ograniczeniami przepustowości istniejących dróg. Ekstremalny przypadek stanowią miasta portowe 

zlokalizowane na Półwyspie Helskim (Władysławowo, Jastarnia, Hel), gdzie dojazd możliwy jest jedyną 

drogą wojewódzką o niewystarczającej przepustowości, a połączenia kolejowe funkcjonują jedynie 

w sezonie turystycznym i są wówczas przeciążone. Dostęp do marin i przystani bardzo często 

w dominującym stopniu podporządkowany jest dostępności samochodowej – występuje natomiast brak 

infrastruktury dla pieszych czy rowerzystów. Ponadto, niewykorzystany potencjał transportowy stanowi  

publiczny transport wodny, który w nielicznych przypadkach jest w ogóle wykorzystywany (np. tramwaj 

wodny Trójmiasto-Hel, Tolkmicko-Krynica Morska). W większych miastach portowych istnieją niekiedy 

stałe międzynarodowe połączenia promowe np. w Ustce, Świnoujściu (Rycina 19), Nowym Warpnie. 

W wypadku Nowego Warpna, mimo istniejących, sezonowych połączeń drogą wodną z miejscowością 

Altwarp (Rycina 18), istotnym problemem jest brak jakichkolwiek wodnych powiązań krajowych.  

 
Rycina 18 Wycieczkowy kuter kursujący stale pomiędzy 
Nowym Warpnem i Altwarp (Breś, 2020) 

 
Rycina 19 Przeprawa promowa przez rzekę Świnę w 
Świnoujściu (Breś, 2020) 

Znaczącym problemem przestrzennym, w aspekcie materialnego i niematerialnego dziedzictwa 

portowego, jest niska jakość istniejącej zabudowy portowej lub opuszczonych obiektów, które niegdyś 

pełniły funkcje portowe, natomiast obecnie od wielu lat niszczeją (2). Problem ten związany jest zarówno 

z estetyką niebieskich przestrzeni urbanistycznych jak i z unikalnym charakterem miast portowych 

objawiającym się w tejże przestrzeni. Budynki, budowle, a także ruchome i nieruchome elementy 

infrastruktury portowej stanowią swoiste dziedzictwo portowe analizowanych miast, nadające im 

unikalnego ducha miejsca. Niestety, często w powodu braku funduszy jednostek zarządzających nimi 

(władz miast, zarządów portów) oraz braku potencjalnych inwestorów, obiekty te stanowią opuszczone 

relikty dawnej świetności portów wpływające negatywnie na walory estetyczne przestrzeni, w której się 

znajdują. Owe zaniedbane obiekty niekiedy znajdują się w najbardziej prestiżowych i wyeksponowanych 

od strony przedpola portowego lokalizacjach, jak opuszczone hale magazynowe przy Falochronie 

Południowym w Helu (Rycina 20), niewykorzystany basen w byłym porcie wojennym wyłączony z obszaru 

Morskiego Portu Wojennego Hel-Zachód (Rycina 22), zaniedbane hale stoczniowe w Stepnicy przy wejściu 

do mariny jachtowej (Rycina 23) lub zdewastowany kompleks zabudowy portowej Zarządu Portu 
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Morskiego w Elblągu w południowo-wschodniej części miasta nad rzeką Elbląg (Rycina 21). Problem ten 

skutkuje zarówno niewykorzystanym potencjałem przestrzennym w obszarze lub w sąsiedztwie 

niebieskich przestrzeni publicznych oraz niewykorzystanym potencjałem marketingowym tkwiącym 

z unikalnym charakterze portowym miast.  

 
Rycina 20 Opuszczona zabudowa poportowa przy Falochronie 
Południowym w Helu (Breś, 2019) 

 
Rycina 21 Opuszczona zabudowa poportowa przy 
południowo-wschodnim nabrzeżu rzeki Elbląg (Breś, 2017) 

 
Rycina 22 Basen B dawnego portu wojennego w Helu (Breś, 
2019) 

 
Rycina 23 Infrastruktura przemysłowa w porcie morskim w 
Stepnicy (Breś, 2020) 

Niebieskie przestrzenie publiczne w małych miastach portowych, choć w większości miast posiadają 

szerokie spektrum różnorodności form przestrzennych i sposobów użytkowania, wciąż dominują 

przestrzeń lądową. Obszary wodne stanowią znaczny potencjał, który nie jest w pełni wykorzystany (3) 

– zarówno w przestrzeni jak i w czasie. Niebieska przestrzeń urbanistyczna zlokalizowana na obszarze 

wodnym zazwyczaj stanowi tor wodny, węzeł komunikacyjny w postaci mariny czy basenu portowego lub 

kąpielisko miejskie, z czego zarówno obszary marin jak i kąpielisk wykorzystywane są w znacznej mierze 

sezonowo. W morskich obszarach wodnych w kraju nie znajdziemy zagospodarowanych publicznych 

przestrzeni wodnych takich jak chociażby tory regatowe, wystawy podwodne, pływające place sportowe, 

pływające platformy rekreacyjne, wewnętrzne baseny wodne w przestrzeni publicznej czy parki i ogrody 

na wodzie, co staje się coraz bardziej popularną formą zagospodarowania niebieskich przestrzeni 

w Europie (Ryciny 24-27). Jako ciekawe przykłady użytkowania przestrzeni wodnej, w sąsiedztwie 

analizowanych miast portowych wymienić można np. coroczne regaty organizowane na Zalewie Wiślanym 
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ze stacją bazową w Tolkmicku lub turystykę wrakową, z której skorzystać można chociażby wypływając 

z portu morskiego w Helu lub w Łebie.  

 
Rycina 24 Pływający park w Rotterdamie (Breś, 2016) 

 
Rycina 25 Podwodna wystawa rzeźb w Lanzarote (Jason 

deCaires Taylor: hispanico.pl/podwodne-muzeum-lanzarote) 

 
Rycina 26 Plac wodny przy terminalu pasażerskim w Lizbonie 

(Breś, 2019) 

 
Rycina 27 Pływający pawilon w Sztokholmie (Breś, 2015) 

Co więcej, w małych miastach portowych w Polsce wciąż nieczęsto obszary wodne inkorporowane są do 

lądowej przestrzeni publicznej (3). Krawędź między wodą a lądem najczęściej jest stała i stanowi 

niezmienną barierę przestrzenną w postaci utwardzonego nabrzeża czy przestrzeni pomiędzy molo lub 

mostem a akwenem znajdującym się poniżej. Inaczej jest chociażby w wypadku przestrzeni kąpieliska 

miejskiego na nadmorskich plażach, gdzie linia brzegowa zmienia się w zależności od poziomu wód 

morskich. Coraz bardziej popularną formą zagospodarowania nabrzeży jest zastosowanie pochyłej lub 

tarasowej konstrukcji nabrzeży lub wręcz ulokowanie przestrzeni publicznej na wodzie w formie 

pływającego pawilonu czy basenu (Ryciny 28-30). W ten sposób granica pomiędzy obszarem wodnym 

a lądowym zaciera się, sprawiając, że niebieska przestrzeń publiczna odbierana jest jako spójny obszar 

interakcji wody i lądu, bez uwypuklania granicy pomiędzy tymi dwoma tkankami. Zagospodarowując 

obszar wód i wciągając go w lądową przestrzeń miejską, potencjalnie można zyskać nowe obszary 

ekspansji sieci przestrzeni publicznych, jednocześnie wzbogacając ją poprzez wzmocniony charakter 

wodny przestrzeni, tak wartościowy w miastach portowych. 
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Rycina 28 Kaskadowe kąpielisko w Cascais (Breś, 2019) 

 
Rycina 29 Pochyły plac wodny w Lizbonie (Praca do 

commercio) (Breś, 2019) 

 
Rycina 30 Pływający pawilon w Rotterdamie (Breś, 2016) 

Ze względu na warunki klimatyczne na wybrzeżu polskim, aktywności okołowodne często ograniczają się 

do sezonu letniego (4). Sezonowość funkcjonowania ma także niekorzystny wpływ na walory estetyczne 

przestrzeni. Skutkuje ona często chaosem przestrzennym związanym z występowaniem niskiej jakości 

zabudowy sezonowej. Funkcjonowanie niebieskich przestrzeni publicznych w małych miastach portowych 

opiera się na dominującej w większości wypadków funkcji turystycznej, która, jak już wcześniej 

wspomniano, ze względu na warunki klimatyczne cechuje się sezonowością. Przestrzeń publiczna 

niezagospodarowana w sezonie zimowym, w wysokim sezonie turystycznym (maj-wrzesień) zostaje 

niekiedy niemalże „zawłaszczona” przez tymczasowe obiekty usługowe takie jak np. stragany handlowe, 

stoiska czy mobilne parki rozrywki (Rycina 31, 32). Obiekty te zazwyczaj pozostają niespójne ze sobą 

w zakresie kolorystyki i formy, a także nie odnoszą się do kontekstu miejsca. Ich uniwersalny wygląd, 

powielający się niezależnie od lokalizacji, przyczynia się do zatracenia unikalnego charakteru 

poszczególnych miejscowości i sprawia, że poszczególne niebieskie przestrzenie w analizowanych 

miastach portowych ciężko jest rozróżnić. W większości miast portowych nie jest prowadzona spójna 

polityka w zakresie krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych, co skutkuje chaosem 

w zagospodarowaniu przestrzennym tak prestiżowych i cennych obszarów jak niebieskie przestrzenie 

publiczne. Spośród analizowanych miast portowych jedynie w Świnoujściu obowiązuje tzw. uchwała 

krajobrazowa wprowadzająca regulacje dotyczące jakości i estetyki obiektów reklamowych 

i zagospodarowania sezonowego. Sezonowość funkcjonowania niebieskich przestrzeni publicznych 

skutkuje także opustoszeniem tych przestrzeni w sezonie zimowym oraz nadmiernym zaludnieniem 
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w sezonie letnim, co niekorzystnie wpływa na ich odbiór, komfort użytkowania oraz stwarza pewne 

wyzwania zarządzania przestrzenią. Przestrzeń ta powinna być odpowiednio pojemna oraz wyposażona 

w infrastrukturę taką jak np. meble miejskie, żeby spełniać swoje funkcje w sezonie wysokim, 

a jednocześnie nie powinna być przeskalowana aby stanowiła atrakcyjną przestrzeń także w sezonie 

niskim, gdy użytkowników jest znacznie mniej. Ważnym aspektem jest zatem elastyczność 

zagospodarowania takich przestrzeni by z powodzeniem funkcjonowały całorocznie, mimo znacznej 

amplitudy intensywności użytkowania. Alternatywą dla użytkowania niebieskich przestrzeni 

urbanistycznych na obszarach wodnych zamarzających zimą może być natomiast zagospodarowanie 

wydzielonej części akwenu w formie lodowiska, udostępnienie go do żeglarstwa wodnego lub coraz 

bardziej popularnych kąpieli zimowych (morsowania). 

 
Rycina 31 Sezonowy park rozrywki przy Moście Portowym w 
Kołobrzegu (Breś, 2020) 

 
Rycina 32 Widok na sezonowy park rozrywki z placu wodnego 
przy porcie morskim w Krynicy Morskiej (Breś, 2021) 

Na obniżenie walorów estetycznych oraz funkcjonalnych niebieskich przestrzeni urbanistycznych wpływa 

także zły stan budowli hydrotechnicznych umacniających brzeg, niszczonych pod wpływem zjawiska 

erozji morskiej na granicy wody i lądu (5). Wzdłuż brzegów morskich narażonych na abrazję istnieje 

konieczność nieustannego monitorowania stanu infrastruktury ochrony brzegu oraz położenia linii 

brzegowej oraz prowadzenie stosownych działań minimalizujących negatywny wpływ środowiska 

morskiego. Wśród takich działań najczęściej podejmuje się modernizację istniejącej infrastruktury 

hydrotechnicznej (nabrzeża, falochrony), wznoszenie budowli ochrony brzegu takich jak np. opaski 

brzegowe, ostrogi, progi wodne lub prowadzenie prac refulacyjnych. Odpowiednie prace podejmowane 

są na różnych organach zarządzających linią brzegu, w zależności od struktury własności określonych 

terenów i akwenów oraz zakresu kompetencji- działania zabezpieczające brzeg morski prowadzone są 

przez odpowiedni terytorialnie urząd morski działający z ramienia państwowego, natomiast niekiedy 

prace umocnieniowe czy refulacyjne prowadzone są także przez starostwa, władze gmin lub zarządy 

portów niezależne od władz samorządowch. Szczególnie na zagrożenia związane z procesami 

hydrogeologicznymi na styku wody i lądu narażone są odcinki abrazyjne: wybrzeże środkowe od 

Kołobrzegu do Ustki, wybrzeże u nasady Półwyspu Helskiego, cypel Półwyspu Helskiego oraz brzegi Zatoki 

Gdańskiej od ujścia Martwej Wisły do Mechelinek49. Na poniższych zdjęciach widoczne jest nabrzeże 

                                                           
49 Analiza Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich, część III, 2019 rok 
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uszkodzone w wyniku erozji w Helu (Rycina 33) oraz plaża we Władysławowie, która niszczona jest 

w skutek abrazji (Rycina 34). 

 
Rycina 33 Zniszczone nabrzeże pomiędzy Portem Wojennym 
Hel-Zachód a kąpieliskiem Mała Plaża w Helu (Breś, 2019) 

 

W niektórych przypadkach istniejąca zabudowa czy infrastruktura o portowym charakterze nie jest 

właściwie wyeksponowana (6). W niewielkich miejscowościach portowych takie elementy jak falochron, 

latarnia morska czy przystań rybacka nadają charakteru danemu miejscu, stanowiąc dziedzictwo 

kulturowe i jednocześnie atrakcję turystyczną wartą podkreślenia w formie chociażby tablicy 

informacyjnej czy odpowiedniej iluminacji świetlnej. Biorąc za pozytywny przykład Darłowo, jednym 

z najbardziej ikonicznych miejsc jest tutaj przestrzeń bulwaru nadrzecznego zakończonego falochronem 

z Galerią Morską prezentującą postaci i wydarzenia związane z gospodarką morską w historii Darłowa 

(Rycina 35). Jako inne pozytywne przykłady wymienić można marinę w Kamieniu Pomorskim, gdzie 

zapoznać się można z historią portu opisaną na tablicach informacyjnych, oraz Kołobrzeg gdzie 

funkcjonuje skansen dziedzictwa morskiego (Rycina 36). Są to jednak nieliczne przypadki ekspozycji 

dziedzictwa portowego w analizowanych miastach portowych.  

 
Rycina 35 Galeria Morska na Falochronie Wschodnim w 
Darłowie (Breś, 2020) 

 
Rycina 36 Kołobrzeski skansen morski (Breś, 2020) 

Opisane powyżej problemy związane są głównie z aspektem komunikacji (problem nr 1), tożsamości 

morskiej (problem nr 2), integralności (problem nr 4) oraz funkcjonalności (problem nr 3, 5, 6). Wnioski, 

przedstawione na podstawie wykonanej analizy walorów i problemów, w postaci sześciu obszarów 

Rycina 34 Plaża na wschód od portu morskiego we 
Władysławowie narażona na abrazję (Breś, 2017) 



125 
 

problemowych, istotnie wpływających na rozwój sieci niebieskich przestrzeni publicznych w miastach 

portowych, stanowią zarys ogólnej sytuacji przestrzeni publicznych na styku lądu i wody. W kolejnych 

rozdziałach rozwinięte i zweryfikowane w oparciu o szczegółowe wnioski dotyczące już poszczególnych 

niebieskich przestrzeni publicznych. 

25.3. Szczegółowa analiza problemów przestrzennych w skali niebieskich 

przestrzeni publicznych 

Po przeprowadzeniu ogólnej analizy walorów i problemów w strefie styku woda-ląd miast portowych, 

przystąpiono do szczegółowej weryfikacji zidentyfikowanych problemów w skali miejskiej. W tym celu 

przeprowadzono analizę poszczególnych niebieskich przestrzeni publicznych na obszarze wybranych, 

reprezentatywnych przykładów miast portowych w oparciu o określone cechy waloryzacyjne (Tabela 31). 

Sześć wybranych miast portowych (Tolkmicko, Hel, Kamień Pomorski, Władysławowo, Kołobrzeg, Elbląg) 

poddanych szczegółowej analizie wyznaczonych zostało na podstawie analizy pod kątem struktury 

przestrzennej jednostek miejskich oraz samych sieci niebieskich przestrzeni, co opisano w kolejnym 

rozdziale. Analiza niebieskich przestrzeni przeprowadzona została w dwóch płaszczyznach: analiza ogółu 

przestrzeni publicznych w konkretnych miastach portowych oraz analiza poszczególnych typów 

niebieskich przestrzeni wśród ogółu analizowanych miast portowych, co pozwoliło na wyprowadzenie 

wniosków dotyczących jakości niebieskich przestrzeni w poszczególnych miastach i zidentyfikowanie 

głównych obszarów problemowych oraz zidentyfikowanie poszczególnych cech stanowiących 

wyróżniająco się problematyczne elementy zagospodarowania i użytkowania niebieskich przestrzeni 

publicznych w Polsce. 

25.3.1. Kryteria wyboru miast portowych poddanych szczegółowej analizie problemów 

przestrzennych niebieskich przestrzeni publicznych 

Miasta portowe poddane analizie, chociaż wszystkie położone są w sąsiedztwie wód morskich, cechują się 

odmiennymi cechami przestrzennymi oraz stopniem rozwoju sieci niebieskich przestrzeni publicznych. 

Zauważono jednak pomiędzy niektórymi z nich pewne podobieństwa natury przestrzennej, związane 

ściśle z ich relacją woda-ląd. Po zestawieniu analizowanych miast w oparciu o kluczowe cechy związane 

z ich relacją woda-ląd, z wykorzystaniem metody grupowania cech, dokonano ich klasyfikacji według 

podobieństwa wynikającego z ich cech przestrzennych:  

 typ przestrzenny miasta w relacji miasto-woda związany z ukształtowaniem linii brzegowej 

względem środowiska wodnego -kolumna II w Tabeli 34 (na podstawie Tabeli 26 rozdział 23), 

 wielkość miasta rozumianej poprzez powierzchnię terenu zurbanizowanego oraz liczbę 

użytkowników tej przestrzeni – kolumna III w Tabeli 34 (na podstawie Tabeli 26 rozdział 23) 

poziomu rozwoju sieci niebieskich przestrzeni, 

a także stopnia rozwoju sieci niebieskich przestrzeni publicznych: 

 liczbę niebieskich przestrzeni publicznych zidentyfikowanych na obszarze miasta - kolumna IV, 

Tabela 34, 

 różnorodność niebieskich przestrzeni rozumianą jako liczbę typów przestrzenno-funkcjonalnych 

niebieskich przestrzeni publicznych zidentyfikowanych na obszarze miasta - kolumna V, Tabela 34, 

 współczynnik liczby niebieskich przestrzeni publicznych zidentyfikowanych na obszarze miasta 

w stosunku do jego liczby mieszkańców przedstawiający liczbę niebieskich przestrzeni publicznych 

przypadającą na tysiąc mieszkańców - kolumna VI, Tabela 34. 
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Podczas doboru danych służących dokonaniu klasyfikacji miast ze względu na ich charakter przestrzenny 

oraz strukturę sieci niebieskich przestrzeni publicznych wzięto także pod uwagę taki czynnik przestrzenny 

jak długość linii brzegowej. Czynnik ten, jak się okazało, nie stanowił istotnej zmiennej z perspektywy 

przeprowadzanej klasyfikacji, a długość linii brzegowej okazała się nie mieć bezpośredniego wpływu na 

sieć niebieskich przestrzeni publicznych. W związku z tym nie został on wzięty pod uwagę w zestawieniu 

końcowym (Tabela 34).  

Na podstawie stopnia rozwoju powiązań miasta z wodą, jego wielkości oraz stopnia rozwoju sieci 

niebieskich przestrzeni przyznane zostały punkty – im bardziej rozwinięta struktura tym większa liczba 

punktów została przyznana w oparciu o dany czynnik składowy. Tak, ze względu na czynnik typu 

przestrzennego miasta, miasta styczne – posiadające jedną krawędź styku tkanki urbanistycznej z wodą 

otrzymały 1 punkt, miasta szpicowate, wybrzuszone, wysunięte, wrzecionowate, zakładkowe 

i asymetryczne posiadające 2 wykształcone krawędzie styku tkanki urbanistycznej z wodą otrzymały 2 

punkty, natomiast miasta osiowe, zlokalizowane u ujścia rzek do morza i posiadające 3 rozbudowane 

krawędzie styku otrzymały 3 punkty. Ze względu na wielkość miasta, miast bardzo małe otrzymały w tej 

kategorii 1 punkt, miast małe – 2 punkty, a miasta średnie- 3 punkty. W zależności od liczby typów 

przestrzenno-funkcjonalnych niebieskich przestrzeni publicznych miasta mogły otrzymać 1 punkt – od 7 

do 8 typów, 2 punkty – od 9 do 10 typów oraz 3 punkty- od 11 do 12 typów, natomiast w zależności od 

liczby jednostkowej niebieskich przestrzeni publicznych miasta mogły otrzymać kolejno: 1 punkt – poniżej 

20 niebieskich przestrzeni, 2 punkty – od 20 do 29 niebieskich przestrzeni, 3 punkty – od 30 do 39 

niebieskich przestrzeni oraz 4 punkty – co najmniej 40 niebieskich przestrzeni. Ostatnim czynnikiem 

wziętym pod uwagę w zestawieniu był współczynnik liczby niebieskich przestrzeni publicznych 

przypadającą na tysiąc mieszkańców. W tej kategorii przyznano 1 punkt miastom o współczynniku powyżej 

10,0 (duże zagęszczenie niebieskich przestrzeni publicznych), 2 punkty miastom o współczynniku od 10,0 

do 3,0 (umiarkowane zagęszczenie niebieskich przestrzeni publicznych) oraz 3 punkty miastom 

o współczynniku poniżej 3,0 (niskie zagęszczenie niebieskich przestrzeni publicznych).  

Na podstawie sumy punktów przyznanych dla poszczególnych czynników (kolumna VII, Tabela 34) 

dokonano grupowania miast portowych według stopnia rozwoju sieci niebieskich przestrzeni publicznych. 

Miasta zostały podzielone na trzy charakterystyczne grupy. W grupie A (6-7 punktów) o najniższym 

poziomie rozwoju sieci niebieskich przestrzeni znalazły się następujące miasta: Stepnica, Tolkmicko, 

Frombork, Hel, Nowe Warpno, Wolin. Są to miasta bardzo małe o jednej lub dwóch krawędziach styku 

tkanki urbanistycznej z wodą, gdzie różnorodność typów niebieskich przestrzeni zawiera się w przedziale 

od 7 do 9 typów, natomiast liczba niebieskich przestrzeni wynosi od 10 do 19 sztuk. Do grupy B (8-10 

punktów) o średnim poziomie rozwoju sieci niebieskich przestrzeni zakwalifikowano miasta: Puck, Kamień 

Pomorski, Krynica Morska, Jastarnia, Władysławowo, Dziwnów. Jest to grupa miast małych o jednej 

krawędzi styku miasta z wodą lub bardzo małych o dwukrawędziowej relacji miasto-woda. Różnorodność 

typów niebieskich przestrzeni zawiera się w tej grupie w przedziale od 7 do 10 typów, natomiast liczba 

niebieskich przestrzeni wynosi od 15 do 29 sztuk. Grupą miast o najbardziej rozwiniętej sieci niebieskich 

przestrzeni publicznych jest grupa C, do której zakwalifikowano następujące miasta: Łeba, Ustka, Darłowo, 

Kołobrzeg, Świnoujście, Elbląg. Są to miast małe i średnie o strukturze osiowej u ujścia rzek do morza 

i o trzech krawędziach styku w relacji miasto-woda (wyjątek stanowi Elbląg zlokalizowany nad rzeką 

z dwoma krawędziami styku). Różnorodność typów niebieskich przestrzeni zawiera się w tej grupie 

w przedziale od 8 do 12 typów, natomiast liczba niebieskich przestrzeni wynosi od 21 do 49 sztuk. Są to 

największe spośród analizowanych miast portowych o najbardziej złożonej strukturze relacji woda-ląd.  
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Tabela 34 Klasyfikacja miast portowych metodą grupowania cech na podstawie struktury przestrzennej miast oraz struktury 
sieci niebieskich przestrzeni publicznych; Źródło: opracowanie własne 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

 Miasto 
Typ 

przestrzenny 
miasta 

Wielkość 
miasta 

L. typ. 
NPP 

L. NPP 
L. NPP/ l. 

lud. Su
m

a 

G
ru

p
a 

M
P

ZP
 

P
ZP

O
M

 

Puck Typ 1 1 Małe 2 7 1 22 2 1,96 3 8 B + / 

Kamień Pomorski Typ 1 1 Małe 2 10 3 14 1 1,47 3 9 B + / 

Stepnica Typ 1 1 B. małe 1 7 1 10 1 4,58 2 6 A o / 

Tolkmicko Typ 1 1 B. małe 1 8 1 10 1 3,71 2 6 A + / 

Frombork Typ 1 1 B. małe 1 7 1 13 1 5,52 2 6 A + / 

Wolin Typ 2 1 B. małe 1 8 1 12 1 2,5 3 7 A - / 

Nowe Warpno Typ 3 2 B. małe 1 7 1 13 1 10,83 1 6 A - / 

Hel Typ 3 2 B. małe 1 7 1 18 1 5,48 2 7 A o + 

Władysławowo Typ 3 2 Małe 2 7 1 28 2 2,8 3 10 B + + 

Krynica Morska Typ 4 2 B. małe 1 9 2 22 2 16,92 1 8 B + / 

Jastarnia Typ 4 2 B. małe 1 7 1 22 2 8,15 2 8 B + / 

Dziwnów Typ 7 2 B. małe 1 10 3 29 2 10,37 1 9 B - + 

Łeba Typ 6 3 Małe 2 10 3 43 4 11,62 1 13 C + + 

Ustka Typ 6 3 Małe 2 12 3 32 3 2,06 3 13 C + + 

Darłowo Typ 6 3 Małe 2 12 3 46 4 3,33 2 14 C + + 

Kołobrzeg Typ 6 3 Średnie 3 10 3 42 4 0,95 3 15 C + + 

Świnoujście Typ 6 3 Średnie 3 9 2 49 4 1,20 3 14 C + + 

Elbląg Typ 5 2 Średnie 3 8 1 21 2 0,16 3 11 C + + 

Oznaczenia w kolumnie IX MPZP: „+” więcej niż 1 obowiązujący MPZP na styku wody i lądu (pas techniczny), „o” 1 obowiązujący 

MPZP na styku wody i lądu (pas techniczny), „-„ brak obowiązujących MPZP na styku wody i lądu; 

Oznaczenia w kolumnie IX MPZP: „+” szczegółowy PZPOM, „/” ogólny PZPOM, „-„ brak obowiązujących PZPOM. 

Źródło – opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS, informacji z miejskich SIP oraz przeprowadzonych analiz 

kartograficznych dotyczących niebieskich przestrzeni miejskich 

 

Spośród wyróżnionych trzech charakterystycznych grup miast do dalszych szczegółowych analiz wybrano 

6 miast – po 2 miasta z każdej z grup – stanowiących reprezentatywne przykłady danego zbioru miast 

o podobnej charakterystyce sieci niebieskich przestrzeni publicznych. Miasta do dalszych analiz wybrano 

na podstawie trzech kryteriów zapewniających przeprowadzenie analizy dającej rzetelny obraz grup oraz 

pozwalających na prowadzenie dalszych analiz związanych z zapisami w lądowych oraz morskich 

dokumentach planistycznych. Obrano następujące kryteria pozwalające na wyłonienie 

reprezentatywnych przykładów: 

 największej liczby punktów uzyskanych w powyższym zestawieniu w danej grupie, 

 największa różnorodność niebieskich przestrzeni publicznych w danej grupie, 

 dostępność obowiązujących lub projektowanych planów zagospodarowania przestrzennego na 

obszarach morskich i lądowych.  

Wysoki poziom rozwoju sieci niebieskich przestrzeni oraz ich różnorodność zapewni możliwość 

przeanalizowania wszystkich istniejących typów przestrzenno-funkcjonalnych niebieskich przestrzeni 

w miastach portowych o różnej wielkości, lokalizacji geograficznej oraz charakterystyce przestrzennej. Do 

przeprowadzenia dalszych analiz dotyczących istniejących rozwiązań planistycznych i poszukiwania 

odpowiedzi na zdiagnozowane problemy przestrzenne w postaci zapisów planistycznych niezbędnym jest 

także występowanie w strefie przybrzeżnej analizowanego miasta co najmniej jednego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru lądowego na styku lądu i wody, a także planu 
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zagospodarowania przestrzennego obszaru morskiego zawierającego analizowane niebieskie przestrzenie 

publiczne. Ze względu na brak planów zagospodarowania przestrzennego w strefie styku wody i lądu na 

etapie szczegółowych analiz zapisów planistycznych wykluczono: Wolin, Nowe Warpno oraz Dziwnów. 

W miejscowości Stepnica oraz Hel występuje niski poziom pokrycia strefy przybrzeżnej miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, co również stanowi pewną przeszkodę w przeprowadzeniu 

analiz porównawczych zapisów planistycznych na lądzie oraz na wodzie. W Stepnicy występuje wyłącznie 

jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący jedną niebieską przestrzeń 

publiczną, a plan zagospodarowania obszarów morskich zawiera wytyczne dla całego akwenu Zalewu 

Szczecińskiego i nie odnosi się specyficznie do niebieskich przestrzeni w Stepnicy. Ze względu na powyższe, 

odrzucono tą miejscowość na etapie wyboru miast portowych do szczegółowych analiz. Chociaż 

w miejscowości Hel również obowiązuje wyłącznie jeden miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obejmujący kąpielisko oraz zieleń nadwodną, to plan obszarów morskich zawiera 

szczegółowe zapisy dotyczące niebieskiej przestrzeni publicznej, co daje już możliwość przeprowadzenia 

analizy porównawczej zapisów planu lądowego i morskiego. 

 

Ze względu na obrane kryteria do szczegółowych analiz jakości niebieskich przestrzeni publicznych 

wybrano następujące miasta:  

 grupa A –Hel i Tolkmicko, 

 grupa B – Władysławowo i Kamień Pomorski, 

 grupa C – Kołobrzeg i Elbląg. 

Dodatkowym walorem wyboru miast portowych usytuowanych w różnych województwach, a co za tym 

idzie podlegających jurysdykcji różnych Urzędów Morskich (Urząd Morski w Gdyni, Urząd Morski 

w Szczecinie, były Urząd morski w Słupsku), jest możliwość porównania rozwiązań planistycznych 

stosowanych w planach zagospodarowania przestrzennego przez różne podmioty publiczne 

i projektantów. 

25.3.2. Analiza jakości niebieskich przestrzeni publicznych według podziału na miasta portowe 

W oparciu o badania terenowe, dokumentację fotograficzną oraz analizę kartograficzną przeprowadzono 

analizę jakościową niebieskich przestrzeni publicznych występujących w wybranych miastach portowych. 

Analiza została przeprowadzona w celu zidentyfikowania głównych obszarów problemowych dotyczących 

niebieskich przestrzeni publicznych oraz poszukiwania zależności pomiędzy stopniem rozwoju sieci 

niebieskich przestrzeni publicznych w miastach a rodzajem występujących na ich obszarze problemów 

przestrzennych.  

Każda z niebieskich przestrzeni publicznych w danym mieście portowym, została poddana analizie 

szczegółowej w oparciu o kryteria oceny cech waloryzacyjnych (Tabela 31), gdzie każdej z cech 

przydzielono punkty od 0 do 2 w zależności od jakości przestrzeni w analizowanym aspekcie. Zestawienie 

ocen dla każdego z miast zawarto z Załączniku 2b. Na podstawie średniej punktacji wszystkich niebieskich 

przestrzeni w ramach konkretnej cechy waloryzacyjnej określono, które z cech są najbardziej 

problematyczne w danym mieście portowym. W oparciu o średnią punktację wszystkich cech z tej samej 

kategorii opracowano wskaźnik jakości (średnia punktacja dla cech z danej kategorii) każdej z sześciu 

kategorii jakości przestrzennej: dostępność komunikacyjna, integralność, funkcjonalność, walory 

ekologiczne, estetyka, tożsamość morska. Na podstawie opracowanych wskaźników możliwe było 

zidentyfikowanie najbardziej problemowych obszarów dotyczących przestrzenno-funkcjonalnej 

charakterystyki niebieskich przestrzeni publicznych w analizowanych miastach portowych. Zestawienie 
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otrzymanych wskaźników w podziale na miasta portowe oraz na określone grupy miast portowych 

przedstawiono w Tabeli 35. W tabeli tej wyróżniono kolorystycznie dwie najsłabiej ocenione kategorie 

(kolor czerwony), dwie kategorie neutralne (kolor biały) oraz dwie kategorie ocenione jako najbardziej 

pozytywne (kolor niebieski). Kategorią, która uzyskała najniższą ocenę jest tożsamość morska. Została 

ona najgorzej oceniona w każdym z analizowanych miast. Kolejną po niej jest dostępność komunikacyjna  

oceniona negatywnie w pięciu spośród sześciu miast. Najlepiej ocenioną kategorią została kategoria 

integralność (oceniona pozytywnie we wszystkich miastach), natomiast na drugim miejscu uplasowała się 

estetyka (oceniona pozytywnie w pięciu z sześciu miast).  

Tabela 35 Zestawienie ocen poszczególnych kategorii jakości przestrzennej niebieskich przestrzeni publicznych w analizowanych 
miastach portowych 

 To
lk

m
ic

ko
 

H
e

l 

W
ła

d
ys

ła
w

o
w

o
 

K
am

ie
ń

 P
o

m
 

K
o

ło
b

rz
e

g 

El
b

lą
g 

gr
u

p
a 

A
 

gr
u

p
a 

B
 

gr
u

p
a 

C
 

W
sz

ys
tk

ie
 

m
ia

st
a

 

Dostępność 
komunikacyjna 

0,60 0,42 0,76 0,25 0,42 0,49 0,51 0,51 0,46 0,49 

Integralność 1,10 1,21 1,07 1,19 1,17 0,87 1,16 1,13 1,02 1,10 

Funkcjonalność 0,60 0,60 0,71 0,72 0,75 0,62 0,60 0,72 0,69 0,67 

Walory 
środowiskowe 

0,93 0,91 1,20 0,64 0,69 0,49 0,92 0,92 0,59 0,81 

Estetyka 0,69 0,93 0,76 0,89 1,03 0,90 0,87 0,86 0,89 0,87 

Tożsamość morska 0,53 0,58 0,21 0,52 0,36 0,23 0,53 0,31 0,30 0,38 

Kolorem czerwonym oznaczono najniżej ocenione kategorie, natomiast niebieskim kategorie ocenione najwyżej.  

Źródło – opracowanie własne na podstawie analizy waloryzacyjnej dla każdego z analizowanych miast portowych 

Poza zestawieniem ocen poszczególnych kategorii, sporządzono również zestawienie najgorzej oraz 

najlepiej ocenionych cech w każdym z miast portowych (Tabela 35). Podobnie jak przy zestawieniu jakości 

w aspekcie obranych kategorii, wyróżniono po dwie cechy o najniższej oraz najwyższej punktacji w każdym 

z analizowanych miast (w wypadku równej ilości punktów wymieniono 3 cechy). Zauważyć można, że 

najgorzej ocenioną cechą- (21) Elementy edukacyjne i kulturalne dotyczące działalności portowej jest 

cecha z najgorzej ocenionej kategorii- (6) Tożsamość morska. Drugą najniżej ocenioną cechą jest cecha 

z kategorii funkcjonalność- (9) Wydarzenia kulturalne oraz (7) Wyposażenie w meble miejskie 

i udogodnienia. Najlepiej z kolei ocenioną cechą jest cecha (5) Dostępność przestrzeni dla użytkowników, 

w tym niepełnosprawnych, znajdująca się w ramach również najwyżej ocenionej kategorii- (2) 

Integralność. Średnią punktacją uzyskaną przez analizowane cechy waloryzacyjne było 19 punktów na 42 

możliwych, co stanowi niespełna 50% ogólnej punktacji. 
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Tabela 36 Zestawienie najniżej i najwyżej ocenionych cech waloryzacyjnych w analizowanych miastach portowych 
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Najniżej oceniona  kategoria 6 1 6 1 6 6 6 

Najniżej oceniona  cecha 7, 9 21, 9, 7 17, 21 2, 3 19, 1 21, 13 7, 9, 21 

Najlepiej oceniona kategoria 5 5 2 2 2 2 2 

Najlepiej oceniona cecha 5, 12 5, 10 3, 5 5, 10 4, 5 8, 17 5, 10 

Średnia ocena dla NPP  21,70 18,68 18,57 19,69 19,29 13,86 19 

Źródło – opracowanie własne na podstawie analizy waloryzacyjnej dla każdego z analizowanych miast portowych 

Na potrzeby analizy jakości niebieskich przestrzeni publicznych według podziału na miasta portowe 

dokonano również zestawienia liczby cech ocenionych jako negatywne w poszczególnych miastach 

(Tabela 36). Cecha została oceniona negatywnie, jeśli średnia przyznana jej punktacja nie przekraczała 0,5 

punktów na maksymalnie 2 punkty możliwe. Liczba cech ocenionych negatywnie wahała się od 6 

w Tolkmicku do 12 w Elblągu. Jak wykazano, wahania tej wartości są dość znaczne, a liczba negatywnych 

cech wzrasta wraz ze wzrostem wielkości analizowanych miast portowych.  

Tabela 37 Zestawienie najniżej ocenionych cech w poszczególnych miastach portowych 

MIASTO CECHY OCENIONE NEGATYWNIE (średnia punktacja poniżej 0,5) 

Tolkmicko 1 (K) 2 (K) 7 (F) 9(F) 19(T) 21(T)       

Hel 1 (K) 2 (K) 3 (K) 7 (F) 9(F) 21(T)       

Kamień Pom. 2 (K) 3 (K) 7 (F) 9(F) 12(E) 20(T) 21(T)      

Władysławowo 1 (K) 2 (K) 6 (I) 8(F) 9(F) 11(S) 17(E) 18(T) 19(T) 20(T) 21(T)  

Kołobrzeg 1 (K) 2 (K) 6 (I) 9(F) 11(S) 17(E) 18(T) 19(T) 21(T)    

Elbląg 1 (K) 2 (K) 6 (I) 7 (F) 9(F) 10(F) 11(S) 13(S) 18(T) 19(T) 20(T) 21(T) 
K – dostępność komunikacyjna, I- integralność, F- funkcjonalność, S- walory środowiskowe (ekologiczne), E- estetyka, T- 

tożsamość morska; Źródło – opracowanie własne na podstawie analizy waloryzacyjnej analizowanych miast portowych 

Jak wykazała przeprowadzona analiza, najwięcej problemów przestrzennych wśród analizowanych 

niebieskich przestrzeni publicznych wykazano w aspekcie tożsamości morskiej oraz dostępności 

komunikacyjnej – w szczególności w odniesieniu do cech związanych z dostępem transportem wodnym, 

a także infrastrukturą edukacyjno-kulturalną dotyczącą tożsamości portowej. Najbardziej problemowymi 

cechami okazały się:  

• zapewnienie infrastruktury edukacyjno-kulturalnej dotyczącej tożsamości portowej (tożsamość 

morska), 

• aktywizacja niebieskich przestrzeni publicznych poprzez wydarzenia kulturalne (funkcjonalność), 

• dostęp transportem wodnym -indywidualnym i zbiorowym (dostępność komunikacyjna), 

• aktywności związane z gospodarką morską (tożsamość morska). 

Na uwagę zasługuje niska ocena cechy związanej z zapewnieniem dostępu do wody, mimo faktu, iż cecha 

ta znajduje się w najwyżej ocenionej kategorii- integralność. Niebieskie przestrzenie publiczne stanowią 

atrakcyjne przestrzenie, będące najbardziej obleganymi (lub nawet jedynymi) miejscami spotkań 

i aktywności społecznych w miastach portowych,  jednak morski i portowy charakter miast portowych 

pozostaje niewyeksponowany w tych kluczowych, a wręcz ikonicznych przestrzeniach publicznych. Mimo 
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ogólnie wysoko ocenionej kategorii „estetyka”, w większości analizowanych szczegółowo miast 

portowych niską ocenę uzyskała cecha związana z jakością estetyczną elementów czasowych 

wypełniających przestrzeń w sezonie letnim. Problem ten zauważono w miastach portowych o silnym 

charakterze turystycznym: Hel, Władysławowo, Kamień Pomorski, Kołobrzeg.  

Jak wykazano w przeprowadzonej analizie jakości niebieskich przestrzeni publicznych,  tożsamość morska 

jest słabo odczuwalna. Problemem jest też dostęp komunikacją – szczególnie morską do tych przestrzeni 

oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z wodą. Do wielu niebieskich przestrzeni publicznych brakuje 

dostępności drogami wodnymi, a w przeważającej części z nich użytkownicy mają możliwość jedynie 

skorzystania z wizualnego kontaktu z tkanką wodną. 

Jako ciekawą zależność, wykrytą w trakcie przeprowadzania analizy, wymienić można zależność liczby cech 

ocenionych jako negatywne od wielkości miasta portowego. Zauważono, że im większe miasto portowe, 

tym więcej cech sklasyfikowano jako negatywne (Tabela 37). Zależność ta może być spowodowana 

faktem, iż w bardzo małych miastach portowych występuje mniejsza liczba przestrzeni publicznych, które 

w większości powiązane są z rozwiniętym historycznie i atrakcyjnym wizualnie obszarem styku lądu 

i  wody niż w miastach większych. W związku z tym w małych mniejszych miastach większa uwaga oraz 

większa ilość środków finansowych może zostać poświęconych jakości tych nielicznych przestrzeni niż 

w miastach większych o bardziej rozległej sieci przestrzeni publicznych, gdzie ciążenie wydarzeń 

kulturalnych i aktywności społecznych jest bardziej rozproszone.  

Średnia punktów poszczególnych przestrzeni niebieskich była podobna w większości analizowanych miast 

i wynosiła około 19 punktów. Można uznać, iż poziom atrakcyjności niebieskich przestrzeni publicznych 

jest zbliżony w miastach portowych w Polsce i wacha się w przedziale 17-20 punktów (wyjątkiem był 

Elbląg, gdzie średnia była znacznie niższa niż w pozostałych miastach). Zauważono, że średnia punktów 

uzyskanych przez niebieskie przestrzenie w poszczególnych miastach portowych malała wraz ze wzrostem 

poziomu rozwoju sieci niebieskich przestrzeni publicznych. W miastach małych i bardzo małych 

o nierozwiniętej linii brzegowej średnia ocena jakości niebieskich przestrzeni była wyższa niż w miastach 

większych o bardziej rozwiniętej sieci niebieskich przestrzeni, co wskazuje bezpośrednio na większe 

znaczenie niebieskich przestrzeni publicznych w małych miejscowościach, gdzie stanowią one nierzadko 

jedyne przestrzenie publiczne, a także pośrednio na większą różnorodność typów i jakości niebieskich 

przestrzeni w miastach  większych o rozwiniętej strukturze. 

Najmniej problemów odnotowano w aspekcie integralności niebieskich przestrzeni w sieci przestrzeni 

publicznych. Najwyżej punktowanymi cechami okazały się cechy związane z dostępnością przestrzeni dla 

różnych grup użytkowników. Można więc uznać, że niebieskie przestrzenie publiczne cechują się wysoką 

dostępnością i inkluzywnością społeczną, co poniekąd może być związane z uwarunkowanym prawnie 

obowiązkiem zapewnienia dostępu publicznego do wód morskich. Ciekawym faktem jest wysoka ocena 

sieci niebieskich przestrzeni publicznych w kategorii estetyka. Mimo subiektywnego wrażenia o polskich 

miastach nadmorskich jako ośrodkach o niskiej jakości estetycznej, związanej z obecnością licznych 

obiektów sezonowych (np. stragany z pamiątkami, przyczepy kempingowe, namioty handlowe, reklamy 

usług sezonowych, dmuchane atrakcje dla dzieci, parawany plażowe) kłębiących się w przestrzeniach 

publicznych i wpływających dysharmonijnie na zagospodarowanie przestrzeni strefy przybrzeżnej 

w okresie letnim, zauważono, że same niebieskie przestrzenie publiczne cechują się stosunkową wysoką 

jakością stanu technicznego i estetyki, a przestrzeniami zdegradowanymi w wysokim sezonie o niskiej 

jakości estetycznej są obszary dojść do strefy styku lądu i wody i śródlądowe ulice handlowe.  
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Największe amplitudę punktacji cech analizowanych miast portowych zauważono w ocenie kategorii 

integralność, gdzie poziom oceny wzrasta wraz ze wzrostem poziomu rozwoju sieci niebieskich przestrzeni 

publicznych. Im bardziej rozbudowana sieć niebieskich przestrzeni publicznych (większa ilość krawędzi 

styku tkanki miejskiej z wodą a także większa liczba niebieskich przestrzeni publicznych i większa 

różnorodność ich typów) tym wyższy poziom integralności tej przestrzeni w sieci przestrzeni publicznych- 

czyli powiązań przestrzeń-przestrzeń (cecha 4 i 5). Niestety, jak się okazało w wyniku analizy, ten fakt nie 

ma przełożenia na dostęp użytkowników do wody, który w większości przypadków oceniony został jako 

słaby. 

25.4. Wnioski dotyczące zidentyfikowanych problemów przestrzennych w 

skali miast – zestawienie analizy ogólnej i szczegółowej 

Po przeprowadzeniu ogólnej analizy problemów przestrzennych na styku wody i lądu w miastach 

portowych oraz analizy szczegółowej z wykorzystaniem analizy jakościowej opartej na punktacji cech 

waloryzacyjnych niebieskich przestrzeni publicznych porównano wyniki obu badań (Tabela 38). 

Zestawienie zidentyfikowanych problemów w skali ogólnej oraz szczegółowej z wykorzystaniem dwóch 

metod analiz przedstawia tabela poniżej. 

Zauważona na etapie analizy ogólnej niska jakość powiązań komunikacyjnych niebieskich przestrzeni 

publicznych znalazła częściowe potwierdzenie w przeprowadzonej analizie szczegółowej. Wnioski 

w przeprowadzonych badaniach są zgodne w zakresie słabo rozwiniętej komunikacji drogami wodnymi 

oraz komunikacji publicznej oraz rowerowej. Analiza szczegółowa wykazała, że dostępność lądowych 

obszarów niebieskich przestrzeni publicznych w ruchu pieszym (oceniana w kategorii integralność) jest 

zadowalająca (cechy te są jednymi z lepiej ocenianych cech waloryzacyjnych w zestawieniu). Natomiast 

w zakresie powiązań z obszarem wodnym niebieskich przestrzeni publicznych zauważono istotny 

problem, co potwierdza niska punktacja cechy (6) Dostęp do wody. Niska ocena tej cechy potwierdza także 

zidentyfikowany na etapie ogólnej analizy problem dotyczący niewykorzystanego potencjału 

przestrzennego obszarów wodnych i niski stopień integracji woda-ląd. 

Wskazany w początkowym etapie analiz obszar problemowy dotyczący niewykorzystanego potencjału 

przestrzenno-funkcjonalnego obszarów poportowych ma swoje odzwierciedlenie w negatywnie 

ocenionych cechach z zakresu funkcjonalności (aktywizacja niebieskich przestrzeni publicznych poprzez 

wydarzenia kulturalne) oraz tożsamości morskiej (aktywności związane z gospodarką morską). 

Występujące w miastach portowych przestrzenie poportowe stanowią często zdegradowane przestrzenie 

publiczne o niskiej jakości estetycznej, które nie są użytkowane ani w zakresie działalności portowej ani 

turystyczno-rekreacyjnej, co rzutuje na obniżenie jakości przestrzeni na styku wody i lądu w aspekcie 

funkcjonalności, estetyki oraz zanikającej tożsamości morskiej.  

Problem związany z sezonowością funkcjonowania niebieskich przestrzeni urbanistycznych 

zidentyfikowano na etapie ogólnje analizy walorów i problemów przestrzenno-funkcjonalnych, 

a następnie diagnoza ta została potwierdzona w analizie szczegółowej. Mimo ogólnie wysoko ocenionej 

kategorii estetyka, w większości analizowanych szczegółowo miast portowych niską ocenę uzyskała cecha 

związana z jakością estetyczną elementów czasowych wypełniających przestrzeń w sezonie letnim. 

Problem ten dotyka w szczególności miast o dominującej funkcji turystycznej takich jak Władysławowo, 

Kołobrzeg, czy Hel, gdzie intensywność użytkowania przestrzeni na styku lądu i wody w sezonie letnim jest 

znacznie wyższa niż w pozostałych miesiącach w roku. 
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Niewyeksponowany charakter portowy miast w kluczowych przestrzeniach publicznych stanowi bardzo 

istotny problem we wszystkich miastach portowych, zarówno tych analizowanych w stopniu ogólnym jak 

i szczegółowym. Fakt zanikającej tożsamości morskiej, jak wykazały analizy szczegółowe, stanowi 

największy problem polskich miast portowych poddanych badaniom. 

Niekorzystny wpływ dynamiki naturalnych procesów brzegowych na funkcjonowanie przestrzeni na styku 

lądu i wody opisany w analizie ogólnej został częściowo potwierdzony podczas przeprowadzania analizy 

szczegółowej cech waloryzacyjnych. Jest to problem szczególnie widoczny w badanych miastach małych 

oraz bardzo małych. W analizowanych miastach średniej wielkości cecha związana z zabezpieczeniem 

brzegu nie została uznana za szczególnie istotny problem.  

Tabela 38 Zestawienie wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy ogólnej oraz szczegółowej problemów przestrzenno-
funkcjonalnych niebieskich przestrzeni publicznych 

Wnioski z analizy ogólnej dotyczące 
problemów przestrzennych 

Wnioski z analizy szczegółowej dotyczące 
problemów przestrzennych 

Zgodność wyników 

Brak lub słaba jakość lokalnych i  
ponadlokalnych powiązań 
komunikacyjnych niebieskich 
przestrzeni urbanistycznych. 

Kategorią, która uzyskała drugą najniższą ocenę jest 
dostępność komunikacyjna- oceniona negatywnie w 
pięciu spośród sześciu miast. 

CZĘŚCIOWO 

Najbardziej problematycznymi cechami okazało się 
m.in.: dostęp transportem wodnym -indywidualnym 
i zbiorowym (dostępność komunikacyjna). 

TAK 

Niewykorzystany potencjał 
przestrzenny na obszarach 
poportowych o niskich walorach 
estetycznych. 

Najbardziej problematycznymi cechami okazało się 
m.in.: aktywizacja niebieskich przestrzeni 
publicznych poprzez wydarzenia kulturalne (w tym 
także nieużytkowanych terenów poportowych), 
aktywności związane z gospodarką morską. 

TAK 

Niewykorzystany potencjał 
przestrzenny obszarów wodnych i 
niski stopień integracji woda-ląd. 

Na uwagę zasługuje niska ocena cechy związanej 
z zapewnieniem dostępu do wody, mimo faktu, iż 
cecha ta znajduje się w najwyżej ocenionej kategorii- 
integralność. 

TAK 

Sezonowość funkcjonowania 
niebieskich przestrzeni 
urbanistycznych. 

Mimo ogólnie wysoko ocenionej kategorii- estetyka, 
w większości analizowanych szczegółowo miast 
portowych niską ocenę uzyskała cecha związana z 
jakością estetyczną elementów czasowych 
wypełniających przestrzeń w sezonie letnim. 

TAK 

Najbardziej problematycznymi cechami okazało się 
m.in.: aktywizacja niebieskich przestrzeni 
publicznych poprzez wydarzenia kulturalne (w tym 
także nieużytkowanych terenów poportowych), 
aktywności związane z gospodarką morską. 

TAK 

Niewyeksponowany indywidualny 
charakter portowy miast w 
kluczowych przestrzeniach 
publicznych (brak wyeksponowania 
tożsamości morskiej - uniwersalizm 
rozwiązań). 

Kategorią, która uzyskała najniższą ocenę jest 
tożsamość morska. 

TAK 

Najbardziej problematycznymi cechami okazało się 
m.in.: zapewnienie infrastruktury edukacyjno-
kulturalnej dotyczącej tożsamości portowej. 

TAK 

Niekorzystny wpływ dynamiki 
naturalnych procesów brzegowych 

Cecha dotycząca zagrożenia brzegu została oceniona 
jako negatywna we Władysławowie. W Helu, 
Dziwnowie oraz Stepnicy cecha ta oceniona była 

CZĘŚĆIOWA 
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na trwałość przestrzeni 
przybrzeżnych. 

poniżej średniego poziomu punktacji. W miastach 
średnich (Kołobrzeg, Elbląg) uzyskała ona ocenę 
powyżej średniej punktacji. 

Liczba wymienionych słabych stron w 
analizowanych miastach waha się od 
7 do 15. Nie stwierdzono zależności 
liczby słabych stron od wielkości 
miasta. 

Liczba negatywnych cech wzrasta wraz ze wzrostem 
wielkości analizowanych miast portowych. Im 
większe miasto portowe, tym więcej cech 
sklasyfikowano jako negatywne. 

NIE STWIERDZONO 

Brak punktacji Średnia punktów uzyskanych przez niebieskie 
przestrzenie w miastach portowych malała wraz ze 
wzrostem poziomu rozwoju sieci niebieskich 
przestrzeni publicznych. W miastach małych i bardzo 
małych o nierozwiniętej linii brzegowej średnia 
ocena jakości niebieskich przestrzeni była wyższa niż 
w miastach o bardziej rozwiniętej sieci niebieskich 
przestrzeni. 

NIE STWIERDZONO 

Brak punktacji Największą amplitudę punktacji cech zauważono w 
ocenie kategorii integralność, gdzie poziom oceny 
wzrasta wraz ze wzrostem poziomu rozwoju sieci 
niebieskich przestrzeni publicznych. Im bardziej 
rozbudowana sieć (większa ilość krawędzi styku 
tkanki miejskiej z wodą a także większa liczba i 
różnorodność niebieskich przestrzeni publicznych) 
tym wyższy poziom integralności - czyli powiązań 
przestrzeń-przestrzeń (cecha 4 i 5). 

NIE STWIERDZONO 

Źródło – opracowanie własne  

Stwierdzić można zatem, że wszystkie obszary problemowe zidentyfikowane na etapie analizy ogólnej 

znalazły potwierdzenie w szczegółowej analizie z zastosowaniem oceny jakościowej cech waloryzacyjnych 

niebieskich przestrzeni publicznych. Ponadto, analiza szczegółowa pozwoliła na zgłębienie charakteru 

wstępnie rozpoznanych problemów oraz wyciągnięcie wniosków płynących z porównania ocen cech 

w poszczególnych miastach charakteryzujących się różną wielkością oraz poziomem rozwoju sieci 

niebieskich przestrzeni publicznych, co nie było możliwe na szczeblu ogólnym. 

25.5. Analiza jakości niebieskich przestrzeni publicznych według podziału na 

typy niebieskich przestrzeni 

Po przeprowadzeniu analizy jakości niebieskich przestrzeni publicznych w poszczególnych miastach 

dokonano analizy jakości tych przestrzeni w podziale na typy przestrzenno-funkcjonalne. Analiza jakości 

typów przestrzenno-funkcjonalnych niebieskich przestrzeni w wybranych miastach w Polsce została 

przeprowadzona w celu weryfikacji, które z rodzajów przestrzeni są najbardziej atrakcyjne, a które 

wymagają przeprowadzenia działań poprawiających ich stan oraz wzmacniających relację pomiędzy wodą 

a lądem. Szczególny nacisk położono na stopień powiązań pomiędzy wodą, a lądem, który jest 

odzwierciedlony przez liczbę cech waloryzacyjnych występujących w danym typie przestrzeni oraz ich 

punktacji. Przyjęto, że im więcej cech waloryzacyjnych występuje na obszarze analizowanych niebieskich 

przestrzeni publicznych w danym typie oraz im wyższa punktacja została im przypisana, tym bardziej dany 

typ przestrzeni jest atrakcyjny pod względem tworzenia powiązań pomiędzy obszarami morskimi, 

a lądowymi w małych miastach portowych.  
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Zastosowanie takiej oceny niebieskich przestrzeni daje możliwość porównania ich jakości w ramach 

przestrzeni o podobnej charakterystyce przestrzennej i specyfice środowiskowej. To pozwala na dość 

precyzyjne wyznaczenie cech problemowych w ramach danego zbioru typologicznego analizowanych 

przestrzeni. W tym wypadku, możliwe jest wyciągnięcie bardziej szczegółowych wniosków dotyczących 

jakości niebieskich przestrzeni, w przeciwieństwie do analizy jakości sieci niebieskich przestrzeni 

w poszczególnych miastach gdzie przeanalizować można było jedynie jakość zagospodarowania obszaru 

publicznego w strefach przybrzeżnych miast w dużym stopniu ogólności i zauważyć pewne ogólne obszary 

problemowe i zależności między typami miast portowych. Wyznaczenie cech problematycznych 

odnoszących się do danego typu niebieskiej przestrzeni publicznej umożliwi w dalszej części pracy 

przeprowadzenie analizy dokumentów planistycznych oraz zastosowanych w nich ustaleń przestrzennych 

przyczyniających się potencjalnie do narastania określonego problemu, a następnie podjęcia próby 

opracowania zaleceń planistycznych pozwalających na jego mitygację. 

Tabela 39 Zestawienie ocen niebieskich przestrzeni publicznych w podziale na typy przestrzenno-funkcjonalne tych przestrzeni 

 Typ niebieskiej przestrzeni Liczba niebieskich przestrzeni w miastach portowych 

Nr Typ niebieskiej przestrzeni publicznej 
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1 Plac wodny / / / 2 3 1 6 26,6 

2 Targ nadwodny* / / / / / / 0 - 

3 Wodny węzeł 1 1 1 2 4 2 11 23,4 

4(a) Niebieska przestrzeń rekreacji – 
kąpielisko 

1 3 2 / 2 / 8 23,9 

4(b) Niebieska przestrzeń rekreacji – plac 
zabaw* 

/ / / / / / 0 - 

5 Nadwodna zieleń miejska 1 1 / 1 6 2 11 22,4 

6 Bulwar nadwodny 1 2 2 3 8 4 20 20,5 

7 Pirs, molo 2 6 2 3 3 0 16 17,6 

8 Tor wodny / 0 1 1 1 1 4 21,4 

9 Most, kładka piesza 2 0 0 1 7 8 18 10,1 

10 Ciek naturalny 1 / / 1 2 2 6 13,3 

11 Ścieżka nadwodna 1 5 20 / 6 1  33 16,8 

SUMA 10 18 28 14 42 21 133  
* Przestrzeń typu targ nadwodny i nadwodny plac zabaw nie wystąpiła w analizowanych szczegółowo miastach portowych  
Źródło – opracowanie własne na podstawie analizy waloryzacyjnej dla każdego z analizowanych miast portowych 

Wśród analizowanych szczegółowo miast portowych nie znalazła się niebieska przestrzeń typu targ 

nadwodny. Jedyną tego typu przestrzenią publiczną jest targ rybny przy nabrzeżu rzecznym w Dziwnowie, 

Ustce i Darłowie. Miasta te nie zostały jednak poddane szczegółowym analizom (patrz: rozdział 25.3). 

Wśród niebieskich przestrzeni publicznych w analizowanych szczegółowo miastach portowych nie znalazły 

się nadwodne przestrzenie rekreacyjne w formie placu zabaw, ze względu na co, analizie podlegały 

wyłącznie niebieskie przestrzenie rekreacyjne w formie kąpieliska. Nadwodne place zabaw 

zidentyfikowane zostały wyłącznie w Pucku, Dziwnowie, Fromborku oraz Stepnicy. Miasta te jednak nie 

zostały wybrane do przeprowadzenia szczegółowych analiz planistycznych (patrz: rozdział 25.3). 
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Każda z niebieskich przestrzeni publicznych tego samego typu została poddana analizie szczegółowej 

w oparciu o kryteria oceny cech waloryzacyjnych (Tabela 39), gdzie każdej z cech przydzielono punkty od 

0 do 2 w zależności od występowania danej cechy oraz jakości przestrzeni w aspekcie tej cechy. 

Zestawienie ocen dla każdego typu przestrzeni zawarto w Załączniku 2b do opracowania. Na podstawie 

zestawienia określono, które z cech posiadają najniższą średnią punktację dla niebieskich przestrzeni 

publicznych w danym typie przestrzenno-funkcjonalnym. Niska średnia punktacja oznacza, że przeważnie 

dana cecha nie występuje na obszarze określonego typu niebieskiej przestrzeni lub jakość przestrzeni jest 

niska pod kątem tej cechy.  

Zestawienie cech o najniższej średniej punktacji dla poszczególnych typów niebieskich przestrzeni 

w analizowanych miastach portowych przedstawia Tabela 40. Cechy określono jako niespełniające 

określonego minimum punktów, gdy ich średnia punktów nie była wyższa niż 0,5 punktów na maksymalnie 

2 punkty możliwe. Cechy ocenione poniżej przyjętej minimalnej liczby punktów dla obszaru danego typu 

przestrzenno-funkcjonalnego niebieskich przestrzeni publicznych wypisano w kolumnie II w Tabeli 47. Przy 

każdej z cech, za pomocą symbolu objaśnionego pod tabelą, opisano także kategorię, z którą jest związana 

dana cecha (kolumna V). Dodatkowo na tym etapie prac, oceniono czy dana cecha ma charakter 

przestrzenny i może być uwzględniona w zapisach planu przestrzennego (+) czy ma charakter 

aprzestrzenny (-), dotyczący przepisów odrębnych lub działań społecznych (kolumna III). W kolumnie IV 

oznaczono cechy, których prawdopodobieństwo wystąpienia w danym typie przestrzeni jest bardzo 

znikome (na podstawie przeanalizowanych przypadków z Polski i z Europy). Cechy z reguły niewystępujące 

w danym typie niebieskiej przestrzeni oznaczono symbolem (x),natomiast cechy, które potencalnie mogą 

wystąpić w danym typie przestrzennym oznaczono symbolem (o). Cechy o charakterze aprzestrzennym 

oraz te, które nie wystąpiły w żadnym z analizowanych przypadków, nie zostaną wzięte pod uwagę 

w dalszym etapie prac dotyczącym analizy zapisów planistycznych oraz poprawy koordynacji planistycznej 

na obszarze niebieskich przestrzeni publicznych. Cechy, które zostaną wzięte pod uwagę w dalszej części 

pracy wyróżniono za pomocą wygrubienia tekstu. Suma liczby cech, które nie osiągnęły ustalonej 

minimalnej liczby punktów, podana została w kolumnie VI Tabeli 40.  

 
Tabela 40 Zestawienie cech o niskiej średniej punktacji dla poszczególnych typów niebieskich przestrzeni w analizowanych 
miastach portowych 

I II III IV V V 

Typ przestrzeni Cechy ocenione poniżej przyjętej normy (0,5) 
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1 Plac wodny Dostęp transportem wodnym (indywidualnym) + o K 7 
 Dostęp transportem wodnym (pasażerskim) + o K 

Dostęp publicznym transportem lądowym + o K 

Dostęp do wody + o I 

Występowanie niebieskiej infrastruktury (akwen, ciek) + o S 

Występowanie form ochrony przyrody - o S 

Aktywność związana z gospodarką morską – portową  + o T 

Aktywność związana z gospodarką morską – sporty wodne + o T 
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3 Wodny węzeł 
komunikacyjny 

Dostęp transportem wodnym (pasażerskim) + o K 4 

Występowanie mebli miejskich + o F 

Wydarzenia kulturalne  - x F 

Możliwość rekreacji w przestrzeni  + o F 

Elementy edukacyjne i kulturalne dotyczące działalności portowej + o T 

4 Niebieska 
przestrzeń 
rekreacji 
(kąpielisko) 

Dostęp transportem wodnym (indywidualnym)  + x K 5 

Dostęp transportem wodnym (pasażerskim)  + x K 

Występowanie mebli miejskich + o F 

Zabezpieczenie brzegu + o F 

Wysoka jakość estetyczna el. czasowych wypełniających przestrzeń + o E 

Aktywność związana z gospodarką morską – portową  + o T 

Elementy edukacyjne i kulturalne dotyczące działalności portowej + o T 

5 Nadwodna 
zieleń miejska 

Dostęp transportem wodnym (indywidualnym)  + x K 4 

Dostęp transportem wodnym (pasażerskim)  + x K 

Dostęp do wody + o I 

Występowanie niebieskiej infrastruktury (akwen, ciek) + o S 

Aktywność związana z gospodarką morską – portową   + x T 

Aktywność związana z gospodarką morską – sporty wodne + o T 

Ekspozycja elementów dziedzictwa portowego + o T 

6 Bulwar 
nadwodny 

Dostęp transportem wodnym (indywidualnym) + o K 7 

Dostęp transportem wodnym (pasażerskim) + o K 

Wydarzenia kulturalne  - o F 

Występowanie niebieskiej infrastruktury (akwen, ciek) + o S 

Udział powierzchni biologicznie czynnej + o S 

Występowanie form ochrony przyrody - o S 

Wysoka jakość estetyczna el. czasowych wypełniających przestrzeń + o E 

Aktywność związana z gospodarką morską – sporty wodne + o T 

Elementy edukacyjne i kulturalne dotyczące działalności portowej + o T 

7 Pirs, molo Dostęp publicznym transportem lądowym + o K 4 

Występowanie mebli miejskich + o F 

Wydarzenia kulturalne  - o F 

Występowanie niebieskiej infrastruktury (akwen, ciek)  + x S 

Udział powierzchni biologicznie czynnej  + x S 

Występowanie form ochrony przyrody - o S 

Prowadzona aktywność związana z gospodarką morską– sporty wodne + o T 

Elementy edukacyjne i kulturalne dotyczące działalności portowej + o T 

8 Tor wodny Wydarzenia kulturalne  - x F 0 

Harmonijne wkomponowanie el. zagospodarowania + x E 

Elementy edukacyjne i kulturalne dotyczące działalności portowej + x T 

9 Most, kładka 
piesza 

Dostęp transportem wodnym (indywidualnym) + x K 7 

Dostęp transportem wodnym (pasażerskim) + x K 

Dostęp do wody + o I 

Występowanie mebli miejskich + o F 

Wydarzenia kulturalne  - x F 

Możliwość rekreacji w przestrzeni  + o F 

Występowanie niebieskiej infrastruktury (akwen, ciek) + x S 

Udział powierzchni biologicznie czynnej + x S 

Występowanie form ochrony przyrody - o S 

Wysoka jakość estetyczna nawierzchni przestrzeni + o E 

Wysoka jakość estetyczna el. wypełniających przestrzeń + o E 
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Aktywność związana z gospodarką morską – portową  + x T 

Aktywność związana z gospodarką morską – sporty wodne + x T 

Ekspozycja elementów dziedzictwa portowego + o T 

Elementy edukacyjne i kulturalne dotyczące działalności portowej + o T 

10 Ciek naturalny Dostęp transportem wodnym (indywidualnym) + o K 6 

Dostęp transportem wodnym (pasażerskim) + o K 

Dostęp do wody + o I 

Zabezpieczenie brzegu + o F 

Wydarzenia kulturalne  - x F 

Stan techniczny nawierzchni przestrzeni publicznych  - o E 

Wysoka jakość estetyczna nawierzchni przestrzeni + o E 

Aktywność związana z gospodarką morską – portową  + x T 

Ekspozycja elementów dziedzictwa portowego + x T 

Elementy edukacyjne i kulturalne dotyczące działalności portowej + x T 

11 Ścieżka 
nadwodna 

Dostęp transportem wodnym (indywidualnym) + o K 7 

Dostęp transportem wodnym (pasażerskim) + x K 

Dostęp do wody + o I 

Zabezpieczenie brzegu + o F 

Wydarzenia kulturalne  - o F 

Występowanie niebieskiej infrastruktury (akwen, ciek) + x S 

Wysoka jakość estetyczna el. czasowych wypełniających przestrzeń + o E 

Aktywność związana z gospodarką morską – portową  + x T 

Aktywność związana z gospodarką morską – sporty wodne + o T 

Ekspozycja elementów dziedzictwa portowego + o T 

Elementy edukacyjne i kulturalne dotyczące działalności portowej + o T 

(+) cecha o charakterze przestrzennym, (-) cecha o charakterze aprzestrzennym, (o) cecha występuje w danym typie przestrzeni, 

(x) cecha nie występuje w żadnej z analizowanych przestrzeni w danym typie przestrzenno-funkcjonalnym; 

Kategorie cech: K – dostępność komunikacyjna, I- integralność, F- funkcjonalność, S- walory środowiskowe (ekologiczne), E- 

estetyka, T- tożsamość morska 

Źródło – opracowanie własne na podstawie analizy waloryzacyjnej. 

Przeprowadzona analiza waloryzacyjna niebieskich przestrzeni publicznych umożliwiła wskazanie 

problemów przestrzennych występujących w przestrzeni styku wody i lądu w analizowanych miastach, ze 

wskazaniem najbardziej problematycznych cech. Cechy ocenione poniżej ustalonej minimalnej średniej 

punktów uznano za najbardziej problemowe aspekty danego typu niebieskiej przestrzeni publicznej. 

Badania przeprowadzone w części IV stanowią wypełnienie celu szczegółowego: rozpoznanie problemów 

przestrzenno-funkcjonalnych występujących na obszarze niebieskich przestrzeni publicznych w małych 

miastach portowych w Polsce. Badania te przyczyniają się do osiągnięcia głównego celu badawczego- 

poszerzenie badań nad przestrzenią na styku wody i lądu w małych miastach portowych w Polsce. 

Po przeprowadzeniu analizy zapisów planistycznych dla niebieskich przestrzeni publicznych w części V 

pracy zostanie przeprowadzone zestawienie rozpoznanych problemów planistycznych z wyróżnionymi 

w części IV problemowymi cechami. Zestawienie to będzie miało na celu rozpoznanie, czy występują 

zależności pomiędzy problemowymi cechami przestrzennymi a problemami wynikającymi z koordynacji 

planowania przestrzennego na styku morza i lądu, a dokładniej czy dany problem planistyczny ma 

niekorzystny wpływ na niebieską przestrzeń publiczną w aspekcie problematycznej cechy. W wypadku 

wystąpienia korelacji pomiędzy problemami przestrzennymi i planistycznymi potwierdzone zostanie 

założenie, że koordynacja planowania na obszarach morskich i lądowych może umożliwić niwelację 

problemów przestrzennych na poziomie planistycznym.  
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Analiza planistyczna na styku wody i lądu w 

miastach portowych w Polsce   



140 
 

Część V. Analiza planistyczna na styku wody i lądu w miastach portowych w 

Polsce  

26. Identyfikacja niebieskich przestrzeni publicznych o bezpośrednim powiązaniu 
planistycznym w relacji woda-ląd 

Analizie planistycznej poddane zostały typy niebieskich przestrzeni publicznych w analizowanych miastach 
portowych w Polsce, zlokalizowane przy linii brzegu, zarówno na obszarze lądowym jak i morskim 
(częściowo w obszarze akwenu, zanurzone pod wodą lub wyniesione nad wodą). Przestrzenie te objęte są 
zapisami MPZP w części lądowej do linii brzegu morskiego oraz PZPOM w ramach zagospodarowania ich 
wodnej części lub w ramach zagospodarowania części lądowej wpływającej na funkcjonowanie akwenu 
(np. zapisy dotyczące funkcji na obszarze kąpieliska, możliwość lokalizacji pomostów na wodzie, możliwość 
rozbudowy bulwaru wodnego w obszarze akwenu, dozwolona wysokość mostu nad poziomem wody).  

Na podstawie analizy niebieskich przestrzeni publicznych rozpoznanych we wszystkich 18 miast 
portowych w Polsce, opracowano zestawienie zakresu przestrzennego oraz zakresu planistycznego, który 
ich dotyczy (Tabela 41). Zakres przestrzenny oznacza obszar, na którym może być zlokalizowany dany typ 
przestrzeni, w zależności od tego czy zawiera on wyłącznie obszar lądowy, lądowy oraz wodny czy znajduje 
się na lądzie częściowo wyniesionym nad obszar akwenu lub zanurzonym okresowo pod jego 
powierzchnią. Oznaczenie zakresu planistycznego określa, czy zapisy planistyczne dotyczące funkcji 
podstawowej oraz sposobu zagospodarowania danego typu niebieskiej przestrzeni znajdują się wyłącznie 
w dokumentach dotyczących lądu tj. miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, czy 
w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.  
 
Tabela 41 Zakres przestrzenny oraz planistyczny występujący w ramach określonych typów niebieskich przestrzeni publicznych w 
analizowanych miastach portowych w Polsce 

Typ niebieskiej przestrzeni Zakres przestrzenny Zakres planistyczny 

Plac wodny Ląd MPZP 

Targ wodny Ląd + akwen MPZP + PZPOM 

Wodny węzeł Ląd + akwen MPZP + PZPOM 

Niebieska przestrzeń rekreacji 
(kąpielisko) 

Ląd + akwen MPZP + PZPOM 

Niebieska przestrzeń rekreacji (plac 
zabaw) 

Ląd MPZP 

Nadwodna zieleń miejska Ląd MPZP 

Bulwar nadwodny Ląd + pod akwenem MPZP + PZPOM  

Pirs, molo Ląd + nad akwenem MPZP + PZPOM 

Tor wodny Woda PZPOM 

Most, kładka piesza Ląd + nad akwenem MPZP + PZPOM  

Ciek naturalny Woda MPZP 

Ścieżka nadwodna Ląd MPZP 
Kolorem niebieskim oznaczono niebieskie przestrzenie posiadające bezpośrednie powiązania przestrzenno-planistyczne w relacji 
woda-ląd. Źródło – opracowanie własne. 

Wyróżniono sześć typów niebieskich przestrzeni publicznych, które ze względu na bezpośrednie 
powiązania przestrzenno-planistyczne w relacji woda-ląd zostaną poddane dalszej analizie:  

 wodny węzeł komunikacyjny, 

 niebieska przestrzeń sportowo-rekreacyjna (kąpielisko), 

 bulwar nadwodny, 
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 pirs i molo, 

 most i kładka piesza. 

Choć targ nadwodny został wyróżniony jako niebieska przestrzeń posiadająca bezpośrednie powiązania 
przestrzenno-planistyczne w relacji woda-ląd, nie zostanie on poddany dalszej analizie. Dostępny 
publicznie targ nadwodny, który funkcjonuje w powiązaniu ze stacjonującymi przy nabrzeżu jednostkami, 
występuje wyłącznie w Dziwnowie, Ustce i Darłowie, jednak miasta te nie zostały wytypowane do 
przeprowadzenia szczegółowej analizy przestrzennej i planistycznej (patrz: rozdział 25.3). Analizie 
planistycznej zostaną poddane pozostałe typy niebieskich przestrzeni publicznych, zgodnie z ich 
występowaniem w analizowanych szczegółowo miastach portowych. 

27. Porównanie struktury planów przestrzennych na lądzie oraz na morzu  

Plany przestrzenne na lądzie oraz na morzu, choć podobne, różnią się między sobą w pewnych kwestiach 
dotyczących procedury ich sporządzania oraz samej struktury, co opisano w części II niniejszej pracy 
doktorskiej. W ramach analizy zapisów planistycznych dla analizowanych niebieskich przestrzeni 
publicznych, porównano zapisy w planie dotyczącym obszaru lądowego oraz w planie morskim 
obejmującym przyległy obszar wód morskich dla tej samej przestrzeni publicznej i oceniono, czy zapisy te 
w sposób skoordynowany odnoszą się do wybranych kwestii zagospodarowania przestrzennego, czy też 
są niespójne i mogą powodować konflikty. W trakcie prowadzenia analiz, oprócz kwestii merytorycznych 
ujętych w planach, zwrócono uwagę na samą strukturę planów oraz sposób zapisu ustaleń. Zauważone 
zostały pewne rozbieżności pomiędzy sposobem zapisu ustaleń w planach lądowych oraz morskich, które 
dotyczą kwestii: 

 opisu granic planu oraz granic terenów i akwenów, 

 różnic w definicjach i opisach funkcji terenów i akwenów, 

 różnic w sposobie oznaczenia funkcji na rysunkach planów, 

 odmiennej formy konstrukcji rozstrzygnięć szczegółowych dla poszczególnych terenów 
i akwenów. 

Należy zacząć od tego, że w inny sposób określone są już same granice planu lądowego i morskiego. Jak 
przedstawiono w części II, granice planu morskiego opisane są za pomocą współrzędnych punktów 
wyznaczonych na obszarze wód morskich oraz linii brzegu morskiego (której przebieg jest zmienny 
w czasie). Plan lądowy natomiast obowiązuje w granicach wyznaczonych na podstawie podziałów 
geodezyjnych gruntów (zazwyczaj są to granice działek administracyjnych, użytków, obrębów 
geodezyjnych). Taka różnica w określeniu granic planów, które są do siebie styczne przysparza problemów 
w sytuacji gdy zmianie ulegnie przebieg linii brzegu morskiego. Wówczas, może dojść do sytuacji, w której 
ustalenia planów na styku wody i lądu będą się pokrywać (gdy linia brzegu przesunie się w stronę lądu, 
a wraz z nią ustalona granica morskiego planu zagospodarowania przestrzennego) lub pas nowego terenu 
pozostanie poza granicami jednego i drugiego planu (gdy linia brzegu przesunie się w stronę wód 
morskich, a wraz z nią ustalona granica morskiego planu zagospodarowania przestrzennego oddali się od 
wcześniej stycznej granicy planu lądowego). 

Różniący się zakres funkcji wyznaczonych w planach dla obszaru lądu oraz obszaru morza, które są 
styczne, może przysporzyć problemów z określeniem obowiązującej funkcji podstawowej w przestrzeni 
publicznej na styku wody i lądu. Problem ten staje się szczególnie istotny w momencie przystąpienia do 
realizacji inwestycji jednocześnie obejmującej obszar morski i lądowy jak np. zagospodarowanie kąpieliska 
z wykorzystaniem pomostów, budowa infrastruktury do uprawiania sportów wodnych takiej jak chociażby 
wyciągi do nart wodnych lub wakeboardu, czy budowa przystani. Przykładem rozbieżności funkcji 
dopuszczonych w ramach jednej niebieskiej przestrzeni publicznej jest kąpielisko w Helu, gdzie w planie 
lądowym teren oznaczony jest jako „plaża” z dopuszczeniem stacjonowania łodzi rybackich oraz bazy dla 
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nurków wodnych, bez doprecyzowania jego funkcji, zaś w planie morskim funkcją podstawową akwenu 
jest „turystyka, sport i rekreacja”, w ramach której dopuszcza się: sytuowanie kąpielisk, sytuowanie 
pomostów, infrastrukturę służącą rekreacji plażowej oraz uprawianie sportów wodnych oraz rekreacji. Co 
za tym idzie, w planie lądowym nie ma informacji dotyczącej możliwości lokalizacji pomostów i 
infrastruktury do uprawiania sportów wodnych (poza nurkowaniem), natomiast w planie morskim nie ma 
informacji dotyczącej stacjonowania łodzi rybackich. 

Drugą sytuacją, w której rozbieżność zakresu funkcji po odmorskiej oraz odlądowej stronie linii brzegu 
może znacznie utrudniać zagospodarowanie przestrzeni jest sytuacja, w której następuje przebudowa 
nabrzeża i jego poszerzenie w kierunku wody lub w głąb lądu. W wypadku poszerzenia nabrzeża 
w kierunku wód morskich lub realizacji pomostu nad wodą, faktycznie teren ten znajduje się w obszarze 
obowiązywania planu morskiego. W wypadku zalądowienie oraz zmiany przebiegu linii brzegu morskiego 
teren ten nie posiada żadnego planu przestrzennego, ponieważ plan morski obowiązuje wyłącznie do linii 
brzegu, natomiast plan lądowy nie zmienia swoich granic i obowiązuje zgodnie z podziałem geodezyjnym 
działek gruntu. W wypadku realizacji pomostu, obowiązuje dla niego plan  lądowy z jednej strony linii 
brzegu oraz plan morski na obszarze wodnym, który może różnić się w zakresie dopuszczonej funkcji od 
ustaleń planu lądowego. Przykładem może być nabrzeże w Elblągu, gdzie na obszarze Starego Miasta 
przestrzeń bulwaru nadwodnego w planie lądowym określona jest jako teren reprezentacyjnego bulwaru 
(teren publiczny, ogólnodostępny, niezabudowany o charakterze reprezentacyjnego bulwaru i placu 
nadwodnego), natomiast w planie morskim akwen przylegający stanowi: kulturowy waterfront (co 
oznacza ochronę walorów wizualnych i ekspozycji historycznego założenia urbanistycznego Starego 
Miasta i Wyspy Spichrzów od strony wody, z wykorzystaniem tego akwenu do uprawiania turystyki, 
sportów wodnych i rekreacji). Rozbieżność definicji, de facto bardzo podobnych funkcji, powoduje 
niepewność i kłopoty interpretacyjne chociażby dotyczące możliwości uprawiania sportów wodnych 
w tym obszarze. 

Oprócz różnic w opisach funkcji, zauważono także różnice w sposobie ich oznaczenia na rysunkach 
planów. Oznaczenie symboliczne terenu w planie lądowym ogranicza się do numeru terenu oraz 
oznaczenia literowego funkcji, natomiast w planie morskim jest to skrót pochodzący od nazwy samego 
planu, numer akwenu oraz oznaczenie literowe funkcji podstawowej. W wypadku planu morskiego nie ma 
możliwości ustalenia dwóch równorzędnych funkcji podstawowych dla danego akwenu (co jest możliwe 
w planach lądowych np. teren mieszkaniowo-usługowy lub teren przemysłowo-usługowy). Dodatkowo, 
występują różnice w kolorystyce oznaczania funkcji. O ile nie ma to dużego znaczenia w wypadku np. 
funkcji morskich, które nie występują na lądzie takich jak rybołówstwo, to może stanowić utrudnienie 
interpretacyjne w wypadku funkcji, które mogą mieć miejsce zarówno na wodzie jak i na lądzie jak np. 
transport, przemysł stoczniowy, infrastruktura techniczna czy usługi sportu, turystyki i rekreacji. Zarówno 
rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jak i rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania 
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej 
określa barwy podstawowych funkcji wyznaczanych w planie. Niestety nie są one zunifikowane i dla 
przykładu, funkcja transportu w planie morskim ma inne współrzędne kolorystyczne (RGB) niż teren 
komunikacji wodnej w planie lądowym, natomiast funkcja turystyki, sportu i rekreacji w planie morskim 
ma niemalże identyczną barwę (jasno-zieloną) do koloru terenu zieleni określonego w planie lądowym. 

Sama konstrukcja rozstrzygnięć szczegółowych różni się w planach lądowych oraz morskich. W planach 
morskich, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania 
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, 
rozstrzygnięcia szczegółowe mają mieć formę tzw. kart akwenów z obligatoryjnymi rubrykami do 
wypełnienia. W planach lądowych ma ona zazwyczaj wygląd dokumentu tekstowego, chociaż niektóre 



143 
 

z planów zawierają tzw. karty terenów w formie tabeli, które jednak różnią się zawartością od kart 
akwenów w planach morskich. Plany morskie w kartach akwenu posiadają wyznaczone miejsce do 
zawarcia szczególnie istotnych uwarunkowań mających wpływ na funkcjonowanie akwenu, natomiast 
w ustaleniach szczegółowych dla terenów w planach lądowych brakuje takowego miejsca (niekiedy 
istotne uwarunkowania wpisywane są w końcowych ustępach ustaleń dla terenu jako „inne zapisy”). 

Wymienione rozbieżności, choć nie wpływają znacząco na zrozumienie zapisów samego planu, to istotnie 
wpływają na problemy interpretacyjne zapisów dotyczących de facto tej samej przestrzeni publicznej.  

28. Analiza planistyczna niebieskich przestrzeni publicznych w Helu 

28.1. Niebieskie przestrzenie publiczne poddane analizie planistycznej w Helu  

W Helu wyróżniono takie typy niebieskich przestrzeni publicznych znajdujące się w bezpośredniej relacji 
woda-ląd jak: wodny węzeł komunikacyjny, kąpielisko, bulwar nadwodny i pirs (Rycina 37). Obszar 
w granicach portu morskiego w Helu nie został objęty MPZP. Obowiązuje tam jedynie Strategia rozwoju 
portu morskiego w Helu, która jednak nie stanowi dokumentu wiążącego prawnie, a jedynie przedstawia 
strategiczne działania w obrębie terytorium i akwatorium portu morskiego.  

 
Rycina 37 Schemat niebieskich przestrzeni publicznych w Helu; (1) kąpielisko. Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem 

danych z serwisu geoportal.gov.pl 

Brak dokumentów planistycznych na styku lądu i wody w większości obszarów w mieście Hel oraz 
nieaktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stanowi istotny 
problem planistyczny w kontekście rozwoju niebieskich przestrzeni publicznych utrudniając koordynację 
działań prowadzonych na wodzie i lądzie. Analizie planistycznej może zostać poddana wyłącznie 
przestrzeń publiczna w typie niebieskiej przestrzeni rekreacji – kąpielisko (1). Spośród zidentyfikowanych 
typów niebieskich przestrzeni publicznych, które zawierają zarówno tkankę wodną jak i lądową, w Helu 
jedynie ta przestrzeń publiczna została objęta zarówno zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na lądzie jak i planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.  



144 
 

28.2. Zarządzanie strefą styku morza i lądu w mieście Hel 

Strefą przybrzeżna w mieście Hel zarządza Burmistrz Miasta Hel, sporządzając miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego lub wydając decyzje o warunkach zabudowy dla terenów. Nie ma on 
jednak kompetencji do planowania obszarów morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 
i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, co jest zgodne z art. 3 Ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503). Obszarem w granicach portu morskiego 
w Helu, zarówno od strony lądowej jak i morskiej, zarządza Zarząd Portu Morskiego w Helu Sp. z o. o., 
będąca spółką Gminy Miejskiej Hel.  

Natomiast, na podstawie Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 
(Dz. U. 2022 poz. 457), za planowanie przestrzenne obszarów morskich, zawierających zarówno wody w 
granicach portu jak i otaczające akweny, odpowiada Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Ponadto, na 
podstawie art. 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503), Urząd 
Morski posiada kompetencje w zakresie uzgadniania zagospodarowania przestrzennego w granicach pasa 
technicznego, pasa ochronnego i terenów portów i przystani morskich na obszarze lądu. Granicą 
pomiędzy kompetencjami przestrzennymi lokalnych władz gminy, a organem morskim, funkcjonującym z 
ramienia władz państwa jest linia brzegu morskiego wyznaczona przez Dyrektora Urzędu Morskiego. Linia 
ta ulega nieustannym zmianom w skutek naturalnych procesów brzegowych, a fakt ten aktualizowany jest 
w dokumentach i na mapach kartograficznych przez Urząd Morski kilka razy do roku w drodze decyzji 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni o ustaleniu linii brzegu dla morskich wód wewnętrznych.  

28.3. Problemy rozwoju w strefie styku morza i lądu 

Fakt planowania i zarządzania przestrzenią na styku wody i lądu przez różne organy stanowi utrudnienie 
w procesie efektywnego i zrównoważonego planowania niebieskiej przestrzeni publicznej i wymaga 
koordynacji podejmowanych działań. Zmiany linii brzegu rodzić mogą problemy natury formalnej oraz 
przestrzennej w procesie planowania przestrzennego niebieskich przestrzeni publicznych. W sytuacji gdy 
plan morski zostaje sporządzony do linii brzegu morskiego, która zmieniając swój przebieg przesunęła się 
z czasem w głąb lądu, możemy mieć do czynienia z nakładaniem się ustaleń nowego planu morskiego oraz 
obowiązującego dłużej planu lądowego, który sporządzony został do według starego przebiegu linii 
brzegu. Może także nastąpić sytuacja odwrotna, w której po przesunięciu linii brzegu morskiego w głąb 
morza, wystąpi pas terenu pomiędzy starym, a nowym przebiegiem linii brzegu morskiego, dla którego 
formalnie nie będzie obowiązywał ani plan lądowy (z granicami ustalonymi trwale na podstawie podziałów 
geodezyjnych) ani plan morski (z granicami zgodnymi z linią brzegu). 

Poza kwestiami formalnymi, w wypadku przestrzeni w Helu obiektem konfliktów pomiędzy zarządem 
portu, a lokalną społecznością rybacką jest przestrzeń basenu portowego. Główną przyczyną sporu jest 
kwestia zagospodarowania basenu portowego na funkcję turystyki jachtowej preferowaną przez zarząd 
portu i wykorzystania go na potrzeby związane z rybołówstwem, co postulują rybacy.  

Pewnym ograniczeniem dla rozwoju niebieskich przestrzeni w Helu jest funkcjonowanie Morskiego Portu 
Wojennego Hel-Zachód. Port wojenny w 2020 roku ograniczył swoje akwatorium tym samym uwalniając 
część basenu zewnętrznego50 i wprowadzając możliwość zagospodarowania go na funkcje miejskie. 
W ramach procedury zbierania uwag do sporządzanego planu obszarów morskich pojawiły się wnioski od 
władz miasta Hel oraz Marszałka Województwa Pomorskiego dotyczące przekształcenia wodnych 

                                                           
50 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu 
Wojennego Hel-Zachód (Dz.U.2020.302) 
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przestrzeni pomilitarnych, co świadczyć może o potrzebie rozwoju ogólnodostępnych przestrzeni 
wodnych kosztem niedostępnych akwenów wojskowych. 

28.4. Sytuacja planistyczna na obszarze lądowym w Helu 

Dokumentem określającym kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Miasta 
Hel jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Helu zostało 
przyjęte Uchwałą nr VII/49/2003 Rady Miasta Helu z dnia 25 kwietnia 2003 r. Studium zostało 
przygotowane z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych i ponadlokalnych aktualnych na 2003 rok 
i obecnie jego ustalenia w dużej mierze są nieaktualne, a ponadto nie są spójne ze strategią rozwoju 
województwa pomorskiego51. Kierunki rozwoju funkcjonalno-przestrzennego zostały w nim wyznaczone  
w oparciu o główne funkcje rozwojowe na czas sporządzania dokumentu, tj. funkcję obronności państwa, 
która w związku z rozformowaniem jednostki wojskowej stacjonującej w mieście i uwolnieniem wielu 
terenów wojskowych, nie jest już aktualna, a także funkcję rybołówstwa, która obecnie traci na znaczeniu 
w związku z prowadzoną polityką wspólnotową i krajową związaną z ograniczaniem połowu ryb. Założenia 
Studium wymagają weryfikacji, w związku z zaprzestaniem użytkowania wielu terenów na cele obronności 
państwa, a także zrealizowaniem celów określonych w aspekcie rozwoju turystyki, transportu czy ochrony 
środowiska przybrzeżnego, takich jak na przykład: stworzenie przystani jachtowej na terenie portu, 
uruchomienie morskich połączeń pasażerskich z Trójmiastem oraz miastami Zatoki Puckiej, zrealizowane 
już usunięcie bocznicy kolejowej prowadzącej do portu morskiego w Helu czy utworzenie zespołu 
przyrodniczo – krajobrazowego "Helski Cypel". 

  
Rycina 38 Obszary objęte planami zagospodarowania przestrzennego w mieście Hel 
Rycina 39 Wyrys z MPZP dla obszaru składającego się z działek geod. nr 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2 - położonego w Helu przy 
ul. Portowej, uchwała nr XXIX/215/05 Rady Miasta Helu z dnia 22 IX 2005 

Na terenie Gminy Miejskiej Hel obowiązuje 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
(Rycina 38), uchwalonych w latach 2001 – 2010. Na terenie Helu obowiązują następujące miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego: 

 MPZP dla obszaru działek nr 36/6, 35/7, 37/6, 37/8, 37/14 położonych w Helu przy ul. Dworcowej 
(uchwała z 2002 r.), 

 MPZP dla obszaru działek nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5 położonych w Helu przy ul. Leśnej 
(uchwała z 2010 r.), 

                                                           
51 Uchwała nr 376/XXXI/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 
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 MPZP dla obszaru składającego się z działek geod. nr 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2 - położonego w 
Helu przy ul. Portowej (uchwała z 2005 r.), 

 MPZP dla obszaru działek nr 44/2, 45 położonych w Helu przy ul. Bocznej (uchwała z 2001 r.), 

 MPZP dla obszaru działki nr 44/3 położonej w Helu przy ul. Helskiej (uchwała z 2010 r.),  

 MPZP dla obszaru działki nr 153/1 położonej w Helu przy ul. Bałtyckiej (uchwała z 2010 r.). 

Jedynie jeden obowiązujący plan miejscowy– MPZP dla obszaru składającego się z działek geod. nr 111/2, 
111/3, 111/5 i 110/2 położonego w Helu przy ul. Portowej– znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wód 
morskich i dotyczy terenu znajdującego się w granicach pasa technicznego (Rycina 39).  
 

28.4.1. Ustalenia ogólne planu miejscowego 

MPZP obejmuje obszar o powierzchni 24,64 mkw. Na obszarze objętym tym planem zaprojektowano 
kompleks rekreacyjno-edukacyjno-sportowy zawierający tereny o funkcji zaplecza socjalno-sprzętowego 
dla sportów wodnych, edukacji i ekspozycji przyrodniczych, plaży, miejsca stacjonowania otwartych łodzi 
rybackich, dróg, przejść pieszych, parkingów, zieleni izolacyjnej, wału wydmowego oraz rezerwy 
infrastruktury technicznej. Plan nie zawiera wiele wytycznych związanych z przestrzennym powiązaniem 
terenu plaży i sąsiadującego obszaru wodnego. W ustaleniach ogólnych zawarto zapis odwołujący się do 
przepisów odrębnych52, na mocy których na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, na którym 
znajduje się obszar objęty planem, ustanowiono strefę 100 m od brzegu morskiego Zatoki Puckiej 
z zakazem zabudowy (zakaz nie dotyczy pomostów i hangarów na sprzęt wodny). 

Obszar planu znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej (wraz z osiedlem domów rybackich) oraz 
na przedpolu widokowym miasta Helu od strony Zatoki Puckiej. Projekty zabudowy należy uzgodnić 
z powiatowym konserwatorem zabytków. Ochronie podlegają również istniejące siedliska roślinności 
wydmowej, które mają być uzupełniane i odtwarzane. Wprowadzono obowiązek wykonania 
inwentaryzacji istniejącej zieleni oraz studium krajobrazowego uwzględniającego ekspozycję cennej 
panoramy miasta na etapie projektowym inwestycji. Ponadto zalecono przeprowadzenie analizy 
zagrożeń powodziowych na terenie inwestycyjnym. 

W kwestii administracji i zarządzania terenami przybrzeżnymi w ustaleniach ogólnych zawarto zapis o tym, 
że wszelkie zmiany użytkowania i zagospodarowania terenu w granicach pasa technicznego należy 
uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej. 

28.4.2. Ustalenia szczegółowe dla obszaru obejmującego niebieskie przestrzenie publiczne 

Teren plaży, według planu miejscowego, stanowić ma plażę ogólnodostępną z zejściami w formie kładek 
drewnianych nad terenem oraz schodów z barierkami ograniczającymi wejście na wydmę. Dopuszczono 
możliwość maksymalnie pięciu jednostek rybackich w wyznaczonych miejscach w obrębie plaży oraz 
możliwość wciągania łodzi rybackich i sportowo-rekreacyjnych.  

Ustanowiona w planie funkcja rekreacyjna plaży, podobnie jak funkcja postojowa dla jednostek 
wodnych stanowi powiązanie funkcjonalne między lądem a wodą, co widoczne jest poprzez zapis 
dotyczący ustanowienia kąpieliska obejmującego zarówno wodę jak i ląd, a także umożliwienie 
wodowania oraz wciągania małych jednostek rybackich i sportowych. Mimo faktu, iż na obszarze plaży 
tkanka wodna i lądowa silnie się ze sobą przenikają i są one powiązane funkcjonalnie w planie, plan nie 

                                                           
52 Rozporządzenie Wojewody Gdańskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. z późniejszymi zmianami, oraz 
wprowadzenia obowiązujących w nim zakazów i ograniczeń - Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59, poz. 294 
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zawiera żadnych szczegółowych wytycznych związanych z przestrzennym powiązaniem terenu plaży 
i sąsiadującego obszaru wodnego.  

Dla terenu US/BN/EP (o funkcji  bazy socjalno-sprzętowej sportów wodnych dla nurków i ekspozycji 
przyrodniczych), podobnie jak dla terenów US/BS/EP (o funkcji zabudowy edukacyjnej i socjalnej), które 
są pośrednio powiązane z obszarem wodnym poprzez teren plaży, dopuszcza się zabudowę w określonym 
miejscu, pod warunkiem zmiany istniejącej betonowej obudowy brzegu do rzędnej min. 2,50 m n.p.m. 
lub uwzględnienia zagrożenia oddziaływaniem wód morskich w przypadku wezbrań sztormowych w inny 
sposób. 

W ustaleniach szczegółowych na terenie sąsiadującym z plażą zaplanowano wprowadzenie infrastruktury 
komunikacyjnej oraz zaplecza turystycznego niezbędnego do obsługi kąpieliska. Wprowadzono nakaz 
realizacji parkingu zawierającego miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych, autobusów 
oraz stojaki dla rowerów oraz nakaz realizacji zespołu urządzeń sanitarnych dla użytkowników plaży 
w określonych liniach zabudowy. Ponadto w sąsiedztwie plaży zaplanowano wprowadzenie infrastruktury 
o funkcji edukacyjnej i socjalnej, w tym elementów takich jak plansze i elementy małej architektury 
eksponujące unikatowe walory przyrody i tożsamości miejsca. 

28.5. Sytuacja planistyczna na obszarach morskich w Helu 

Na polskich obszarach morskich obowiązuje obecnie Plan zagospodarowania przestrzennego morskich 
wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 (plan POM), 
który został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 935). 
Obszary morskie wokół Gminy Miejskiej Hel w większości wchodzą w zakres ww. planu morskiego – 
wyjątek stanowią wody wewnętrzne portu morskiego w Helu. W strefie styku wody i lądu na wysokości 
obszaru zurbanizowanego w miejscowości Hel, plan POM wprowadza akweny o funkcji podstawowej 
wielofunkcyjny rozwój gospodarczy (POM.85.M) oraz funkcjonowanie portu (POM.86.Ip). 

Na obszarach morskich na Zatoce Gdańskiej, w sąsiedztwie terenów Gminy Miejskiej Hel, obecnie 
sporządzany jest szczegółowy projekt planu obszarów morskich w skali 1:2000, który  w momencie wejście 
w życie, zastąpi ustalenia planu obowiązującego obecnie dla całych polskich obszarów morskich. Projekt 
planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu (plan HEL) obejmuje obszar 
w granicach portu morskiego w Helu, a także akwen Morskiego Portu Wojennego Hel-Zachód oraz akwen 
przeznaczony pod perspektywiczny rozwój portu. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ok. 
319,80 ha. 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przystąpił do sporządzania projektu planu zagospodarowania 
przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu zwanego dalej wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko. Informacja o tym została podana do publicznej wiadomości 23 stycznia 2020 r. Plan HEL został 
wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 18go czerwca 2021 r. do 2go sierpnia 2021 r. w siedzibie 
Urzędu Morskiego w Gdyni. Dyskusja publiczna nad projektem planu odbyła się 2go lipca 2021 r. Po 
wniesieniu zmian związanych z ponownym uzgodnieniem planu HEL, opublikowano go na stronie 
internetowej w grudniu 2021 roku. 

28.5.1. Ustalenia ogólne planu HEL 

Projekt planu HEL w wersji v.2. (Rycina 40), który został opublikowany w grudniu 2021 roku, zakłada 
podział obszaru opracowania na 11 akwenów o funkcjach podstawowych: obronność i bezpieczeństwo 
państwa (B), ochrona brzegu morskiego (C), funkcjonowanie portu (Fp), ochrona środowiska i przyrody 
(O), turystyka, sport i rekreacja (S) oraz transport lokalny (Tk). Na akwenach przybrzeżnych występują 
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funkcje: ochrona brzegu morskiego (C), funkcjonowanie portu (Fp), ochrona środowiska i przyrody (O) 
oraz turystyka, sport i rekreacja (S).  

 
Rycina 40 Wyrys z Projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu (wersja v.2) 

W aspekcie powiązania przestrzenno-funkcjonalnego obszaru wody i lądu, w ustaleniach ogólnych planu 
HEL znalazły się zapisy dotyczące ochrony brzegu. Wyznaczono akweny oraz podakweny przeznaczone na 
utrzymanie poprawnego stanu systemu ochrony brzegu morskiego, gdzie umożliwia się budowę systemu 
ochrony brzegu morskiego, w tym prowadzenia sztucznego zasilania brzegu. 

28.5.2. Rozstrzygnięcia szczegółowe planu HEL dla obszaru obejmującego niebieskie 

przestrzenie publiczne na styku lądu i wody 

Obszar kąpieliska „Mała Plaża” znajduje się w granicach akwenu HEL.03.S o funkcji podstawowej - 
turystyka, sport i rekreacja, oznaczająca zapewnienie warunków i przestrzeni dla sytuowania kąpielisk, 
sytuowania pomostów i obiektów służących rekreacji plażowej, takich jak: zjeżdżalnie wodne, wyciągi 
do nart i innych rodzajów desek wodnych oraz uprawiania turystyki, sportu i rekreacji (w tym także 
turystyki wrakowej). W akwenie dopuszcza się sytuowanie sztucznych wysp i konstrukcji (pomosty, 
wyciągi, konstrukcje nośne) oraz urządzeń infrastruktury technicznej. Powyższe zapisy ustanawiają 
zarówno powiązanie funkcjonalne (turystyka i rekreacja na styku wody i lądu) jak i przestrzenne 
(możliwość lokalizacji konstrukcji oraz infrastruktury wykraczających na obszar wodny). Akwen 
wykorzystywany jest do turystyki wrakowej - w akwenie znajduje się wrak udostępniony do nurkowania, 
jednak dostęp do niego odbywa się zazwyczaj za pomocą jednostek pływających wypływających z portu 
morskiego w Helu. W związku z tym, w obrębie analizowanego kąpieliska nie występuje bezpośrednie 
powiązanie między obszarem lądowym (plażą) a strefą nurkowania w wodzie. 
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W akwenie wydzielono podakwen 03.01.C o funkcji dopuszczalnej- ochrona brzegu morskiego, gdzie 
dopuszcza się prowadzenie działań związanych z zabezpieczeniem brzegu morskiego oraz zapewnienie 
ochrony przeciwpowodziowej zabudowy terenów lądowych oraz poprawne funkcjonowanie samego 
kąpieliska. Funkcję turystyka, sport i rekreacja ogranicza się do sposobów niezakłócających prowadzenia 
prac związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem brzegu morskiego. 

Na obszarze akwenu dopuszcza się funkcję rybołówstwa, jednak ze względu na intensywne użytkowanie 
turystyczne akwenu, związane przede wszystkim z funkcjonowaniem kąpieliska, funkcja rybołówstwa jest 
ograniczona do obszaru poza podakwenem 03.01.C. W tym akwenie nie dopuszczono funkcji transportu, 
co mogłoby wiązać się z problemami z wyciągnięciem jednostek rybackich na plażę. Wprowadzenie funkcji 
rybołówstwa na akwenie HEL.03.S, mimo iż nie występuje bezpośrednio przy brzegu morskim, zapewnia 
pewne powiązanie funkcjonalne i kulturowe z obszarem lądowym. W praktyce jednak, łodzie rybackie już 
nie stacjonują na plaży w Helu, która wykorzystywana jest wyłącznie do celów rekreacyjnych. 

W rozstrzygnięciach szczegółowych znajduje się odniesienie do przepisów odrębnych, ustanawiających 
ochronę przyrody, obejmującą zarówno ląd jak i wodę w ramach specjalnego obszaru ochrony siedlisk 
Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032, gdzie zagospodarowanie akwenu winno uwzględniać 
sposoby użytkowania niezagrażające obszarom odpoczynku ptaków (znajdującym się na lądzie).  

28.6. Porównanie zapisów planów na obszarach lądowych i morskich w kontekście 

relacji woda-ląd  

Po dokonaniu analizy zapisów planu miejscowego obowiązującego na lądzie oraz projektu planu obszarów 
morskich odnoszących się do wyznaczonych w rozdziale 25.1 aspektów jakości przestrzeni publicznych, 
sprawdzono czy zapisy w obu rodzajach dokumentów planistycznych są ze sobą zintegrowane w kwestii 
komunikacji, integralności, funkcjonalności, jakości ekologicznej, jakości estetycznej i tożsamości. 
W Załączniku 3a przedstawiono poszczególne ustalenia planistyczne, którym nadano oznaczenie literowe 
(L – ustalenia w planie lądowym oraz M – ustalenia w planie morskim) oraz numer. Zestawiając zapisy 
planistyczne dotyczące tych samych aspektów stwierdzono obszary synergii, gdzie zapisy w planie 
lądowym oraz morskim pozostają ze sobą spójne i wzajemnie się wzmacniają. Stwierdzono jeden aspekt 
konfliktowy w analizowanych zapisach planistycznych. W planie miejscowym na obszarze kąpieliska 
wyznaczono strefy stacjonowania otwartych ładzi rybackich wraz ze sprzętem do ich wyciągania, 
natomiast w planie morskim nie dopuszczono funkcji rybołówstwa przy brzegu, a także nie dopuszcozno 
funkcji związanej z transportem czy funkcjonowaniem przystani. W niektórych aspektach możliwe jest 
wzmocnienie spójności zapisów dla obszarów lądowych oraz morskich. Analizę powiązań zapisów 
planistycznych przedstawia Załącznik 3b. 
 
Zauważono, że w zakresie funkcjonalno-przestrzennych powiązań pomiędzy obszarem lądowym 
i wodnym, pewne ustalenia planistyczne wprowadzają możliwość integracji tych dwóch obszarów.  
W obu planach zawarto ustalenia pozwalające utrzymać relację woda-ląd w następującym zakresie: 

 przenikanie funkcji sportu, turystyki i rekreacji, 

 powiązanie w zakresie działalności rybołówczej i związanej z tym tożsamości portowej miasta, 

 ekspozycja panoramy miasta portowego, 

 ochrona brzegu i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, 

 konieczność uzgodnienia zagospodarowania obszaru przez Dyrektora Urzędu Morskiego. 

Wzmocnienie zapisów wspierających spójność funkcjonowania obszaru lądowego i wodnego niebieskiej 
przestrzeni publicznej możliwe jest w kwestiach: 
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 ochrony walorów środowiskowych, 

 powiązań komunikacyjnych, 

 elementów infrastruktury rekreacyjnej takich jak elementy małej architektury, elementy 
edukacyjne i socjalne eksponujące tożsamość miejsca. 
 

28.7. Porównanie zapisów planów na obszarach lądowych i morskich w kontekście 

zidentyfikowanych problemów typów niebieskich przestrzeni publicznych 

Analizując zapisy planistyczne pod kątem zidentyfikowanych problemów przestrzenno-funkcjonalnych na 
obszarze niebieskiej przestrzeni publicznej kąpieliska, zauważono zbieżność zapisów w zakresie 
następujących problemów: 

 meble miejskie i infrastruktura dla pieszych, 

 zabezpieczenie brzegu, 

 prowadzona aktywność związana z gospodarką morską. 

Chociaż zapisy dotyczące zapewnienia udogodnień dla użytkowników pieszych takich jak przejścia czy 
meble miejskie nie wiążą się ze sobą bezpośrednio, to zarówno na obszarze lądowym jak i morskim istnieje 
możliwość wprowadzenia infrastruktury rekreacyjnej. Planowane kładki wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi na lądzie zapewniają możliwość rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, natomiast na 
obszarze wód morskich dopuszcza się sytuowanie sztucznych wysp i konstrukcji w zakresie funkcji 
turystyki, sportu i rekreacji takich jak np. pomosty. W kwestii zabezpieczenia brzegu i bezpieczeństwa 
powodziowego w obu planach znajdują się dość szczegółowe ustalenia, które zapewniają bezpieczeństwo 
brzegu od strony morskiej oraz bezpieczeństwo powodziowe od strony lądowej. W obrębie analizowanej 
niebieskiej przestrzeni publicznej dopuszcza się pewne aktywności związane z gospodarką morską, takie 
jak uprawianie sportu, turystyki i rekreacja, wraz z wykorzystaniem na ten cel ewentualnych pomostów.  

Zauważono brak odniesień w ustaleniach planistycznych do kwestii transportu wodnego i powiązań 
przestrzennych między wodą a lądem, oraz dziedzictwa kulturowego, w zakresie elementów edukacyjnych 
i kulturowych. W przestrzeni kąpieliska nie zaplanowano przystani dla jednostek pływających ze względu 
na bliskość portu morskiego w Helu, gdzie znajduje się już przystań jachtowa.  W planie HEL zawarto zapis 
o tym, że przemieszczanie się jednostek jest dopuszczone na całym obszarze planu, zgodnie z przepisami 
odrębnymi, a dopuszczenie sytuowania konstrukcji umożliwia lokalizację na tym obszarze pomostu 
z miejscami do cumowania dla małych jednostek pływających o niewielkim zanurzeniu. Miejscowy plan 
zagospodarowania z kolei dopuszcza możliwość wyciągania jednostek rybackich i sportowych na brzeg, 
jednak nie odnosi się do kwestii lokalizacji pomostu z możliwością ewentualnego cumowania. Plan lądowy 
zawiera jednak zapisy dotyczące aspektu tożsamości miejsca umożliwiając lokalizację infrastruktury 
edukacyjnej, które nie zostały zawarte w planie morskim.  Kwestia oświetlenia przestrzeni publicznej oraz 
infrastruktury rowerowej została pominięta w planie morskim, co wynika z braku zasadności tego typu 
zapisów dla zagospodarowania obszaru wodnego. Zestawienie zapisów planistycznych odnoszących się 
do konkretnych problemów przedstawiono w Załączniku 3c. 

28.8. Wnioski z przeprowadzonej analizy porównawczej dla miasta Hel 

W zapisach planistycznych dotyczących niebieskiej przestrzeni kąpieliska w Helu wyróżniono jeden obszar 
konfliktowy, gdzie ustalenia planu lądowego oraz morskiego nie są spójne. Brak spójności dotyczy 
możliwości obsługi łodzi rybackich na obszarze kąpieliska. W planie miejscowym dopuszczono miejsca 
stacjonowania otwartych łodzi rybackich, natomiast w planie morskim nie dopuszczono funkcji 
rybołówstwa przy brzegu, a także nie dopuszczono funkcji związanej z transportem czy funkcjonowaniem 
przystani. Wynika to ze zmiany polityki przestrzennej od czasu uchwalenia obowiązującego miejscowego 
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planu zagospodarowania przestrzennego do czasu sporządzania planu obszarów morskich w zakresie 
prowadzenia aktywności związanej z rybołówstwem. Na obszarze kąpieliska funkcją dominującą stała się 
funkcja rekreacji, natomiast przestrzeń do przeładunku łodzi rybackich znajduje się w basenie morskiego 
portu rybackiego w Helu, ze względu na co obecnie łodzie te nie stacjonują już przy brzegu plaży. Same 
zapisy planistyczne, choć nie wykluczają się wzajemnie, to wprowadzają możliwość wystąpienia 
potencjalnego konfliktu. Z tego względu lądowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien 
podlegać aktualizacji. 

Obszarami wskazanymi jako wymagające poprawy koordynacji planistycznej w zakresie wzmocnienia 
relacji przestrzennej woda-ląd są kwestie sklasyfikowane jako neutralne lub nieuwzględnione w jednym 
z planów. Są to kwestie dotyczące: ochrony walorów środowiskowych, powiązania transportem wodnym 
oraz wprowadzenie elementów infrastruktury rekreacyjnej takich jak elementy małej architektury, 
elementy edukacyjne i socjalne eksponujące tożsamość miejsca. Zapisy planistyczne w większości odnoszą 
się do cech problematycznych analizowanej niebieskiej przestrzeni. Tutaj można by było rozwinąć zapisy 
jedynie w zakresie dotyczącym zbiorowej komunikacji wodnej oraz wzmocnienia tożsamości portowej 
miasta.  

 

Rycina 41 Schemat problemów planistycznych i planistycznych niebieskich przestrzeni publicznych  w Helu; (1) kąpielisko 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem danych z serwisu geoportal.gov.pl 

Dodatkowym utrudnieniem w mieście Hel w kwestii zarządzania przestrzenią na styku wody i lądu jest 
nieaktualny dokument studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz brak 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w lądowej strefie przybrzeżnej. Brak 
dokumentów planistycznych od strony lądu w tak kluczowych przestrzeniach publicznych jak obszar portu 
morskiego w Helu, teren byłego portu wojennego czy kąpielisk w rejonie cypla Helskiego stanowi znaczący 
problem rozwoju tych niebieskich przestrzeni. Nie ma mowy o możliwości koordynacji zapisów oraz 
dążeniu do zrównoważonego i przemyślanego rozwoju przestrzeni na styku wody i lądu w momencie gdy 
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sporządzany jest plan obszarów morskich, natomiast nie obowiązuje żaden dokument planistyczny na 
lądzie, a samo studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest w wielu 
kwestiach nieaktualne. W takim wypadku niezbędnym byłoby uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego regulującego rozwój przestrzenny terytorium portowego, na którego 
obszarze znajdują się niebieskie przestrzenie w typie pirsów, bulwaru oraz nabrzeży wodnego węzła 
komunikacyjnego, w sposób spójny z przyjętymi zapisami planu obszaru morskiego. 

Fakt planowania i zarządzania przestrzenią na styku wody i lądu przez różne organy stanowi utrudnienie 
w procesie efektywnego i spójnego planowania obszaru styku morza i lądu. Obszar lądowy oraz morski 
przylegający do linii brzegu morskiego podlega jurysdykcji innego organu zarządzającego. Dodatkowo 
kwestię koordynacji planowania na styku wody i lądu utrudnia zmienny w czasie przebieg linii brzegu 
morskiego.  

Dodatkowo, obszar niebieskich przestrzeni często jest obiektem sporów pomiędzy organami 
publicznymi, a inwestorami prywatnymi. W wypadku przestrzeni w Helu, występuje konflikt pomiędzy 
zarządem portu, a lokalną społecznością rybacką, który dotyczy kwestii zagospodarowania basenu 
portowego na funkcję turystyki jachtowej preferowaną przez zarząd portu lub pozostawienia tego basenu 
na potrzeby związane z rybołówstwem. Problemy zobrazowano schematycznie na Rycinie 41. 

 

29. Analiza planistyczna niebieskich przestrzeni publicznych w Tolkmicku 

29.1. Niebieskie przestrzenie publiczne poddane analizie planistycznej w Tolkmicku 

W Tolkmicku wyróżniono takie typy niebieskich przestrzeni publicznych znajdujących się w bezpośredniej 
relacji woda-ląd jak: wodny węzeł komunikacyjny- basen portowy (1), niebieska przestrzeń rekreacji- 
kąpielisko (2), bulwar nadwodny (3) wokół basenu portowego oraz pirsy -falochrony osłonowe portu 
morskiego (5)(6) (Rycina 47). Wszystkie z wymienionych niebieskich przestrzeni objęte są miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego oraz sąsiadują (lub są zawarte) z planem zagospodarowania 
obszarów morskich. Ze względu na ten fakt, wszystkie z nich mogły zostać objęte analizą planistyczną.  

Oprócz wymienionych niebieskich przestrzeni w analizie wzięto pod uwagę także przestrzeń 
projektowaną w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako przestrzeń 
nabrzeża portowego- bulwar nadwodny (4). W 2016 roku obszar portu został powiększony o rozległy 
teren położony na zachód od basenu portowego, planowany jako nowe nabrzeże portowe z przystanią 
promową. Teren ten jest obecnie niedostępny dla użytkowników. 
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Rycina 42 Schemat niebieskich przestrzeni publicznych w Tolkmicku; (1) wodny węzeł komunikacyjny- basen portowy, (2) 
kąpielisko, (3) bulwar nadwodny, (4) projektowany bulwar nadwodny, (5) pirs wschodni, (6) pirs zachodni. 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem danych z serwisu geoportal.gov.pl 

29.2. Zarządzanie strefą styku morza i lądu w mieście Tolkmicko 

Strefą przybrzeżną w mieście Tolkmicko zarządza Burmistrz Tolkmicka, sporządzając miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego lub wydając decyzje o warunkach zabudowy dla terenów. Nie ma on 
jednak kompetencji do planowania obszarów morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 
i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, co jest zgodne z art. 3 Ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503). Obszarem w granicach portu morskiego 
w Tolkmicku, zarówno od strony lądowej jak i morskiej, zarządza Urząd Morski w Gdyni.  

Na podstawie Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2022 
poz. 457), Urząd Morski w Gdyni, oprócz sprawowania obowiązków zarządcy portu, odpowiada także za 
planowanie przestrzenne obszarów morskich, zawierających zarówno wody w granicach portu jak 
i otaczające akweny. Ponadto, na podstawie art. 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503), Urząd Morski posiada kompetencje w zakresie uzgadniania 
zagospodarowania przestrzennego w granicach pasa technicznego, pasa ochronnego i terenów portów 
i przystani morskich na obszarze lądu. Granicą pomiędzy kompetencjami przestrzennymi lokalnych władz 
gminy, a organem morskim jest linia brzegu morskiego wyznaczona przez Dyrektora Urzędu Morskiego. 
Linia ta ulega nieustannym zmianom w skutek naturalnych procesów brzegowych, a fakt ten 
aktualizowany jest w dokumentach i na mapach kartograficznych przez urząd morski w drodze decyzji 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni o ustaleniu linii brzegu dla morskich wód wewnętrznych.  
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29.3. Problemy rozwoju w strefie styku morza i lądu 

Zarządzanie przestrzenią na styku wody i lądu przez różne organy nierzadko bywa problematyczne 
w procesie efektywnego planowania niebieskiej przestrzeni publicznej, co dodatkowo utrudnione jest 
przez zmiany linii brzegu, które rodzić mogą problemy natury formalnej oraz przestrzennej w procesie 
planowania przestrzennego niebieskich przestrzeni publicznych.  

W Tolkmicku występuje konflikt formalny, związany z nakładaniem się ustaleń planistycznych planu 
lądowego oraz morskiego, wynikający z przebudowy konstrukcji hydrotechnicznych na obszarze portu 
przeprowadzonej pomiędzy uchwaleniem planu lądowego a przyjęciem planu morskiego. Port morski 
w Tolkmicku przeszedł gruntowną rozbudowę zrealizowaną przez Urząd Morski w Gdyni i Gminę 
Tolkmicko w 2013 roku. Podczas rozbudowy przebudowano m.in. falochrony osłonowe powiększając 
awanport. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został sporządzony na mapie ukazującej 
stary układ falochronów, co należałoby zaktualizować. Plan zagospodarowania obszarów morskich został 
sporządzony w granicach Zalewu Wiślanego do linii brzegowej, która aktualnie przebiega po linii nowego 
falochronu. W skutek tego, niewielki obszar po obrysie starego falochronu jednocześnie został zawarty 
w nieaktualnym, jednak wciąż obowiązującym MPZP, oraz w obecnie sporządzanym PZOM. Fakt ten 
powoduje nakładanie się ustaleń planów, co może prowadzić do problemów formalnych podczas 
uzyskiwania pozwolenia na budowę przez potencjalnego inwestora, a także problemów w kwestii 
zagospodarowania przestrzennego. Wydawanie pozwoleń na budowę na obszarach lądowych i morskich 
znajduje się powiem w kompetencjach odmiennych organów (Starostwo Powiatowe na lądzie oraz Urząd 
Morski w Gdyni na morzu). W wypadku niespójnych zapisów planistycznych na tym obszarze, 
problematyczna może stać się interpretacja obowiązujących warunków zagospodarowania tego obszaru. 

Dodatkowym problemem związanym z zarządzaniem przestrzenią portu, w tym nabrzeżem planowanym 
w MPZP jako nowe nabrzeże portowe, jest kwestia własności gruntów portowych, które w małych 
portach morskich często w znacznej części stanowią własność prywatną, co utrudnia sprawne 
zarządzanie i gospodarowanie obszarem portowym w wypadku planowanych przekształceń funkcjonalno-
przestrzennych. Teren planowany jako nowa niebieska przestrzeń pozostaje we własności prywatnej i jest 
niedostępny dla użytkowników. W Tolkmicku, podobnie jak w innych małych portach m.in. 
Władysławowie i Helu, mamy do czynienia z konfliktem pomiędzy zarządcą portu, a środowiskiem 
rybackim. Spór ten dotyczy wypierania funkcji rybołówstwa z akwenów i terenów portowych przez 
funkcję turystyki, propagowaną przez władze miast portowych.  

W Tolkmicku (oraz innych miejscowości przy basenie Zalewu Wiślanego) problematyczną kwestią jest 
znacząco różniąca się skala planów lądowych i morskich. Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego sporządzane są w skali 1:1000 lub 1:2000, podczas gdy plan obszarów morskich 
opracowany został w skali 1:25 000. Taka różnica w skali opracowania przekłada się na stopień 
szczegółowości ustaleń oraz trudności w wyegzekwowaniu spójnego planu przestrzennego na styku wody 
i lądu. 

29.4. Sytuacja planistyczna na obszarze lądowym w Tolkmicku 

W mieście Tolkmicko obowiązuje obecnie zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i gminy Tolkmicko przyjęta Uchwałą nr XVII/88/15 z dnia 16.11.2015 r. (Rycina 43). 
Jako strategiczne kierunki rozwoju gminy w odniesieniu do nadzalewowego usytuowania miasta 
Tolkmicko wymieniono:  

 kształtowanie przestrzeni zgodnie z zasadami „trój ochrony krajobrazu” : rewaloryzacja kulturowych 
zasobów krajobrazu, świadome kształtowanie fizjonomii krajobrazu, w szczególności wyłączenie 
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z zabudowy terenów chronionych ze względu na niepowtarzalne walory fizjonomii krajobrazu i 
widoki, wyeksponowanie niematerialnych wartości krajobrazu, w tym historycznych nazw i tradycji, 

 rozbudowa portu w Tolkmicku, wyznaczenie perspektywicznych terenów rozwoju portu, związanego 
z budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, 

 rozwój turystyki w oparciu o zasoby krajobrazu, w tym: rewaloryzacja krajobrazu nadzalewowego 
z wyeksponowaniem pozostałości cegielni i przystani nadzalewowych, adaptacja krajobrazu 
poprzemysłowego na cele rozwoju turystyki nad  Zalewem Wiślanym, 

 rewitalizacja nadzalewowej linii kolejowej, 

 rozbudowa układu drogowego o drogę obsługującą wybrzeże Zalewu Wiślanego - projektowana 
droga publiczna - Promenada Nadzalewowa, biegnąca wzdłuż linii kolejowej. 

Wśród celów szczegółowych związanych z przestrzenią Zalewu Wiślanego i miastem Tolkmicko znalazły 
się następujące działania: 

 Przywrócenie tradycji portowych, 

 Budowa nowych i modernizacja istniejących portów i przystani, 

 Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, 

 Modernizacja istniejących i budowa nowych dróg wodnych na akwenie Zalewu Wiślanego, 

 Budowa przepraw łączących oba brzegi Zalewu Wiślanego takich jak połączenia promowe, kolejka 
linowa, żegluga pasażerska, 

 Rewitalizacja międzynarodowej śródlądowej drogi wodnej E-70 Berlin – Kaliningrad – Kłajpeda, 

 Wykorzystanie portu i przystani do turystyki żeglarskiej, 

 Budowa nowych i modernizacja istniejących plaż nad zalewem oraz wyposażenie ich w niezbędną 
infrastrukturę m.in. stanowisko ratownika, sanitariaty, przebieralnie, 

 Zagospodarowanie terenów nadwodnych dla rekreacji i wypoczynku- promenady, ciągi piesze i 
rowerowe, place, zieleń parkowa) oraz kreowanie przestrzeni waterfrontów, 

 Organizacja sieci usług związanej z żeglarską aktywizacją regionu, przygotowanie i promowanie 
nowej formy wypoczynku – połowy ryb, zawody wędkarskie. 

 
Rycina 43 Wyrys ze SUiKZP gminy Tolkmicko; źródło: SIP miasta i gminy Tolkmicko (dostęp 25.09.2021 r.) 

Na obszarze miasta dąży się do odtworzenia i zachowania charakteru małego miasta nadmorskiego 
o funkcjach rybackich i turystycznych z uporządkowaną zabudową i wyeksponowanych walorach 
kulturowych i krajobrazowych wartości miasta. Jednostkę A2 obejmującą wybrzeże Zalewu Wiślanego 
z portem aż do linii kolejowej określono jako obszar strategiczny dla rozwoju Tolkmicka ze względu na 
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możliwości i potrzeby rozwoju komunikacji wodnej. W związku z Programem „Budowa drogi wodnej 
łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” zaplanowano kolejne etapy rozwoju portu morskiego 
w Tolkmicku polegające na: zmianie granic portu morskiego związaną z przebudową falochronów portu – 
co zostało wykonane, oraz rozszerzenie granic portu na zachód od istniejącego portu. Oprócz tego, w 
studium zaplanowano rozwój terenów komunikacji wodnej na wschód od ujścia rzeki Stradanki, gdzie 
istnieje możliwość lokalizacji mariny jachtowej wraz z zapleczem usługowym i turystycznym. To 
przedsięwzięcie nie zostało jednak wykonane do tej pory. Na obszarze parku miejskiego i plaży 
z kąpieliskiem, bezpośrednio graniczących z brzegiem Zalewu Wiślanego, planuje się utrzymanie i rozwój 
zieleni publicznej i bulwaru wzdłuż brzegu Zalewu Wiślanego. 

 
Rycina 44 Przeznaczenie terenów w mpzp w mieście Tolkmicko; źródło: SIP miasta i gminy Tolkmicko (dostęp 25.09.2021 r.) 

Na terenie miasta Tolkmicko obowiązuje jeden plan miejscowy przyjęty Uchwałą nr XII/65/15 Rady 
Miejskiej W Tolkmicku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego miasto Tolkmicko i fragment obrębu geodezyjnego Suchacz (Rycina 44). W 
planie znalazły się zapisy dla istniejących niebieskich przestrzeni publicznych: w porcie morskim, parku 
wraz z kąpieliskiem oraz rzeką Stradanką oraz dla nowej przestrzeni planowanej do włączenia do portu 
wzdłuż linii brzegowej Zalewu Wiślanego mającej stanowić nabrzeże portowe (bulwar nadwodny). 

29.4.1. Ustalenia ogólne planu miejscowego 

W granicach portu morskiego (oraz części pasa technicznego) teren przeznaczono na funkcje komunikacji 
wodnej – port morski. Natomiast w granicach pasa technicznego teren przeznaczono na funkcje: zieleni 
naturalnej (Zn), komunikacji wodnej (KW), zabudowy usługowo-przemysłowej (PU), zabudowy usługowej 
(UU), zabudowy usług turystycznych (UT), zieleni publicznej (ZP) oraz wód powierzchniowych (WS).  

W aspekcie związanym z obszarami wodnymi, w planie zawarto zapis dotyczący portu morskiego 
odsyłający do nakazów i zakazów w przepisach odrębnych o portach i przystaniach morskich. Zastrzeżono 
także, że wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu portu morskiego oraz terenu 
w obszarze pasa nadbrzeżnego należy uzgodnić zgodnie z obowiązującymi przepisami z organami 
administracji morskiej. Ponadto, dla terenów w granicach pasa technicznego ustalono zakaz niszczenia 
trzcinowisk, niewynikający z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, wodnego czy utrzymania urządzeń wodnych. Ze względu na zagrożenie powodziowe, 
według planu należy stosować rozwiązania techniczne zabezpieczające przed powodzią sztormową do 
rzędnej 2,5 m n.p.m. Dla brzegu morskiego znajdującego się w granicach planu ustalono wymagany 
poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego, który wynosi: dla terenów portowych, 
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przemysłowych oraz komunikacji wodnej zapewniający ochronę przed zdarzeniem mogącym wystąpić 
1 raz na 200 lat, a dla pozostałych terenów zlokalizowanych w obrębie pasa technicznego zapewniający 
ochronę przed zdarzeniem mogącym wystąpić 1 raz na 20 lat. Na całym obszarze objętym planem, ze 
względu na położenie w granicach Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, obowiązuje zakaz 
budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior 
i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub 
rybackiej z wyjątkiem rzek płynących w obszarze zwartej zabudowy pod warunkiem, że realizowana 
budowa nie wpłynie niekorzystnie na środowisko cieku wodnego. Na terenach zieleni ustala się 
wzmocnienie obudowy biologicznej cieków i zbiorników wodnych przez zadrzewienia i zakrzaczenia, co 
ma na celu kształtowanie korzystnych warunków do wypełniania funkcji hydrosanitarnej, ekologicznej 
i krajobrazowej. Dla terenów znajdujących się na obszarach Natura 2000 obowiązują przepisy wynikające 
z Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 poz. 916). We wschodniej części terenu przybrzeżnego 
zaznaczono ciąg widokowy na wody Zalewu Wiślanego, dla którego ustalono zakaz zakłócania widoku na 
ten obszar oraz wykluczono zalesienia z ciągów widokowych na Zalew Wiślany.  

W ustaleniach ogólnych dotyczących systemu przestrzeni publicznych nie zostały wymienione 
niebieskie przestrzenie publiczne: przestrzenie na obszarze portu tj., bulwar nadwodny lub basen 
portowy, a także przestrzeń kąpieliska. Oprócz lądowego planu miejskiego oraz wybranych ulic 
wymieniono jedynie ciąg terenów zieleni urządzonej nad rzeką Stradanką. 

29.4.2. Ustalenia szczegółowe dla obszaru obejmującego niebieskie przestrzenie publiczne 

Teren portu morskiego określony jest w MPZP jako obszar usług związanych z administracją i gospodarką 
morską z dopuszczeniem usług związanych z obsługą mariny żeglarskiej oraz stanicą wodną WOPR, 
a także funkcji przemysłowo-usługowych na terenie wyznaczonego wydzielenia wewnętrznego. Dla tego 
terenu, oprócz standardowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, nie określono 
żadnych szczegółowych ustaleń dotyczących zagospodarowania niebieskiej przestrzeni publicznej 
i powiązań woda-ląd. 

Teren zieleni publicznej parku miejskiego należy, według planu, zagospodarować w sposób ekstensywny 
z wprowadzeniem ścieżki pieszej, ławek, elementów małej architektury itp. oraz mostka przez rzekę 
Stradankę (w miejscu oznaczonym na rysunku planu). Na tym terenie wprowadzono wydzielenie 
wewnętrzne wyznaczające teren plaży, drogi i ciągu pieszego oraz dla rzeki Stradanki. Na tym terenie 
wyznaczono przebieg ciągu pieszego, bulwaru wzdłuż rzeki Stradanki i wzdłuż Zalewu Wiślanego, które 
jednak nie znajdują się bezpośrednio przy tych akwenach. Dla terenu parku obowiązuje zachowanie 
istniejącego wartościowego drzewostanu. W środku terenu parku wyznaczono teren o funkcji zabudowy 
usługowej służącej turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej. Na wschód od rzeki Stradanki 
wyznaczono teren usług służących obsłudze przystani jachtowej i rybackiej, kąpieliska i plaży.  

W ustaleniach szczegółowych planu miejscowego widać powiązania funkcjonalne pomiędzy obszarem 
lądu i wody, jednak brakuje zapisów dotyczących zagospodarowania niebieskich przestrzeni 
publicznych, tożsamości portowej czy ochrony walorów krajobrazowych w powiązaniu z Zalewem 
Wiślanym.  

29.5. Sytuacja planistyczna na obszarach morskich w Tolkmicku 

Na polskich obszarach morskich obowiązuje obecnie Plan zagospodarowania przestrzennego morskich 
wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 (plan POM), 
który został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 935). 
Obszary morskie w sąsiedztwie Gminy Tolkmicko (Zalew Wiślany) znajduje się jednak poza tym planem. 
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Na obszarach Zalewu Wiślanego, w sąsiedztwie Tolkmicka, obecnie sporządzany jest szczegółowy projekt 
planu obszarów morskich w skali 1:25 000. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich 
wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego (plan ZWI) obejmuje obszar morskich wód wewnętrznych Zalewu 
Wiślanego oraz portowych wód wewnętrznych portów i przystani morskich zlokalizowanych na zalewie. 
Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ok. 30 424 ha. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
przystąpił do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych Zalewu Wiślanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Informacja o tym została 
podana do publicznej wiadomości 17 lipca 2020 r. Plan ZWI został wyłożony do publicznego za pomocą 
strony internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni od 26-go kwietnia 2021 r. Pierwsze spotkanie 
konsultacyjne wstępnego projektu planu ZWI w wersji v.0 odbyło się w formie online w dniu 10-go maja 
2021 r. Drugie spotkanie konsultacyjne, gdzie zaprezentowano projekt planu ZWI wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w wersji v.1, odbyło się 9-go listopada 2021 r. 

29.5.1. Ustalenia ogólne planu ZWI  

Wody morskie w sąsiedztwie terenów Tolkmicka znajdują się w granicach wydzielonego w projekcie planu 
ZWI akwenu ZWI.40.Ip o funkcji podstawowej- funkcjonowanie portu oraz ZWI.41.S o funkcji 
podstawowej turystyka, sport i rekreacja (Rycina 45).  

 
Rycina 45 Wyrys z Projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego (v.1) 

Początkowo akwen ten planowany był w całości na potrzeby funkcji rozwoju portu, co zostało zmienione 
na etapie prac nad projektem planu w werjsi v.1. Funkcja Ip oznacza „utrzymanie bezpiecznego dostępu 
do portów lub przystani morskich, jak również utrzymanie i rozwój infrastruktury portowej, infrastruktury 
morskiej okołoportowej, sytuowanie nowych falochronów, nabrzeży, basenów lub innych obiektów, które 
po wybudowaniu stanowić będą infrastrukturę portową lub zapewniającą dostęp do portu lub przystani”, 
natomiast funkcja turystyka, sport i rekreacja oznacza „udostępnienie akwenów do uprawiania sportów 
wodnych i rekreacji oraz turystyki, w szczególności udostępnienie akwenów przybrzeżnych na kąpieliska, 
miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli oraz do uprawiania żeglarstwa deskowego. Oznacza 
również budowę i utrzymanie infrastruktury turystycznej, jak mola, pomosty, pirsy oraz konstrukcje 
służące do uprawiania narciarstwa wodnego, czy wakeboardingu. W akwenach o funkcji podstawowej 
„turystyka, sport i rekreacja” dopuszczona jest wycinka trzcin w celu utrzymania odpowiednich warunków 
do uprawiania sportu i rekreacji.” 
 



159 
 

W ustaleniach ogólnych dotyczących wymienionych akwenów zawarto zapisy dotyczące następujących 
kwestii: 

 występowania form ochrony przyrody na obszarze i w sąsiedztwie akwenów, 

 dopuszczenia prowadzenia żeglugi rekreacyjnej na całym obszarze akwenu z wyjątkiem stref 
zamkniętych na podstawie przepisów odrębnych (obszary portowe, wojskowe), 

 konieczności uzgodnienia inwestycji z organem administracji morskiej, 

 konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji archeologicznej dna akwenu w wypadku 
prowadzenia inwestycji na ich obszarze. 
 

29.5.2. Rozstrzygnięcia szczegółowe planu ZWI dla obszaru obejmującego niebieskie 

przestrzenie publiczne na styku lądu i wody 

W rozstrzygnięciach szczegółowych zawarto ustalenia dotyczące określenie funkcji p0odstawowej akwenu 
wraz z zakazami, ograniczeniami i warunkami ich użytkowania. Funkcja akwenu, obejmująca basen 
portowy (wodny węzeł komunikacyjny) została określona jako funkcjonowanie portu lub przystani (Ip). 
Akwen na obszarze kąpieliska przeznaczony został na funkcję turystyki, sportu i rekreacji (S).  

W rozstrzygnięciach szczegółowych dla analizowanych niebieskich przestrzeni bulwarów, pirsów oraz 
kąpieliska zawarto zapisy dotyczące aspektu funkcjonowania portu, ochrony środowiska, ochrony 
dziedzictwa kulturowego, prowadzenia funkcji rybołówstwa oraz sportu, turystyki i rekreacji a także 
administracji obszarem wód morskich. Zapisy dotyczą następujących kwestii: 

 funkcjonowania portu, 

 istniejącej infrastruktury zapewniającej dostęp do portu morskiego w Tolkmicku, 

 dopuszczenia sytuowania sztucznych wysp i konstrukcji wraz z określeniem jej funkcji oraz 
zakazem zaburzania panoramy miasta od strony wody, 

 występowania form ochrony przyrody na obszarze i w sąsiedztwie akwenów, 

 okresowej ochrony tarlisk, 

 ochrony trzcinowisk w okresie lęgowym ptaków, 

 utrzymania charakteru zabudowy przybrzeżnej w stylu architektury regionalnej, 

 prowadzenia sportu, rekreacji i turystyki wraz z określeniem dopuszczenia lub zakazu sytuowania 
kąpielisk, 

 prowadzenia funkcji rybołówstwa bez wywoływania konfliktu z współistniejącą funkcją portową 
oraz rekreacyjną, 

 konieczności uzgodnienia inwestycji z organem administracji morskiej. 

Zapisy w kartach akwenu nie zawierały ustaleń szczegółowych dotyczących aspektu transportu (poza 
ogólnym zapisem dotyczącym konieczności utrzymania dostępu do portu) oraz aspektu integralności 
przestrzeni wody i lądu i powiązania z systemem przestrzeni publicznych. 

29.6. Porównanie zapisów planów na obszarach lądowych i morskich w kontekście 

relacji woda-ląd  

Po dokonaniu analizy zapisów planu miejscowego obowiązującego na lądzie oraz projektu planu obszarów 
morskich odnoszących się do wyznaczonych w rozdziale 25.1 aspektów jakości przestrzeni publicznych, 
sprawdzono czy zapisy w obu rodzajach dokumentów planistycznych są ze sobą zintegrowane w kwestii 
komunikacji, integralności, funkcjonalności, jakości ekologicznej, jakości estetycznej i tożsamości. 
W Załączniku 4a przedstawiono poszczególne ustalenia planistyczne dla danych niebieskich przestrzeni 
publicznych, którym nadano oznaczenie literowe (L – ustalenia w planie lądowym oraz M – ustalenia 
w planie morskim) oraz numer.  
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Zestawiając zapisy planistyczne dotyczące tych samych aspektów zauważono jeden konflikt zapisów 
planistycznych na obszarze kąpieliska pomiędzy funkcją turystyki, sportu i rekreacji stanowiącą priorytet 
w planie morskim, a ochroną przyrody w zakresie zakazu wycinki trzcinowisk w planie lądowym. 
Stwierdzono pewne obszary synergii, gdzie zapisy w planie lądowym oraz morskim pozostają ze sobą 
spójne i wzajemnie się wzmacniają. W wielu aspektach możliwe jest wzmocnienie spójności zapisów dla 
obszarów lądowych oraz morskich, w szczególności w tych kwestiach, do których odnosi się wyłącznie 
jeden z planów. Analizę powiązań zapisów planistycznych przedstawia Załącznik 4b. 
 
Analiza wykazała jeden obszar problemowy wynikający z rozbieżnych zapisów planu lądowego 
i morskiego w zakresie funkcji turystyki, sportu i rekreacji a ochroną środowiska przyrodniczego. 
W planie lądowym funkcją terenu jest zieleń parkowa z wydzieloną plażą (wydzielenie wewnętrzne US 
o funkcji sportu i rekreacji), gdzie całkowicie zabroniona jest wycinka trzcin (poza koniecznością 
utrzymania ochrony przeciwpowodziowej oraz bezpieczeństwa żeglugi oraz bezpieczeństwa brzegu). 
W planie morskim natomiast dla akwenu o funkcji podstawowej turystyki, sportu i rekreacji dopuszczono 
możliwość wycinki trzcin w celu utrzymania odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji, 
a więc z zakresie wykraczającym poza utrzymanie bezpieczeństwa. Taka sytuacja rodzić może 
w przyszłości konflikt w wypadku realizacji inwestycji na obszarze przestrzeni kąpieliska, wymagających 
wycinki tego typu roślinności.  
 
Zauważono, że w zakresie funkcjonalno-przestrzennych powiązań pomiędzy obszarem lądowym 
i wodnym, pewne ustalenia planistyczne wprowadzają możliwość integracji tych dwóch obszarów 
w analizowanych niebieskich przestrzeniach publicznych.  
Dla przestrzeni bulwarów, pirsów oraz basenu związanych z funkcją portową, w obu planach zawarto 
ustalenia pozwalające utrzymać relację woda-ląd w następującym zakresie: 

 powiązanie w zakresie działalności portowej (administracja i gospodarka morska) i związanej 
z tym tożsamości portowej miasta, 

 powiązania w zakresie dopuszczenia żeglugi rekreacyjnej oraz pasażerskiej, 

 zakaz wprowadzania kąpielisk, 

 ochrona panoramy miasta od strony Zalewu Wiślanego, 

 konieczność uzgodnienia zagospodarowania obszaru przez Dyrektora Urzędu Morskiego, 

 ochrona walorów środowiskowych na obszarach Natura 2000 oraz Elbląskiego Parku 
Krajobrazowego. 

Wzmocnienie zapisów wspierających spójność funkcjonowania obszaru lądowego i wodnego dla 
wymienionych wyżej niebieskich przestrzeni publicznych możliwe jest w kwestiach: 

 ochrony brzegu i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, 

 utrzymania elementów infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portu (np. falochrony), 

 charakteru architektury w granicach portu morskiego. 

Dla przestrzeni kąpieliska, w obu planach zawarto ustalenia pozwalające utrzymać relację woda-ląd 
w następującym zakresie: 

 powiązanie w zakresie funkcjonowania plaży z kąpieliskiem, 

 konieczność uzgodnienia zagospodarowania obszaru przez Dyrektora Urzędu Morskiego, 

 ochrona walorów środowiskowych na obszarach Natura 2000 oraz Elbląskiego Parku 
Krajobrazowego, 

 ochrony brzegu i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 
Wzmocnienie zapisów wspierających spójność funkcjonowania obszaru lądowego i wodnego dla 
przestrzeni kąpieliska możliwe jest w kwestiach: 
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 ochrony walorów środowiskowych (np. ochrona drzewostanu w rejonie kąpieliska), 

 powiązań komunikacyjnych drogami wodnymi (transport pasażerski oraz indywidualny), 

 ochrony panoramy miasta od strony Zalewu Wiślanego, 

 elementów infrastruktury rekreacyjnej takich jak elementy małej architektury, elementy 
edukacyjne i socjalne eksponujące tożsamość miejsca, 

 koegzystencji funkcji rybołówstwa i sportu oraz turystyki, 

 konieczności prowadzenia badań archeologicznych i ochrony podwodnego dziedzictwa 
kulturowego. 
 

29.7. Porównanie zapisów planów na obszarach lądowych i morskich w kontekście 

zidentyfikowanych problemów typów niebieskich przestrzeni publicznych 

Analizując zapisy planistyczne pod kątem zidentyfikowanych problemów przestrzenno-funkcjonalnych na 
obszarze analizowanych niebieskich przestrzeni publicznych zauważono synergię zapisów planistycznych 
dotyczących transportu wodnego, występowania form ochrony przyrody oraz ochrony brzegu morskiego. 
Dla przestrzeni bulwarów, zauważono zbieżność zapisów w zakresie następujących problemów: pasażerski 
transport wodny, występowanie form ochrony przyrody. Występowanie form ochrony przyrody okazało 
się także zbieżnym elementem zapisów dla przestrzeni pirsów portowych, z kolei dla przestrzeni 
kąpieliska, synergię zapisów zauważono w kwestii zabezpieczenia brzegu morskiego. 
 
Nie zauważono żadnych zapisów konfliktowych dla analizowanych niebieskich przestrzeni, natomiast 
w wielu kwestiach zapisy planistyczne były jednostronne lub brakowało jakichkolwiek zapisów 
dotyczących problematycznej sfery w obu planach. Wzmocnienia powiązania zapisów planów lądowych 
oraz morskich wymaga aspekt transportu wodnego (bulwar, pirs, basen portowy, kąpielisko), lokalizacji 
mebli miejskich i możliwości rekreacji w przestrzeni (basen portowy, kąpielisko), regulacji dotyczącej 
powierzchni biologicznie czynnej (bulwar, pirs), aktywności związanej z gospodarką morską w zakresie 
działalności portowej oraz sportów wodnych (bulwar, pirs, kąpielisko). Pozostałe cechy zidentyfikowane 
jako problematyczne nie znalazły odniesienia w zapisach planów przestrzennych. Zestawienie zapisów 
planistycznych odnoszących się do konkretnych problemów przedstawiono w Załączniku 4c. 
 
Tabela 42 przedstawia syntezę przeprowadzonych analiz zapisów planistycznych w odniesieniu do 
zidentyfikowanych problemów przestrzennych. Jest to podsumowanie występujących synergii, braków 
powiązań oraz konfliktów dla określonych typów niebieskich przestrzeni publicznych.  

Tabela 42 Synergie i konflikty w zapisach planistycznych dotyczących problemów przestrzennych 

 SYNERGIA (+) 
BRAK POWIĄZANIA 

(O) 
BRAK ZAPISÓW (|) KONFLIKT (-) 

BULWAR 
NADWODNY 

 

Dostęp transportem 
wodnym 
(indywidualnym) 

Udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

Występowanie niebieskiej 
infrastruktury 

 

Dostęp transportem 
wodnym 
(pasażerskim) 

 Wysoka jakość estetyczna 
el. czas. wypełniających 
przestrzeń 

 

Aktywność związana z 
gospodarką morską – 
sporty wodne 

 El. edukacyjne i kulturalne 
dotyczące działalności 
portowej 

 

Występowanie form 
ochrony przyrody 
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BULWAR 
PROJEKTOWANY 

Dostęp transportem 
wodnym 
(pasażerskim) 

Dostęp transportem 
wodnym 
(indywidualnym) 

Występowanie niebieskiej 
infrastruktury 

 

Aktywność związana z 
gospodarką morską – 
sporty wodne 

Udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

Wysoka jakość estetyczna 
el. czas. wypełniających 
przestrzeń 

 

 
 El. edukacyjne i kulturalne 

dotyczące działalności 
portowej 

 

PIRS, MOLO, 
POMOST 

Występowanie form 
ochrony przyrody 

Udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

Dostęp publicznym 
transportem lądowym 

 

Aktywność związana z 
gospodarką morską – 
sporty wodne 

 Występowanie mebli 
miejskich 

 

  Występowanie niebieskiej 
infrastruktury 

 

  El. edukacyjne i kulturalne 
dotyczące działalności 
portowej 

 

WODNY WĘZEŁ 
KOMUNIKACYJNY 

(BASEN 
PORTOWY) 

Możliwość rekreacji w 
przestrzeni 

Dostęp transportem 
wodnym 
(pasażerskim) 

Występowanie mebli 
miejskich 

 

 
 

El. edukacyjne i kulturalne 
dotyczące działalności 
portowej 

 

KĄPIELISKO 

Zabezpieczenie 
brzegu 

Dostęp transportem 
wodnym 
(indywidualnym) 

Wysoka jakość estetyczna 
el. czas. wypełniających 
przestrzeń 

 

 
Dostęp transportem 
wodnym 
(pasażerskim) 

El. edukacyjne i kulturalne 
dotyczące działalności 
portowej 

 

 
Występowanie mebli 
miejskich  

  

 
Aktywność związana z 
gospodarką morską 
(portową) 

  

Źródło: opracowanie własne 

29.8. Wnioski z przeprowadzonej analizy porównawczej dla miasta Tolkmicko 

W zapisach planistycznych w Tolkmicku wyróżniono jeden obszar konfliktowy związany z integracją 
zapisów na wodzie i na lądzie, dotyczący sprzecznej funkcji podstawowej tej przestrzeni (przestrzeń 
zieleni urządzonej z plażą - funkcjonowanie portu). W kwestii zapisów dotyczących zidentyfikowanych 
problemów przestrzennych nie zauważono bezpośrednich konfliktów, jednak konfliktowy charakter 
zapisów dla przestrzeni kąpieliska dotyczący istniejącej funkcji rekreacyjnej oraz planowanej funkcji 
portowej znajduje swoje odzwierciedlenie w zauważonym braku powiązania zapisów: 

 dla cechy „możliwość rekreacji w przestrzeni” w przestrzeni portu, 

 dla cechy „prowadzona aktywność związana z gospodarką morską – portową” dla kąpieliska. 
Konfliktowa sytuacja rozpoznana w analizie integracji zapisów dotyczących powiązań woda-ląd w planach 
mogłaby zostać zatem złagodzona lub rozwiązana poprzez wprowadzenie zapisów właśnie w tych dwóch 
kwestiach.  
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W analizie zapisów dotyczących zidentyfikowanych problemów przestrzennych, podobnie jak w analizie 
integracji zapisów dotyczących powiązań woda-ląd, zidentyfikowano aspekty które chociaż nie tworzą 
bezpośrednich konfliktów, to wymagają poprawy spójności zapisów planów lądowych i morskich. 
W kwestii powiązań woda-ląd, wiele obszarów wymaga wzmocnienia spójności planistycznej w zakresie 
ochrony walorów krajobrazowych, środowiskowych, bezpieczeństwa, transportu morskiego oraz 
wyposażenia przestrzeni i jej zagospodarowania. W kwestii zidentyfikowanych problemów są do zapisy 
związane głównie z transportem, regulacją powierzchni biologicznie czynnej, aktywnościami powiązanymi 
z gospodarką morską oraz rekreacją, a także sposobu i jakości wyposażenia przestrzeni w meble miejskie. 

 
Rycina 46 Schemat problemów planistycznych i pozaplanistycznych niebieskich przestrzeni publicznych w Tolkmicku; (1) wodny 
węzeł komunikacyjny- basen portowy, (2) kąpielisko, (3) bulwar nadwodny, (4) projektowany bulwar nadwodny, (5) pirs wschodni, 
(6) pirs zachodni. 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem danych z serwisu geoportal.gov.pl 

Kwestią, która dodatkowo nie sprzyja efektywnemu zarządzaniu przestrzenią na styku wody i lądu jest 
planowanie oraz zarządzanie niebieskimi przestrzeniami przez różne organy. W Tolkmicku organem 
odpowiedzialnym za planowanie rozwoju terenów lądowych jest to Burmistrz miasta, natomiast organem 
zarządzającym portem jest Urząd Morski w Gdyni, który jednocześnie planuje i zarządzają obszarami 
morskimi. Dodatkowo, rozczłonkowana struktura własności gruntów portowych nie sprzyja możliwości 
holistycznego i spójnego kształtowania strefy styku morza i lądu. 

Kwestię problematyczną w procesie planowania rozwoju przestrzennego obszaru portu, podobnie jak 
w innych analizowanych małych portach w Polsce, jest konflikt pomiędzy zarządcą portu, a środowiskiem 
rybackim, dotyczący wypierania funkcji rybołówstwa z akwenów i terenów portowych przez funkcję 
turystyki.  

W Tolkmicku występuje także problem formalny dotyczący zapisów planistycznych na styku lądu i morza. 
Niewielki obszar po obrysie starego falochronu jednocześnie został zawarty w nieaktualnym MPZP oraz 
w obecnie sporządzanym PZPOM, co powoduje nakładanie się ustaleń obu planów. Sytuacja ta może 
prowadzić do problemów interpretacyjnych dotyczących obowiązujących warunków zagospodarowania 
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tego obszaru (inna funkcja w planie lądowym i planie morskim). Ponadto, zapisy planu lądowego nie 
zawierają szczegółowych ustaleń dotyczących niebieskich przestrzeni wysuniętych nad wodę takich jak 
pirsy. Są to konstrukcje zlokalizowane częściowo na lądzie, a częściowo na obszarach morskich, w związku 
z czym w planie lądowym, podobnie jak w planie morskim, powinny znaleźć się odniesienia związane 
z kształtowaniem ich jako atrakcyjnych niebieskich przestrzeni publicznych w sposób spójny i holistyczny. 
Dodatkowym utrudnieniem w kwestii koordynacji zapisów planu lądowego oraz morskiego w tym 
wypadku jest znacząco różniąca się skala planów lądowych i morskich, co przekłada się na różny poziom 
szczegółowości zapisów planistycznych na lądzie i na wodzie. Problemy zobrazowano schematycznie na 
Rycinie 46. 

30. Analiza planistyczna niebieskich przestrzeni publicznych we Władysławowie 

30.1. Niebieskich przestrzenie publiczne poddane analizie planistycznej we 

Władysławowie  

W mieście Władysławowo wyróżniono takie typy niebieskich przestrzeni publicznych znajdujących się 
w bezpośredniej relacji woda-ląd jak: wodny węzeł komunikacyjny, kąpielisko, bulwar nadwodny oraz pirs 
i molo.  

 
Rycina 47 Schemat niebieskich przestrzeni we Władysławowie; (1) kąpielisko wschodnie, (2) pomost na Słonych Łąkach, (3) 
projektowana marina na Zatoce Gdańskiej 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem danych z serwisu geoportal.gov.pl 

Obszar w granicach portu morskiego we Władysławowie nie został objęty MPZP. Obowiązuje tam jedynie 
Strategia rozwoju portu morskiego we Władysławowie, która jednak nie stanowi obowiązującego prawnie 
dokumentu z zakresu planowania przestrzennego. Podobnie sytuacja wygląda na obszarze pasa 
technicznego w pozostałej części miasta. Brak dokumentów planistycznych na styku lądu i wody 
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w większości obszarów we Władysławowie, podobnie jak w Helu, stanowi istotny problem planistyczny 
w kontekście rozwoju niebieskich przestrzeni publicznych.  

Analizie planistycznej może zostać poddana przestrzeń publiczna w typie niebieskiej przestrzeni rekreacji 
– kąpielisko wzdłuż Półwyspu Helskiego (1), przestrzeń pomostu na Słonych Łąkach nad Zatoką Gdańską 
(2). Dodatkowo analizie poddana zostanie planowana marina nad Zatoką Gdańską (3) (Rycina 47). 
Spośród zidentyfikowanych typów niebieskich przestrzeni publicznych, które zawierają zarówno tkankę 
wodną jak i lądową, jedynie istniejące kąpielisko oraz pomost, a także planowana marina nad Zatoką 
Gdańską zostały objęte zarówno zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na lądzie 
jak i planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.  

30.2. Zarządzanie strefą styku morza i lądu w mieście Władysławowo 

Strefą przybrzeżną w Gminie Władysławowo zarządza Burmistrz Władysławowa, sporządzając miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego lub wydając decyzje o warunkach zabudowy dla terenów. 
Podmiotem zarządzającym portem we Władysławowie jest Przedsiębiorstwo „Szkuner” Sp. z o.o. W 2007 
r. PPiUR "Szkuner" na podstawie Ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych 
(Dz.U. 2022 poz. 318) został przekształcony w Spółkę Skarbu Państwa z ograniczoną odpowiedzialnością, 
zachowując zarząd nad Portem Władysławowo. Od listopada 2012 r. właścicielem Spółki i jedynym jej 
udziałowcem posiadającym 100% udziałów jest Starostwo Powiatowe w Pucku. "Szkuner" Sp. z o.o. jako 
zarządca portu ma m.in. wyznaczone zadania dotyczące utrzymania, budowy, rozbudowy i modernizacji 
infrastruktury portowej, pozyskiwania terenów na potrzeby rozwoju Portu.  

Za planowanie przestrzenne obszarów morskich, zawierających zarówno wody w granicach portu jak 
i otaczające akweny, odpowiada Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Ponadto, na podstawie Ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503), urząd morski posiada 
kompetencje w zakresie uzgadniania zagospodarowania przestrzennego w granicach pasa technicznego, 
pasa ochronnego oraz terenów portowych na obszarze lądu. Granicą pomiędzy kompetencjami 
przestrzennymi lokalnych władz gminy, a organem morskim, funkcjonującym z ramienia władz państwa 
jest linia brzegu morskiego wyznaczona przez Dyrektora Urzędu Morskiego. Linia ta ulega nieustannym 
zmianom w skutek naturalnych procesów brzegowych, a fakt ten aktualizowany jest w dokumentach i na 
mapach kartograficznych przez urząd morski kilka razy do roku w drodze decyzji Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Gdyni o ustaleniu linii brzegu dla morskich wód wewnętrznych.  

30.3. Problemy rozwoju w strefie styku morza i lądu w mieście Władysławowo 

Głównym problemem przestrzennym oraz środowiskowym związanym z istniejącym i planowanym 
użytkowaniem akwenów objętych planem morskim jest negatywny wpływ infrastruktury portowej na 
kształtowanie się linii brzegowej Półwyspu Helskiego od strony otwartego morza. Ukształtowanie 
infrastruktury zapewniającej dostęp do portu – głównie Falochoronu Zachodniego- wpłynęło na 
zaburzenie dynamiki naturalnych procesów zachodzących w tym rejonie. Skutkuje to akumulacją 
materiału przenoszonego przez ruch wody po zachodniej stronie portu morskiego we Władysławowie oraz 
abrazją plaży po wschodniej stronie portu, a tym samym skracaniem plaży oraz wzrastającym zagrożeniem 
powodziowym. 

Funkcjonowanie portu i zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkowania oraz możliwości rozwoju 
wchodzi w konflikt z funkcją turystyczną. Z jednej strony obserwowany jest konflikt pomiędzy urzędem 
morskim oraz zarządem portu dbającym o bezpieczeństwo użytkowania portu oraz władzami gminy 
Władysławowo chociażby w kwestii wykorzystania rekreacyjnego Falochronu Zachodniego czy rekreacji 
obszarze wodnym w sąsiedztwie falochronu oraz na wschód od granic portu. 
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Obszar niebieskich przestrzeni często jest obiektem sporów pomiędzy organami publicznymi 
a inwestorami prywatnymi. W wypadku przestrzeni we Władysławowie, podobnie jak w innych małych 
portach na polskim wybrzeżu, obiektem konfliktów pomiędzy zarządem portu, a lokalną społecznością 
rybacką jest przestrzeń basenu portowego. Główną przyczyną sporu jest kwestia zagospodarowania 
basenu portowego na funkcję turystyki jachtowej preferowaną przez zarząd portu i wykorzystania go na 
potrzeby związane z rybołówstwem, co postulują rybacy. 

W części wschodniej akwenu znajduje się istniejąca infrastruktura techniczna (kolektor sanitarny 
z oczyszczalni ścieków w Swarzewie wraz ze strefą bezpieczeństwa i gazociąg wysokiego ciśnienia DN 100) 
oraz planowana infrastruktura techniczna – gazociągi wysokiego ciśnienia). Rozwój infrastruktury 
technicznej może potencjalnie wchodzić w konflikt z planowaną rozbudową portu morskiego w kierunku 
wschodnim (budowa nowej infrastruktury portowej oraz funkcjonowanie basenów portowych).  

Zarówno rozbudowa portu morskiego jak i infrastruktury technicznej stanowi przeszkodę w rozwoju 
funkcji turystycznej w sąsiedztwie (m.in. funkcjonujące kąpielisko). Konflikt w tym obszarze występuje 
zatem pomiędzy inwestorami prywatnymi dążącymi do rozbudowy infrastruktury przesyłowej, zarządem 
portu planującym jego rozbudowę, a władzami gminy dążącej do rozwoju turystycznego Władysławowa.  

Funkcja turystyki i rekreacji jest także ograniczana na obszarze Zatoki Gdańskiej. Ze względu na unikalne 
walory środowiskowe tego akwenu ogranicza się możliwość intensywnego zagospodarowania 
i zabudowania strefy przybrzeżnej, szczególnie w miejscach występowania szuwaru. W tym aspekcie 
wystąpił konflikt pomiędzy organem zarządzającym akwenem- Urzędem Morskim w Gdyni, a władzami 
gminy planującej budowę nowej mariny od strony Zatoki Gdańskiej. 

30.4. Sytuacja planistyczna na obszarze lądowym we Władysławowie  

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Władysławowo zostało przyjęte Uchwałą nr XLII/302/02 Rady Miejskiej we Władysławowie 
z dnia 30 stycznia 2002 r. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocena aktualności 
Studium53 wykonane w 2013 roku wykazały, że zapisy obowiązującego Studium wymagają pewnych 
aktualizacji. Prace nad opracowaniem nowego Studium zostały podjęte przez Burmistrza Władysławowa 
na podstawie Uchwały Nr XVIII/209/2016 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 27 stycznia 2016 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Władysławowo.  

W obowiązującym Studium podkreślono szanse rozwoju miasta związane między innymi z jego 
nadmorskim położeniem oraz charakterem portowym i rybackim. Podstawowym problemem 
przestrzennym jest brak wyraźnie ukształtowanej struktury przestrzenno-funkcjonalnej miasta 
i chaotyczny rozwój zabudowy związany z intensywnym wzrostem liczby terenów zabudowanych. Wśród 
celów strategicznych rozwoju przestrzennego nie wymieniono jednak żadnych kluczowych działań 
bezpośrednio związanych z przestrzenią portową lub przybrzeżną. Jako strategiczne cele 
zagospodarowania przestrzennego, które są istotne dla przestrzeni na styku lądu i wody, wymieniono:  

 racjonalne korzystanie z zasobów przyrodniczych i rozwój zagospodarowania tylko na obszarach 

 preferowanych do zabudowy z uwzględnieniem ochrony przyrody i krajobrazu, 

 utrzymanie tożsamości kulturowej miejscowości, 

                                                           
53 Zgodnie z art. 32 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu oceny aktualności studium 
i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta ma obowiązek przeprowadzenia analizy zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceniając przy tym postępy w opracowywaniu planów miejscowych co 
najmniej raz w ciągu kadencji 
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 poszukiwanie symbolu miasta kojarzącego się wyłącznie z Władysławowem, 

 stworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju usług związanych z obsługą turystyki i wypoczynku, 

 poprawa funkcjonowania komunikacji, 

 uporządkowanie funkcjonalno - przestrzenne i estetyczne zabudowy. 
Bezpośrednie zalecenia dla rozwoju przestrzennego terenów przybrzeżnych występuje w dokumencie 
jedynie w odniesieniu do przybrzeżnych form ochrony przyrody – lokalizacja zabudowy co najmniej 100 
m od linii brzegowej oraz 200 m od klifu na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, ochrony 
brzegu morskiego – ochrona wydm nadmorskich, klifu, krajobrazu oraz konieczność uzgadniania 
inwestycji w pasie technicznym z Urzędem Morskim, oraz ochrony jakości wód morskich – konieczność 
oczyszczania ścieków przez wprowadzeniem ich do środowiska morskiego. W Studium znalazł się także 
zapis dotyczący umożliwienia swobodnego dostępu do wód przez wykluczenie możliwości realizacji 
ogrodzeń utrudniających dostęp.  

Od strony morza określona polityka przestrzenna zakłada rozwój terenów o funkcji plaż, otwartych 
terenów zielonych oraz lasów, a także obszary specjalnej aktywności gospodarczej na terenach portu 
morskiego. W południowo-zachodnim krańcu terenów portowych, w sąsiedztwie linii kolejowej, 
znajdować się ma węzeł usług turystycznych. Zaznaczone jest także główna oś urbanistyczna prowadząca 
prostopadle do brzegu morskiego oraz ciągi piesze łączące centrum miasta z wybrzeżem, portem i węzłami 
turystycznymi. Od strony zatoki większość obszaru w granicach pasa technicznego stanowi obszar 
rezerwatu przyrody Słone Łąki oraz naturalne tereny otwarte. Zaplanowano jednak tereny rekreacyjne na 
obszarze Półwyspu Helskiego od strony zatoki oraz obszar usługowy bezpośrednio przy brzegu, związany 
z działalnością turystyczną w powiązaniu z aktywnością wodną. Ma to być obiekt identyfikacji 
przestrzennej miasta, do którego prowadzi oś urbanistyczna łącząca go z głównym węzłem komercyjnym. 
 

 
Rycina 48 Sytuacja planistyczna w mieście Władysławowo; źródło: SIP Gminy Władysławowo (dostęp 01.06.2021 r.) 

Dla obszaru miasta Władysławowo plany miejscowe obejmują przeważającą większość obszaru 

w granicach administracyjnych miasta, jednak znaczna część terenu w granicach pasa technicznego oraz 

portu morskiego we Władysławowie nie jest objęta planami miejscowymi (Rycina 48). Jedynie dla 

niewielkiego fragmentu terytorium portu morskiego, odcinka pasa technicznego znajdującego się na 

obszarze Półwyspu Helskiego oraz wschodniej części miasta znajdującej się u wybrzeża Zatoki Puckiej, 

obowiązują plany miejscowe. 
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Rycina 49 Przeznaczenie terenów według MPZP we Władysławowo; źródło: SIP Gminy Władysławowo (dostęp 01.06.2021 r.) 

Łącznie na terenie pasa technicznego oraz portu morskiego obowiązuje siedem miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego (Rycina 49): 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Władysławowa oznaczony symbolem WS-
1 (Uchwała nr XLI/480/2006 z dnia 28.04.2006 r.), 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Władysławowa oznaczony symbolem 
WS-3 (Uchwała nr XLIV/503/2006 z dnia 26.07.2006r.), 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WS-4 dla obszaru rezerwatu "Słone Łąki" 
położonego w miejscowości Władysławowo (Uchwała nr XVI/183/2008 z dnia 27.02.2008r.), 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem WS-5 dla obszaru 
pomiędzy: Drogą Chłapowską, przedłużeniem Drogi Chłapowskiej, terenami istniejącej zabudowy 
wzdłuż ul. Boh. Kaszubskich, ul. Starowiejską i terenów kolejowych od strony zachodniej, położony 
w miejscowości Władysławowo (Uchwałą nr XXIII/249/2008 z dnia 24.09.2008r.), 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WCH-1.2 we Władysławowie (Uchwała nr 
LIII/718/2018 z 28.02.2018r.), 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Władysławowo, oznaczonego 
symbolem WCH-1 (Uchwała nr V/46/2007 z 28.02.2007r.), 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Władysławowa oznaczony symbolem 
WCH-1.3 (Uchwała nr XXV/375/2020 z 28.10.2020 r.). 

Dla niebieskiej przestrzeni rekreacji – kąpielisko wzdłuż Półwyspu Helskiego obowiązują dwa plany 
miejscowe: MPZP WCH-1.2 oraz MPZP WCH-1.3. Przestrzeń kładki pieszej objęta jest ustaleniami MPZP 
WS-4 dla obszaru rezerwatu "Słone Łąki", natomiast przestrzeń projektowanej mariny objęta jest MPZP 
WS-1. 

30.4.1. Ustalenia planu miejscowego 

Kąpielisko 
Obszar kąpielisk na zachód od portu morskiego nie został objęty planami miejscowymi. Kąpieliska 
znajdujące się na wschód od portu morskiego, na obszarze Półwyspu Helskiego, objęte są dwoma 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Funkcje tych przestrzeni określone w planie do 
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plażą (PL). W ustaleniach ogólnych wymienionych planów znajduje się zaledwie kilka odniesień do relacji 
obszaru morskiego i lądowego. Są to zapisy informacyjne dotyczące występowania obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią, lokalizacji na obszarze pasa technicznego (odesłanie do przepisów 
odrębnych w kwestii zagospodarowania), kwestii ochrony wydm jako elementów ochrony brzegu 
morskiego oraz przebiegu infrastruktury technicznej- gazociągu wysokiego ciśnienia wychodzącego 
z lądu w morze.  

W zapisach szczegółowych dla terenu plaży, poza powtórzeniem kwestii morsko-lądowych znajdujących 
się już w ustaleniach ogólnych, zawarto zapis informacyjny o lokalizacji analizowanej przestrzeni 
publicznej w granicach form ochrony przyrody obejmujących zarówno obszar wody jak i lądu: 
Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Zatoka Pucka i Półwysep Helski” PLH220032 oraz Nadmorskiego 
Parku Krajobrazowego. W związku z tym, zagospodarowanie przestrzeni musi być zgodnie z przepisami 
odrębnymi dotyczącymi tych form ochrony przyrody.  

Kładka piesza  
Obszar pomostu przez rezerwat Słone Łąki objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego WS-4 dla obszaru rezerwatu "Słone Łaki" położonego w miejscowości Władysławowo. 
Przestrzeń publicznego pomostu znajduje się w granicach terenu o funkcji trwałych użytków zielonych 
(Znz). W ustaleniach ogólnych zawarto zapis informacyjny o lokalizacji analizowanej przestrzeni publicznej 
w granicach form ochrony przyrody obejmujących zarówno obszar wody jak i lądu: Specjalnego Obszaru 
Ochrony Siedlisk „Zatoka Pucka i Półwysep Helski” PLH220032, Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków 
"Zatoka Pucka" PLB 220005, Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, a także w granicach rezerwatu „Słone 
Łąki”. Podobnie jak w wypadku kąpieliska, w planie znajduje się niewiele odniesień do relacji obszaru 
morskiego i lądowego. Są to zapisy informacyjne dotyczące występowania obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią, lokalizacji na obszarze pasa technicznego (odesłanie do przepisów odrębnych 
w kwestii zagospodarowania) i konieczności uzgodnienia inwestycji z Dyrektorem Urzędu Morskiego.  

W ustaleniach szczegółowych, poza kwestiami poruszonymi już w ustaleniach ogólnych, znalazł się zapis 
o dopuszczeniu lokalizacji ścieżki rowerowej oraz lokalizacji pomostu widokowego wraz ze ścieżką 
edukacyjną związaną z obowiązującą na tym obszarze ochroną przyrody. W ustaleniach szczegółowych 
zawarto także nakaz ochrony brzegu Zatoki Puckiej.  

Projektowana marina 
Projektowana niebieska przestrzeń publiczna typu wodny węzeł komunikacyjny – marina objęta jest 
ustalaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Władysławowa oznaczonego 
symbolem WS-1. Na obszarze projektowanej mariny wyznaczono dwa tereny: teren sportu i rekreacji – 
ośrodek żeglarski (US) oraz teren zieleni naturalnej (ZN) przy brzegu Zatoki Puckiej. W ustaleniach 
ogólnych zawarto zapis informacyjny o lokalizacji analizowanej przestrzeni publicznej w granicach form 
ochrony przyrody obejmujących zarówno obszar wody jak i lądu: Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk 
„Zatoka Pucka i Półwysep Helski” PLH220032, Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków "Zatoka Pucka" PLB 
220005 oraz Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. W planie znajduje się niewiele odniesień do relacji 
obszaru morskiego i lądowego. Są to głównie zapisy informacyjne dotyczące występowania obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią, lokalizacji na obszarze pasa technicznego (odesłanie do przepisów 
odrębnych w kwestii zagospodarowania) i konieczności uzgodnienia inwestycji z Dyrektorem Urzędu 
Morskiego. 

Zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenu ośrodka żeglarskiego (mariny), oprócz sezonowej 
zabudowy związanej z obsługą jednostek wodnych i sportów wodnych, dopuszcza się lokalizację pola 
namiotowego i urządzonych terenów sportowych, a także sezonowego pomostu pływającego, dla 
którego koncepcję rozwiązań technicznych należy uzgodnić z organem administracji morskiej. Istnieje 
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także możliwość realizacji kąpieliska pod warunkiem właściwych wyników badań chemicznych 
i sanitarno-epidemiologicznych wody i osadu. Poza kwestiami dotyczącymi funkcji i użytkowania terenu, 
w ustaleniach szczegółowych zawarto zapis odnoszący się do krajobrazowych walorów obszarów 
wodnych, mówiący o tym, że zabudowę i zieleń na terenie należy kształtować tak, aby zachować wgląd 
na zatokę z terenu sąsiadującej drogi lokalnej. 

30.5. Sytuacja planistyczna na obszarach morskich we Władysławowie 

Na polskich obszarach morskich obowiązuje obecnie Plan zagospodarowania przestrzennego morskich 
wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 (plan POM), 
który został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 935). 
Obszary morskie wokół miasta Władysławowo w większości wchodzą w zakres ww. planu morskiego – 
wyjątek stanowią wody wewnętrzne portu morskiego we Władysławowie. W strefie styku wody i lądu na 
wysokości obszaru zurbanizowanego, plan POM wprowadza akweny o funkcji podstawowej 
uwarunkowany środowiskowo rozwój lokalny od strony Zatoki Puckiej (POM.84.L) oraz funkcjonowanie 
portu (POM.64.Ip) od strony Morza Bałtyckiego. 

Na obszarach morskich w sąsiedztwie miasta Władysławowo obecnie sporządzane są trzy plany 
zagospodarowania przestrzennego: 

 Plan zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie, 

 Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej, 

 Plan zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od 
Władysławowa do Łeby. 

30.5.1. Ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich 

Plan zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie (plan WLA) 
obecnie jest w trakcie opracowania, w fazie uzgodnień i opiniowania przyjętych rozwiązań przez 
odpowiednie organy i instytucje. Informacja o przystąpieniu do sporządzania planu WLA została podana 
do publicznej wiadomości 23 stycznia 2020 r. Plan WLA został wyłożony do publicznego wglądu w terminie 
od 21go czerwca 2021 r. do 4go sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni. Dyskusja publiczna 
nad projektem planu odbyła się 5go lipca 2021 r. Po wniesieniu zmian związanych z ponownym 
uzgodnieniem planu WLA, opublikowano go na stronie internetowej w grudniu 2021 roku. 

Projekt planu  w wersji v.2 (Rycina 50) został opublikowany w grudniu 2021 r. przez Dyrektor Urzędu 
Morskiego w Gdyni. Obszar planu obejmuje akwen w granicach portu morskiego we Władysławowie, 
który znajduje się częściowo na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach Gminy Władysławowo 
i fragmentu morza terytorialnego. Plan WLA opracowywany jest w skali 1:5000 (wody wewnętrzne portu 
morskiego w skali 1:2000). Obszar objęty projektem planu WLA został podzielony na sześć akwenów 
o funkcjach podstawowych: funkcjonowanie portu (Fp), przemysł stoczniowy (Ps), ochrona brzegu (C), 
infrastruktura techniczna (I) oraz transport lokalny (Tk). Istniejące kąpielisko obejmuje częściowo akwen 
funkcjonowania portu (WLA.02.Fp) oraz infrastruktury technicznej (WLA.07.I). W sąsiedztwie znajduje się 
akwen istniejącego portu (WLA.01.Fp). 
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Rycina 50 Wyrys z Projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie ( v.2) 

W aspekcie powiązania przestrzenno-funkcjonalnego obszaru wody i lądu w ustaleniach ogólnych planu 
WLA zawarto ustalenia dotyczące rozwoju portu morskiego we Władysławowie oraz rozwoju 
infrastruktury technicznej przebiegającej pod dnem akwenu. Rozwój portu związany jest z rozbudową 
węzła komunikacyjnego woda-ląd, w ramach funkcji przeładunkowo-składowej oraz turystyki związanej 
z rozbudową istniejącej przystani jachtowej wewnątrz portu. Obszar ten zlokalizowany jest w sąsiedztwie 
przestrzeni kąpieliska. Zgodnie z planem, przy realizacji nowych elementów infrastruktury liniowej na 
morzu należy uwzględnić sąsiedztwo infrastruktury portowej oraz zapewniającej dostęp do portu na 
wodzie oraz na lądzie. Do czasu rozbudowy portu nakazuje się utrzymanie istniejącej infrastruktury 
ochrony brzegu. Poza tym, w planie dopuszcza się realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony brzegu oraz 
wyznacza się obszary służące przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym z erozją brzegu morskiego.  

W rozstrzygnięciach szczegółowych dla akwenów funkcjonowania portu, podobnie jak dla akwenu 
infrastruktury technicznej, dopuszcza się lokalizację sztucznych wysp i konstrukcji np. lokalizacji 
pomostów w istniejącej przystani, rozbudowę falochronu, lokalizację kabli i rurociągów czy budowli 
ochrony brzegu. Dodatkowo, dla akwenów Fp ustalono, że rozbudowa portu powinna uwzględniać 
rozwiązania minimalizujące wpływ przedsięwzięcia na linię brzegową Półwyspu Helskiego, a także 
zapewnić ochronę podejścia do portu przed wypłyceniem. W zakresie ustaleń wiążących samorządy 
w akwenach Fp ustalono konieczność zapewnienia w dokumentach planistycznych gminy rozwiązań 
umożliwiających dostęp do infrastruktury portowej i infrastruktury zapewniającej dostęp do portu. Od 
strony morskiej zawarto zapisy nakazujące utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do portu 
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z uwzględnieniem zapewnienia odpowiednich głębokości toru podejściowego. W akwenach tych nie 
dopuszczono funkcji turystyki, sportu i rekreacji. 

Plan zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od 
Władysławowa do Łeby (plan LJW) obecnie jest w początkowej fazie opracowania. Projekt planu w wersji 
v.0 (Rycina 51) został wyłożony do publicznego wglądu we wrześniu 2021 r. Projekt planu LJW obejmuje 
akweny morskich wód wewnętrznych, położonych w granicach gmin sąsiadujących z obszarem objętym 
planem oraz pas morza terytorialnego (kilometraż brzegu morskiego od km H 3,2 do km 184,8). Plan LJW 
opracowywany jest w skali 1:25000.  

 
Rycina 51 Wyrys z projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od 

Władysławowa do Łeby (wersja v.0) 

Na ten moment prac nad projektem planu LJW wyznaczono jedynie akweny o funkcjach podstawowych 
oraz scharakteryzowano główne uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych 
akwenów. Ustalenia ogólne oraz ustalenia szczegółowe dla akwenów zostaną wyznaczone w drugim 
kwartale 2022 roku podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu (drugie konsultacje 
społeczne – dyskusja publiczna). Na tym etapie można zatem porównać jedynie zapisy miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego z wytycznymi do projektu planu morskiego zawartymi w kartach 
akwenów w ramach ustaleń szczegółowych. 

Na obszarze planu LJW, w rejonie miasta Władysławowo, wydzielone zostały akweny o funkcji 
podstawowej: obronność i bezpieczeństwo państwa (B), ochrona brzegu (C), infrastruktura techniczna (I) 
oraz transport (T). Spośród powyższych, na styku woda-ląd, w sąsiedztwie przestrzeni kąpieliska, 
wyznaczono dwa akweny o funkcji ochrony brzegu oraz jeden akwen przeznaczony dla infrastruktury 
technicznej. 

Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej (plan ZGD) 
jest obecnie w opracowaniu (Rycina 52). Projekt planu ZGD obecnie jest w trakcie uzgodnień z właściwymi 
organami publicznymi. Plan został wyłożony do publicznego wglądu w maju 2021 r. Obszar planu obejmuje 
część Zatoki Gdańskiej, zamkniętej linią podstawową morza terytorialnego. Plan ZGD opracowywany jest 
w skali 1:25000. Informacja o przystąpieniu do sporządzania planu ZGD została podana do publicznej 
wiadomości 23 stycznia 2020 r. Plan został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 28go maja 
2021 r. do 9go lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni. Dyskusja publiczna nad projektem 
planu odbyła się 17go czerwca 2021 r. 
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Rycina 52 Wyrys z projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej 
(fragment w rejonie Władysławowa) 

W rejonie wyznaczonych niebieskich przestrzeni publicznych w planie ZGD ustalono akweny o funkcji 
podstawowej ochrona środowiska i przyrody. W sąsiedztwie pomostu w rezerwacie Słone Łąki 
wyznacozno akwen ZGD.52.O, natomiast w sąsiedztwie projektowanej mariny wyznaczono akwen 
ZGD.51.O z podakwenem 51.03. mającym pełnić rolę podejścia do projektowanego pomostu. Akweny te 
uznano za obszary cennych siedlisk przyrodniczych. W ustaleniach ogólnych nie zapisano ustaleń 
dotyczących relacji funkcjonalno-przestrzennej woda-ląd, poza wyznaczeniem obszarów służących 
przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym z erozją brzegu morskiego w strefie przyległej do pasa 
technicznego, w granicach obszaru objętego planem oraz w przyległym pasie technicznym, gdzie znajdują 
się budowle ochrony brzegu morskiego, co potwierdzono także zapisem w rozstrzygnięciach 
szczegółowych dla wymienionych akwenów.  

W rozstrzygnięciach szczegółowych dla akwenu ZGD.51.O przy projektowanej marinie, zawarto zapis 
o dopuszczeniu funkcji  turystyki, sportu i rekreacji w zakresie lokalizacji kąpielisk, sytuowania pomostów 
m.in. w podakwenie 51.03 oraz uprawiania sportów wodnych, z umożliwieniem lokalizacji sztucznych 
wysp i konstrukcji. Ponadto, w podakwenie 51.03 dopuszczono realizację i utrzymanie podejść do miejsc 
do cumowania. W akwenie ZGD.52.O przy istniejącym pomoście w rezerwacie Słone Łąki nie dopuszczono 
funkcji turystyki, sportu i rekreacji oraz uniemożliwiono sytuowanie sztucznych wysp i konstrukcji. 
W zakresie ochrony środowiska ustalenia planu zobowiązują do ochrony obszaru występowania szuwaru 
przybrzeżnego. 

30.6. Porównanie zapisów planów na obszarach lądowych i morskich w kontekście 

relacji woda-ląd  

Po dokonaniu analizy zapisów planu miejscowego obowiązującego na lądzie oraz projektu planu obszarów 
morskich odnoszących się do wyznaczonych w rozdziale 25.1 aspektów jakości przestrzeni publicznych, 
sprawdzono czy zapisy w obu rodzajach dokumentów planistycznych są ze sobą zintegrowane w kwestii 
komunikacji, integralności, funkcjonalności, jakości ekologicznej, jakości estetycznej i tożsamości. 
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W Załączniku 5a przedstawiono poszczególne ustalenia planistyczne, którym nadano oznaczenie literowe 
(L – ustalenia w planie lądowym oraz M – ustalenia w planie morskim) oraz numer. Następnie 
przeanalizowano powiązania tych ustaleń w planie lądowym oraz morskim, co zaprezentowano 
w Załączniku 5b. 
 
Zestawiając zapisy planistyczne dotyczące tych samych aspektów w większości wypadków stwierdzono 
obszary synergii, gdzie zapisy w planie lądowym oraz morskim pozostają ze sobą spójne i wzajemnie się 
wzmacniają. Aspekty w których zauważono konflikt przestrzenno-funkcjonalny dotyczy głównie funkcji 
turystyki i rekreacji kolidującej z funkcją portową lub ochrony przyrody i środowiska. W niektórych 
aspektach możliwe jest wzmocnienie spójności zapisów dla obszarów lądowych oraz morskich. 
 
Istotne konflikty zapisów planistycznych pojawiły się w zakresie: 

 określenia funkcji podstawowej obszaru lądowego i wodnego niebieskich przestrzeni publicznych 
(konflikt teren kąpieliska – port oraz teren mariny – akwen ochrony przyrody i środowiska), 

 możliwości sytuowania pomostów czy innych konstrukcji w przestrzeniach o funkcji rekreacyjnej 
na obszarach ochrony przyrody. 

 
Zauważono, że w zakresie funkcjonalno-przestrzennych powiązań pomiędzy obszarem lądowym 
i wodnym, pewne ustalenia planistyczne wprowadzają możliwość integracji tych dwóch obszarów.  
W planach lądowych oraz morskich zawarto ustalenia pozwalające utrzymać relację woda-ląd 
w następującym zakresie: 

 możliwość lokalizacji infrastruktury liniowej, 

 ochrona brzegu i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, 

 konieczność uzgodnienia zagospodarowania obszaru przez Dyrektora Urzędu Morskiego. 

Wzmocnienie zapisów wspierających spójność funkcjonowania obszaru lądowego i wodnego niebieskiej 
przestrzeni publicznej możliwe jest w kwestiach: 

 ochrony walorów środowiskowych (w wypadku przestrzeni mariny i kąpieliska), 

 ekspozycji panoramy Zatoki Puckiej, 

 funkcjonowania portu w zakresie jego rozbudowy w kontekście terenów przybrzeżnych i obsługi 
komunikacyjnej, 

 elementów edukacyjnych i socjalnych eksponujących tożsamość miejsca (brak jakichkolwiek 
zapisów w planach). 
 

30.7. Porównanie zapisów planów na obszarach lądowych i morskich w kontekście 

zidentyfikowanych problemów typów niebieskich przestrzeni publicznych 

Analizując zapisy planistyczne pod kątem zidentyfikowanych problemów przestrzenno-funkcjonalnych na 
obszarze niebieskich przestrzeni publicznych zauważono synergie w zakresie zapisów dotyczących 
następujących problemów: 

 meble miejskie i infrastruktura dla pieszych (kąpielisko, węzeł komunikacyjny), 

 zabezpieczenie brzegu (kąpielisko), 

 możliwość rekreacji w przestrzeni (węzeł komunikacyjny), 

 walory środowiskowe i powierzchnia biologicznie czynna (pirs, molo, pomost). 

Z kolei zauważono konflikt w zapisach planistycznych na obszarze kąpieliska oraz wodnego węzła 
komunikacyjnego dotyczące transportu wodnego oraz aktywności portowych. Na obszarze kąpieliska 
zachodzi konflikt funkcjonalny pomiędzy istniejącą funkcją rekreacyjną kąpieliska w planie lądowym, 
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a planowaną rozbudową portu morskiego we Władysławowie w planie morskim. Na obszarze 
projektowanej mariny konflikt funkcjonalny następuje w kwestii dominującej funkcji. W planie lądowym 
przewidziano funkcję ośrodka żeglarskiego, natomiast w planie morskim funkcją podstawową jest 
ochrona środowiska. Chociaż funkcje obszaru wodnego i lądowego są odmienne, to w obrębie akwenu 
sąsiadującego z przystanią projektowaną na lądzie dopuszcza się pewne ograniczone działania 
umożliwiające dostęp jednostek wodnych.  
 
Zauważono braki odniesień w ustaleniach planistycznych głównie w zakresie ekspozycji tożsamości 
morskiej poprzez zapewnienie elementów i aktywności edukacyjnych i kulturalnych, co widoczne było 
w każdym z analizowanych typów niebieskiej przestrzeni publicznej. Aspekt ten wymagałby w związku 
z tym uzupełnienia w planach. 

Zestawienie zapisów planistycznych odnoszących się do konkretnych problemów przedstawiono 
w Załączniku 5c. W Tabeli 43 przedstawiono syntetyczne zestawienie cech synergicznych oraz 
konfliktowych dla każdego typu przestrzeni. 

Tabela 43 Synergie i konflikty w zapisach planistycznych dotyczących zidentyfikowanych problemów przestrzennych 

 SYNERGIA (+) KONFLIKT (-) 
BRAK 

POWIĄZANIA (O) 
BRAK ZAPISÓW (|) 

KĄPIELISKO 
 

Występowanie 
mebli miejskich i 
infrastruktury dla 
pieszych 

Prowadzona 
aktywność związana 
z gospodarką morską 
(portową) 

Dostęp 
transportem 
wodnym 
(indywidualnym) 

Elementy edukacyjne 
i kulturalne 
dotyczące 
działalności portowej 

Zabezpieczenie 
brzegu 

 

Dostęp 
transportem 
wodnym 
(pasażerskim) 

 

PIRS, MOLO, 
POMOST 

Udział 
powierzchni 
biologicznie 
czynnej 

 

Występowanie 
mebli miejskich i 
infrastruktury dla 
pieszych 

Występowanie 
niebieskiej 
infrastruktury 
(akwen, ciek) 

Walory 
środowiskowe 

 

 Elementy edukacyjne 
i kulturalne 
dotyczące 
działalności portowej 

 
 

 Dostęp publicznym 
transportem 
lądowym 

 

 

 Prowadzona 
aktywność związana 
z gospodarką morską 
– sporty wodne 

WODNY WĘZEŁ 
KOMUNIKACYJNY 

Występowanie 
mebli miejskich i 
infrastruktury dla 
pieszych 

Dostęp transportem 
wodnym 
(pasażerskim) 

 

Elementy edukacyjne 
i kulturalne 
dotyczące 
działalności portowej 

Możliwość 
rekreacji w 
przestrzeni 

   

Źródło: opracowanie własne. 
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30.8. Wnioski z przeprowadzonej analizy porównawczej dla Władysławowa 

W zapisach planistycznych dotyczących niebieskich przestrzeni publicznych we Władysławowie 
zauważono dwie główne sprzeczności. Na obszarze kąpieliska polega ona na konflikcie funkcjonalnym 
pomiędzy funkcją sportu, turystyki i rekreacji projektowanym w MPZP, a planowaną funkcją rozwoju 
portu morskiego we Władysławowie oraz infrastrukturą techniczną. Natura konfliktu pomiędzy 
funkcjonowaniem portu, a rekreacją jest szersza i stanowi podstawę sporu pomiędzy organami 
zarządzającymi portem (urząd morski i zarząd portu) oraz władzami lokalnymi (samorząd gminy 
Władysławowo) w kwestii planowania przestrzennego niebieskich przestrzeni publicznych. Na obszarze 
planowanej mariny konflikt polega na sporze pomiędzy planami samorządu lokalnego dotyczącymi 
budowy mariny żeglarskiej, a ochroną przyrody w zakresie szuwarów. Obszar niebieskich przestrzeni jest, 
jak widać, obiektem sporów pomiędzy organami publicznymi, a inwestorami prywatnymi lub pomiędzy 
samorządem gminnym zarządzającym lądem a organami odpowiedzialnymi za planowanie obszarów 
morskich. Występujące konflikty pojawiają się zarówno w sferze planistycznej (wymienione powyżej) jak 
i pozaplanistycznej, co schematycznie przedstawiono na Rycinie 58. 

Obszarami wskazanymi jako wymagające poprawy koordynacji planistycznej w zakresie wzmocnienia 
relacji przestrzennej woda-ląd są kwestie sklasyfikowane jako neutralne lub nieuwzględnione w jednym 
z planów. Są to kwestie dotyczące: aktywności w zakresie gospodarki morskiej (sporty wodne), niebieskiej 
infrastruktury, powiązań transportem wodnym oraz wprowadzenia elementów infrastruktury 
rekreacyjnej takich jak elementy małej architektury, elementy edukacyjne i socjalne eksponujące 
tożsamość miejsca. Zapisy planistyczne w większości odnoszą się do cech problematycznych analizowanej 
niebieskiej przestrzeni. Tutaj można by było rozwinąć zapisy jedynie w zakresie dotyczącym zbiorowej 
komunikacji lądowej oraz wzmocnienia tożsamości portowej miasta.  

Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, jako dokumenty sporządzane przez organ 
planujący zagospodarowanie obszarów morskich w uzgodnieniu z władzami gminy, wyznaczają politykę 
przestrzenną w odniesieniu do niebieskich przestrzeni publicznych i ustanawiają priorytety rozwoju 
przestrzennego. Możliwe, że po ich przyjęciu nastąpi konieczność aktualizacji dokumentów 
planistycznych na lądzie w celu skoordynowania polityki przestrzennej w strefie styku morza i lądu, lub 
jak dzieje się to w wypadku obecnie sporządzanej zmiany SUiKZP gminy, zaistnieje konieczność 
równoległej koordynacji zapisów powstającego planu obszarów morskich oraz studium obszaru lądowego. 
Koordynacja ta możliwa jest ze względu na wymaganą prawnie konieczność uzgodnienia studium obszaru 
lądowego z urzędem morskim54 oraz uzgodnienia zapisów planu morskiego z władzami gmin przyległych 
terytorialnie do obszaru sporządzania planu55. 

Plan WLA  jako priorytet ustanowił rozbudowę portu morskiego, jednocześnie wydzielając akwen rozwoju 
infrastruktury technicznej ograniczając funkcję turystyki. Ponadto plan przewiduje rozwiązania mające na 
celu mitygację problemu związanego z zakłóconymi procesami brzegowymi. Plan, chociaż nie umożliwia 
rekreacyjnego wykorzystania akwenu w sąsiedztwie Falochronu Zachodniego oraz w akwenie rozbudowy 
portu w kierunku wschodnim, wprowadza ustalenia umożliwiające wykorzystanie falochronu jako mola 
spacerowego oraz możliwość rozbudowy mariny dla jachtów w basenie portowym. Plan ZGD natomiast 
umożliwia powstanie pomostu do cumowania jednostek pływających z rejonie planowanej przez gminę 
przystani od strony Zatoki Gdańskiej, jednak nie dopuszcza on możliwości pogłębiania toru podejściowego 
do tej przystani. 

                                                           
54 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503). 
55 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 
2022 r. poz. 457) 
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Rycina 53 Schemat problemów planistycznych i pozaplanistycznych niebieskich przestrzeni publicznych we Władysławowie; (1) 
kąpielisko wschodnie, (2) pomost na Słonych Łąkach, (3) projektowana marina na Zatoce Gdańskiej  
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem danych z serwisu geoportal.gov.pl 

W kontekście rozwoju portu morskiego istotną kwestią jest także uwzględnienie rozwoju obsługi 
transportem od strony lądowej i powiązania go z transportem wodnym. Rozwój portu w istotny sposób 
wpłynąć może na konieczność zwiększenia przepustowości tras komunikacyjnych. Fakt ten może 
powodować powstanie barier przestrzennych w sieci niebieskich przestrzeni publicznych. 

Dodatkowym utrudnieniem we Władysławowie jest brak miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w strefie przybrzeżnej. Istotnym problemem dotyczącym koordynacji planistycznej jest 
brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w granicach portu morskiego we 
Władysławowie oraz terenów przybrzeżnych na zachód od portu. Brak dokumentów planistycznych od 
strony lądu w tak kluczowych przestrzeniach publicznych stanowi znaczący problem rozwoju. Nie ma 
mowy o możliwości koordynacji zapisów oraz dążenia do zrównoważonego i przemyślanego rozwoju 
przestrzeni na styku wody i lądu w momencie gdy sporządzany jest plan obszarów morskich, natomiast 
nie obowiązuje żaden dokument planistyczny na lądzie, a samo studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego jest w wielu kwestiach nieaktualne. Ponadto, zapisy planu lądowego 
nie zawierają ustaleń dotyczących niebieskich przestrzeni wysuniętych nad wodę takich jak molo czy 
pirsy w marinie. Są to konstrukcje zlokalizowane częściowo na lądzie, a częściowo na obszarach morskich, 
w związku z czym w obu planach powinny znaleźć się odniesienia związane z kształtowaniem ich jako 
atrakcyjnych niebieskich przestrzeni publicznych. W takim wypadku niezbędnym byłoby uchwalenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego regulującego rozwój przestrzenny terytorium 
portowego, na którego obszarze znajdują się niebieskie przestrzenie w typie pirsów, bulwaru oraz 
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nabrzeży wodnego węzła komunikacyjnego, w sposób spójny z przyjętymi zapisami planu obszaru 
morskiego. 

Fakt planowania i zarządzania przestrzenią na styku wody i lądu przez różne organy stanowi utrudnienie 
w procesie efektywnego i zrównoważonego planowania niebieskiej przestrzeni publicznej i wymaga 
koordynacji podejmowanych działań. Zmiany linii brzegu rodzić mogą problemy natury formalnej oraz 
przestrzennej w procesie planowania przestrzennego niebieskich przestrzeni publicznych, szczególnie 
w strefie tak dynamicznego obszaru jakim jest nasada Półwyspu Helskiego. 

31. Analiza planistyczna niebieskich przestrzeni publicznych w Kamieniu Pomorskim 

31.1. Niebieskie przestrzenie publiczne poddane analizie planistycznej w Kamieniu 

Pomorskim 

W Kamieniu Pomorskim wyróżniono takie typy niebieskich przestrzeni publicznych znajdujących się 
w bezpośredniej relacji woda-ląd jak: wodny węzeł komunikacyjny, bulwar nadwodny, pirs, most lub 
kadka. Z wyjątkiem przestrzeni typu pirs, molo, wszystkie wymienione typy niebieskich przestrzeni objęte 
są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz sąsiadują (lub są zawarte) z planem 
zagospodarowania obszarów morskich. Ze względu na ten fakt, analizą planistyczną objęte zostały 
następujące przestrzenie: wodny węzeł komunikacyjny- marina (1), bulwar nadwodny przy marinie (2),  
kładka nad rzeką Dziwną (3).  

 
Rycina 54 Schemat niebieskich przestrzeni publicznych w Kamieniu Pomorskim; (1) wodny węzeł komunikacyjny- marina, (2) 
bulwar nadwodny przy marinie, (3) kładka nad rzeką Dziwną, (4) projektowane kąpielisko. 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem danych z serwisu geoportal.gov.pl 
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Istniejące pirsy przy marinie oraz molo na przedłużeniu ul. Bałtyckiej znajdują się w granicach planu 
zagospodarowania obszarów morskich i sąsiadują z obowiązującym lądowym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, jednak w zapisach planu lądowego nie znalazły się żadne ustalenia 
odnoszące się do tych konstrukcji, ze względu na co przestrzenie te nie zostały poddane analizie. 
Dodatkowo wzięta pod uwagę zostanie projektowane kąpielisko (4). Przestrzenie objęte analizą 
zaznaczono na Rycinie 54. 

31.2. Zarządzanie strefą styku morza i lądu w Kamieniu Pomorskim 

Strefą przybrzeżną w mieście zarządza Burmistrz Kamienia Pomorskiego, sporządzając miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego lub wydając decyzje o warunkach zabudowy dla terenów. Nie ma on 
jednak kompetencji do planowania obszarów morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 
i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, co jest zgodne z art. 3 Ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503). Obszarem w granicach portu morskiego 
w Kamieniu Pomorskim, zarówno od strony lądowej jak i morskiej, zarządza spółka Marina Kamień 
Pomorski sp. z o.o. powstała w 2009 roku, pozostająca we własności samorządowej.  

Na podstawie Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2022 
poz. 457), Urząd Morski w Szczecinie odpowiada za planowanie przestrzenne obszarów morskich, 
zawierających zarówno wody w granicach portu jak i otaczające akweny. Ponadto, na podstawie art. 11 
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503), Urząd Morski posiada 
kompetencje w zakresie uzgadniania zagospodarowania przestrzennego w granicach pasa technicznego, 
pasa ochronnego i terenów portów i przystani morskich na obszarze lądu. Granicą pomiędzy 
kompetencjami przestrzennymi lokalnych władz gminy, a organem morskim, jest linia brzegu morskiego 
wyznaczona przez Dyrektora Urzędu Morskiego. Linia ta ulega nieustannym zmianom w skutek 
naturalnych procesów brzegowych, a fakt ten aktualizowany jest w dokumentach i na mapach 
kartograficznych przez urząd morski. 

31.3. Problemy rozwoju w strefie styku morza i lądu  

Problemem w zarządzaniu obszarem styku morza i lądu, podobnie jak w pozostałych analizowanych 
miastach, jest zarządzanie niebieskimi przestrzeniami przez różne organy sporządzające plany 
przestrzenne na lądzie i na morzu oraz zmienna linia brzegu, co rodzić może problemy natury formalnej 
oraz przestrzennej. Granice miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opisane są granicami 
działek lub wyznaczone na mapie geodezyjnej w sposób trwały. Granice planów morskich opisywane są 
zgodnie z aktualną linią brzegową, której granice aktualizowane są w bazie geodezyjnej przez urzędy 
morskie. W skutek tego może zaistnieć sytuacja, w której w skutek zmiany przebiegu linii brzegu plan 
morski (którego granica zmieni się razem z linią brzegu) nakłada się z obszarem planu lądowego (o stałych 
granicach według podziału ewidencyjnego) lub pasmo lądu pomiędzy planem lądowym a morskim nie 
zostaje objęte żadnym planem w momencie gdy linia brzegowa przesunięta zostanie formalnie w głąb 
wód morskich. W pierwszej sytuacji potencjalny inwestor napotka problem formalny z interpretacją, który 
z planów zawiera ustalenia obowiązujące na terenie, który niegdyś był akwenem morskim. W drugiej 
sytuacji, teoretycznie będzie on zmuszony wystąpić o decyzję na warunki zabudowy na terenie, na którym 
nie obowiązuje ani plan lądowy ani morski.  

Dodatkowo, w wypadku Kamienia Pomorskiego problematyczną kwestią jest znacząco różniąca się skala 
planów lądowych i morskich. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzane są w skali 
1:1000 lub 1:2000, podczas gdy plan obszarów morskich opracowany został w skali 1:50 000. Taka różnica 
w skali opracowania przekłada się na stopień szczegółowości ustaleń oraz trudności w wyegzekwowaniu 
spójnego planu przestrzennego na styku wody i lądu. 
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Poza kwestiami dotyczącymi sfery planistycznej i administracyjnej, problematyczną kwestią są istniejące 
bariery przestrzenne wzdłuż linii brzegu morskiego w Kamieniu Pomorskim. Dawne obszary portowe oraz 
magazynowe (stary spichlerz) pomiędzy przystanią żeglarską a mariną jachtową w centrum miejscowości 
stanowią obecnie barierę przestrzenną oddzielającą niebieskie przestrzenie publiczne zlokalizowane 
w centrum od przystani znajdujących się w południowej części miasta, co powoduje brak ciągłości sieci 
nadwodnych przestrzeni publicznych. 

31.4. Sytuacja planistyczna na obszarze lądowym w Kamieniu Pomorskim 

W Kamieniu Pomorskim obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy 
Kamień Pomorski przyjęte uchwałą nr XLVI/592/13 z dnia 23 sierpnia 2013 r. (Rycina 55). Cele strategiczne 
określone w Studium są następujące: 

 utrzymanie roli Kamienia Pomorskiego jako ponadlokalnego ośrodka gospodarczego 
i administracyjnego; 

 stymulowanie przyjaznych form restrukturyzacji rolnictwa; 

 zachowanie i wdrożenie norm ekorozwoju na terenie gminy; 

 tworzenie konkurencyjnych warunków dla zamieszkania i inwestowania; 

 kreowanie społeczeństwa obywatelskiego i odbudowa więzi społecznych mieszkańców gminy; 

 udostępnienie komunikacyjne gminy. 
 

 
Rycina 55 Wyrys ze SUiKZP gminy Kamień Pomorski; źródło SIP miasta Kamień Pomorski (dostęp 01.08.2021 r.) 

Zarówno wśród celów strategicznych jak i celów szczegółowych nie widać szczególnego powiązania 
miasta z wodą oraz priorytetu rozwoju miasta w oparciu o aktywność portową lub walory Zalewu 
Szczecińskiego, nad którym jest zlokalizowane. Powiązanie obszaru lądu i wody nie jest także zauważalne 
w podziale gminy na strefy funkcjonalne składające się z: strefy śródmiejskiej, strefy miejskiej, strefy 
uzdrowiskowej, strefy portowej,  strefy zabudowy wiejskiej i strefy krajobrazowej, a tym bardziej fakt ten 
pozostaje niezauważalny w schemacie prezentującym owe strefy. Według Studium na terenie pasa 
technicznego znajdują się tereny o funkcji: zabudowy wielofunkcyjnej miejskiej oraz tereny rolnicze przy 
linii brzegowej w północnej części miasta (na północ od Zatoki Karpinka), a także tereny zabudowy 
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śródmiejskiej, tereny portu i przystani, tereny usług turystycznych, tereny zieleni urządzonej i tereny 
rolnicze (a właściwie tereny nieurządzonej zieleni przybrzeżnej) w centralnej części miasta (na południe 
od Zatoki Karpinka). Powiązanie z obszarem wodnym zauważalne jest jedynie w opisie terenu portu 
i przystani, gdzie zaplanowano lokalizację urządzeń i obiektów związanych z obsługą przeładunku 
towarów, rybołówstwa i obsługą ruchu pasażerskiego, a także realizacji funkcji rekreacyjnej i sportowej 
poprzez lokalizację mariny dla jachtów i łodzi motorowych. Rozwój terenu portu został zidentyfikowany 
jako szansa dla rozwoju miasta, jednak brak jest opisu szczegółowych zadań z tym związanych.  
 
W Kamieniu Pomorskim obowiązuje siedem planów miejscowych (Rycina 56), z których dwa znajdują się 
w granicach pasa technicznego lub portu morskiego: 

 Uchwała nr IX/106/11 Rady Miejskiej W Kamieniu Pomorskim z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienia Pomorskiego dotyczącego 
części terenu w obrębie geodezyjnym nr 3 - jednostka obszarowa „B” w Kamieniu Pomorskim, 

 Uchwała Nr LIII/422/10 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienia Pomorskiego dotyczącego 
części terenu obrębu 1 w Kamieniu Pomorskim - jednostka obszarowa „A”. 

 

Rycina 56 Sytuacja planistyczna na terenie miasta Kamień Pomorski, źródło: System Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta w 
Kamieniu Pomorskim (dostęp 01.08.2021 r.) 

31.4.1. Ustalenia ogólne planów miejscowych 

W aspekcie powiązania przestrzenno-funkcjonalnego obszaru wody i lądu, w ustaleniach ogólnych 
analizowanych planów miejscowych znalazły się zapisy dotyczące: 

 występowania form ochrony przyrody,  

 ochrony istniejącej zieleni wysokiej,  

 ochrony dziedzictwa kulturowego na lądzie,  

 występowania ograniczeń z racji lokalizacji w strefie uzdrowiskowej,  

 wymogu uzgodnień inwestycji z administracją morską ze względu na lokalizację w pasie 
przybrzeżnym lub w granicach portu morskiego,  
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 ochrony przeciwpowodziowej.  
Ponadto w planie miejscowym dla obszaru Żółcina (jednostka A) znalazł się zapis o możliwości 
zagospodarowania tymczasowego, gdzie do czasu realizacji inwestycji zgodnie z projektowanym 
przeznaczeniem terenu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów oraz lokalizację funkcji 
zabudowy rekreacyjnej.  

31.4.2. Ustalenia szczegółowe dla obszaru obejmującego niebieskie przestrzenie publiczne 

W planach miejscowych na terenie pasa technicznego, bezpośrednio przy brzegu zalewu zaprojektowano 
tereny o funkcji zieleni nieurządzonej (Zn) oraz ciąg pieszo-jezdny (KPP). Na obszarze w granicach portu 
morskiego przy brzegu zaprojektowano teren zaplecza przystani żeglarskiej (UT).  

Na terenie zaplecza przystani żeglarskiej dopuszcza się zagospodarowanie terenu w formie placu 
publicznego, technicznego oraz manewrowego, zieleni urządzonej wraz z ciągami pieszymi, a także 
zabudowy dwóch budynków, w tym budynek administracyjno-klubowo-restauracyjny oraz budynek 
zaplecza sanitarnego portu. Inwestycje te zostały już w większości zrealizowane. 

Na terenie zieleni naturalnej (nieurządzonej) obowiązuje zakaz zabudowy i obowiązuje zachowanie 
istniejącej zieleni. Dopuszcza się tam jedynie zabudowę hydrotechniczną związaną z ochroną 
i użytkowaniem brzegu morskich wód wewnętrznych. Na terenie ciągu pieszo-jezdnego pełniącego 
funkcję promenady nadwodnej. Co ciekawe, na terenie promenady dopuszcza się nasadzenia drzew 
i krzewów do wysokości nie przesłaniającej widoku na osiedle katedralne (pomnik historii), jednak nie ma 
mowy o powiązaniu widokowym z wodami zalewu.  

31.5. Sytuacja planistyczna na obszarach morskich w Kamieniu Pomorskim 

Obszary morskie w sąsiedztwie miasta Kamień Pomorski (Zalew Kamieński) znajdują się poza przyjętym 
Planem zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 
i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 (plan POM)56. Obszar Zalewu Kamieńskiego został objęty 
obecnie sporządzanym planem zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu 
Kamieńskiego w skali 1:50 000 (Rycina 62). Dla obszaru w granicach portu morskiego w Kamieniu 
Pomorskim nie sporządzono ani nie podjęto opracowania planu szczegółowego dla obszarów morskich. 

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Kamieńskiego 
(plan ZKA) obejmuje obszar morskich wód wewnętrznych Zalewu Kamieńskiego, cieśniny Dziwny oraz 
zatoki Wrzosowskiej, Promny i Cichej. Plan ten obejmuje między innymi wody portów morskich 
w Kamieniu Pomorskim, ale także w Wolinie i Sierosławiu. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
przystąpił do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych Zalewu Kamieńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, co ogłosił 20 stycznia 
2017 r. Pierwsze spotkanie konsultacyjne plan ZKA odbyło się w lutym 2018 roku (plan w wersji v.0). Plan 
w wersji v.1. został wyłożony ponownie do publicznego wglądu od 27-go grudnia 2018 r. do 13-go lutego 
2019 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, natomiast drugie spotkanie konsultacyjne (dyskusja 
publiczna) miało miejsce w styczniu 2019 roku. Proces opiniowania i uzgodnień planu zakończył się 
w styczniu 2021 roku, po czy wprowadzono niezbędne korekty, a plan w wersji v.3 wyłożono ponownie 
w terminie od 21-go września do 15-go października 2021 roku. 

31.5.1. Ustalenia ogólne planu obszarów morskich 

Miasto Kamień Pomorski obejmuje akweny o funkcjach podstawowych: transport (T), funkcjonowanie 
portu lub przystani (Ip), turystyka, sport i rekreacja (S), ochrona środowiska i przyrody (O) oraz 

                                                           
56 przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 935). 
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rybołówstwo (R). Wyrys z projektu planu ZKA znajduje się na Rycinie 57. Analizowane niebieskie 
przestrzenie publiczne znajdują się na obszarze lub w bezpośrednim sąsiedztwie następujących akwenów 
wyznaczonych w planie ZKA: 

 ZKA.1.R – rybołówstwo, 

 ZKA.12.O - ochrona środowiska i przyrody, 

 ZKA.13.S - turystyka, sport i rekreacja, 

 ZKA.14.Ip - funkcjonowanie portu lub przystani. 

 

Rycina 57 Wyrys z projektu  planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Kamieńskiego 
(wersja v.3) 

W aspekcie powiązania przestrzenno-funkcjonalnego obszaru wody i lądu, w ustaleniach ogólnych planu 
ZKA, dotyczących całego obszaru objętego planem, znalazły się zapisy dotyczące ochrony brzegu, 
dopuszczające niezbędne działania w tym zakresie nienaruszające w znaczący sposób funkcjonowania 
środowiska przyrodniczego (głównie ptaków) oraz zabytków i wartościowych elementów dziedzictwa 
kulturowego. Dopuszczono także możliwość realizacji inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej 
w strefie przybrzeżnej oraz ewentualnych zmian przebiegu linii brzegowej. Zawarto zapisy z zakresu 
ochrony dziedzictwa kulturowego w obszarze podwodnym oraz przybrzeżnym, wyznaczając obszar 
Dziwny z Zalewem Kamieńskim i Zatoką Cichą jako szczególnie wartościowy oraz ograniczając działania 
z zakresu funkcjonowania portów i przystani, układania elementów liniowych, wznoszenia sztucznych 
wysp, konstrukcji i urządzeń, ochrony brzegu morskiego, turystyki, sportu i rekreacji, wydobywania 
kopalin ze złóż oraz prowadzenia badań naukowych do sposobów nienaruszających podwodnego 
dziedzictwa kulturowego. Funkcjami dopuszczonymi (z ograniczeniami zawartymi w ustaleniach 
szczegółowych) na całym obszarze wód morskich w granicach planu ZKA, poza obszarami zamkniętymi ze 
względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, są funkcje turystyki, sportu i rekreacji, a także 
transportu i rybołówstwa. Szczególnie funkcja transportu oraz sportu i rekreacji powiązana jest 
z przybrzeżnym obszarem w rejonie mariny. 
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31.5.2. Rozstrzygnięcia szczegółowe planu ZKA dla obszaru obejmującego niebieskie przestrzenie 

publiczne na styku lądu i wody 

W ramach wyznaczonego w planie ZKA akwenu ZKA.14.Ip o funkcji funkcjonowanie portu lub przystani 
znalazły się analizowane niebieskie przestrzenie publiczne wodnego węzła komunikacyjnego (mariny) 
i bulwaru nadwodnego przy marinie. Kładka nad rzeką Dziwną znajduje się w granicach akwenu ZKA.13.S 
o funkcji turystyki, sportu i rekreacji, i sąsiaduje z akwenem ZKA.12.O - ochrona środowiska i przyrody. 
Obszar dawnego (i jednocześnie planowanego w planie lądowym) kąpieliska znajduje się w granicach 
akwenu ZKA.1.R i sąsiaduje bezpośrednio z akwenem ZKA.13.S. 

Dla wszystkich z wymienionych akwenów zawarto ustalenia szczegółowe dotyczące: 

 występowania form ochrony przyrody,  

 występowania ograniczeń z racji lokalizacji w strefie uzdrowiskowej,  

 konieczności utrzymania konstrukcji mostów i kładek pieszych,  

 konieczności prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych bez naruszania stanu systemu ochrony 
brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych,  

 ograniczenia lokalizacji sztucznych wysp i konstrukcji (lub ich całkowitego zakazu w akwenie 
ochrony przyrody i środowiska), 

 zasad lokalizacji obszarów uprawiania sportu, turystyki i rekreacji, 

 ograniczeń uprawiania rybołówstwa (częściowego na podstawie przepisów odrębnych lub 
całkowitego w akwenie ochrony przyrody i środowiska), 

 ograniczeń kotwiczenia statków. 

Dodatkowo w akwenie ZKA.14.Ip zawarto ustalenia dotyczące konieczności ustanowienia stref 
bezpieczeństwa przy nowopowstającej infrastrukturze technicznej, utrzymania stateczności istniejących 
budowli hydrotechnicznych przy prowadzeniu nowych inwestycji infrastrukturalnych, ograniczenia 
głębokości akwenu do głębokości istniejącego toru podejściowego do portu, utrzymania istniejącego toru 
wodnego bez naruszania systemu ochrony brzegu, stanu środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa 
kulturowego oraz utrzymania bezpieczeństwa żeglugi oraz dostępu do nabrzeży od strony wody.  

31.6. Porównanie zapisów planów na obszarach lądowych i morskich w kontekście 

relacji woda-ląd  

Po dokonaniu analizy zapisów planu miejscowego obowiązującego na lądzie oraz projektu planu obszarów 
morskich odnoszących się do wyznaczonych w rozdziale 25.1 aspektów jakości przestrzeni publicznych, 
sprawdzono czy zapisy w obu rodzajach dokumentów planistycznych są ze sobą zintegrowane w kwestii 
komunikacji, integralności, funkcjonalności, jakości ekologicznej, jakości estetycznej i tożsamości. 
W Załączniku 6a przedstawiono poszczególne ustalenia planistyczne, którym nadano oznaczenie literowe 
(L – ustalenia w planie lądowym oraz M – ustalenia w planie morskim) oraz numer.  
 
Zestawiając zapisy planistyczne dotyczące tych samych aspektów nie wykryto zapisów konfliktowych 
pomiędzy planem lądowym a morskim w żadnym z analizowanych aspektów. Stwierdzono pewne obszary 
synergii, gdzie zapisy w planie lądowym oraz morskim pozostają ze sobą spójne i wzajemnie się 
wzmacniają. W wielu aspektach możliwe jest wzmocnienie spójności zapisów dla obszarów lądowych oraz 
morskich, w szczególności w tych kwestiach, do których odnosi się wyłącznie jeden z planów. Analizę 
powiązań zapisów planistycznych przedstawiają tabele w Załączniku 6b. 
 
Zauważono, że w zakresie funkcjonalno-przestrzennych powiązań pomiędzy obszarem lądowym 
i wodnym, pewne ustalenia planistyczne wprowadzają możliwość integracji tych dwóch obszarów.  
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Zarówno w planach lądowych jak i morskim dla przestrzeni mariny oraz bulwaru przy marinie zawarto 
ustalenia pozwalające utrzymać relację woda-ląd w zakresie: 

 ochrony przeciwpowodziowej, 

 ochrony brzegu morskiego, 

 funkcji przystani wraz z jej zapleczem lądowym, 

 ograniczeń dotyczących lokalizacji na obszarze uzdrowiskowym. 
Dla przestrzeni kładki nad rzeką Dziwna oraz dawnego kąpieliska zawarto ustalenia pozwalające utrzymać 
relację woda-ląd w zakresie: 

 ochrony walorów środowiskowych na obszarach Natura 2000, 

 lokalizacji konstrukcji nadwodnych i pływających powiązanych z tymi przestrzeniami, 

 warunków lokalizacji kąpieliska, 

 ograniczeń dotyczących lokalizacji na obszarze uzdrowiskowym. 

Wzmocnienie zapisów wspierających spójność funkcjonowania obszaru lądowego i wodnego niebieskiej 
przestrzeni publicznej mariny oraz bulwaru nadwodnego możliwe jest w kwestiach: 

 administracji i zarządzania strefą styku morza i lądu, 

 ochrony ptaków przy realizacji budowli hydrotechnicznych, 

 realizacji funkcji transportu i rybołówstwa, 

 nienaruszalności konstrukcji mostu, 

 ograniczeń w budowie infrastruktury technicznej i portowej, 

 lokalizacji konstrukcji nadwodnych, pływających i sztucznych wysp, 

 ograniczenia głębokości akwenu, 

 ochrony walorów środowiskowych na obszarach Natura 2000, 

 chronionych obszarów dziedzictwa kulturowego, 

 zmian linii brzegowej. 

Dla niebieskiej przestrzeni publicznej kładki oraz kąpieliska wzmocnienie powiązań zapisów planistycznych 
możliwe jest w kwestiach: 

 administracji i zarządzania strefą styku morza i lądu, 

 ochrony ptaków przy realizacji budowli hydrotechnicznych, 

 realizacji funkcji transportu i rybołówstwa oraz turystyki, 

 chronionych obszarów dziedzictwa kulturowego, 

 zmian linii brzegowej. 

 nienaruszalności konstrukcji mostu, 

 ograniczeń lokalizacji torów wodnych, 

 bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, 

 ochrony walorów środowiskowych (np. ochrona drzewostanu w rejonie kąpieliska). 
 

31.7. Porównanie zapisów planów na obszarach lądowych i morskich w kontekście 

zidentyfikowanych problemów typów niebieskich przestrzeni publicznych 

Analizując zapisy planistyczne pod kątem zidentyfikowanych problemów przestrzenno-funkcjonalnych na 
obszarze analizowanych niebieskich przestrzeni publicznych, nie zidentyfikowano konfliktowych ustaleń 
planu lądowego oraz morskiego. Zauważono natomiast zbieżność zapisów w zakresie następujących 
problemów: 

 możliwość rekreacji w przestrzeni – marina, 

 dostęp transportem wodnym (indywidualnym) – wszystkie przestrzenie, 
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 dostęp transportem wodnym (pasażerskim) – kładka na rzece Dziwna, 

 prowadzona aktywność związana z gospodarką morską (portową) - kąpielisko. 

W większości analizowanych niebieskich przestrzeni (co najmniej trzech) zauważono brak powiązań lub 
odniesień w ustaleniach planistycznych dotyczących kwestii występowania mebli miejskich, transportu 
pasażerskiego,  elementów edukacyjnych i kulturalnych dotyczących działalności portowej oraz jakości 
estetycznej elementów czasowo wypełniających przestrzeń. W pojedynczych przypadkach przestrzeni 
zauważono brak powiązań w aspektach: rekreacji w przestrzeni, ochrony brzegu morskiego, estetyki 
nawierzchni, występowania niebieskiej infrastruktury, udziału powierzchni biologicznie czynnej, 
aktywności związanych z gospodarką morską czy ekspozycji dziedzictwa portowego. 

Zestawienie zapisów planistycznych odnoszących się do konkretnych problemów przedstawiono 
w  Załączniku 6c. W Tabeli 44 przedstawiono syntetyczne zestawienie cech synergicznych oraz 
konfliktowych dla każdego typu przestrzeni. 

Tabela 44 Synergie i konflikty w zapisach planistycznych dotyczących problemów przestrzennych 

 SYNERGIA (+) KONFLIKT (-) 
BRAK POWIĄZANIA 

(O) 
BRAK ZAPISÓW (|) 

MARINA 

Możliwość rekreacji 
w przestrzeni 

 
Transport wodny 

(pasażerski) 
Występowanie mebli 

miejskich 

   
Elementy edukacyjne i 
kulturalne dotyczące 
działalności portowej 

BULWAR 
NADWODNY 

 

Dostęp transportem 
wodnym 

(indywidualnym) 
 

Dostęp transportem 
wodnym (pasażerskim) 

Występowanie 
niebieskiej 

infrastruktury 

  

Udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

Wysoka jakość 
estetyczna el. czas. 

wypełniających 
przestrzeń 

  

Prowadzona 
aktywność związana z 

gospodarką morską 
(sporty wodne) 

Elementy edukacyjne i 
kulturalne dotyczące 
działalności portowej 

KŁADKA 

Dostęp transportem 
wodnym 

(indywidualnym) 
 

Możliwość rekreacji w 
przestrzeni 

Występowanie mebli 
miejskich 

Dostęp transportem 
wodnym 

(pasażerskim) 
 

Wysoka jakość 
estetyczna nawierzchni 

przestrzeni 

Występowanie 
niebieskiej 

infrastruktury 

Dostęp do wody 
 

Aktywność związana z 
gospodarką morską – 

portową  

Udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

 
 

Aktywność związana z 
gospodarką morską – 

sporty wodne 

Wysoka jakość 
estetyczna el. 

przestrzeni 

 
 

Ekspozycja el. 
dziedzictwa portowego 

Elementy edukacyjne i 
kulturalne dotyczące 
działalności portowej 

KĄPIELISKO 
Dostęp transportem 

wodnym 
(indywidualnym) 

 
Występowanie mebli 

miejskich 
Dostęp transportem 

wodnym (pasażerskim) 
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Prowadzona 
aktywność związana 
z gospodarką morską 

(portową) 

 

Zabezpieczenie brzegu Wysoka jakość 
estetyczna el. czas. 

wypełniających 
przestrzeń 

  
 Elementy edukacyjne i 

kulturalne dotyczące 
działalności portowej 

Źródło: opracowanie własne 

31.8. Wnioski z przeprowadzonej analizy porównawczej  

Analiza porównawcza planu przestrzennego na lądzie oraz na obszarach morskich nie wykazała 
konfliktów zapisów planistycznych w kwestii powiązania wody i lądu ani w kwestii zidentyfikowanych na 
obszarze analizowanych niebieskich przestrzeni problemów przestrzennych. Dla większości 
analizowanych przestrzeni niebieskich zauważono synergię zapisów planistycznych dotyczących aspektu 
ochrony środowiska i przyrody (ochrona brzegu, ochrona przeciwpowodziowa, ochrona obszarów Natury 
2000), funkcjonowania przestrzeni (główna funkcja przestrzeni, możliwość rekreacji, możliwość lokalizacji 
konstrukcji) oraz aspektu transportu morskiego (możliwość lokalizacji konstrukcji, lokalizacja miejsc do 
cumowania lub marin). Pomimo zbieżności polityki przestrzennej w powyższych aspektach na obszarze 
morza i lądu, wymienione problemy przestrzenne wciąż pozostają zauważalne, co świadczyć może o nie 
tyle o błędach planistycznych co o niskim poziomie egzekwowania zapisów planistycznych, braku 
zainteresowania (zachęt) inwestorów lub konfliktach aprzestrzennych związanych z samym zarządzaniem 
terenem lub z konfliktami pomiędzy interesariuszami. Wiele aspektów związanych z kreowaniem 
powiązań woda-ląd wymaga jednak wzmocnienia ze względu na brak powiązań w zapisach planistycznych 
co wykazała analiza. Znaczna większość analizowanych cech danych niebieskich przestrzeni nie ma 
powiązania planistycznego w dokumentach obszarów lądowych i morskich, co zdecydowanie wpływa na 
niekorzyść kreowania spójnej przestrzeni publicznej. Problemy zobrazowano schematycznie na Rycinie 58. 

Istotnym problemem planistycznym dotyczącym niebieskich przestrzeni publicznych w Kamieniu 
Pomorskim jest brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obszarze styku morza 
i lądu. Brak dokumentów planistycznych od strony lądu w przestrzeniach publicznych na obszarze portu 
morskiego stanowi znaczący problem rozwoju tych niebieskich przestrzeni np. w rejonie basenu 
portowego na zachód od mariny. Ponadto, zapisy planu zarówno lądowego jak i wodnego nie zawierają 
ustaleń dotyczących niebieskich przestrzeni wysuniętych nad wodę takich jak molo czy pirsy w marinie. 
Są to konstrukcje zlokalizowane częściowo na lądzie, a częściowo na obszarach morskich, w związku 
z czym w obu planach powinny znaleźć się odniesienia związane z kształtowaniem ich jako atrakcyjnych 
niebieskich przestrzeni publicznych. W planie obszarów morskich został zawarty jedynie zapis 
o dopuszczeniu realizacji sztucznych wysp i konstrukcji w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu 
użytkowania akwenu. Niezbędnym byłoby sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego regulującego rozwój przestrzenny terytorium portowego, na którego obszarze znajdują 
się niebieskie przestrzenie w typie pirsów, bulwaru oraz nabrzeży wodnego węzła komunikacyjnego, 
w sposób spójny z przyjętymi zapisami planu obszaru morskiego. 
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Rycina 58 Schemat problemów planistycznych i pozaplanistycznych niebieskich przestrzeni publicznych w Kamieniu Pomorskim; 
(1) wodny węzeł komunikacyjny- marina, (2) bulwar nadwodny przy marinie, (3) kładka nad rzeką Dziwną, (4) projektowane 
kąpielisko. Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem danych z serwisu geoportal.gov.pl 

Kwestią, która nie sprzyja efektywnemu zarządzaniu przestrzenią na styku wody i lądu jest planowanie 
oraz zarządzanie niebieskimi przestrzeniami przez różne organy. W wypadku Kamienia Pomorskiego jest 
to burmistrz miasta planujący rozwój obszarów lądowych, spółka Marina Kamień Pomorski sp. z o.o. 
zarządzająca portem oraz Urząd Morski w Szczecinie planujący i zarządzający obszarami morskimi. 
Utrudnieniem jest także zmienna linia brzegu, której zmiany, jak już wspomniano wcześniej, rodzić mogą 
problemy natury formalnej oraz przestrzennej. W wypadku Kamienia Pomorskiego problemem w kwestii 
obecnego planowania przestrzennego strefy styku morza i lądu jest znacząco różniąca się skala planów 
lądowych i morskich.  

32. Analiza planistyczna niebieskich przestrzeni publicznych w Kołobrzegu 

32.1. Niebieskie przestrzenie publiczne poddane analizie planistycznej w Kołobrzegu 

W Kołobrzegu niebieskimi przestrzeniami publicznymi łączącymi wodę i ląd są przestrzenie typu: wodny 
węzeł komunikacyjny, bulwar nadwodny, przestrzeń sportowo-rekreacyjna - kąpielisko, pirs lub molo, 
most lub kładka piesza, ścieżka nadwodna oraz ciek naturalny. Spośród istniejących przestrzeni tylko 
niektóre znajdują się na styku obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
oraz projektu planu zagospodarowania obszarów morskich. Analizie planistycznej poddane zostaną 
następujące niebieskie przestrzenie publiczne, które objęte są planami przestrzennymi na lądzie i morzu: 

 niebieska przestrzeń typu bulwar nadwodny: bulwar przy latarni morskiej (1), 

 niebieska przestrzeń sportowo-rekreacyjna: kąpielisko wschodnie (2), 

 niebieska przestrzeń typu most lub kładka piesza: most nad Parsętą (4). 
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Wymienione niebieskie przestrzenie publiczne znajdują się na obszarze dwóch miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego na lądzie jak i projektu planu zagospodarowania przestrzennego wód 
wewnętrznych portu morskiego w Kołobrzegu, który obecnie jest na etapie konsultacji publicznych.  

 
Rycina 59 Schemat niebieskich przestrzeni publicznych w Kołobrzegu; (1) bulwar przy latarni morskiej, (2) kąpielisko wschodnie, 
(3) molo w Kołobrzegu, (4) most nad Parsętą. 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem danych z serwisu geoportal.gov.pl 

Poza tym, analizie zostaną poddane także niebieskie przestrzenie typu pirs, molo: molo w Kołobrzegu (3). 
Mimo tego, że przestrzeń ta nie jest objęta bezpośrednio planem lądowym, to jest ona do niego styczna 
oraz oznaczona na rysunku, w związku z czym ustalenia planistyczne mogą dotyczyć ich funkcjonowania. 
Dla przestrzeni mola w Kołobrzegu wzięte zostaną ustalenia MPZP części obszaru miasta Kołobrzeg - 
Uzdrowisko Wschód oraz plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Niebieskie 
przestrzenie poddane analizie planistycznej przedstawiono na Rycinie 59. 

32.2. Zarządzanie strefą styku morza i lądu w Kołobrzegu 

Strefą przybrzeżną w mieście Kołobrzeg zarządza Prezydent Kołobrzega, sporządzając miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego lub wydając decyzje o warunkach zabudowy dla terenów. Nie ma on 
jednak kompetencji do planowania obszarów morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 
i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, co jest zgodne z art. 3 Ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503). Obszarem w granicach portu morskiego 
w Kołobrzegu, zarówno od strony lądowej jak i morskiej, zarządza Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu 
Sp. z o. o., będąca spółką miejską, podlegającą Prezydentowi Kołobrzegu. Na podstawie Ustawy o portach 
i przystaniach morskich (Dz.U. 2021 poz. 491), gmina miejska w Kołobrzegu w 1999 r. ustanowiła spółkę 
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg w celu sprawowania władzy nad utrzymaniem i rozwojem portu 
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morskiego. Zarząd Portu Morskiego jest odpowiedzialny za zarządzanie gruntami, utrzymanie i budowę 
infrastruktury portowej, planowanie rozwoju portu, świadczenie usług związanych z korzystaniem 
z infrastruktury portowej oraz pobieranie opłat portowych.  

Na podstawie Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2022 
poz. 457), za planowanie przestrzenne obszarów morskich, zawierających zarówno wody w granicach 
portu jak i otaczające akweny, odpowiada Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Do roku 2020 
organem właściwym do zarządzania obszarem morskim w mieście Kołobrzeg był Dyrektor Urzędu 
Morskiego w Słupsku, jednak urząd ten został zlikwidowany, a obszar w jego jurysdykcji podzielony między 
kompetencje Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Szczecinie. Ponadto, na podstawie art. 11 Ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503), Urząd Morski posiada 
kompetencje w zakresie uzgadniania zagospodarowania przestrzennego w granicach pasa technicznego, 
pasa ochronnego i terenów portów i przystani morskich na obszarze lądu. Granicą pomiędzy 
kompetencjami przestrzennymi lokalnych władz gminy, a organem morskim funkcjonującym z ramienia 
władz państwa, jest linia brzegu morskiego, o zmiennym przebiegu, wyznaczona przez Dyrektora Urzędu 
Morskiego. 

32.3. Problemy rozwoju strefy styku morza i lądu w Kołobrzegu 

Istotnym problemem dla rozwoju niebieskich przestrzeni publicznych w Kołobrzegu jest ograniczona 
powierzchnia obszaru wodnego w części rzecznej oraz problemy z zamulaniem koryta rzeki (ograniczone 
głębokości rzeki Parsęta oraz ograniczona szerokość). Planowane są inwestycje zapobiegające zamulaniu 
toru rzecznego oraz na pogłębieniu oraz poszerzeniu toru wodnego, co zostało zgłoszone we wnioskach 
oraz uwagach do sporządzanego planu obszarów morskich przez Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu 
(utworzenie osadnika na kanale Drzewnym, określenie terenu rezerwowego pod poszerzenie kanału 
portowego). Możliwości rozwoju niebieskich przestrzeni publicznych od strony morza są większe 
w zakresie dostępności przestrzeni, jednak w tym wypadku istotnym ograniczeniem są warunki 
hydrologiczne oraz meteorologiczne. Miasto Kołobrzeg nieustannie rozwija się w zakresie turystyki 
wodnej. Marina Solna, rozbudowana oraz zmodernizowana w 2013 roku, oferuje około 100 miejsc 
cumowniczych dla jednostek sportowych, które wykorzystywane są w sezonie letnim w coraz większym 
nakładzie z roku na rok. Ze względu na ograniczoną szerokość akwatorium portu morskiego nie przewiduje 
się budowy nowych przystani wzdłuż toru wodnego lub przestrzeni pływających czy pomostów. 
Wprowadzanie nowych konstrukcji od strony morskiej może być problematyczne ze względu na 
potencjalne konsekwencje w postaci zmiany przepływu rumoszu wzdłuż brzegu morskiego oraz 
zaburzenie równowagi pomiędzy strefą abrazyjną, a akumulacyjną, a także niszczące działanie wód 
morskich.  

W kontekście rozwoju portu morskiego istotną kwestią jest także uwzględnienie rozwoju obsługi 
transportem od strony lądowej i powiązania go z transportem wodnym. Rozwój portu w istotny sposób 
wpłynąć może na funkcjonowanie niebieskich przestrzeni publicznych mostów (konieczność zwiększenie 
przepustowości tras komunikacyjnych) oraz nadwodnych przestrzeni publicznych (potencjalny konflikt 
przestrzenny między trasami komunikacyjnymi oraz funkcją rekreacji nadwodnej). 

Na ograniczonym przestrzennie akwenie rzecznym potencjalnie dojść może do konfliktu między funkcją 
portową a funkcją rekreacyjną, które wzajemnie przeplatają się w granicach portu morskiego 
w Kołobrzegu. Podczas procedury sporządzania planu morskiego mają miejsce dyskusje nad 
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wyznaczeniem granic przestrzeni funkcjonowania portu w zakresie przeładunków i obsługi transportu 
wodnego oraz niebieskich przestrzeni marin o funkcji sportowo-rekreacyjnej57.  

Pewnym ograniczeniem dla rozwoju niebieskich przestrzeni w Kołobrzegu jest także funkcjonowanie 
Morskiego Portu Wojennego Kołobrzeg przy lewym brzegu rzeki Parsęta, ograniczającego możliwości 
rozwoju funkcji portowych, a także sportowo-rekreacyjnych. W ramach procedury zbierania uwag do 
sporządzanego planu obszarów morskich przez Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu, Zarząd Portu 
Morskiego Kołobrzeg zgłosił wniosek o określenie terenu rezerwowego pod poszerzenie kanału 
portowego, sąsiadującego z obszarem Morskiego Portu Wojennego Kołobrzeg, co świadczyć może 
o potrzebie rozwoju ogólnodostępnych przestrzeni wodnych kosztem niedostępnych akwenów 
wojskowych. 

Istotnym problemem, jak w wypadku większości małych miast portowych, jest sezonowość 
funkcjonowania niebieskich przestrzeni publicznych. W sezonie letnim przestrzenie te są przepełnione 
(mariny, kąpieliska, bulwary nadwodne), natomiast w sezonie zimowym są one często 
niewykorzystywane. W wypadku portów ulokowanych nad rzekami lub przy płytkich zbiornikach wodnych 
(np. Zalew Wiślany), dodatkowym problemem w sezonie zimowym jest zlodzenie akwenów, które 
uniemożliwia pewien sposób użytkowania akwenu. 

Podobnie jak w wypadku innych miast portowych, problemem jest zmienność linii brzegowej. Zmiany 
przebiegu linii brzegowej w czasie pomiędzy przyjęciem planu lądowego oraz morskiego skutkować mogą 
nakładaniem się zapisów planistycznych wprowadzanych przez dwa różne organy lub brakiem ustaleń 
dla pasma przestrzeni pomiędzy starym, a nowym przebiegiem linii brzegu. Granice miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego opisane są granicami działek lub wyznaczone na mapie geodezyjnej w 
sposób trwały. Granice planów morskich opisywane są zgodnie z aktualną linią brzegową, której granice 
aktualizowane są w bazie geodezyjnej przez urzędy morskie. Kwestią, która dodatkowo nie sprzyja 
efektywnemu zarządzaniu przestrzenią na styku wody i lądu jest planowanie oraz zarządzanie niebieskimi 
przestrzeniami przez różne organy.  

Problemem jest także koordynacja planów przestrzennych przy linii brzegu morskiego. Od strony morskich 
wód morza terytorialnego nie sporządzono szczegółowego planu morskiego. W związku z tym, obowiązuje 
tam wyłącznie ogólny plan polskich obszarów morskich w skali 1:200 000, co skutkuje znaczną rozbieżność 
skali planów miejscowych obowiązujących na lądzie oraz planu obowiązującego na wodach morskich. 
Prowadzić to może do problemów koordynacji zapisów planów na styku wody i lądu. 

Istotnym problemem dotyczącym koordynacji planistycznej jest brak miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w granicach portu morskiego oraz terenów przybrzeżnych. Brak 
dokumentów planistycznych od strony lądu w tak kluczowych przestrzeniach publicznych stanowi 
znaczący problem rozwoju. Nie istnieje obecnie możliwość koordynacji zapisów oraz dążenia do 
zrównoważonego i przemyślanego rozwoju przestrzeni na styku wody i lądu w momencie gdy sporządzany 
jest plan obszarów morskich. Zapisy planu zarówno lądowego nie zawierają ustaleń dotyczących 
niebieskich przestrzeni wysuniętych nad wodę takich jak molo czy pirsy w marinie. Są to konstrukcje 
zlokalizowane częściowo na lądzie, a częściowo na obszarach morskich, w związku z czym w obu planach 
powinny znaleźć się odniesienia związane z kształtowaniem ich jako atrakcyjnych niebieskich przestrzeni 
publicznych. 

                                                           
57 Wnioski i uwagi złożone  do projektu planu zagospodarowania przestrzennego wód wewnętrznych portu 
morskiego w Kołobrzegu przez Zarząd Portu Morskiego oraz Prezydenta Kołobrzega dotyczące zmiany funkcji 
podstawowej turystyki, sportu i rekreacji na funkcję podstawową funkcjonowanie portu 
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32.4. Sytuacja planistyczna na obszarze lądowym w Kołobrzegu 

W Kołobrzegu obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Kołobrzeg przyjęte Uchwałą nr XLI/631/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 marca 2018 r. (Rycina 60). Jak 
przedstawiono w dokumencie, jedną z najważniejszych funkcji miasta jest funkcja turystyczna 
i rekreacyjna. Istotną gałęzią gospodarki w Kołobrzegu jest gospodarka morska, powiązana 
z funkcjonowaniem portu morskiego oraz rybołówstwem.  

 
Rycina 60 Wyrys ze SUiKZP miasta Kołobrzeg 

Jak określono w Studium, funkcja portowa powinna opierać się na wykorzystaniu rezerw rozwojowych 
portu polegających na modernizacji i rozbudowie mariny oraz budowie dworca pasażerskiego. W Studium 
określono następujące kierunki rozwoju: 

 dbałość o środowisko z zachowaniem jego naturalnych walorów, sprzyjających bezpieczeństwu 
ekologicznemu i dalszemu rozwojowi usług sanatoryjnych i turystycznych, 

 rozbudowa układu komunikacyjnego w aspekcie drogowym, kolejowym, morskim i powietrznym, 

 budowa nowych ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, 

 rozbudowa istniejącego portu: rozbudowa mariny i wzbogacenie jej o funkcje hotelowe i rekreacyjne, 
rewitalizacja przestrzeni rybackiej, rozbudowa terminalu pasażerskiego, rozbudowa portu 
towarowego i dostosowanie go do przewozu kontenerów i tirów, budowa pirsu przyjmującego 
transport produktów naftowych, 

 rewitalizacja zdegradowanych obszarów, 

 stworzenie możliwości dla lokalizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz rzemiosła, 

 rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej, 

 rozwój infrastruktury technicznej, 

 stworzenie możliwości dla lokalizacji usług wielkopowierzchniowych, 

 rozwój terenów zabudowy mieszkaniowej. 

W odniesieniu do powiązań miasta z wodą, dokument określa kierunki rozwoju związane głównie 
z nadmorskimi walorami krajobrazowymi oraz funkcją portową i turystyczną. W SUiKZP wśród 
wyróżnionych stref ochrony ekspozycji krajobrazu kulturowego wymieniono między innymi strefę 
ochrony ekspozycji panoramy miasta od strony morza oraz strefę ochrony ekspozycji krajobrazu 
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kulturowego (sylwety starego miasta i portu), dla których określono obowiązek zachowania historycznej 
kompozycji panoram miasta z dominantą, jaką tworzy katedra. Oprócz tego zwrócono uwagę na 
konieczność przywrócenia miastu morskiego-nadwodnego charakteru, poprzez budowę mostów, 
przystanków żeglugi pasażerskiej, przystani jachtowych, wioślarskich, ośrodków sportów wodnych oraz 
zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych rzeki Parsęty i portu (tawerny nadbrzeżne, targowiska rybne). 
Priorytetowe znaczenie ma rozbudowa i modernizacja mariny oraz budowa infrastruktury turystycznej 
przy nabrzeżach portowych. Port jachtowy docelowo powinien być połączony ciągami komunikacji 
pieszej i rowerowej z centrum miasta, np. poprzez bulwary nadrzeczne. W aspekcie komunikacji portu 
morskiego założono także budowę obwodnicy południowej, połączenie wschodniej i zachodniej części 
portu przez most dla pieszych oraz utrzymanie i modernizację linii kolejowej z drogą do portu. W kwestii 
transportu morskiego należy dążyć do: zwiększenia liczby połączeń pasażerskich z miastami basenu Morza 
Bałtyckiego, zwiększenia atrakcyjności turystyki morskiej, zwiększenia tonażu jednostek wpływających do 
portu i realizacji połączeń promowych. W Studium zawarto ponadto zalecenie dotyczące określenia 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (na terenach należących do pasa 
technicznego) lokalizacji budowli hydrotechnicznych związanych z ochrona brzegu morskiego. Zawarto 
także zapisy dotyczące możliwości lokalizacji tarasów widokowych, nowego mola oraz tzw. sztucznej 
rafy, czyli urządzeń i systemów zabezpieczających plaże i kąpieliska przed abrazją.  

 
Rycina 61 Przeznaczenia terenów w obowiązujących MPZP w Kołobrzegu; źródło: serwis mapowy – planowanie przestrzenne BIP 
Kołobrzeg (dostęp 02.07.2021 r.) 

Na obszarze pasa technicznego obowiązują następujące plany miejscowe (Rycina 61): 

 Uchwała nr XVIII/242/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód, 

 Uchwała nr VIII/105/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nr 8 – Uzdrowisko Zachód". 

Port morski jedynie w niewielkim fragmencie objęty jest planem miejscowym (Uchwała nr XVIII/242/08).  

 32.4.1. Ustalenia ogólne planów miejscowych 

Na obszarze pasa technicznego lub portu w planach miejscowych zaprojektowano funkcje:  

 PŻ (PW, TP, UTp) - Tereny strefy brzegowej morza: plaży i wydm, 

 KDX - Tereny publicznych ciągów pieszych, 

 KDP - Tereny placów publicznych, 

 KDG – Ulice główne, 

 KX/ZL - Tereny ciągów pieszych na terenach zieleni leśnej, 
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 ZL - Tereny lasów ochronnych, 

 ZP - Tereny zieleni urządzonej, 

 UZ - Tereny zabudowy usługowej lecznictwa uzdrowiskowego, 

 UZo – Tereny zabudowy usługowej lecznictwa uzdrowiskowego otwartego, 

 U - Tereny zabudowy usługowej różnej, 
z czego tereny analizowanych niebieskich przestrzeni publicznych mają następujące funkcje: 

 PŻ - Tereny strefy brzegowej morza: plaży i wydm (kąpielisko), 

 KDP - Tereny placów publicznych (bulwar przy latarni, plac wodny przy latarni), 

 U - Tereny zabudowy usługowej różnej (bulwar przy latarni), 

 ZP - Tereny zieleni urządzonej (plac wodny przy latarni, skwer przy latarni), 

 KDG – Ulice główne (most na Parsęcie). 

Dla analizowanych niebieskich przestrzeni publicznych, ustalenia ogólne dotyczyły następujących 
aspektów w kontekście powiązań między lądem i wodą:  

 zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych oraz trwałego zniekształcania rzeźby terenu, 
 zachowania istniejącej zieleni w strefie przybrzeżnej, 

 występowania form ochrony przyrody w strefie przybrzeżnej, 

 zasad zagospodarowania w strefach ochrony konserwatorskiej obejmujących zarówno wodę jak 
i ląd, 

 ochrony ekspozycji cennego krajobrazu Wyspy Solnej, 

 dostępności przestrzeni publicznych dla osób ograniczonych ruchowo, 

 miejsc lokalizacji obiektów sezonowych w strefie przybrzeżnej, 

 lokalizacji infrastruktury ochrony brzegu, 

 występowania strefy uzdrowiskowej oraz ochrony wód, 

 zasad kształtowania nadwodnych przestrzeni publicznych i ich wyposażenia w obiekty małej 
architektury. 

 
Ustalenia ogólne planów obowiązujących na lądzie odnoszą się wyłącznie do zasad zagospodarowania 
obszarów lądowych sąsiadujących z obszarami wodnymi, podkreślając ich prestiżową rolę 
w zagospodarowaniu przestrzennym miasta. Kwestia przestrzennych i funkcjonalnych powiązań obszaru 
lądu z wodą pozostaje jednak pominięta. Pewne powiązania zauważyć można w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego związanego z charakterem portowym miasta, ochrony przyrody, 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz zasad zagospodarowania i wyposażenia przestrzeni 
publicznych. Niestety mimo tego, że znaczna część miasta posiada miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, to strefa przybrzeżna od strony Morza Bałtyckiego oraz znaczna część terytorium portu 
morskiego pozostaje bez planu miejscowego. 
 

32.4.2. Ustalenia szczegółowe dla obszaru obejmującego niebieskie przestrzenie publiczne 

Na badanym obszarze lądowym analizie poddano wyłącznie jedną niebieską przestrzeń w typie bulwar 
nadwodny- bulwar przy wschodnim brzegu rzeki Parsęty przy latarni morskiej. Pozostałe zidentyfikowane 
bulwary nadwodne nie są objęte planami miejscowymi co uniemożliwiło dokonanie analizy planistycznej 
ustaleń dla nich. Dla analizowanego bulwaru w ustaleniach szczegółowych zawarto zapisy dotyczące 
kwestii lokalizacji obiektów administracji portu oraz urządzeń obsługi nabrzeża, lokalizacji obiektów 
małej architektury, jednolitego zakomponowania posadzki bulwaru z wykorzystaniem materiałów 
szlachetnych oraz zachowania w posadzce torów kolejowych (jako elementu kompozycyjnego 
związanego z tożsamością portową). W zakresie lokalizacji zieleni przybrzeżnej nie ustalono wymogu 
wprowadzenia powierzchni biologicznie czynnej ani roślinności, a dodatkowo ustalono zakaz nasadzeń. 
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Zakazano także wprowadzania tymczasowych obiektów budowlanych handlu sezonowego. Mimo 
dopuszczenia lokalizacji obiektów obsługi nabrzeża nie zawarto żadnych szczegółowych ustaleń 
dotyczących obsługi transportem wodnym dla tego terenu.  
 
Dla przestrzeni kąpieliska zlokalizowanego na wschód od ujścia rzeki Parsęty zawarto ustalenia 
szczegółowe dotyczące kwestii utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska, dopuszczenia funkcji rekreacji i obiektów obsługi plaży w tym sezonowych 
obiektów gastronomicznych w określonej strefie na tym terenie, zachowania zieleni wydmowej oraz 
zapewnienia dostępu do wody z plaży.  
 
Dla analizowanego mostu łączącego południową część miasta z Wyspą Solną zawarto wyłącznie ustalenia 
szczegółowe dotyczące klasy technicznej drogi oraz utrzymania istniejącego mostu drogowego (zgodnie 
z rysunkiem planu). Nie zawarto zapisów dotyczących możliwości przebudowy czy rozbudowy mostu oraz 
zachowania minimalnej wysokości umożliwiającej przepływanie pod nim jednostek wodnych czy 
chociażby widoku z mostu na Wyspę Solną czy na rzekę.  
 
Przestrzeń mola, ponieważ jego większa część znajduje się poza obszarem lądowym, nie znalazła się 
w granicach opracowania planu miejscowego. Molo zostało jednak zaznaczone na rysunku planu, 
a w sąsiadującym planie zawarto ustalenia ogólne odnoszące się do tej niebieskiej przestrzeni takie jak: 
konieczność utrzymania istniejącego mola oraz zapewnienia drogi turystyczno-rekreacyjnej łączącej 
molo ze Starym Miastem. Ustalenie dotyczące zakazu lokalizacji trwałych obiektów budowlanych na 
plaży można zinterpretować jako zakaz budowy nowego mola czy rozbudowy już istniejącego. Plan 
miejscowy nie zawiera ustaleń szczegółowych odnoszących się do samego mola.  

32.5. Sytuacja planistyczna na obszarach morskich w Kołobrzegu  

Na wodach morskich w granicach miasta Kołobrzeg od strony Morza Bałtyckiego obowiązuje obecnie Plan 
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy 
ekonomicznej w skali 1:200 000 (plan POM), który został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
14 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 935). Plan POM jest planem ogólnym, natomiast jak dotąd nie 
podjęto prac nad sporządzeniem planu szczegółowego dla akwenu przybrzeżnego od strony otwartego 
morza. Dla wewnętrznych wód morskich na obszarze rzeki Parsęty opracowywany jest obecnie projekt 
planu obszarów morskich w skali 1:1000. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych - port morski w Kołobrzegu (plan KOL) obejmuje obszar  wód portowych portu morskiego 
w Kołobrzegu na rzece Parsęta od falochronów kierujących do mostów w ul. Solnej.  

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przystąpił do sporządzenia projektu planu KOL, jednak w związku 
ze zniesieniem Urzędu Morskiego w Słupsku z dniem 1 kwietnia 2020 r., powyższe obszary znalazły się 
w zakresie kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. Projekt planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu od 25 listopada do 8 stycznia 2021 r. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbyła się w formie online 15 grudnia 
2020 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie.  

32.5.1. Ustalenia ogólne planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich 

Analizowany obszar przyległy do brzegu morskiego do strony Morza Bałtyckiego (kąpielisko wschodnie 
oraz molo w Kołobrzegu) znajduje się w granicach planu POM na akwenie POM.17.Ip o funkcji 
podstawowej: funkcjonowanie portu lub przystani (Rycina 62). Na obszarze kąpieliska wyznaczono także 
podakwen o funkcji dopuszczalnej C- ochrona brzegu morskiego oraz S- turystyka, sport i rekreacja. 
Ustalenia ogólne w zakresie powiązań funkcjonalno-przestrzennych woda-ląd dotyczą następujących 
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kwestii: ochrony środowiska naturalnego, ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego, możliwości 
lokalizowania przystani plażowych niewymagających wznoszenia konstrukcji oraz konieczności 
uzgodnienia zmian zagospodarowania akwenu z właściwym terytorialnie urzędem morskim. Plan POM 
odnosi się jednak w sposób bardzo ogólny do analizowanej niebieskiej przestrzeni i traktuje funkcję 
rekreacyjną jako funkcję drugorzędną po funkcji portu, która w tak dużej skali dokładności została 
wyznaczona na obszarze znacznie przekraczającym faktyczne możliwości rozbudowy infrastruktury 
portowej oraz infrastruktury zapewniającej dostęp do portu morskiego w Kołobrzegu. 

 
Rycina 62 Wyrys z planu POM dla obszaru analizowanego kąpieliska w Kołobrzegu 

W projekcie planu KOL (Rycina 63), będącego obecnie na etapie uzgodnień z właściwymi organami, 
wyznaczono następujące akweny sąsiadujące z analizowanymi niebieskimi przestrzeniami publicznymi 
nad wodami morskimi rzeki Parsęty: 

 KOL.04.F o funkcji podstawowej: funkcjonowanie portu (bulwar przy latarni morskiej), 

 KOL.14.F o funkcji podstawowej: funkcjonowanie portu (most nad Parsętą). 
 
Funkcja podstawowa w wypadku tych akwenów oznacza „utrzymanie i rozwój infrastruktury portowej, 
takiej jak obiekty nawigacyjne, falochrony, pomosty, kładki, nabrzeża, baseny, mola, pirsy, slipy, miejsca 
odkładania urobku”. W ustaleniach ogólnych zawarto zapisy dotyczące: 

 występowania strefy ochronnej uzdrowiska, 

 ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego, 

 zapewnienia dostępu do nabrzeży od strony akwatorium, 

 dopuszczenia realizacji funkcji transport na akwenach funkcjonowania portu oraz konieczności 
utrzymania istniejących torów wodnych, 

 ogólnych zasad prowadzenia działalności portowej, 

 zakazu nurkowania rekreacyjnego. 
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Rycina 63 Wyrys z projektu  planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych port morski w Kołobrzegu  

32.5.2. Rozstrzygnięcia szczegółowe planów morskich dla obszaru obejmującego niebieskie 

przestrzenie publiczne na styku lądu i wody 

Dla akwenu POM.17.Ip, gdzie znajduje się analizowane kąpielisko oraz molo, główną funkcję określono 
jako Ip – funkcjonowanie portu, co oznacza „utrzymanie bezpiecznego dostępu do portów lub przystani 
morskich, jak również utrzymanie i rozwój infrastruktury morskiej okołoportowej, sytuowanie nowych 
falochronów, nabrzeży, basenów lub innych obiektów, które po wybudowaniu stanowić będą 
infrastrukturę portową lub infrastrukturę morską okołoportową”. Dopuszczono na tym akwenie funkcję 
ochrony brzegu oraz sportu, turystyki i rekreacji. Wprowadzanie nowych elementów infrastruktury 
turystycznej (mola, pomosty) ograniczono do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu 
systemu ochrony brzegu morskiego. Wznoszenie sztucznych wysp i konstrukcji umożliwiono w sposób 
niezagrażający bezpieczeństwu żeglugi oraz środowiska. Zawarto także zapis o występujących formach 
ochrony przyrody oraz o konieczności ochrony tarlisk i wczesnych stadiów rozwojowych ryb.  

Dla analizowanych akwenów funkcjonowania portu w planie KOL w rozstrzygnięciach szczegółowych 
zawarto ustalenia dotyczące: określenia funkcji podstawowej oraz funkcji dopuszczalnych: badania 
naukowe, dziedzictwo kulturowe, infrastruktura techniczna, obsługa rybołówstwa, wydobywanie kopalin 
ze złóż, sztuczne wyspy i konstrukcje, transport, a w akwenie KOL.04.F w sąsiedztwie bulwaru przy latarni 
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morskiej także turystyka, sport i rekreacja. Zawarto zapis o szczególnej funkcji postojowej 
i przeładunkowej akwenów oraz o okolicznej infrastrukturze portowej (slip). Poza tym wpisano 
informację o występujących formach ochrony przyrody. W rozstrzygnięciach szczegółowych nie zawarto 
jednak szczególnych ustaleń dotyczących funkcji rekreacyjnej analizowanego bulwaru nadwodnego czy 
konieczności utrzymania, możliwościach przebudowy istniejącego lub budowy nowych mostów. 

32.6. Porównanie zapisów planów na obszarach lądowych i morskich w kontekście 

relacji woda-ląd  

Po dokonaniu analizy zapisów planu miejscowego obowiązującego na lądzie oraz projektu planu obszarów 
morskich odnoszących się do wyznaczonych w rozdziale 25.1 aspektów jakości przestrzeni publicznych, 
sprawdzono czy zapisy w obu rodzajach dokumentów planistycznych są ze sobą zintegrowane w kwestii 
komunikacji, integralności, funkcjonalności, jakości ekologicznej, jakości estetycznej i tożsamości. 
W Załączniku 7a przedstawiono poszczególne ustalenia planistyczne, którym nadano oznaczenie literowe 
(L – ustalenia w planie lądowym oraz M – ustalenia w planie morskim) oraz numer.  

Zestawiając zapisy planistyczne dotyczące tych samych aspektów stwierdzono niespójne zapisy dotyczące 
możliwości powstania nowych konstrukcji mola i pomostów na obszarze kąpieliska wschodniego. 
W planie lądowym zakazano lokalizacji trwałych obiektów budowlanych niezwiązanych z funkcją ochrony 
brzegu morskiego na obszarze plaży. W planie morskim dopuszczono jednak sytuowanie elementów 
infrastruktury turystycznej (mola, pomosty) do miejsc spełniających określone warunki bezpieczeństwa 
żeglugi, brzegu morskiego, infrastruktury liniowej, tarlisk ryb oraz bytowania ptaków.  

Jednocześnie, analiza planistyczna wykazała kilka obszarów synergii, gdzie zapisy w planie lądowym oraz 
morskim pozostają ze sobą spójne i wzajemnie się wzmacniają. Dla wszystkich analizowanych niebieskich 
przestrzeni zauważono spójność w zakresie informacji odnoście występujących form ochrony przyrody na 
wodzie oraz na lądzie, a także możliwości prowadzenia funkcji rekreacji (z wyjątkiem mostu nad Parsętą). 
Poza tym, synergię na obszarze bulwaru nadwodnego wykazano w kwestii obiektów funkcjonowania 
portu, obsługi nabrzeża oraz występowania strefy uzdrowiskowej. Dla przestrzeni kąpieliska oraz molo 
synergię zapisów wykazano w kwestii ochrony przeciwpowodziowej oraz ochrony brzegu, natomiast dla 
przestrzeni mostu w obu planach znalazły się zapisy dotyczące transportu wodnego. Analizę zapisów 
planistycznych przedstawia Załącznik 7b. 

W wielu analizowanych aspektach możliwe jest wzmocnienie spójności zapisów dla obszarów lądowych 
oraz morskich. Wzmocnienie zapisów wspierających spójność funkcjonowania obszaru lądowego 
i wodnego istotne jest w większości analizowanych niebieskich przestrzeni w Kołobrzegu w kwestiach: 

 ochrony lądowego oraz podwodnego dziedzictwa kulturowego, 

 prowadzenia działalności gospodarczych związanych z funkcjonowaniem portu, 

 dostępności niebieskich przestrzeni i obszarów wodnych dla użytkowników, także tych 
z niepełnosprawnością, 

 lokalizacji obiektów sezonowych związanych z turystyką i rekreacją, 

 lokalizacji sztucznych wysp i konstrukcji,  

 konieczności uzgodnienia zmian w zagospodarowaniu z organem administracji morskiej, 

 ochrony ichtiofauny. 

Ponadto, dla pojedynczych niebieskich przestrzeni zauważono brak powiązań w zapisach dotyczących: 

 ograniczeń prowadzenia prac ziemnych oraz zmian stosunków wodnych, 

 zachowania istniejącej zieleni, 

 ochrony przeciwpowodziowej, 
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 estetyki oraz zagospodarowania posadzki przestrzeni, 

 lokalizacji infrastruktury portowej, 

 ograniczeń uprawiania nurkowania rekreacyjnego, 

 transportu wodnego i utrzymania torów wodnych, 

 lądowego transportu i powiązania go z transportem wodnym. 
 

32.7. Porównanie zapisów planów na obszarach lądowych i morskich w kontekście 

zidentyfikowanych problemów typów niebieskich przestrzeni publicznych 

Analiza zapisów planów miejscowych obowiązujących na lądzie oraz projektu planu obszarów morskich 
w kontekście zidentyfikowanych problemów przestrzenno-funkcjonalnych nie wykazała sprzeczności 
zapisów planistycznych, natomiast zauważono że w wypadku większości problematycznych cech 
występuje brak powiązań pomiędzy ustaleniami planu lądowego oraz morskiego. W związku z tym, 
pewne ustalenia planistyczne, gdzie wskazano brak powiązań lub brak ustaleń jednego z planów, 
wprowadzają możliwość lepszej integracji tych dwóch obszarów (patrz: Załącznik 7c).  
 
Zauważono nieliczne obszary synergii zapisów planistycznych. Dla przestrzeni typu bulwar nadwodny, 
kąpielisko oraz molo w obu planach zawarto ustalenia informacyjne dotyczące występowania form 
ochrony przyrody, gdzie obowiązuje ochrona obszarowa na podstawie przepisów odrębnych. Dla 
przestrzeni mostu nad Parsętą w obu planach znalazły się zapisy związane z transportem morskim 
odbywającym się na obszarach sąsiadujących z mostem.  

Zestawienie zapisów planistycznych odnoszących się do konkretnych problemów przedstawiono 
w tabelach w Załączniku 7c. Tabela 45  prezentuje zestawienie analizowanych cech w odniesieniu do 
stopnia uwzględnienia ich w zapisach obu planów (synergia, brak powiązań lub brak zapisów, konflikt).  

Tabela 45 Synergie i konflikty w zapisach planistycznych dotyczących problemów przestrzennych analizowanych niebieskich 
przestrzeni publicznych w Kołobrzegu 

 SYNERGIA (+) BRAK POWIĄZANIA (O) BRAK ZAPISÓW (|) KONFLIKT (-) 

BULWAR 
NADWODNY 
(bulwar przy 

latarni 
morskiej) 

 

Występowanie form 
ochrony przyrody 

Dostęp transportem 
wodnym (indywidualnym) 

Udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

 

 
Dostęp transportem 

wodnym (pasażerskim) 
Elementy edukacyjne i 
kulturalne dotyczące 
działalności portowej 

 

 
Występowanie niebieskiej 

infrastruktury 
  

 
Wysoka jakość estetyczna 

el. czas. wypełniających 
przestrzeń 

  

 
Aktywność związana z 
gospodarką morską – 

sporty wodne 
  

KĄPIELISKO 
(kąpielisko 
wschodnie) 

 

Zabezpieczenie 
brzegu 

Dostęp transportem 
wodnym (indywidualnym) 

Występowanie mebli 
miejskich 

 

 
Dostęp transportem 

wodnym (pasażerskim) 
Wysoka jakość estetyczna el. 

czas. wypełniających 
przestrzeń 

 

 
 Prowadzona aktywność 

związana z gospodarką 
morską - port 

 

 
 Elementy edukacyjne i 

kulturalne dotyczące 
działalności portowej 
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MOSTY I 
KŁADKI (most 
nad Parsętą) 

 

Dostęp transportem 
wodnym 

(pasażerskim) 

Aktywność związana z 
gospodarką morską – 

sporty wodne 

Dostęp transportem wodnym 
(indywidualnym) 

 

  Dostęp do wody  

  
Występowanie mebli 

miejskich 
 

  
Możliwość rekreacji w 

przestrzeni  
 

  
Występowanie niebieskiej 

infrastruktury 
 

  
Udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

 

  
Wysoka jakość estetyczna 
nawierzchni przestrzeni 

 

  
Wysoka jakość estetyczna el. 

przestrzeni 
 

  
Aktywność związana z 

gospodarką morską – port 
 

  
Ekspozycja elementów 
dziedzictwa portowego 

 

  
Elementy edukacyjne i 
kulturalne dotyczące 
działalności portowej 

 

PIRS, MOLO 
(molo w 

Kołobrzegu) 

Występowanie form 
ochrony przyrody 

Prowadzona aktywność 
związana z gospodarką 
morską – sporty wodne 

Dostęp publicznym 
transportem lądowym  

  
Występowanie mebli 

miejskich 
 

  
Występowanie niebieskiej 

infrastruktury 
 

  
Udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

 

  
Elementy edukacyjne i 
kulturalne dotyczące 
działalności portowej  

 

Źródło: opracowanie własne. 

32.8. Wnioski z przeprowadzonej analizy porównawczej dla Kołobrzegu 

Istotnym problemem dotyczącym niebieskich przestrzeni publicznych jest brak miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w obszarze przybrzeżnym. Brak dokumentów planistycznych od 
strony lądu w przestrzeniach publicznych na obszarze portu morskiego stanowi znaczący problem rozwoju 
tych niebieskich przestrzeni np. w rejonie basenu portowego na zachód od mariny. Ponadto, zapisy planu 
zarówno lądowego jak i wodnego nie zawierają ustaleń szczegółowych dotyczących niebieskich 
przestrzeni wysuniętych nad wodę takich jak molo czy pirsy w marinie. Jedyne wzmianki dotyczące tego 
typu konstrukcji znajdują się w zapisach ogólnych planów. Wymienione konstrukcje zlokalizowane są 
częściowo na lądzie, a częściowo na obszarach morskich, w związku z czym w obu planach powinny znaleźć 
się odniesienia związane z kształtowaniem ich jako atrakcyjnych niebieskich przestrzeni publicznych.  
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Rycina 64 Schemat problemów planistycznych i pozaplanistycznych w Kołobrzegu; (1) bulwar przy latarni morskiej, (2) kąpielisko 
wschodnie, (3) molo w Kołobrzegu, (4) most nad Parsętą. Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem danych z serwisu 
geoportal.gov.pl 

Zidentyfikowano jedną niespójność planistyczną dla obszaru kąpieliska oraz mola dotyczą możliwości 
powstania nowych konstrukcji mola i pomostów na obszarze kąpieliska wschodniego. Konflikt ten 
zakwalifikowano jako konflikt pomiędzy rozwojem funkcji turystyki, sportu i rekreacji, a ochroną brzegu. 
W planie lądowym zakazano lokalizacji trwałych obiektów budowlanych niezwiązanych z funkcją ochrony 
brzegu morskiego, natomiast w planie morskim dopuszczono sytuowanie elementów infrastruktury 
turystycznej (mola, pomosty) na określonych warunkach. Molo stanowi budowlę (element budowlany), 
który usytuowany jest częściowo na lądzie, a częściowo na obszarze wód, jednak w takiej sytuacji 
planistycznej mimo umożliwienia lokalizacji takiej konstrukcji nie mogłaby być ona wykonana ze względu 
na zakaz obowiązujący w części lądowej kąpieliska.  

Poza konfliktem planistycznym, harmonijny rozwój niebieskich przestrzeni utrudniony jest poprzez 
następujące problemy przestrzenne oraz administracyjno-prawne: 

 potencjalny konflikt pomiędzy funkcjonowaniem portu oraz turystyką, sportem i rekreacją 
w bezpośrednim sąsiedztwie terminali portowych, co spowodowane jest przez ograniczoną 
powierzchnię obszaru wodnego w części rzecznej, 

 funkcjonowanie Morskiego Portu Wojennego Kołobrzeg ograniczającego możliwość rozwoju 
niebieskich przestrzeni publicznych oraz tworzącego barierę przestrzenną, 

 obsługa portu transportem lądowym, który musi spełnić określone normy przepustowości 
ładunków i tym samym wpływać może na funkcjonowanie niebieskich przestrzeni publicznych 
zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie na akwenie rzeki Parsęty, tworząc uciążliwości lub bariery 
przestrzenne, 
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 zarządzanie niebieskimi przestrzeniami publicznymi przez różne organy sporządzające plany 
zagospodarowania przestrzennego na lądzie oraz na obszarach morskich, 

 znaczna rozbieżność skali planów miejscowych obowiązujących na lądzie oraz planu POM 
obowiązującego na wodach morskich od strony otwartego morza, a także niedokładność 
ustaleń dotyczących kwestii rozwoju portu morskiego w Kołobrzegu w planie POM 
(nieuzasadniona szeroka rezerwa na rozwój portu morskiego w kierunku wschodnim, wynikająca 
prawdopodobnie z dużego stopnia ogólności planu opracowanego w skali 1:200 000), 

 brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obszarze przybrzeżnym. 
Problemy zobrazowano schematycznie na Rycinie 64. 

33. Analiza planistyczna niebieskich przestrzeni publicznych w Elblągu 

33.1. Niebieskie przestrzenie publiczne poddane analizie planistycznej w Elblągu 

W Elblągu niebieskimi przestrzeniami publicznymi łączącymi wodę i ląd są przestrzenie typu: wodny węzeł 
komunikacyjny, bulwar nadwodny, most lub kładka piesza. Analizie planistycznej poddane zostaną 
następujące istniejące niebieskie przestrzenie publiczne: 

 niebieska przestrzeń typu wodny węzeł komunikacyjny: 
- przystań Harcerskiego Ośrodka Wodnego Bryza (1), 
- przystań Jachtklubu Elbląskiego (2),  

 niebieska przestrzeń typu bulwar nadwodny: 
- bulwar pomiędzy mostami zwodzonymi na Starym Mieście (4), 
- bulwar Zygmunta Augusta odcinek południowy (5), 
- bulwar na Wyspie Spichrzów (6), 
- bulwar przy terminalu pasażerskim (7), 

 niebieska przestrzeń typu most lub kładka piesza: 
- mosty zwodzone w rejonie Starego Miasta (10, 11), 
- most drogowy w al. Waszyńskiego (12), 
- most drogowy na trasie Unii Europejskiej (13), 
- kładki piesze przez fosę wokół Wyspy Spichrzów, 

 niebieska przestrzeń typu tor wodny: 
- odcinek centralny od mostu zwodzonego w ul. Studziennej do mostu drogowego 
w al. Waszyńskiego, 
- odcinek północny od mostu na trasie Unii Europejskiej do przystani Jachtklubu Elbląg. 

Poza tym, przeanalizowana zostanie przestrzeń projektowana w planie obszarów morskich jako niebieska 
przestrzeń publiczna o funkcji mariny: 

- basen wzdłuż ulicy Radomskiej (3), 
oraz projektowane w planach lądowych niebieskie przestrzenie publiczne o funkcji bulwaru nadwodnego: 

- bulwar nadwodny przy ul. Warszawskiej (8). 
- waterfront użyteczności publicznej w dzielnicy Osiek (9). 

Wymienione niebieskie przestrzenie publiczne oznaczono na Rycinie 65. Przestrzenie te znajdują się na 
obszarze objętym MPZP na lądzie jak i projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszarów 
morskich, który obecnie jest na etapie konsultacji publicznych (wersja v.058). 

                                                           
58 Stan na dzień 26.07.2021 r.; dane pobrane ze strony internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni 
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Rycina 65 Schemat niebieskich przestrzeni publicznych w Elblągu; Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem danych z 
serwisu geoportal.gov.pl 

33.2. Zarządzanie strefą styku morza i lądu w Elblągu 

Strefą przybrzeżną w mieście Elbląg zarządza Prezydent Elbląga, sporządzając miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego lub wydając decyzje o warunkach zabudowy dla terenów. Nie ma on 
jednak kompetencji do planowania obszarów morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 
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i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, co jest zgodne z art. 3 Ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503). Obszarem w granicach portu morskiego 
w Elblągu, zarówno od strony lądowej jak i morskiej, od lat 90-tych XX wieku zarządza Zarząd Portu 
Morskiego w Elblągu Sp. z o. o., będąca spółką miejską, podlegającą Prezydentowi Miasta Elbląg. Po 
II wojnie światowej nastąpił proces komunalizacji portów morskich w Polsce, co wiązało się 
z koniecznością utworzenia prawno-administracyjnych ram ich funkcjonowania. Wówczas, wody portowe 
Elbląga były wyłączone z obszaru wód morskich, a więc urząd morski nie sprawował władzy nad obszarem 
akwatorium portu tak jak w innych portach morskich nie będących portami o podstawowym znaczeniu 
dla gospodarki, co tym bardziej powodowało konieczność uporządkowania kwestii administracji obszarem 
portu morskiego w Elblągu. W 1992 roku powołano Komunalny Port Morski Elbląg ustalając, że 
podmiotem zarządzającym jest Rada Miejska w Elblągu. Podmiot zarządzający portem określono po 
wprowadzeniu Ustawy o portach i przystaniach morskich (Dz.U. 2021 poz. 491), na podstawie przepisów 
o samorządzie terytorialnym i mieniu komunalnym. W 1994 roku wody rzeki Elbląg uzyskały status wód 
morskich. Rada Miejska w Elblągu zawiązała jednoosobową spółkę miejską- Zarząd Portu Morskiego 
Elbląg. Port Elbląg stał się drugim w Polsce portem komunalnym (po porcie w Stepnicy)59. 

Na podstawie Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2022 
poz. 457), za planowanie przestrzenne obszarów morskich, zawierających zarówno wody w granicach 
portu jak i otaczające akweny, odpowiada Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Ponadto, na podstawie 
art. 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503), Urząd Morski 
posiada kompetencje w zakresie uzgadniania zagospodarowania przestrzennego w granicach pasa 
technicznego, pasa ochronnego i terenów portów i przystani morskich na obszarze lądu. Granicą 
pomiędzy kompetencjami przestrzennymi lokalnych władz gminy, a organem morskim, funkcjonującym 
z ramienia władz państwa, jest linia brzegu morskiego wyznaczona przez Dyrektora Urzędu Morskiego. 
Linia ta ulega nieustannym zmianom w skutek naturalnych procesów brzegowych, a fakt ten 
aktualizowany jest w dokumentach i na mapach kartograficznych przez urząd morski.  

33.3. Problemy rozwoju przestrzennego w Elblągu 

Istotnym problemem dla rozwoju niebieskich przestrzeni publicznych w Elblągu jest ograniczona 
powierzchnia obszaru wodnego (ograniczone głębokości rzeki Elbląg oraz ograniczona szerokość). Plany 
rozwoju portu morskiego w Elblągu (w oparciu o budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką 
Gdańską) wymuszają przez organy administracji morskiej oraz organy zarządzające portem podjęcie 
działań w kierunku zwiększenia drożności i poprawy warunków żeglowności toru wodnego w granicach 
portu. Planowane inwestycje polegające na pogłębieniu oraz poszerzeniu toru wodnego oraz stworzeniu 
nowej obrotnicy w rejonie ujścia Kanału Jagiellońskiego dotyczą jednak wyłącznie północnej części 
akwenu w granicach miasta do wysokości mostu na trasie Unii Europejskiej. Ze względu na wysokie koszty 
pogłębiania toru oraz brak możliwości manewrowania większych jednostek obecnie nie istnieje możliwość 
aktywizacji centralnej części akwenu, a wraz z tym niebieskich przestrzeni publicznych, w oparciu 
o masowy transport pasażerski nakierowany na żeglugę morską. Ze względu na ograniczoną szerokość 
akwatorium portu morskiego nie przewiduje się także budowy nowych przystani dla mniejszych jednostek 
w centralnej oraz południowej części strefy przybrzeżnej. Jedyne miejsce wyznaczone do powiększenia 
bazy żeglarskiej stanowi poszerzenie toru rzeki Elbląg w rejonie ulicy Radomskiej. Przeszkodą w budowie 
nowej mariny są także ograniczenia przestrzenne od strony lądowej (tereny zabudowane lub zagrożone 
powodzią). Problem braku miejsca na rozwój turystyki wodnej w centrum miasta oraz brak inicjatyw ze 

                                                           
59 Strategia rozwoju portu morskiego w Elblągu (Aktualizacja), wrzesień 2019. 
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strony organów zarządzających portem oraz obszarem morskim powoduje krytykę ze strony 
mieszkańców miasta oraz zarządów lokalnych klubów żeglarskich.  

Zauważalny jest także konflikt pomiędzy obszarami przemysłowymi (w tym portowymi), 
a mieszkaniowymi i usługowymi, które to przeplatają się wzdłuż rzeki Elbląg. Tereny mieszkaniowe 
zlokalizowane w rejonie istniejącego terminalu przeładunkowego narażone są na uciążliwości związane 
z prowadzoną działalnością portową. Z kolei obszar dawnego Zamechu stanowi obecnie znaczącą barierę 
przestrzenną oddzielającą niebieskie przestrzenie publiczne zlokalizowane w centrum miasta od przystani 
jachtowych znajdujących się w północnej części miasta, co powoduje brak ciągłości sieci nadwodnych 
przestrzeni publicznych. 

W kwestii formalnej, podobnie jak w wypadku innych miast portowych, problemem jest zmienność linii 
brzegowej. Zmiany przebiegu linii brzegowej w czasie pomiędzy przyjęciem planu lądowego oraz 
morskiego skutkować mogą nakładaniem się zapisów planistycznych wprowadzanych przez dwa różne 
organy lub brakiem ustaleń dla pasma przestrzeni pomiędzy starym, a nowym przebiegiem linii brzegu. 
Granice miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opisane są granicami działek lub 
wyznaczone na mapie geodezyjnej w sposób trwały. Granice planów morskich opisywane są zgodnie 
z aktualną linią brzegową, której granice aktualizowane są w bazie geodezyjnej przez urzędy morskie. Taka 
sytuacje miała miejsce w Elblągu w wypadku basenu przystani żeglarskiej Harcerskiego Ośrodka Wodnego 
Bryza, gdzie obowiązuje uchwalony wcześniej plan miejscowy dla obszaru lądu (wody basenu traktowane 
były jako śródlądowe wody powierzchniowe), a jednocześnie sporządzany jest plan zagospodarowania 
przestrzennego obszarów morskich (po zmianie linii brzegowej obszar basenu włączony został do wód 
morskich, którymi zarządza organ administracji morskiej). 

Kwestią, która dodatkowo nie sprzyja efektywnemu zarządzaniu przestrzenią na styku wody i lądu jest 
planowanie oraz zarządzanie niebieskimi przestrzeniami przez różne organy. W wypadku Elbląga jest to 
Prezydent miasta planujący rozwój obszarów lądowych, Zarząd Portu Morskiego w Elblągu zarządzający 
portem oraz Urząd Morski w Gdyni planujący i zarządzający obszarami morskimi.  

33.4. Sytuacja planistyczna na obszarze lądowym w Elblągu 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostało przyjęte 
Uchwałą nr XXVI/580/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 21.01.2010 roku60 (Rycina 66). Jak ujęto 
w obowiązującym dokumencie, Elbląg od momentu powstania posiada tradycje portowe i ścisły związek 
z krajami nadbałtyckimi, co powinno być rozwijane w dalszym ciągu.  Jako czynnik szczególnie ważny dla 
rozwoju miasta w kontekście pozyskanie inwestorów strategicznych jest poprawa wizerunku miasta oraz 
podnoszenie jego prestiżu w regionie i kraju,  między innymi poprzez takie priorytetowe działania 
strategiczne jak dalszy rozwój funkcji portu morskiego nad rzeką Elbląg i Kanałem Jagiellońskim oraz 
utworzenie bezpośredniego połączenia Elbląga z Zatoką Gdańską przez kanał żeglugowy prowadzony 
przez Mierzeję Wiślaną. Działania te są obecnie realizowane.  

 

                                                           
60 W 2019 roku podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium w zakresie koncepcji rozwoju 
układu komunikacyjnego 
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Rycina 66 Wyrys ze SUiKZP - załącznik 4a podział miasta na tereny o dominującej funkcji; źródło: 
http://www.planowanie.umelblag.pl/ (dostęp 03.04.2021 r.) 

Na obszarze przyległym do rzeki Elbląg, w granicach portu morskiego, zaprojektowano jednostki 
strukturalne o dominujących funkcjach mieszkaniowo-usługowych, przemysłowo-usługowych, portowych 
oraz rekreacyjno-sportowych. Jednostki na obszarze portowym w sąsiedztwie wód morskich dzielą się 
następująco: 

 zabudowa mieszkaniowa o charakterze śródmiejskim (C-1, C-13),  

 zabudowa mieszkaniowa o charakterze śródmiejskim z kompleksami usług (C-12),  

 zabudowa mieszkaniowa o charakterze śródmiejskim z zielenią urządzoną oraz bulwarem nad 
rzeką Elbląg (C-14),  

 zabudowa mieszkaniowa peryferyjna i zabudowa przemysłowo – usługowa (B1-15),  

 zabudowa portowo - przemysłowa i usługowa (B2-16, B2-19),  

 zabudowa portowo - przemysłowa i usługowa z terenami produkcji rolniczej (Z1-84),  

 zabudowa przemysłowo-usługowa z terenami produkcji rolniczej (Z2-85),  

 zabudowa przemysłowo-usługowa (Z2-86),  

 zabudowa portowo - przemysłowa i usługowa z zabudową mieszkaniową peryferyjną (Z2-87),  

 zabudowa portowo – przemysłowa z zielenią urządzonej,  

 zabudowa o funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej i sportowej (Z3-88).  
Zapisy Studium nie odnoszą się jednak do funkcji samych obszarów morskich, wymieniając akwen rzeki 
Elbląg jedynie w kontekście realizacji działań strategicznych związanych z gospodarką morską.  

http://www.planowanie.umelblag.pl/
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Rycina 67 Sytuacja planistyczna w mieście Elbląg, źródło: http://www.planowanie.umelblag.pl/ (dostęp 03.04.2021 r.) 

Niemalże cały teren sąsiadujący z rzeką Elbląg w granicach miasta posiada obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego (Rycina 67). 
 

33.4.1. Ustalenia ogólne planów miejscowych 

W planach miejscowych zaprojektowano następujące przeznaczenia terenów przestrzeni publicznych 
w granicach portu morskiego, znajdujących się bezpośrednio przy brzegu wód morskich: 

 teren publiczny, ogólnodostępny, niezabudowany o charakterze reprezentacyjnego bulwaru 
i placu nadwodnego (W-PP), 

 tereny kolejowe (KK), 

 tereny dróg publicznych (KDL, KDL), 

 tereny dróg publicznych – ciąg pieszo-jezdny (KDX), 

 tereny morskich dróg wewnętrznych / Tereny wód powierzchniowych morskich / Tereny 
morskich wód wewnętrznych (WM), 

 tereny wód śródlądowych, kanały melioracyjne (WS), 

 teren zabudowy usług portowych / teren zabudowy usługowej (U), 

 teren komunikacji wodnej (KW), 

http://www.planowanie.umelblag.pl/
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 tereny zieleni publicznej o znaczeniu ekologicznym i rekreacyjnym, zieleni urządzonej oraz wód 
powierzchniowych śródlądowych pełniące funkcję ciągu ekologicznego ujściowego odcinka rzeki 
Babicy (ZP), 

 tereny przestrzeni publicznej sportu i rekreacji (US), 

 tereny lokalizacji wałów (ZT), 

 tereny budowli hydrotechnicznych (It), 

 teren ciągu pieszego, pieszo-rowerowego (KX, KD.CR), 

Spośród powyższych, tereny analizowanych niebieskich przestrzeni publicznych (bulwary nadwodne, 
wodne węzły komunikacyjne) mają funkcje: 

 teren publiczny, ogólnodostępny, niezabudowany o charakterze reprezentacyjnego bulwaru 
i placu nadwodnego (W-PP), 

 tereny dróg publicznych (KL, KDL), 

 tereny dróg publicznych – ciąg pieszo-jezdny (KDX), 

 tereny przestrzeni publicznej sportu i rekreacji (US), 

 teren zabudowy usług portowych / teren zabudowy usługowej (U), 

 teren komunikacji wodnej (KW), 

 tereny morskich wód wewnętrznych (WM). 
Tereny mostów w rejonie Starego Miasta i Wyspy Spichrzów znajdują się poza granicami obowiązujących 
MPZP, natomiast most kolejowy oraz drogowy oznaczony został w planie miejscowym specjalnym 
oznaczeniem jako: most kolejowy i drogowy ponad jednostkami U1. Tor wodny znajduje się poza 
granicami MPZP. 
 
Dla wymienionych powyżej niebieskich przestrzeni publicznych, najważniejszymi ustaleniami ogólnymi 
z zakresu powiązań między lądem i wodą są następujące zapisy:  

 Jako główne ciągi piesze (na obszarze Starego Miasta) ustala się (między innymi): bulwar 
nadrzeczny (MPZP 02); 

 strefa przybrzeżna W – mająca pełnić rolę reprezentacyjnego pieszego bulwaru miejskiego 
(MPZP 02); 

 celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest przeprowadzenie procesu rewaloryzacji 
zespołu urbanistycznego Starego Miasta w aspekcie: ochrony reliktów wybitnego zabytku 
dziedzictwa europejskiego (…), restytucji Starego Miasta i wykreowania własnego symbolu 
tożsamości mieszkańców miasta Elbląga (MPZP 02); 

 ustala się następujące formy i zasady ochrony wartości kulturowych i krajobrazowych: według 
wytycznych i warunków określonych przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków dla obszaru 
objętego wpisem do rejestru zabytków pod numerem 6/77: fosa Wyspy Spichrzów (MPZP 43); 

 dla terenów znajdujących się w granicach administracyjnych portu Elbląg postępowanie w celu ich 
zagospodarowania określają przepisy odrębne (wszystkie MPZP); 

 na obszarze planu ustala się zasadę maksymalnej ochrony i wprowadzenia zieleni  urządzonej 
(MPZP 46); 

 w kształtowaniu zieleni na terenach publicznych należy stosować roślinność harmonizującą 
z otoczeniem i cechami terenu, złożoną z gatunków charakterystycznych dla regionu (MPZP 43); 

 zachować istniejącą wartościową zieleń wysoką w szczególności związaną z historycznymi 
zabudowaniami dzielnicy; w przypadku kolizji i konieczności likwidacji wartościowej zieleni 
wysokiej w planie zagospodarowania terenu należy uwzględnić rekompensatę zadrzewienia 
(MPZP 62); 
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 zachowanie i pielęgnacja istniejącego drzewostanu; 2) wzbogacenie szaty roślinnej i krajobrazu 
poprzez wprowadzanie zadrzewień, grup drzew i krzewów, zróżnicowanych pod względem 
gatunkowym, zgodnych z lokalnymi warunkami siedliskowymi (MPZP 41); 

 ustala się wymóg ochrony przeciwpowodziowej , określonej w przepisach szczegółowych 
(wszystkie MPZP); 

 ustala się lokalizację w ciągu ul. Warszawskiej, w powiązaniu z mostami na fosie Wyspy Spichrzów, 
wrót przeciwpowodziowych, odcinających wody fosy od wód rzeki Elbląg w przypadku 
wystąpienia wezbrań powodziowych (MPZP 43); 

 pozostawienie głównego kanału H (15.WS,ZP) (…) jako rowów otwartych; pozostawienie wzdłuż 
kanałów melioracyjnych pasów technicznych jako pasów zieleni umożliwiających wykonywanie 
robót konserwacyjnych i pełniących funkcję dojazdu technicznego (MPZP 42); 

 wykonanie wału przeciwpowodziowego lub innej hydrotechnicznej budowli ochronnej wzdłuż 
fragmentu brzegu rzeki Elbląg na terenie oznaczonym symbolem 10.It. (MPZP 42); 

 dopuszczenie ciągu pieszego na koronie wału przeciwpowodziowego do obsługi terenów 
usługowo rekreacyjnych wzdłuż rzeki Elbląg, położonych poza obszarem planu (MPZP 42); 

 rewaloryzacja oraz wykreowanie wschodniej ściany frontu wodnego, promocja inwestycji 
sprzyjających rewaloryzacji i kreowaniu frontu wodnego, budowa bulwaru wzdłuż rzeki Elbląg, 
estetyzacja frontu wodnego, wymiana zabudowy w złym stanie technicznym i o niskich 
wartościach użytkowych (MPZP 62); 

 integracja przestrzenna wybranych terenów postindustrialnych ze Śródmieściem oraz ich 
optymalne wykorzystanie do celów usługowo – komercyjnych (MPZP 62); 

 poprawa obsługi komunikacyjnej na opracowywanym terenie (MPZP 62); 

 poprawa ładu i estetyki przestrzeni (MPZP 62); 

 zachowanie wartości kulturowych urbanistyki i zabudowy (MPZP 62); 

 ochrona ponadlokalnych funkcji korytarza ekologicznego rzeki Elbląg  (MPZP 62); 

 budowa sieci ścieżek rowerowych (MPZP 62); 

 promocja procesów inwestycyjnych sprzyjających przekształceniu funkcji przemysłowej na 
funkcję usługową ogólnodostępną na terenach przylegających do rzeki Elbląg (MPZP 62); 

 nie określono ustaleń dla terenu wód morskich, oznaczonych na rysunku planu symbolem WM, 
dla których plan zagospodarowania sporządza dyrektor właściwego terytorialnie urzędu 
morskiego zgodnie z przepisami odrębnymi (MPZP 62 z wyjątkiem terenu KW). 

Ustalenia ogólne planów obowiązujących na lądzie odnoszą się wyłącznie do zasad zagospodarowania 
obszarów lądowych sąsiadujących z obszarami wodnymi, podkreślając ich prestiżową rolę 
w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, pomijając często funkcjonowanie samych obszarów 
wodnych. Funkcja terenu została określona jedynie dla obszarów wodnych nie stanowiących wód 
morskich, takich jak fosa miejska (teren ZP- zieleni urządzonej). Jedynie w MPZP rejonu Elbląg- Zdrój, 
uchwalonym w 2004 roku, określono funkcję oraz zasady zagospodarowania dla obszaru basenu przystani 
jachtowej (teren KW – komunikacji wodnej), które obecnie formalnie stanowią obszar wód morskich. 
Obecnie ustalenia dla tego basenu znajdują się zarówno w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego jak i w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, co 
z formalnego punktu widzenia stanowi nakładanie się ustaleń dwóch dokumentów planistycznych. 

W zakresie powiązania obszarów lądowych i wodnych w planach miejscowych zawarto ustalenia związane 
z zachowaniem i eskpozycją walorów kulturowych oraz krajobrazowymi terenów nadwodnych (Stare 
Miasto i Wyspa Spichrzów wraz z fosą), a także o konieczności prestiżowego zagospodarowania strefy 
przybrzeżnej. Zapisy ogólne przewidują także ochronę istniejącego drzewostanu oraz wprowadzanie 
nowej zieleni urządzonej. Obowiązujące ustalenia nakazują zachowanie wartościowej ekspozycji terenów 
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nadwodnych na obszarze Starego Miasta. W starym, nieobowiązującym już planie dla obszaru Wyspy 
Spichrzów, ustalono ochronę historycznego krajobrazu kulturowego poprzez „dążenie do ukształtowania 
sylwety frontu wodnego Wyspy Spichrzów od strony rzeki Elbląg, odwołującej się do kształtu zabudowy 
historycznej oraz ochronę ekspozycji fosy”. Poza tym podkreślono konieczność ochrony walorów 
przyrodniczych rzeki Elbląg, stanowiącej korytarz migracyjny organizmów wodnych. W nowym, 
obowiązującym planie dla Wyspy Spichrzów, podobnie jak w planach w rejonie istniejących przystani 
jachtowych, większość zapisów znajduje się w ustaleniach szczegółowych (analizowanych w kolejnym 
rozdziale). 

Uwzględniono konieczność uzgodnienia wszelkich zmian użytkowania i zagospodarowania terenów 
w granicach portu morskiego z organem administracji morskiej właściwym dla przyległego akwenu 
morskiego. Ponadto, w odniesieniu do powiązania woda-ląd, w planach miejscowych znalazły się zapisy 
dotyczące bezpieczeństwa powodziowego. W celu zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej ustala się 
zachowanie i modernizację uregulowanego nabrzeża, podniesienie rzędnej nabrzeża do 1,85 m n.p.m. 
w centralnej części miasta, natomiast w północnej części narażonej na większe ryzyko powodziowe 
zaplanowano podniesienie rzędnej korony wałów do wysokości 2,80 m n.p.m. W północnej części miasta 
planuje się wybudowanie wału przeciwpowodziowego wzdłuż wybrzeża starorzecza rzeki Elbląg (poza 
analizowanymi terenami niebieskich przestrzeni publicznych). Dla obszaru portu należy przyjąć i utrzymać 
ochronę przeciwpowodziową (od strony rzeki Elbląg) przed wodą co najmniej 200-letnią. Dla terenów na 
których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat, zabudowa na tym 
obszarze możliwa jest po uprzednim zabezpieczeniu terenu lub inwestycji przed wodą stuletnią od strony 
morza, poprzez wyniesienie posadzki parteru obiektów powyżej rzędnej wody stuletniej i zabezpieczenie 
dodatkowo co najmniej na 0,7 m powyżej tej wody. 
 

33.4.2. Ustalenia szczegółowe dla obszaru obejmującego niebieskie przestrzenie publiczne 

Wodny węzeł komunikacyjny 
Na badanym obszarze lądowym w odniesieniu do niebieskich przestrzeni typu wodny węzeł 
komunikacyjny analizie planistycznej poddano przestrzenie: 

 przystań Jachtklubu Elbląskiego,  

 przystań Harcerskiego Ośrodka Wodnego Bryza. 

W ramach ustaleń z zakresu powiązań między lądem i wodą w ustaleniach szczegółowych planów 
lądowych dla tych przestrzeni zawarto zapisy dotyczące kwestii:  

 zagospodarowania nabrzeży w formie przystani jachtowej (w obu przestrzeniach),  

 zagospodarowania w formie ciągu spacerowego,  

 wysokiej jakości zagospodarowania strefy przybrzeżnej,  

 zagospodarowania basenu przystani jachtowej, 

 regulacji linii brzegowej, 

 wprowadzenia zieleni urządzonej w strefie przybrzeżnej,  

 zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego (w obu przestrzeniach), 

 konieczności uzgodnienia zagospodarowania z organami administracji morskiej. 
 
Bulwar nadwodny 
Na badanym obszarze lądowym w odniesieniu do niebieskich przestrzeni typu bulwar nadwodny analizie 
planistycznej poddano przestrzenie: 

 bulwar nadwodny na obszarze Starego Miasta (bulwar Zygmunta Augusta) oraz bulwar 
stanowiący jego przedłużenie na południe od mostu Wysokiego (MPZP 02 i MPZP 107), 
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 bulwar nadwodny na Wyspie Spichrzów (MPZP 133), 

 bulwar przy przystani pasażerskiej (MPZP 46), 

 projektowany bulwar nadwodny w dzielnicy Osiek na południe od al. Wyszyńskiego (MPZP 62), 

 projektowany bulwar nadwodny przy ul. Warszawskiej na południe od mostu al. Wyszyńskiego 
(MPZP 41). 

W ramach ustaleń z zakresu powiązań między lądem i wodą w ustaleniach szczegółowych zawarto zapisy 
dotyczące kwestii:  

 zagospodarowania nabrzeży w formie przystani pasażerskiej lub jachtowej,  

 zagospodarowania w formie bulwaru lub ciągu spacerowego,  

 wysokiej jakości zagospodarowania strefy przybrzeżnej,  

 ekspozycji elementów o wartościach kulturowych (zabudowa Starego Miasta),  

 wprowadzenia zieleni urządzonej w strefie przybrzeżnej,  

 zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego, 

 konieczności uzgodnienia zagospodarowania z organami administracji morskiej. 
 
Mosty i tor wodny 
Na badanym obszarze lądowym w odniesieniu do niebieskich przestrzeni typu bulwar nadwodny analizie 
planistycznej poddano przestrzenie: 

 mosty zwodzone w rejonie Starego Miasta, 

 mosty drogowe w al. Waszyńskiego i na trasie Unii Europejskiej, 

 kładki piesze przez fosę wokół Wyspy Spichrzów. 
Przestrzeń toru wodnego nie została objęta lądowymi planami przestrzennymi. W związku z tym, zarówno 
dla samej przestrzeni rzecznej jak i dla większości mostów nad rzeką Elbląg nie zapisano ustaleń 
szczegółowych. W ramach ustaleń z zakresu powiązań między lądem i wodą w ustaleniach szczegółowych 
zawarto pobieżne zapisy dotyczące wyłącznie przestrzeni mostu na trasie Unii Europejskiej oraz kładek na 
Wyspie Spichrzów. Dotyczyły one jedynie kwestii lokalizacji mostów względem cieków wodnych, bez 
żadnych szczegółowych regulacji dotyczących ich zagospodarowania czy wysokości. 

33.5. Sytuacja planistyczna na obszarach morskich w Elblągu 

Na polskich obszarach morskich obowiązuje obecnie Plan zagospodarowania przestrzennego morskich 
wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 (plan POM), 
który został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 935). 
Plan ten obejmuje jedynie obszary morskie w granicach Morza Bałtyckiego, natomiast rzeka Elbląg, której 
wody również zakwalifikowane są do wód morskich, znajduje się poza tym planem. W chwili obecnej na 
obszarach wód morskich w granicach miasta Elbląg nie obowiązuje zatem żaden plan zagospodarowania 
przestrzennego obszarów morskich. 

Na obszarach rzeki Elbląg obecnie sporządzany jest szczegółowy projekt planu obszarów morskich w skali 
1:5 000. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów Portu Morskiego w Elblągu (plan 
ELB) obejmuje obszar wód portowych portu morskiego w Elblągu na rzece Elbląg. Powierzchnia obszaru 
objętego planem wynosi ok. 90 ha. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przystąpił do sporządzania 
projektu planu ELB wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Informacja o tym została podana do 
publicznej wiadomości 17 lipca 2020 r. Plan ELB został wyłożony do publicznego wglądu za pomocą strony 
internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni. Pierwsze spotkanie konsultacyjne wstępnego projektu planu 
ELB w wersji v.0 odbyło się w formie online w dniu 10-go maja 2021 r., natomiast drugie spotkanie, gdzie 
prezentowany był projekt planu ELB w wersji v.1. odbyło się 4-go listopada 2021 r. w Elblągu.  
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33.5.1. Ustalenia ogólne planu ELB 

W projekcie planu ELB w wersji v.1. (Rycina 68), który został wyłożony do publicznego wglądu w listopadzie 
2021 roku, wydzielono 26 akweny, dla których ustalono funkcje podstawowe: funkcjonowanie portu (Ip), 
kulturowe waterfronty (Ds), mariny (Sm), obronność i bezpieczeństwo państwa (B), rezerwa dla przyszłego 
rozwoju (P), transport (T), turystyka, sport i rekreacja (S). Spośród tych akwenów na obszarze 
zidentyfikowanych, istniejących niebieskich przestrzeni publicznych wyznaczono akweny: 

 01.T – transport, 

 04.Ds i 05.Ds - kulturowe waterfronty, 

 13.Ip - funkcjonowanie portu, 

 15.Sm, 16.Sm– mariny. 
Dla przestrzeni mostów przez rzekę Elbląg wyznaczono podakweny o funkcji infrastruktury technicznej (I). 

 

Rycina 68 Wyrys z projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu (v.1) 

Poza rozpoznanymi w stanie istniejącym niebieskimi przestrzeniami publicznymi, w planie ELB oznaczono 
także basen wzdłuż ulicy Radomskiej (08.Sm, 09.Sm) ) jako akweny o funkcji podstawowej marina (Sm), 
co świadczyć może o tym, że te akweny projektowane są jako nowe obszar o funkcji dedykowanej 
żeglarstwu. W sąsiedztwie projektowanego w planach na lądzie (MPZP 62) bulwaru w dzielnicy Osiek, 
w planie ELB wyznaczono akwen o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu (03.Ip), natomiast wzdłuż 
ulicy Warszawskiej, gdzie w planie lądowym projektowany jest bulwar (MPZP 41), w planie ELB 
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wyznaczono akwen o funkcji rezerwa dla przyszłego rozwoju (02.P). Wymienione potencjalne niebieskie 
przestrzenie publiczne także poddane zostaną analizie zapisów planistycznych. 

W ustaleniach ogólnych zawarto zapisy dotyczące o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania 
analizowanych niebieskich przestrzeni w zakresie transportu wodnego, turystyki, sportu i rekreacji, 
ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego, dostępu do nabrzeży od strony wody oraz konieczności 
uzgodnienia inwestycji z organem administracji morskiej.  

33.5.2. Rozstrzygnięcia szczegółowe planu ELB dla obszaru obejmującego niebieskie 

przestrzenie publiczne na styku lądu i wody 

W ramach wyznaczonego w planie ELB akwenu ELB.01.T o funkcji transport znalazła się przestrzeń toru 
wodnego. Niebieskie przestrzenie mostów nad rzeką Elbląg znajdują się częściowo w akwenie o funkcji 
transport, a częściowo w akwenach przybrzeżnych o funkcjach waterfrontów kulturowych oraz 
funkcjonowania portu. Niebieskie przestrzenie w typie wodnych węzłów komunikacyjnych znajdują się 
na akwenach o funkcji Sm- marina. Przystań Jachtklubu Elbląskiego znajduje się w ramach akwenu 
ELB.16.Sm o funkcji marina, przystań Harcerskiego Ośrodka Wodnego Bryza znajduje się w wyznaczonym 
akwenie ELB.15.Sm. Istniejące bulwary nadwodne (bulwar Zygmunta Augusta odcinek centralny oraz 
odcinek południowy, bulwar na Wyspie Spichrzów) znajdują się przy akwenach o funkcji waterfrontów 
kulturowych, natomiast bulwar przy terminalu pasażerskim zlokalizowany jest przy akwenie o funkcji 
funkcjonowania portu. Bulwary projektowane znajdują się przy akwenach o funkcji funkcjonowania portu 
lub rezerwa dla przyszłego rozwoju. 

W rozstrzygnięciach szczegółowych dla większości akwenów zawarto ustalenia dotyczące: 

 transportu pasażerskiego i indywidualnego, w tym konieczności utrzymania toru wodnego oraz 
zapewnienia miejsc do cumowania jednostek wodnych, 

 konieczności utrzymania konstrukcji mostów i kładek pieszych,  

 ograniczenia lokalizacji sztucznych wysp i konstrukcji, 

 umożliwienia odpowiedniego funkcjonowania portu, w tym utrzymania infrastruktury portowej 
oraz nabrzeży we właściwym stanie, 

 zasad lokalizacji obszarów uprawiania sportu, turystyki i rekreacji, 

 ograniczeń uprawiania rybołówstwa, 

 ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków podwodnego dziedzictwa kulturowego, 

 ochrony wartościowego krajobrazu kulturowego, 

 ochrony przeciwpowodziowej, 

 konieczności uzgodnienia inwestycji z organem administracji morskiej. 
 

33.6. Porównanie zapisów planów na obszarach lądowych i morskich w kontekście 

relacji woda-ląd  

Po dokonaniu analizy zapisów planu miejscowego obowiązującego na lądzie oraz projektu planu obszarów 
morskich odnoszących się do wyznaczonych w rozdziale 25.1 aspektów jakości przestrzeni publicznych, 
sprawdzono czy zapisy w obu rodzajach dokumentów planistycznych są ze sobą zintegrowane w kwestii 
komunikacji, integralności, funkcjonalności, jakości ekologicznej, jakości estetycznej i tożsamości. 
W Załączniku 8a przedstawiono poszczególne ustalenia planistyczne, którym nadano oznaczenie literowe 
(L – ustalenia w planie lądowym oraz M – ustalenia w planie morskim) oraz numer.  
 
Zestawiając zapisy planistyczne dotyczące tych samych aspektów stwierdzono niespójne zapisy dotyczące 
rozwoju przestrzenno-funkcjonalnego w części południowej terenów przybrzeżnych Elbląga oraz konflikt 
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istniejącej funkcji sportów wodnych z planowaną w planie lądowym infrastrukturą przeciwpowodziową. 
Jednocześnie, wyznaczono kilka obszarów synergii, gdzie zapisy w planie lądowym oraz morskim pozostają 
ze sobą spójne i wzajemnie się wzmacniają. W wielu analizowanych aspektach możliwe jest wzmocnienie 
spójności zapisów dla obszarów lądowych oraz morskich. Analizę powiązań zapisów planistycznych 
przedstawia Załącznik 8b. 
 
Wykonane analizy porównawcze zapisów planów wykazały brak spójności ustaleń dla projektowanych 
niebieskich przestrzeni bulwarów nadwodnych: bulwar w dzielnicy Osiek, bulwar przy ul. Radomskiej. 
Ponadto zauważono problem natury formalnej na obszarze wodnego węzła komunikacyjnego – 
przystani Harcerskiego Ośrodka Wodnego Bryza, gdzie mimo ogólnej zgodności samych ustaleń planu 
zauważono nakładanie się zapisów planu lądowego i morskiego. Zidentyfikowane następujące konflikty 
planistyczne: 

 projektowany bulwar w dzielnicy Osiek w planie lądowym, a planowana funkcja portowa w planie 
morskim oraz brak jednoznacznego powiązania akwenu z obszarem centralnym w aspekcie 
turystyczno-rekreacyjnym, 

 istniejąca przystań kajakowa, a planowana infrastruktura ochrony przeciwpowodziowej przy 
ul. Radomskiej, 

 nakładanie się ustaleń planu lądowego i planu morskiego na obszarze przystani jachtowej. 

Zauważono, że w zakresie funkcjonalno-przestrzennych powiązań pomiędzy obszarem lądowym 
i wodnym, pewne ustalenia planistyczne wprowadzają możliwość integracji tych dwóch obszarów.  
Dla większości analizowanych niebieskich przestrzeni w obu planach zawarto ustalenia pozwalające 
utrzymać relację woda-ląd w następującym zakresie: 

 utrzymanie i możliwość rozbudowy istniejących marin (Jachtklub i Harcerski Ośrodek Żeglarski), 

 możliwość rozwoju istniejącego terminalu pasażerskiego, 

 możliwość cumowania jednostek przy nabrzeżu w centralnej i południowej części miasta oraz 
w istniejących marinach i terminalu pasażerskim, 

 wzmocnienie walorów ekologicznych rzeki Elbląg w rejonie południowego lewobrzeża rzeki Elbląg, 

 powiązanie funkcji sportu, turystyki i rekreacji, 

 ekspozycja panoramy miasta portowego na obszarze Starego Miasta i Wyspy Spichrzów, 

 ochrona zabytkowej przestrzeni Wyspy Spichrzów i otaczającej jej fosy, 

 połączenie funkcji rekreacyjnej z ochroną przeciwpowodziową (możliwość wykorzystania 
infrastruktury przeciwpowodziowej na cele rekreacyjne), 

 utrzymanie istniejących połączeń mostami i kładkami, 

 lokalizacja funkcji rekreacyjnej na nabrzeżu ustalona w planie lądowym w zgodności z zakazem 
prowadzenia uciążliwych aktywności portowych w planie morskim, 

 konieczność uzgodnienia zagospodarowania obszaru przez Dyrektora Urzędu Morskiego. 

Wzmocnienie zapisów wspierających spójność funkcjonowania obszaru lądowego i wodnego dla 
przestrzeni istniejących i projektowanych bulwarów nadwodnych istotne jest w większości 
analizowanych przypadków w kwestiach: 

 rangi i prestiżu zagospodarowania niebieskich przestrzeni publicznych, 

 jakości estetycznej wyposażenia niebieskich przestrzeni, 

 ochrony lądowego oraz podwodnego dziedzictwa kulturowego, 

 utrzymania odpowiedniego stanu infrastruktury drogowej, w tym mostów oraz wprowadzenia 
wytycznych dotyczących wspólnego funkcjonowania transportu lądowego i wodnego, 

 integralności niebieskich przestrzeni publicznych z siecią przestrzeni w mieście, 

 prowadzenia działalności gospodarczych związanych z funkcjonowaniem portu, 
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 ochrony przeciwpowodziowej, 

 prowadzenia żeglugi. 

Wzmocnienie zapisów wspierających spójność funkcjonowania obszaru lądowego i wodnego dla 
przestrzeni przystani żeglarskich istotne jest w szczególności w kwestiach: 

 ochrony lądowego oraz podwodnego dziedzictwa kulturowego, 

 prowadzenia działalności gospodarczych związanych z funkcjonowaniem portu, 

 wprowadzania i utrzymania zieleni przybrzeżnej oraz powierzchni biologicznie czynnych. 

Dla przestrzeni kładek i mostów wzmocnienie zapisów wspierających spójność funkcjonowania obszaru 
lądowego i wodnego istotne jest szczególnie w kwestiach: 

 ochrony lądowego oraz podwodnego dziedzictwa kulturowego, 

 utrzymania odpowiedniego stanu infrastruktury drogowej, w tym mostów oraz wprowadzenia 
wytycznych dotyczących wspólnego funkcjonowania transportu lądowego i wodnego, 

 prowadzenia działalności gospodarczych związanych z funkcjonowaniem portu, 

 prowadzenia żeglugi, 

 wytycznych związanych z uprawianiem sportu, turystyki i rekreacji w okolicy mostów. 
 

33.7. Porównanie zapisów planów na obszarach lądowych i morskich w kontekście 

zidentyfikowanych problemów typów niebieskich przestrzeni publicznych 

Analiza zapisów planów miejscowych obowiązujących na lądzie oraz projektu planu obszarów morskich w 
kontekście zidentyfikowanych problemów przestrzenno-funkcjonalnych wykazała, że w wypadku 
większości problematycznych cech występuje brak powiązań pomiędzy ustaleniami planu lądowego oraz 
morskiego. 
 
Zidentyfikowano brak spójności w zapisach dotyczących możliwości prowadzenia aktywność związanej 
z gospodarką morską w zakresie sportów wodnych na obszarze bulwaru nadwodnego przy istniejącej 
przystani promowej, a także niespójność w zakresie możliwości rekreacji w przestrzeni projektowanej 
przystani przy ul. Radomskiej.  
 
Zauważono, że pewne ustalenia planistyczne wprowadzają możliwość integracji tych dwóch obszarów. 
Dla przestrzeni typu bulwar nadwodny  w obu planach zawarto ustalenia pozwalające utrzymać relację 
woda-ląd w zakresie dostępu transportem wodnym dla czterech przykładów tej przestrzeni (z wyjątkiem 
projektowanego bulwaru przy ul. Warszawskiej, gdzie wystąpił brak powiązań w ramach tej cechy), a także 
w zakresie prowadzenia aktywności w ramach sportów wodnych dla dwóch przestrzeni (bulwar na 
Wyspie Spichrzów oraz bulwar przy ul. Warszawskiej). Dla projektowanego bulwaru przy ul. Warszawskiej 
znalazły się także obustronne zapisy dotyczące kwestii wzmacniania powierzchni biologicznie czynnych. 

Z kolei dla dwóch istniejących przystani (przestrzenie typu wodny węzeł komunikacyjny) w obu planach 
zawarto ustalenia pozwalające utrzymać relację woda-ląd w zakresie dostępu transportem wodnym 
(pasażerskim) oraz możliwości rekreacji w przestrzeni. Dla przystani projektowanej przy ul. Radomskiej 
zauważono jednak potencjalny konflikt dotyczący rekreacji w przestrzeni, polegający na potencjalnym 
konflikcie przestrzennym pomiędzy funkcjonowaniem istniejącej przystani kajakowej, a realizacją 
urządzeń przeciwpowodziowych. Problem ten może jednak zostać rozwiązany na etapie projektowym 
przy zastosowaniu rozwiązań technicznych wału przeciwpowodziowego umożliwiających dostęp do wody 
dla użytkowników. 
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Dla przestrzeni typu most  zauważono synergię zapisów wyłącznie w wypadku kładek na Wyspie 
Spichrzów w zakresie możliwości rekreacji w przestrzeni powiązanej z kładkami oraz ekspozycji 
elementów dziedzictwa portowego (panorama historycznego miasta portowego). 

Zestawienie zapisów planistycznych odnoszących się do konkretnych problemów przedstawiono 
w tabelach w Załączniku 8c. Poniżej przedstawiono Tabele 46, 47, 48 prezentujące zestawienie 
analizowanych cech w odniesieniu do stopnia uwzględnienia ich w zapisach obu planów (synergia, brak 
powiązań, konflikt). 

Tabela 46 Synergie i konflikty w zapisach planistycznych dotyczących problemów przestrzennych bulwarów nadwodnych w 
Elblągu 

 SYNERGIA (+) BRAK POWIĄZANIA (O) BRAK ZAPISÓW (|) KONFLIKT (-) 

BULWAR 
NADWODNY 
(Zygmunta 
Augusta) 

 

Dostęp transportem 
wodnym 

(indywidualnym) 

Udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

Występowanie 
niebieskiej 

infrastruktury 
 

Dostęp transportem 
wodnym (pasażerskim) 

Wysoka jakość 
estetyczna el. czas. 

wypełniających 
przestrzeń 

Występowanie form 
ochrony przyrody 

 

 
Prowadzona aktywność 
związana z gospodarką 
morską (sporty wodne) 

  

 
Elementy edukacyjne i 
kulturalne dotyczące 
działalności portowej 

  

BULWAR 
NADWODNY 

(Wyspa 
Spichrzów) 

 

Dostęp transportem 
wodnym 

(indywidualnym) 

Dostęp transportem 
wodnym (pasażerskim) 

Występowanie form 
ochrony przyrody 

 

Prowadzona aktywność 
związana z gospodarką 
morską (sporty wodne) 

Udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

Wysoka jakość 
estetyczna el. czas. 

wypełniających 
przestrzeń 

 

 
Występowanie 

niebieskiej infrastruktury 
  

 
Elementy edukacyjne i 
kulturalne dotyczące 
działalności portowej 

  

BULWAR 
NADWODNY 

(przystań 
promowa) 

 

Dostęp transportem 
wodnym 

(indywidualnym) 

Występowanie 
niebieskiej infrastruktury 

Udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

Prowadzona 
aktywność 
związana z 
gospodarką 

morską (sporty 
wodne) 

Dostęp transportem 
wodnym (pasażerskim) 

Wysoka jakość 
estetyczna el. czas. 

wypełniających 
przestrzeń 

Występowanie form 
ochrony przyrody 

 

 
Elementy edukacyjne i 
kulturalne dotyczące 
działalności portowej 
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BULWAR 
NADWODNY 

(dzielnica Osiek) 
 

Dostęp transportem 
wodnym 

(indywidualnym) 

Udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

Występowanie 
niebieskiej 

infrastruktury 
 

Dostęp transportem 
wodnym (pasażerskim) 

Wysoka jakość 
estetyczna el. czas. 

wypełniających 
przestrzeń 

Występowanie form 
ochrony przyrody 

 

  
Prowadzona aktywność 
związana z gospodarką 
morską (sporty wodne) 

 

  
Elementy edukacyjne i 
kulturalne dotyczące 
działalności portowej 

 

BULWAR 
NADWODNY 

(ul. Warszawska) 
 

Udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

Dostęp transportem 
wodnym (pasażerskim) 

Dostęp transportem 
wodnym 

(indywidualnym) 
 

Prowadzona aktywność 
związana z gospodarką 
morską (sporty wodne) 

Wysoka jakość 
estetyczna el. czas. 

wypełniających 
przestrzeń 

Występowanie 
niebieskiej 

infrastruktury 
 

  
Występowanie form 

ochrony przyrody 
 

  
Elementy edukacyjne i 
kulturalne dotyczące 
działalności portowej 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 47 Synergie i konflikty w zapisach planistycznych dotyczących problemów przestrzennych wodnych węzłów 
komunikacyjnych w Elblągu 

 SYNERGIA (+) BRAK POWIĄZANIA (O) BRAK ZAPISÓW (|) KONFLIKT (-) 

MARINA 
(przystań HOW 

Bryza) 

Dostęp transportem 
wodnym (pasażerskim) 

Występowanie mebli 
miejskich 

Elementy edukacyjne i 
kulturalne dotyczące 
działalności portowej 

 

Możliwość rekreacji w 
przestrzeni 

   

MARINA 
(przystań 

Jachtklubu 
Elbląskiego) 

Dostęp transportem 
wodnym (pasażerskim) 

 
Występowanie mebli 

miejskich 
 

Możliwość rekreacji w 
przestrzeni  

Elementy edukacyjne i 
kulturalne dotyczące 
działalności portowej 

 

MARINA 
(projektowana 

przystań ul. 
Radomska) 

 
Dostęp transportem 

wodnym (pasażerskim) 
Występowanie mebli 

miejskich 

Możliwość 
rekreacji w 
przestrzeni 

  
Elementy edukacyjne i 
kulturalne dotyczące 
działalności portowej 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 48 Synergie i konflikty w zapisach planistycznych dotyczących problemów przestrzennych mostów w Elblągu 

 SYNERGIA (+) BRAK POWIĄZANIA (O) BRAK ZAPISÓW (|) KONFLIKT (-) 

KŁADKI 
na Wyspie 
Spichrzów 

Możliwość rekreacji w 
przestrzeni 

Dostęp transportem 
wodnym 

(indywidualnym) 

Występowanie mebli 
miejskich 

 

Ekspozycja elementów 
dziedzictwa portowego 

Dostęp transportem 
wodnym (pasażerskim) 

Wysoka jakość 
estetyczna nawierzchni 

przestrzeni 
 

 
Dostęp do wody Wysoka jakość 

estetyczna el. przestrzeni 
 

 
Występowanie 

niebieskiej 
infrastruktury 

Elementy edukacyjne i 
kulturalne dotyczące 
działalności portowej 

 

 
Udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

  

 
Aktywność związana z 
gospodarką morską – 

portową  
  

 
Aktywność związana z 
gospodarką morską – 

sporty wodne 
  

MOSTY  
(Stare Miasto, al. 

Waszyńskiego, 
trasa Unii 

Europejskiej) 

 
Dostęp transportem 

wodnym 
(indywidualnym) 

Występowanie mebli 
miejskich 

 

 
Dostęp transportem 

wodnym (pasażerskim) 
Wysoka jakość 

estetyczna nawierzchni 
przestrzeni 

 

 
Dostęp do wody Wysoka jakość 

estetyczna el. przestrzeni 
 

 
Możliwość rekreacji w 

przestrzeni  
Ekspozycja elementów 
dziedzictwa portowego 

 

 
Występowanie 

niebieskiej 
infrastruktury 

Elementy edukacyjne i 
kulturalne dotyczące 
działalności portowej 

 

 
Udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

  

 
Aktywność związana z 
gospodarką morską – 

portową  
  

 
Aktywność związana z 
gospodarką morską – 

sporty wodne 
  

Źródło: opracowanie własne. 

33.8. Wnioski z przeprowadzonej analizy porównawczej dla miasta Elbląg 

W zapisach planistycznych dotyczących niebieskich przestrzeni w Elblągu zidentyfikowano niespójności 
w kwestii powiązań woda-ląd na następujących obszarach: 

 projektowany bulwar nadwodny w dzielnicy Osiek- potencjalny konflikt pomiędzy funkcją 
rekreacyjną i reprezentacyjną bulwaru w planie lądowym, a planowaną funkcją portową w planie 
morskim oraz brak zagwarantowania powiązania akwenu w planie morskim z obszarem 
centralnym w obszarze Starego Miasta (co było jednym z założeń planu lądowego), 
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 projektowana marina przy ul. Radomskiej- potencjalny konflikt pomiędzy funkcjonowaniem 
istniejącej przystani kajakowej i projektowaną przystanią w planie morskim, a infrastrukturą 
ochrony przeciwpowodziowej. 
 

 
Rycina 69 Schemat problemów planistycznych i pozaplanistycznych w Kołobrzegu; Źródło: opracowanie własne z 

wykorzystaniem danych z serwisu geoportal.gov.pl 
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Analiza pod kątem ustaleń planistycznych dotyczących zidentyfikowanych problemów przestrzennych 
wykazała niespójności: 

 na obszarze bulwaru nadwodnego przy istniejącej przystani promowej- potencjalny konflikt 
w zakresie możliwości uprawiania sportów wodnych i rekreacji, 

 na obszarze projektowanej przystani przy ul. Radomskiej- potencjalny konflikt w zakresie 
możliwości rekreacji w przestrzeni. 

Zidentyfikowane niespójności planistyczne dotyczą aspektu potencjalnego konfliktu między funkcją 
sportu, turystyki i rekreacji, a funkcjami portowymi oraz infrastrukturą techniczną zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych. Niespójności te nie muszą koniecznie prowadzić do stworzenia konfliktu 
przestrzennego i mogą być zażegnane na etapie projektowym i realizacyjnym zagospodarowania 
przestrzeni, jednak przyczyniają się do braku zrównoważonego zarządzania tą przestrzenią i wymagają 
korekty zapisów planu lądowego lub uściślenia zapisów sporządzanego planu morskiego w celu 
zapewnienia spójnego rozwoju przestrzeni na granicy wody i lądu. 

Poza wymienionymi konfliktami przestrzennymi, harmonijny rozwój niebieskich przestrzeni utrudniony 
jest poprzez następujące problemy przestrzenne oraz administracyjno-prawne niezwiązane ściśle 
z charakterem zapisów planistycznych: 

 nakładanie się ustaleń planu lądowego i planu morskiego na obszarze basenu przystani żeglarskiej 
Harcerskiego Ośrodka Wodnego Bryza, co związane jest ze zmianami formalnymi określenia 
przebiegu linii brzegu morskiego, 

 utrudnione zapewnienie spójnego rozwoju niebieskich przestrzeni wynikające z zarządzania strefą 
styku morza i lądu przez różne organy, 

 tworzenie bariery przestrzennej poprzez zamknięte oraz uciążliwe tereny przemysłowe nad rzeką 
Elbląg, co uniemożliwia w chwili obecnej stworzenie ciągłego systemu niebieskich przestrzeni 
publicznych, 

 ograniczona przestrzeń na rozwój turystyki wodnej w centrum miasta, co spotyka się ze 
sprzeciwem lokalnej społeczności. 

34. Wnioski dotyczące analiz planistycznych w wybranych miastach portowych 

34.1. Wykaz niebieskich przestrzeni publicznych w wybranych miastach portowych 
poddanych analizie planistycznej  

Wśród sześciu miast portowych poddanych szczegółowej analizie przestrzennej i planistycznej, 
wyznaczono określone niebieskie przestrzenie publiczne, dla których możliwe było przeanalizowanie 
zapisów zawartych w planach zagospodarowania przestrzeni lądowych oraz morskich. Analizie poddane 
zostały istniejące niebieskie przestrzenie publiczne oraz przestrzenie projektowane w planach 
zagospodarowania przestrzennego na styku lądu oraz i wody. Wybrane przestrzenie publiczne musiały 
spełniać następujące warunki:  

 niebieskie przestrzenie publiczne integrujące obszar lądu i wody, 

 przestrzenie, na obszarze których (lub w bezpośrednim sąsiedztwie) obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego oraz plan zagospodarowania przestrzennego obszarów 
morskich, w których zapisy odnoszą się do analizowanego obszaru w aspektach wyznaczonych 
w rozdziale 25.1 cech waloryzacyjnych. 

W Tabeli 49 przedstawiono podsumowujące zestawienie niebieskich przestrzeni publicznych, które 
zostały poddane analizie zapisów planistycznych. 
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Tabela 49 Istniejące i projektowane niebieskie przestrzenie publiczne poddane analizie planistycznej  

Typ niebieskiej przestrzeni / miasto 
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Wodny węzeł komunikacyjny 1 - - - - 1 1 - - - 2 1 6 

Kąpielisko 1 - 1 - 1 - - 1 1 - - - 5 

Bulwar nadwodny 1 1 - - - - 1 - 1 - 4 2 10 

Pirs i molo 2 - - - 1 - - - 1 - - - 4 

Most i kładka piesza - - - - - - 1 - 1 - 5 - 7 

I - przestrzeń istniejąca, P- przestrzeń projektowana w planach zagospodarowania przestrzennego 
Żródło: opracowanie własne 

Celem przeprowadzonej analizy porównawczej zapisów dokumentów planistycznych dla obszaru lądu 
oraz wód morskich, pod kątem kreowania powiązań woda-ląd, było zidentyfikowanie aspektów, 
w których zapisy te działają synergicznie wzmacniając się lub co najmniej pozostając spójne oraz tych, 
w których zapisy są niespójne i mogą wywoływać potencjalne konflikty przestrzenne na etapie realizacji 
inwestycji. Dodatkowo przeanalizowano, w których aspektach zapisów planów lądowych i morskich 
występuje brak powiązań, co pozwoliło wyznaczyć sfery, w których możliwa jest poprawa integralności 
dokumentów planistycznych na styku lądu i wody w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju 
niebieskich przestrzeni publicznych. Poprzez analizę zapisów planistycznych pod kątem zidentyfikowanych 
wcześniej problemów przestrzennych, możliwe było rozstrzygnięcie czy problemy te wynikają z etapu 
planistycznego, czy z późniejszego etapu realizacji inwestycji.  

Zapisy planistyczne zostały porównane ze sobą dla określonych typów niebieskich przestrzeni publicznych 
w co najmniej trzech miastach w każdym z przypadków. Były to zapisy planów sporządzone przez różne 
biura projektowe na zlecenie różnych organów sporządzających plany, w różnych uwarunkowaniach 
przyrodniczo-geograficznych, co daje przekrój przez wiele sposobów konstruowania zapisów 
planistycznych opierających się na tej samej podstawie prawnej obowiązującej w Polsce. 

34.2. Zestawienie zidentyfikowanych konfliktów 

Dla wybranych sześciu miastach portowych zidentyfikowano konflikty występujące w obszarze niebieskich 
przestrzeni publicznych w podziale na: 

 konflikty planistyczne – wynikające bezpośrednio z sytuacji planistycznej na badanym obszarze 
oraz z zapisów planistycznych w kontekście integracji wody i lądu,  

 konflikty pozaplanistyczne – wynikające z sytuacji administracyjno-prawnej, wpływające na 
przebieg procesu planowania przestrzennego analizowanego obszaru oraz proces zarządzania 
rozwojem niebieskich przestrzeni publicznych.  

Zestawienie zidentyfikowanych konfliktów planistycznych oraz pozaplanistycznych przedstawiono 
w Tabeli 50. 
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Tabela 50 Zidentyfikowane konflikty planistyczne oraz pozaplanistyczne dotyczące rozwoju niebieskich przestrzeni publicznych w 
analizowanych miastach portowych 

problem / miasto 
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Problemy pozaplanistyczne 

1. ograniczona powierzchnia obszaru wodnego     x x 

2. obsługa portu transportem od strony lądowej    x x  

3. sezonowość funkcjonowania niebieskich przestrzeni publicznych x x x x   

4. negatywny wpływ infrastruktury portowej oraz innych konstrukcji 
morskich na przebieg linii brzegowej  

 x  x x  

5. brak ciągłości sieci nadwodnych przestrzeni publicznych (bariery 
przestrzenne na terenach zamkniętych - przemysłowych i wojskowych) 

 x x  x x 

6. zarządzanie niebieskimi przestrzeniami przez różne organy 
administracyjne 

x x x x x x 

7. konflikt pomiędzy zarządem portu, a lokalną społecznością rybacką x x  x   

8. konflikt pomiędzy zarządem portu, a lokalną społecznością 
mieszkańców obszarów nadwodnych i sąsiadujących z portem 

     x 

Problemy planistyczne 

1. nakładanie się ustaleń planu lądowego i planu morskiego x     x 

2. zmienność linii brzegu morskiego skutkująca zmiennymi granicami 
planu morskiego 

x x x x x x 

3. konflikt pomiędzy funkcjonowaniem portu oraz funkcją turystyki, sportu 
i rekreacji 

 x  x  x* x 

4. konflikt pomiędzy funkcją turystyki, sportu i rekreacji oraz funkcją 
ochrony brzegu  

    x x 

5. konflikt pomiędzy planami rozwoju funkcji sportu, turystyki i rekreacji, a 
ochroną przyrody  

x   x   

6. brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 
obszarze przybrzeżnym i portowym 

 x x x x  

7. rozbieżność skali planów miejscowych obowiązujących na lądzie oraz 
planów obowiązującego na wodach morskich 

x  x x x  

8. brak ustaleń dotyczących niebieskich przestrzeni wysuniętych nad wodę 
takich jak molo czy pirsy 

x x x x x  

*konflikt nie występuje w samych zapisach planistycznych, natomiast został zauważony w trakcie trwania prac 
projektowych podczas dyskusji publicznych nad ustaleniami planu 
Źródło: opracowanie własne. 

Rozpoznane problemy planistyczne oraz pozaplanistyczne mogą mieć charakter skupiony lub rozproszony. 
Problem skupiony określony został jako taki, którego granice oddziaływania są możliwe do 
jednoznacznego określenia w przestrzeni i który dotyczy konkretnej przestrzeni publicznej na styku morza 
i lądu. Problem rozproszony to problem dotyczący ogółu przestrzeni na styku morza i lądu, który nie może 
być przyporządkowany do jednej z analizowanych niebieskich przestrzeni publicznych na mapie 
oddziaływań lub taki, który nie ma jasno określonych granic oddziaływania. Dla przykładu, problemem 
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skupionym będzie brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej 
przestrzeni publicznej lub konflikt przestrzenno-funkcjonalny pomiędzy funkcją portową, a sportem 
turystyką i rekreacją w obszarze konkretnych basenów portowych lub kąpielisk. Problemem rozproszonym 
może natomiast być zmienność linii brzegu morskiego oraz związany z tym problem wyznaczania granic 
planów przestrzennych na styku morza i lądu lub sezonowość funkcjonowania przestrzeni publicznych 
w małych miastach portowych. Wszystkie zidentyfikowane problemy oznaczono na schematach 
dotyczących problemów planistycznych występujących w poszczególnych miastach (patrz: Rycina 41, 46, 
53, 58, 63, 68). Problemy skupione oznaczono za pomocą symbolu oraz wyróżnionego kolorystycznie 
obszaru na mapie, natomiast problemy rozproszone umieszczono symbolicznie w legendzie bez 
odniesienia ich do konkretnej przestrzeni publicznej.  

W oparciu o przeanalizowane przykłady niebieskich przestrzeni publicznych w polskich miastach 
portowych określono czy i w jaki sposób problemy planistyczne mogą mieć wpływ na zidentyfikowane 
w rozdziale 25 problemy przestrzenne określonych typów niebieskich przestrzeni.  

 
Rycina 70 Schematyczne przedstawienie powiązań pomiędzy problemami planistycznymi a rozpoznanymi w poszczególnych 
typach niebieskich przestrzeni problemami przestrzennymi (problemowe cechy waloryzacyjne). Źródło: opracowanie własne 

Wyróżnionym problemom planistycznym przypisano zidentyfikowane wcześniej problemy przestrzenne 
niebieskich przestrzeni publicznych, których rozwiązanie jest uniemożliwione lub utrudnione na skutek 
danego problemu planistycznego (Rycina 70). W oparciu o przeprowadzoną analizę jakości przestrzeni 
(patrz: rozdział 25.3-25.5) oraz problemów planistycznych (patrz: rozdział 28-33), rozpoznano powiązania 
pomiędzy problemem przestrzennym a występującym problemem planistycznym danego typu niebieskiej 
przestrzeni. Zestawienie powiązań zidentyfikowanych problemów planistycznych z cechami 
problemowymi dla danych typów niebieskich przestrzeni publicznych przedstawiono w Tabeli 51. W tabeli 
opisano kolejno:  

 problem planistyczny (Tabela 50 w rozdziale 34.2),  

 problemy przestrzenne, których rozwiązanie jest utrudnione poprzez dany problem planistyczny 
(w nawiasie opisano skrótowo typy niebieskich przestrzeni publicznych, dla których w rozdziale 
25.5 zidentyfikowano dany rodzaj problemu przestrzennego),  

 opis powiązania pomiędzy problemem planistycznym a problemem przestrzennym, czyli w jaki 
sposób rozwiązanie problemu przestrzennego jest utrudnione poprzez problem planistyczny,  

 przykład niebieskiej przestrzeni publicznej, w której zidentyfikowano dany problem planistyczny, 
oraz w którym potencjalnie mogą wystąpić przypisane problemy przestrzenne (w nawiasie 
opisano skrótowo typy niebieskich przestrzeni publicznych, których dotyczy zidentyfikowany 
problem planistyczny). 

W oparciu o przeprowadzone zestawienie zauważyć można, że istnieją pewne powiązania pomiędzy 
istniejącymi problemami przestrzennymi a konfliktami natury planistycznej. Oznacza to, że wdrożenie 
rozwiązań mających na celu poprawę koordynacji planistycznej na obszarach niebieskich przestrzeni 
publicznych może przyczynić się do zniwelowania rozpoznanych na ich obszarze problemów 
przestrzennych. Tym samym, poprzez koordynację planowania przestrzennego na styku morza i lądu oraz 
zastosowanie odpowiednich zapisów planistycznych istnieje możliwość poprawy jakości i wzmocnienia 
relacji woda-ląd niebieskich przestrzeni publicznych.  
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Tabela 51 Powiązanie zidentyfikowanych problemów planistycznych z problemami przestrzennymi określonych typów niebieskich przestrzeni publicznych na podstawie 
analizowanych przykładów 

 
PROBLEM PLANISTYCZNY 

 
PROBLEMOWA CECHA WALORYZACYJNA 

(symbol typu niebieskiej przestrzeni) 
POWIĄZANIE PROBLEMU PLANISTYCZNEGO Z 
PROBLEMATYCZNĄ CECHĄ WALORYZACYJNĄ 

PRZYKŁADY 
(symbol typu 

niebieskiej 
przestrzeni) 

1 Nakładanie się ustaleń 
planu lądowego i planu 
morskiego ( w skutek zmian 
linii brzegu morskiego) 

Dostęp transportem wodnym pasażerskim lub 
indywidualnym (Ww, Bn) 

Nakładanie się ustaleń planów dla wód morskich w 
wypadku zmiany granic wód morskich lub zmiany 
przebiegu linii brzegu morskiego (zmiany konstrukcji 
infrastruktury portowej, kształtu nabrzeża) skutkuje 
rozbieżnością ustaleń dotyczących zakresu lub 
dopuszczenia transportu morskiego oraz aktywności 
morskich (ustalenia dot. cumowania statków od strony 
wody oraz obsługi nabrzeża od strony lądu np. 
przeładunku), możliwości uprawiania żeglugi 
rekreacyjnej, możliwości budowy lub demontażu 
konstrukcji hydrotechnicznych  

Elbląg (Ww) 
Tolkmicko 
(Ww/P) Możliwość rekreacji w przestrzeni (Ww, M) 

Aktywność związana z gospodarką morską – 
portową oraz sportów wodnych (K, Bn, P) 

2 Naturalna zmienność linii 
brzegu morskiego 
skutkująca zmiennymi 
granicami planu morskiego 

Występowanie niebieskiej infrastruktury (Bn) Naturalne zmiany przebiegu linii brzegu morskiego 
skutkują zmianą granicy obowiązywania planu 
obszarów morskich, a więc mogą spowodować brak 
ustaleń dotyczących strefy przybrzeżnej w wypadku 
przesunięcia linii brzegu w głąb morza tj. zniesieniem 
ustaleń planu morskiego dla pasma terenu. Może mieć 
to związek z brakiem ustaleń dotyczących możliwości 
kształtowania niebieskiej oraz zielonej infrastruktury 
na tym obszarze, prowadzeniem aktywności 
związanych z gospodarką morską czy rekreacją na 
nabrzeżu, kształtowaniem konstrukcji zabezpieczenia 
brzegu, czy dostępu transportem wodnym. 

Elbląg (Ww, Bn) 
Kołobrzeg (Bn) 
Kamień Pom (Bn) 
Władysławowo 
(Ww) 
Hel (K) 
Tolkmicko (Ww) 

Udział powierzchni biologicznie czynnej (Bn) 

Aktywność związana z gospodarką morską – 
portową oraz sportów wodnych (K, Bn, P) 

Zabezpieczenie brzegu (K) 

Możliwość rekreacji w przestrzeni (Ww, M) 

Dostęp transportem wodnym pasażerskim lub 
indywidualnym (Ww, Bn) 

3 Konflikt pomiędzy 
funkcjonowaniem portu 
oraz funkcją turystyki, 
sportu i rekreacji 

Dostęp transportem wodnym pasażerskim lub 
indywidualnym (Ww, Bn) 

Konflikt pomiędzy planowanym rozwojem portu oraz 
istniejącą bądź planowaną funkcją rekreacji na 
obszarze kąpieliska lub bulwaru nadwodnego wpłynąć 
może na problemy w dopuszczeniu na obszarze danej 
niebieskiej przestrzeni transportu morskiego na 
potrzeby funkcjonowania portu oraz aktywności 
portowych. Z drugiej strony ze względu na planowany 
rozwój portu ograniczona może zostać możliwość 

Elbląg (Bn) 
Kołobrzeg (Bn, 
Ww) 
Władysławowo 
(K) 
Hel (K) 

Występowanie mebli miejskich (Ww, K, P, M) 

Możliwość rekreacji w przestrzeni (Ww, M) 

Elementy edukacyjne i kulturalne dotyczące 
działalności portowej (Ww, K, Bn, P, M) 

Wysoka jakość estetyczna el. czasowych 
wypełniających przestrzeń (K, Bn) 
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Aktywność związana z gospodarką morską – 
portową oraz sportów wodnych (K, Bn, P) 

rekreacji, a także jakość elementów wypełniających 
przestrzeń publiczną przylegającą do obszaru 
planowanego portu. 

4 Konflikt pomiędzy funkcją 
turystyki, sportu i rekreacji 
oraz funkcją ochrony brzegu  

Występowanie mebli miejskich (Ww, K, P, M) Funkcja turystyki niekiedy może zostać ograniczona 
poprzez zapisy planistyczne dotyczące ochrony brzegu 
morskiego. Konieczność wprowadzenia infrastruktury 
ochrony brzegu może wpływać niekorzystnie na jakość 
estetyczną oraz funkcjonalność niebieskiej przestrzeni 
publicznej oraz możliwość prowadzenia aktywności 
turystyki, sportu i rekreacji.  

Elbląg (Bn) 
Kołobrzeg (K) 
 

Zabezpieczenie brzegu (K) 

Wysoka jakość estetyczna el. czasowych 
wypełniających przestrzeń (K, Bn) 

Aktywność związana z gospodarką morską – 
portową oraz sportów wodnych (K, Bn, P) 

5 Konflikt pomiędzy planami 
rozwoju funkcji sportu, 
turystyki i rekreacji, a 
ochroną przyrody  

Występowanie mebli miejskich (Ww, K, P, M) Funkcja turystyki i rekreacji niekiedy może zostać 
ograniczona poprzez zapisy planistyczne dotyczące 
ochrony przyrody np. ochrony flory i fauny na granicy 
wody i lądu takich jak szuwar przybrzeżny. Zapisy te 
powinny być spójne w planie lądowym i morskim oraz 
możliwie precyzyjnie określać zakres ochrony. Zapisy 
planistyczne mogą w niektórych przypadkach 
bezpodstawnie ograniczyć możliwość rekreacji w 
przestrzeni oraz wpłynąć niekorzystnie na jakość jej 
wyposażenia oraz funkcjonalność. Z drugiej strony 
zapisy dotyczące ochrony przyrody mogą 
zminimalizować negatywny wpływ presji turystycznej 
na cenne środowisko przybrzeżne. 

Władysławowo 
(Ww) 
Tolkmicko (K) 

Możliwość rekreacji w przestrzeni (Ww, M) 

Aktywność związana z gospodarką morską – 
portową oraz sportów wodnych (K, Bn, P) 

6 Brak miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego w obszarze 
przybrzeżnym i portowym 

Dostęp transportem wodnym pasażerskim lub 
indywidualnym (Ww, Bn) 

Brak planów przestrzennych od strony lądu wpływa na 
brak możliwości skoordynowanego rozwoju 
niebieskich przestrzeni publicznych w aspekcie 
komunikacji, integralności, funkcjonowania, estetyki, 
ochrony środowiska oraz tożsamości.  

Kołobrzeg (Ww, 
K, Bn, P, M) 
Kamień Pom 
(Ww, Bn, P) 
Władysławowo 
(Ww, K, Bn, P) 
Hel (Ww, K, Bn, P) 
 

Występowanie mebli miejskich (Ww, K, P, M) 

Możliwość rekreacji w przestrzeni (Ww, M) 

Elementy edukacyjne i kulturalne dotyczące 
działalności portowej (Ww, K, Bn, P, M) 

Zabezpieczenie brzegu (K) 

Wysoka jakość estetyczna el. czasowych 
wypełniających przestrzeń (K, Bn) 

Aktywność związana z gospodarką morską – 
portową oraz sportów wodnych (K, Bn, P) 

Występowanie niebieskiej infrastruktury (Bn) 

Dostęp publicznym transportem lądowym (P) 

Dostęp do wody (M) 
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Udział powierzchni biologicznie czynnej (Bn) 

Wysoka jakość estetyczna nawierzchni 
przestrzeni (M) 

Ekspozycja elementów dziedzictwa 
portowego (M) 

7 Rozbieżność skali planów 
miejscowych 
obowiązujących na lądzie 
oraz planów 
obowiązującego na wodach 
morskich 

Dostęp transportem wodnym pasażerskim lub 
indywidualnym (Ww, Bn) 

Znaczne różnice skali planu lądowego (1:1000 – 
1:2000) oraz planu morskiego (1:2000 – 1:25000), 
które dotyczą jednej niebieskiej przestrzeni publicznej 
powodują odmienność zapisów planistycznych. W 
planie lądowym zapisy mogą być bardziej precyzyjne 
natomiast w planach morskich, które niekiedy 
obejmują swoim zasięgiem cały akwen zalewu lub 
zatoki, niemożliwym jest zastosowanie tak 
szczegółowych zapisów odnoszących się np. do 
elementów rekreacyjnych w przestrzeni czy 
elementów zabezpieczenia brzegu. Ten dysonans 
rodzić może problemy interpretacyjne w wielu 
kwestiach dotyczących rozwoju niebieskiej przestrzeni.  

Kołobrzeg (K, P) 
Kamień Pom 
(Ww, Bn, P, M) 
Władysławowo 
(Ww, K, Bn) 
Tolkmicko (Ww, 
K, Bn, P) 

Występowanie mebli miejskich (Ww, K, P, M) 

Zabezpieczenie brzegu (K) 

Elementy edukacyjne i kulturalne dotyczące 
działalności portowej (Ww, K, Bn, P, M) 

Wysoka jakość estetyczna el. czasowych 
wypełniających przestrzeń (K, Bn) 

Wysoka jakość estetyczna nawierzchni 
przestrzeni (M) 

Ekspozycja elementów dziedzictwa 
portowego (M) 

8 Brak ustaleń dotyczących 
niebieskich przestrzeni 
wysuniętych nad wodę 
takich jak molo, pirsy 

Dostęp transportem wodnym pasażerskim lub 
indywidualnym (Ww, Bn) 

W planach lądowych brakuje zapisów dotyczących 
elementów wysuniętych w stronę obszarów morskich 
(stanowiących często część lądu takich jak pirsy). Ze 
względu na brak jakichkolwiek zapisów dotyczących 
pirsów, mól czy pomostów pływających od strony 
lądowej istnieje możliwość wystąpienia konfliktu na 
styku wody i lądu dotyczącego obsługi transportowej, 
możliwości uprawiania sportu i rekreacji, a także 
możliwości wyposażenia tego typu niebieskiej 
przestrzeni w elementy podnoszące jej atrakcyjność. 
Problem ten dotyczy samych pirsów i mól jak i 
kąpielisk oraz wodnych węzłów komunikacyjnych, na 
których obszarze często występują elementy 
konstrukcyjne wysunięte na obszar wodny. 

Kołobrzeg (K, P) 
Kamień Pom 
(Ww, P) 
Władysławowo 
(Ww, K, P) 
Tolkmicko (Ww, 
K, P) 
Hel (Ww, K, P) 

Możliwość rekreacji w przestrzeni (Ww, M) 

Wysoka jakość estetyczna el. czasowych 
wypełniających przestrzeń (K, Bn) 

Występowanie mebli miejskich (Ww, K, P, M) 

Elementy edukacyjne i kulturalne dotyczące 
działalności portowej (Ww, K, Bn, P, M) 

Aktywność związana z gospodarką morską – 
portową oraz sportów wodnych (K, Bn, P) 

Występowanie niebieskiej infrastruktury (Bn) 

Dostęp publicznym transportem lądowym (P) 

Elementy edukacyjne i kulturalne dotyczące 
działalności portowej (Ww, K, Bn, P, M) 

Typy niebieskich przestrzeni publicznych: Ww – wodny węzeł komunikacyjny, K – kąpielisko, Bn – bulwar nadwodny, P – pirs lub molo, M – most lub kładka piesza 

Źródło – opracowanie własne  
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34.3. Wnioski z przeprowadzonej analizy konfliktów zapisów planistycznych  

Przeprowadzona analiza planistyczna wskazała szereg problemów planistycznych na obszarze niebieskich 
przestrzeni publicznych w analizowanych miastach portowych, wynikających z braku koordynacji  
planowania przestrzennego na styku morza i lądu. Wykazano, że problemy planistyczne mogą mieć wpływ 
na występowanie zidentyfikowanych problemów przestrzennych w ramach tych niebieskich przestrzeni 
publicznych. Wnioski z badań przeprowadzonych w ramach części IV i V stanowią zatem dowód Tezy 3. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej konfliktów planistycznych i problemów 
przestrzennych niebieskich przestrzeni publicznych sformułowano poniższe wnioski dotyczące 
koordynacji planowania przestrzennego na granicy wody i lądu w analizowanych miastach portowych. 

1. Mimo iż, obecne ramy prawne teoretycznie pozwalają na koordynację planowania 
przestrzennego obszarów morskich i lądowych, to w praktyce liczne niedoprecyzowane aspekty 
planistyczne utrudniają holistyczne planowanie i zarządzanie przestrzenią na styku wody i lądu. 
Podczas sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lądowego jak i obszaru 
wód morskich prawnie wymagane jest uzyskanie uzgodnienia od określonych organów 
zarządzających strefą styku morza i lądu w różnym zakresie i na różnych szczeblach 
administracyjnych (np. urząd morski, regionalny dyrektor ochrony środowiska, władze gmin 
przybrzeżnych, marszałek województwa). Mimo to, wciąż istnieje konieczność wzmocnienia 
koordynacji procesu sporządzania planów na styku wody i lądu oraz zapewnienia wielostronnej 
współpracy pomiędzy organami odpowiedzialnymi za sporządzanie poszczególnych planów.  

2. Należy ujednolicić sposób określania granic planów zagospodarowania przestrzennego 
obszarów morskich i lądowych z uwzględnieniem zmiennego przebiegu linii brzegu morskiego.  
Ustalanie polityki przestrzennej strefy styku morza i lądu za pomocą odmiennych dokumentów 
planistycznych przyjmowanych na podstawie odrębnej podstawy prawnej jest problematyczne 
w aspekcie realizacji inwestycji związanych ze zmianą przebiegu linii brzegowej np. przebudowa 
nabrzeża portowego, umocnienie czy przebudowa nabrzeża, budowa falochronu, budowa 
nowego basenu w głębi lądu czy rozbudowa bulwaru nadwodnego. Nawet niewielkie zmiany 
polegające na przebudowie nabrzeża, które są działaniami niezbędnymi dla utrzymania 
funkcjonowania portów oraz przystani, muszą być przewidziane w planie obszarów morskich oraz 
lądowych. Po realizacji takich inwestycji oraz po aktualizacji przebiegu linii brzegu morskiego przez 
urząd morski, obszar ten stanowić będzie terytorium portu (nie zaś akwatorium jak było przed 
realizacją inwestycji). W tym momencie, na obszarze tym obowiązuje wciąż plan obszarów 
morskich, natomiast plan obszarów lądowych nie pokrywa fragmentu terenu rozbudowanego na 
akwenie. Ze względu na powyższe, korzystnym byłoby wprowadzenie zmian w sposobie 
wyznaczania granic planów lądowych i morskich w celu zniwelowania powyższego problemu. 
Alternatywnie, należało by rozważyć wprowadzenie jednolitego planu zagospodarowania 
przestrzennego w strefie styku morza i lądu obejmującego obszar lądowy i wodny o określonym 
zasięgu. 

3. Należy ujednolicić skale opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów 
morskich i lądowych z uwzględnieniem dostosowania ich poziomu szczegółowości do celu 
podjęcia tych planów. Znaczna rozbieżność pomiędzy planami szczegółowymi obszarów morskich 
i planami lądowymi utrudnia jednoznaczną interpretację zapisów planistycznych w zakresie 
inwestycji obejmujących jednocześnie obszar wody i lądu takich jak np. lokalizacja pomostów czy 
zagospodarowanie kąpielisk. Ponadto, niejasność możliwości rozwoju niebieskich przestrzeni 
publicznych wynikać może z braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
w strefie przybrzeżnej. Na wielu obszarach na granicy wody i lądu, nie obowiązują i nie są 
sporządzane plany zagospodarowania przestrzennego zarówno dla obszarów lądowych, co 
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znacząco utrudnia możliwość spójnego rozwoju niebieskich przestrzeni publicznych zawierających 
obszar wody i lądu. W związku z tym istnieje konieczność przystąpienia do sporządzenia 
szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich (np. Kołobrzeg) 
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (np. Hel, Władysławowo, Kamień 
Pomorski, Kołobrzeg). 

4. Należy skoordynować sposób konstrukcji zapisów planów przestrzennych (w tym wyznaczania 
funkcji podstawowych) na obszarach morskich i lądowych w obrębie tych samych niebieskich 
przestrzeni publicznych w celu uzyskania jednoznaczności oraz poprawy spójności zapisów 
planistycznych w strefie styku morza i lądu. Ze względu na odmienną podstawę prawną dla 
sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego obszarów lądowych oraz obszarów wód 
morskich, zauważono, że plany te mimo tego samego celu, mają różne konstrukcje. Specyfika tych 
dwóch obszarów, a także miejscami odmienny język, którym posługują się specjaliści z różnych 
branż związanych w planowaniem przestrzennym obszarów morskich (urzędnicy organów 
administracji morskiej, inżynierowie transportu morskiego, kapitanowie, itd.) oraz lądowych 
(pracownicy urzędów miast, inżynierowie transportu, urbaniści, itd.) powoduje rozbieżności 
w sposobie zapisywania ustaleń planistycznych. W planach obszarów lądowych oraz morskich 
niekiedy inaczej określone są podstawowe pojęcia używane w planie, definicje funkcji 
podstawowych obszarów czy sposób wprowadzania funkcji dopuszczalnych dla danego obszaru 
o określonej funkcji podstawowej. Rozwiązaniem ułatwiającym koordynację zapisów 
planistycznych byłoby ujednolicenie konstrukcji planów lądowych i morskich oraz wypracowanie 
spójnych pojęć i definicji funkcji obszarów dla lądu oraz wody, o ile to możliwe. Korzystnym 
rozwiązaniem mogłoby być zastosowanie już ugruntowanych w dziedzinie lądowego planowania 
przestrzennego pojęć oraz rozszerzenie ich o niezbędne zagadnienia wynikające z potrzeb 
planowania obszarów morskich.  

5. Zasadnym byłoby wprowadzenie narzędzia planistycznego, które obejmowałoby swoim 
zasięgiem zarówno obszar morski jak i lądowy. Ze względu na zidentyfikowane znaczne braki 
powiązań planistycznych pomiędzy ustaleniami planu dla obszaru lądowego oraz morskiego, 
a także konflikty planistyczne i pozaplanistyczne występujące na granicy linii brzegu morskiego, 
zauważono potrzebę wprowadzenie narzędzia koordynacji planistycznej, które będzie 
obejmować swoim zasięgiem zarówno obszar lądowy jak i wodny w strefie przyległej do linii 
brzegu. Należało by ustalić formę owego narzędzia, zakres obszaru, który miało by obejmować, 
a także wyznaczyć organ odpowiedzialny za jego wdrożenie i ewaluację. Ponadto, trzeba by było 
rozważyć, w odniesieniu do których typów niebieskich przestrzeni publicznych plan 
zagospodarowania przestrzennego powinien obejmować jednocześnie obszar wody i lądu oraz 
który organ byłby odpowiedzialny za jego sporządzanie. 

6. Zasadnym byłoby zastosowanie wybranych rozwiązań stosowanych już w planowaniu obszarów 
morskich oraz lądowych do obu rodzajów dokumentów planistycznych w celu poprawy 
koordynacji planowania na styku morza i lądu. Zgodnie z ustawą o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, a także ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w procesie sporządzania planów zagospodarowania 
przestrzennego, zarówno na lądzie jak i na wodach morskich, koniecznym jest wzięcie pod uwagę 
oddziaływań pomiędzy obszarem lądu oraz wody, doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi 
już planami przestrzennymi w bezpośrednim sąsiedztwie, a także uzyskanie uzgodnień projektu 
z określonymi organami. W praktyce jednak, wymóg ten okazuje się nie spełniać wystarczająco 
celu jakim jest koordynacja polityki przestrzennej na styku wody i lądu, co udowodnione zostało 
w drodze analiz porównawczych zapisów planistycznych. Praktyką stosowaną przy sporządzaniu 
wielu planów obszarów morskich jest przeprowadzenie analizy konfliktów i synergii występujących 
w stanie istniejącym na danym obszarze oraz skonfrontowanie tego z zapisami planu. Z kolei, 
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w procedurze planowania na lądzie przeprowadza się analizę zasadności przystąpienia do planu, 
która umożliwia precyzyjne określenie celu planu, jego zakresu i skali. Procedura planowania 
lądowego cechuje się wieloletnim doświadczeniem, które warto byłoby wykorzystać 
w planowaniu na styku morza i lądu. Z drugiej strony, procedura morska wprowadza pewne nowe 
rozwiązania, które także mogłyby okazać się wartościowe i wspomóc koordynację planistyczną 
w strefie brzegowej. 

7. Wskazanym byłoby zwiększenie efektywności przeprowadzanych konsultacji publicznych 
w procedurze planów lądowych i morskich w celu rozwiązania konfliktów dotyczących strefy 
styku morza i lądu pomiędzy interesariuszami, które często istniały jeszcze Analiza konfliktów 
pozaplanistycznych wykazała liczne konflikty pomiędzy organami publicznymi oraz 
interesariuszami na obszarze styku wody i lądu, głównie związane z kwestią rozbudowy lub 
przekształceń funkcjonalnych portów morskich. W obecnie obowiązujących ustawach 
regulujących kwestie przebiegu procedury planistycznej na lądzie  oraz na wodach morskich  
przewidziano przeprowadzenie wyłącznie jednej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi 
w planie. W trakcie przebiegu prac nad licznymi projektami planów morskich koniecznym okazało 
się zorganizowanie większej ilości spotkań z interesariuszami. W związku z tym istnieje konieczność 
intensyfikacji konsultacji publicznych z wprowadzeniem mediacji pomiędzy stronami już od 
samego początku prowadzenia procedury planistycznej lub w fazie preplanistycznej na szczeblu 
ustawowym przed przystąpieniem do procedury planistycznej.  

Część VI zostanie poświęcona poszukiwaniom rozwiązań planistycznych wspomagających koordynację 
planowania na styku morza i lądu. Podstawą do opracowania zestawu rozwiązań mających na celu 
zniwelowanie rozpoznanych problemów planistycznych będą powyższe wnioski. 
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CZĘŚĆ VI 

Koordynacja planowania przestrzennego na 
styku morza i lądu   
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Część VI. Koordynacja planowania przestrzennego na styku morza i lądu 

Przeprowadzona analiza koordynacji zapisów planistycznych wykazała, że planowanie przestrzenne na 
obszarze badanych niebieskich przestrzeni publicznych wymaga poprawy koordynacji. Zauważono pewne 
powielające się problemy natury planistycznej w różnych miastach portowych, które dotyczą nie tylko 
samych obszarów niebieskich przestrzeni publicznych poddanych analizie, ale również terenów i akwenów 
przybrzeżnych wykraczających poza ich granice. Można zatem wnioskować, że problem braku koordynacji 
planistycznej, wpływającej niekorzystnie na rozwój niebieskich przestrzeni publicznych, dotyczy 
w mniejszym lub większym stopniu większości przestrzeni styku morza i lądu w Polsce. Należy zatem 
rozważyć możliwość podjęcia pewnych działań w sferze planistycznej, a także pozaplanistycznej, które 
mogłyby przyczynić się do poprawy spójności planowania przestrzennego w strefie styku morza i lądu.  

Na podstawie problemów planistycznych oraz pozaplanistycznych występujących w analizowanych 
niebieskich przestrzeniach publicznych w małych miastach portowych w Polsce, które opisane zostały 
w części V, opracowano siedem wstępnych wniosków dotyczących poprawy koordynacji planistycznej na 
styku morza i lądu (patrz: rozdział 34.3). Wnioski te, poddane zostały weryfikacji poprzez przeprowadzenie 
wywiadów ze specjalistami z dziedziny planowania przestrzennego na morzu i na lądzie. Wnioski 
zweryfikowane podczas dyskusji eksperckich stanowią częściową wytyczną do opracowania zestawu 
rozwiązań, których wdrożenie wspomogłoby integrację planowania przestrzennego na morzu i na lądzie. 
Dodatkową wytyczną do opracowania rozwiązań stanowią wnioski z przeprowadzonego studium 
przypadków wybranych krajów nadbałtyckich, które posiadają doświadczenie w koordynacji planowania 
przestrzennego na styku morza i lądu. Działania podejmowane w tych krajach zostały przeanalizowane pod 
kątem możliwości zastosowania z warunkach polskich.  

35. Koordynacja planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i 
gminnych dokumentów planistycznych w praktyce (wywiady eksperckie) 

35.1. Cel oraz metoda przeprowadzenia wywiadów eksperckich dotyczących koordynacji 
planistycznej w strefie styku morza i lądu 

Wywiady z ekspertami zostały przeprowadzone w formie otwartej dyskusji (Załącznik 9). Każdy z ekspertów 
odpowiadał na serię otwartych pytań dotyczących koordynacji planowania przestrzennego na styku morza 
i lądu. Wywiady oparte były na pięciu pytaniach ogólnych, dotyczących jakości koordynacji planistycznej, 
które zadawane były wszystkim ekspertom oraz pytaniach szczegółowych, które dotyczyły już ściśle 
warsztatu i doświadczeń projektowych związanych z planowaniem obszarów morskich. Podczas wywiadów 
zadano następujące pytania ogólne adresowane do wszystkich ekspertów: 

1) W jakich aspektach (a w jakich nie) obecne ramy prawne dotyczące koordynacji planowania 
przestrzennego na morzu i na lądzie pozwalają na holistyczne zarządzanie przestrzenią na styku 
wody i lądu? 

2) Czy sposób wyznaczania granicy planów morskich jest odpowiedni? Czy i w jaki sposób powinien 
być on zmieniony w celu zwiększenia koordynacji planów morskich i sąsiadujących miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego ? 

3) Czy skala opracowania sporządzanych obecnie planów morskich jest adekwatna do celów 
podjęcia tych planów? Czy powinna być ona narzucona ustawowo w celu zachowania spójności 
pomiędzy planami na styku wody i lądu?  

4) Czy istnieje możliwość poprawy koordynacji planowania na morzu i na lądzie w oparciu o obecnie 
obowiązujące ramy prawne w Polsce? Jakie zmiany w obecnej podstawie prawnej pozwoliłyby na 
lepszą koordynację planowania na styku wody i lądu w kontekście zidentyfikowanych 
problematycznych aspektów? 

5) Czy zasadnym byłoby wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego, które pozwoliłoby na 
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bardziej efektywną koordynację planowania przestrzennego na styku morza i lądu? Jeśli tak, to jaki 
powinno mieć ono charakter? Jakie byłyby wówczas kompetencje organów zaangażowanych 
w proces planowania na styku morza i lądu? 

 
Dodatkowo, zadano następujące pytania szczegółowe, które zaadresowane były do ekspertów 
zaangażowanych bezpośrednio w sporządzanie co najmniej jednego z obecnie procedowanych planów 
zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich: 

6) Które elementy konstrukcji planów morskich przysporzyły szczególnych problemów związanych z 
techniką sporządzania ustaleń planu?  

7) Które elementy procedury planowania morskiego przysporzyły szczególnych problemów 
związanych ze sporządzeniem planu?  

8) Co dla odbiorców planów morskich stanowi największą trudność w interpretacji / zrozumieniu 
proponowanych zapisów planistycznych?  

9) Które z elementów procedury planowania na lądzie można byłoby zaadaptować do planowania 
morskiego w celu zwiększenia jego efektywności oraz spójności dokumentów planistycznych na 
styku wody i lądu?  

10) Które z elementów procedury planowania na morzu można byłoby zaadaptować do planowania 
lądowego w celu zwiększenia jego efektywności oraz spójności dokumentów planistycznych na 
styku wody i lądu?  

 
Powyższe pytania stanowiły bazę do nawiązania dyskusji, podczas której weryfikacji podlegały opracowane 
w części V wnioski dotyczące możliwych sposobów poprawy koordynacji planistycznej na styku morza 
i lądu. Weryfikacja wniosków związanych z poprawą koordynacji planistycznej, miała przyczynić się do 
udowodnienia postawionej tezy, zakładającej, że adaptacja części rozwiązań zastosowanych  w planowaniu 
przestrzennym, zarówno morskim jak i lądowym, pozwala na wypracowanie efektywnych narzędzi 
planistycznych służących koordynacji planowania przestrzennego. 
 

35.2. Obecny stan koordynacji planistycznej na styku morza i lądu na podstawie 
przeprowadzonych wywiadów eksperckich 

Podczas przeprowadzonych wywiadów eksperci odpowiadali na pytania otwarte. W związku z tym, 
udzielone odpowiedzi poruszały szerokie spektrum zagadnień związanych z planowaniem obszarów 
morskich oraz koordynacją planistyczną na styku morza i lądu. Zagadnienia poruszone przez specjalistów 
zostały pogrupowane zgodnie z zadawanymi pytaniami i usystematyzowane na podstawie wątków, których 
dotyczyły. Na podstawie udzielonych odpowiedzi sporządzono zestawienie głównych wniosków płynących 
z poszczególnych dyskusji przeprowadzonych w oparciu o pytania ogólne od 1 do 5 (Tabela 52) oraz pytania 
szczegółowe od 6 do 10 (Tabela 53).  

W tabelach symbolem „x” oznaczono fakt, że dany ekspert zwrócił szczególną uwagę na określone 
zagadnienie podczas wywiadu oraz, że zgadza się z danym stwierdzeniem. Zagadnienia wymienione 
w poniższych tabelach zostały poddane pewnemu uogólnieniu, tak, by uwzględnić główny przekaz 
wypowiedzi poszczególnych ekspertów. Specjaliści, ze względu na otwarty charakter dyskusji, niekiedy 
poruszyli ten sam istotny dla nich wątek jednak mimo zbieżnej opinii sformułowali swoje odpowiedzi 
w nieco inny sposób, co wymagało uogólnienia niektórych zagadnień tak, by we właściwy sposób 
odzwierciedlić intencje ankietowanych i umożliwić zestawienie przedstawionych opinii. 

Na podstawie tego, ilu z ankietowanych ekspertów przychyliło się do tego samego stwierdzenia, oceniono, 
które z poruszonych wątków są kluczowe dla poprawy koordynacji planowania przestrzennego na styku 
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morza i lądu. Analiza zbieżności potwierdzonych przez ekspertów zagadnień umożliwiła także weryfikację 
wstępnych założeń dokonanych przez przeprowadzeniem wywiadów. Pewne zagadnienia zostały 
poruszone wyłącznie przez jednego z ekspertów, niektóre jednak zyskały potwierdzenie przez wszystkich 
z nich. Chociaż każda z wygłoszonych uwag może mieć istotne znaczenie dla poprawy koordynacji 
planistycznej, na potrzeby weryfikacji wstępnych założeń pod uwagę wzięte zostały szczególnie 
stwierdzenia potwierdzone przez co najmniej połowę ekspertów (co najmniej 3). Za pomocą intensywności 
koloru poszczególnych wierszy, w których opisano zagadnienia, oznaczono, które z twierdzeń zostało 
potwierdzone przez co najmniej 5 ekspertów (kolor ciemnoniebieski), przez co najmniej 3 ekspertów (kolor 
jasnoniebieski), przez 2 ekspertów (kolor szary) oraz przez 1 eksperta (kolor biały). 

Tabela 52 Zestawienie głównych wniosków z dyskusji przeprowadzonych w oparciu o pytania ogólne od 1 do 5 

N
r 

p
yt

an
ia
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1 Administracja morska powinna być odpowiedzialna za sporządzanie planu na 
obszarach morskich. 

x x x x x x 

2 Granica planu morskiego dostosowana do zmiennej linii brzegowej sprawia 
pewne problemy planistyczne w aspekcie koordynacji z planami lądowymi, 
szczególnie w planach portów 

x  x x x x 

3 Nie jest konieczne ustawowe określenie skali szczegółowych planów 
morskich. 

x  x x x x 

4 Współpraca planistyczna pomiędzy organami sporządzającymi plany morskie 
i lądowe powinna być zacieśniona (komunikacja, wymiana doświadczeń, 
równoległe planowanie, wspólna strategia). 

x x  x x x 

5 Wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego obejmującego morze i ląd 
nie jest konieczne. Bardziej zasadnym byłoby wprowadzenie modyfikacji w 
istniejącym już systemie. 

x x x x x x 

1 W praktyce procedura uzgodnień planów nie zapewnia w sposób 
wystarczający koordynacji planowania na morzu i lądzie. 

x  x  x x 

2 Zmienna granica planu morskiego przy stałej granicy planu lądowego rodzi 
problemy. Należy przyjąć zmienną granicę planu dostosowaną do linii brzegu 
morskiego. 

x x x  x  

2 
3 

Należy przeprowadzić analizę zasadności podejmowania planu w określonych 
granicach i skali. 

  x x x x 

3 Skala morskich planów szczegółowych okazała się zbyt ogólna.   x x x x 

4 W granicach portów powinien funkcjonować jeden plan dla wód i lądu. 
Mógłby być to rozszerzony MPZP. 

  x x x  

4 Weryfikacja funkcji akwenów określonych w rozporządzeniu (np. funkcja- 
sztuczne wyspy i konstrukcje nie jest właściwą funkcją) 

x  x   x 

1 Procedura uzgodnień planów w sposób wystarczający zapewnia koordynację 
planowania na morzu i lądzie. 

 x  x   

1 Podobieństwo procedury morskiej i lądowej ułatwia koordynację.    x x  

1 Problemem jest brak obustronnych powiązań prawnych i konieczności 
aktualizacji planu lądowego względem planu morskiego. 

x x     

1 Rozbieżność w czasie podejmowania planów morskich i lądowych utrudnia 
koordynację. 

  x  x  

1 Brak holistycznej strategii zintegrowanego zarządzania obszarami na styku 
morza i lądu samorządów lokalnych i urzędów morskich. 

x     x 
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2 Zmienna granica planu morskiego nie jest problemem w skali planu POM. x   x   

2 W wypadku znacznych zmian granicy planu należałoby ponownie ogłosić 
przystąpienie do planu i ponowić procedurę. 

   x x  

3 Dobrym rozwiązaniem jest ustawowe określenie skali planu ogólnego 
(obecnie 1:200000) oraz wskazanie w tym planie ogólnym akwenów 
problematycznych, które wymagają planu szczegółowego. 

x x     

3 Plany morskie ze względu na specyfikę środowiska mogą być sporządzane w 
bardziej ogólnej skali niż plany obszarów lądowych. 

x x     

4 Sporządzenie planów portów w myśl formuły „joined venture” w ramach 
współpracy urzędu morskiego, gminy i zarządu portu. 

x x     

4 Na obszarach styku morza i lądu (poza portem) należałoby wprowadzić 
procedurę równoległego sporządzania planów morskich i lądowych przez dwa 
organy (np. z wdrożeniem wspólnej procedury dyskusji publicznych). 

x   x   

4 Wprowadzenie możliwości weryfikacji poprawności zapisów planu morskiego 
na różnych szczeblach administracyjnych (organ sporządzający i organ 
przyjmujący są na szczeblu państwowym) 

  x x   

4 Niezbędną formalnością byłaby aktualizacja MPZP przez władze gminy, co 
najmniej w zakresie naniesienia nowej linii brzegowej, a możliwe, że także 
zmiany zapisów z dostosowaniem ich do nowego planu morskiego. 

x x     

4 Poza działaniami planistycznymi, należy także wzmocnić system kontroli 
egzekwowania obowiązujących przepisów w strefie styku morza i lądu oraz 
nadzoru budowlanego prowadzonych prac. 

 x  x   

5 Obszar akwenów specjalnych wykraczających poza teren jednej gminy (np. 
Zatoka Gdańska) mógłby być objęty planem PZPW (oprócz planów morskich 
czy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego). 

   x x  

1 Problemem jest potencjalna sytuacja konfliktowa pomiędzy dwoma organami 
uzgadniającymi.  

x      

1 Problemem jest nie tyle osobna procedura co sporządzanie planu przez 
różnych projektantów. 

  x    

1 Problemem jest osiągnięcie porozumienia pomiędzy specjalistami ds. 
obszarów morskich i lądowych 

    x  

1 Rozbieżne podejście do planowania przestrzennego między samorządami 
gmin, a organami administracji morskiej 

     x 

1 Konieczność korekt granic opracowania wynikał niekiedy z braku aktualizacji 
map (lądowych) w zakresie użytków i linii brzegowej 

     x 

1 Problemem dotyczącym wyznaczenia granic planów był dla brak 
uwzględnienia obszarów rozwojowych portów morskich. 

     x 

2 Granice planów powinny być niezmienne od chwili ogłoszenia o przystąpieniu 
do planu. 

   x   

2 W momencie gdy linia brzegu morskiego przesuwa się w głąb lądu należy 
przyjąć, że na obszarach morskich, które wystąpią wówczas na dawnych 
terenach lądowych, MPZP traci moc. 

x      

3 Prawnie ustalono skalę planu ogólnego (1:200000). Można byłoby opisać 
zakres skal sporządzania planów szczegółowych od skali 1:2000 do 1:25 000 
w zależności od potrzeb i celu planu. 

 x     

3 Dobrana skala planów obszarów portowych była szczegółowa (1:1000 i 
1:2000) i nie sprawiła problemów. 

     x 

4 W granicach portów i na obszarze styku morza i lądu powinien funkcjonować 
jeden plan dla wód i lądu. Mógłby być to rozszerzony MPZP. 

  x    

4 Uregulowanie kwestii uzgodnień planów morskich z organami, tak aby 
zapobiec sytuacji bez możliwości osiągnięcia kompromisu. 

x      
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4 Należy skoordynować wydawanie pozwoleń na budowę dla inwestycji 
zlokalizowanych częściowo na lądzie i na morzu (jak np. pomosty) tak, aby 
wydawane było jedno pozwolenie na budowę przez jeden organ. 

   x   

4 Należy szerzyć edukację wśród społeczeństwa w zakresie dynamiki 
środowiska strefy styku morza i lądu oraz działań prowadzonych w tej strefie 
przez stosowne organy. 

 x     

4 Urząd morski oraz samorządy gmin powinny odpowiednio przygotować się do 
tej procedury np. poprzez aktualizację map, wykonanie niezbędnych analiz na 
obszarze morza i lądu oraz wymienić kluczowe informacje w zakresie 
problematycznych aspektów w początkowej fazie procedury. 

     x 

5 Jeden plan obejmujący morze i ląd musiałby być sporządzany przez dwa 
organy: urząd morski i władze gminy. Wprowadziłoby to wątpliwość, który 
organ jest właściwy w kwestii zarządzania obszarem styku morza i lądu i 
zapewnienia bezpieczeństwa w strefie brzegowej. 

 x     

Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika 9 

Tabela 53 Zestawienie głównych wniosków z dyskusji przeprowadzonych w oparciu o pytania szczegółowe od 6 do 10 
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6 Dostosowanie definicji funkcji w różnych obszarach morskich (nie zawsze ten 
sam opis jest odpowiedni dla planów w różnych skalach) 

x x x x x 

7 Problemem jest niewielkie doświadczenie organu sporządzającego w 
planowaniu przestrzennym i osiągnięcie porozumienia pomiędzy specjalistami 
ds. obszarów morskich i lądowych w kwestii metody sporządzania zapisów 
planistycznych w formie reguł zagospodarowania przestrzeni. Należałoby zadbać 
o platformę do wymiany doświadczeń oraz badania skuteczności opracowanych 
planów. 

x x x x x 

8 Zrozumienie zakresu planu morskiego. Często interesariusze sądzili, że dotyczy 
on także terenów przybrzeżnych. 

x x x x x 

7 Procedura planów morskich jest zbliżona do procedury planów lądowych. Nie 
jest bardzo problematyczna. 

  x x x 

7 Brak wystarczających regulacji prawnych dotyczących konsultacji społecznych 
(poza jedną ustawową dyskusją publiczną). Należy wprowadzić większą liczbę 
konsultacji społecznych. 

x   x x 

8 Interpretacja skomplikowanych zapisów planów zawartych w ustaleniach 
ogólnych, rozstrzygnięciach szczegółowych oraz uzasadnieniu do rozstrzygnięć 
(szczególnie w zakresie funkcji dopuszczalnych w ustaleniach ogólnych i 
szczegółowych). 

x x  x x 

9 Analiza zasadności podejmowania planu w określonych granicach i skali oraz 
określenie celu planu przed przystąpieniem do planu szczegółowego. 

x x x x  

10 Należy zwiększyć ilość konsultacji społecznych, tak jak jest to praktykowane w 
planach morskich, oraz uregulować tę kwestię prawnie. 

x   x x 

10 Dostosowanie granicy planu na styku morza i lądu do zmiennej linii brzegu 
morskiego. 

x x  x  

6 Formułowanie zapisów w ustaleniach szczegółowych w planach morskich w 
sposób negatywny – w formie zakazów i ograniczeń 

x   x  

6 Trudności w późniejszym odbiorze zapisów planu przysparza rozbicie ustaleń na 
ustalenia ogólne oraz rozstrzygnięcia szczegółowe 

x    x 
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6 Brak możliwości odniesienia się do terenów przybrzeżnych silnie powiązanych z 
planowanymi akwenami. 

  x  x 

6 Zbyt ogólna skala dla PZPOM Zatoki Gdańskiej i PZPOM Zalewu Szczecińskiego    x x 

7 Brak weryfikacji poprawności zapisów planu morskiego na różnych szczeblach 
administracyjnych (organ sporządzający i organ przyjmujący są na szczeblu 
państwowym) 

 x x   

9 Przekazanie wieloletniego doświadczenia dotyczącego procedury planowania 
przestrzennego. Wymiana wiedzy i doświadczeń. 

 x  x  

10 Forma ustaleń szczegółowych w formie kart akwenów   x x  

6 Ustawowy wymóg wprowadzenia wyłącznie jednej funkcji podstawowej dla 
danego akwenu 

x     

6 Transpozycja zapisów z planu POM do planów szczegółowych zmieniających jego 
fragmenty ze względu na rozbieżność skal i celów 

  x   

7 Procedura uzgodnień planów morskich z organami jest problematyczna ze 
względu na potencjalne sytuacje bez możliwości osiągnięcia kompromisu 

x     

7 Problematyczne w wypadku pierwszych planów morskich było pozyskania 
niezbędnych danych oraz zdygitalizowanie ich 

x     

7 Procedura składania wniosków i uwag do planu morskiego przez interesariuszy 
mogłaby być bardziej efektywna poprzez wprowadzenie możliwości prowadzenia 
interaktywnej mapy wniosków 

x     

7 Problemem było zainteresowanie wielu grup interesariuszy takich jak 
mieszkańcy, turyści, drobni przedsiębiorcy 

x     

7 Brak możliwości odwołania się od ustaleń planu do organu sądowniczego przez 
interesariuszy.  

 x    

7 Brak uporządkowania dostępnej wiedzy i zasobów przez urząd morski oraz inne 
organy 

 x    

7 Brak faktycznego przyspieszenia i usprawnienia procedury inwestycyjnej (urząd 
morski i tak musi wydać decyzję na podstawie planu na morzu, a dla terenów 
lądowych pozwolenie musi wydać starosta). 

 x    

7 Wyłożenie planu do publicznego wglądu przed zakończeniem procedury 
uzgodnień planu z organami. 

  x   

8 Wiele interesariuszy było rozgoryczonych, ponieważ ostateczne decyzje 
planistyczne były podejmowane przez organy uzgadniające oraz urząd morski. 
Należy zweryfikować procedurę konsultacji. 

x     

9 Procedura planów lądowych jest uboga w zakresie konsultacji społecznych i dużo 
mniej otwarta na zaangażowanie społeczne. 

x     

9 Zastosowanie nomenklatury obowiązującej w planach lądowych, która została 
już ugruntowana w dziedzinie urbanistyki. 

 x    

9 Rozszerzenie podziału funkcji usługowych.  x    

9 Wzmocnienie i uwiarygodnienie udziału społeczeństwa w procesie sporządzania 
planów morskich poprzez zastosowania procedury odwoławczej od 
nieuwzględnionych uwag. 

 x    

9 Wyłożenie planu do publicznego wglądu po uzgodnieniu planu z organami.   x   

9 Wprowadzenie opisu funkcji dla każdego planu z osobna zamiast definicji 
narzuconych w planie ogólnym (jak w planie POM) 

   x  

9 Ustalenia szczegółowe formułowane na tyle precyzyjnie, aby umożliwić sprawną 
realizację procesu inwestycyjnego w oparciu o ustalenia planu (a nie dodatkowe 
decyzje lokalizacyjne. 

    x 

9 Kody funkcji powinny zostać ujednolicone tak, jak to jest przyjęte w 
rozporządzeniu lądowym. 

    x 
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10 Należy wydłużyć proces planistyczny w celu pozyskiwania materiałów, 
zwiększenia liczby konsultacji społecznych oraz budowania zaangażowania 
społeczeństwa w proces planistyczny. 

x     

10 Brak prawnego narzucenia skali opracowania planów przestrzennych  x    

10 Wykorzystanie uporządkowanej wiedzy z zakresu użytkowania i 
zagospodarowania obszarów morskich 

  x   

10 Należy zaktualizować rozporządzenie określające zakres planów lądowych i 
uwzględnić uwarunkowania morskie. 

    x 

10 Przydatne byłyby także konsultacje w momencie przystąpienia do planu na 
etapie składania wniosków. 

    x 

10 Konieczny jest udział niezależnego moderatora w dyskusjach publicznych, co jest 
powszechną praktyką przy sporządzaniu planów obszarów morskich. 

    x 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika 9 

Większość ekspertów przedstawiła podobne lub tożsame wnioski w wypadku co najmniej jednego 
zagadnienia dla każdego z zadanych pytań. Zebrane odpowiedzi ekspertów, a w szczególności te, które 
uznane zostały za najistotniejsze na podstawie wszystkich udzielonych wywiadów posłużą w kolejnym 
rozdziale do weryfikacji wstępnych założeń oraz postawionej tezy. 

35.3. Wnioski z przeprowadzonych wywiadów 

Zagadnienia poruszone przez ekspertów podczas wywiadu odnosiły się w bezpośredni sposób do 
wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy planistycznej. Wszystkie wnioski zostały potwierdzone 
lub częściowo potwierdzone w ramach przeprowadzonych wywiadów eksperckich. Weryfikacja założeń 
przyjętych na podstawie wcześniej przeprowadzonych teoretycznych badań, dotyczących koordynacji 
planistycznej w małych miastach portowych w Polsce, stanowi cenne wskazanie do poszukiwania 
praktycznych rozwiązań wspierających zintegrowane podejście do planowania obszaru styku morza i lądu. 

Wniosek 1) Mimo iż, obecne ramy prawne teoretycznie pozwalają na koordynację planowania 
przestrzennego obszarów morskich i lądowych, to w praktyce liczne niedoprecyzowane aspekty 
planistyczne utrudniają holistyczne planowanie i zarządzanie przestrzenią na styku wody i lądu, został 
potwierdzony przez ekspertów. Większość specjalistów oceniła stopień koordynacji planistycznej w strefie 
styku morza i lądu jako niewystarczający. Mimo istniejących podstaw prawnych umożliwiających jej 
osiągnięcie poprzez procedurę uzgodnień planów morskich z władzami gminy oraz planów lądowych 
z organami administracji morskiej, zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi nie funkcjonuje 
w pełni poprawnie. Za przyczynę takiego stanu rzeczy specjaliści podawali: brak holistycznej strategii 
rozwoju strefy styku morza i lądu, rozbieżność w czasie pomiędzy sporządzaniem stycznych planów 
morskich oraz lądowych, niski poziom współpracy pomiędzy organami sporządzającymi plany, brak 
doświadczenia planistycznego organów odpowiedzialnych za planowanie obszarów morskich oraz 
problemy w wypracowaniu wzajemnego zrozumienia pomiędzy specjalistami zajmującymi się akwenami 
morskimi oraz urbanistami planującymi obszary lądu. Eksperci podkreślili, że należy wzmocnić współpracę 
pomiędzy organami sporządzającymi plany morskie i lądowe poza samą procedurą uzgodnień planów 
poprzez stworzenie platformy wymiany doświadczeń planistycznych, wprowadzenie elementów 
równoległego planowania obszarów morza i lądu, a także podjęcie pracy nad wspólną strategią rozwoju 
strefy styku morza i lądu. 

Wniosek 2) Należy ujednolicić sposób określania granic planów zagospodarowania przestrzennego 
obszarów morskich i lądowych z uwzględnieniem zmiennego przebiegu linii brzegu morskiego, został 
potwierdzony. Wszyscy specjaliści potwierdzili, że choć w skali planu ogólnego POM kwestia rozbieżności 
w sposobie wyznaczania granic planów lądowych i morskich nie rodzi poważnych utrudnień, to dla 
obszarów planów szczegółowych stanowi to istotny problem. Uregulowanie oznaczenia granic planu, 
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według specjalistów, jest szczególnie istotne w wypadku obszarów portowych ze względu na częste 
zmiany w strukturze infrastruktury portowej zmieniające wyznaczoną linię brzegu morskiego, która 
stanowi granicę planu morskiego. Znajduje to także potwierdzenie w przeprowadzonych analizach 
planistycznych wykonanych w części V (przypadek Elbląga, Tolkmicka). Dwóch ekspertów zajmujących się 
planami szczegółowymi zwróciło uwagę, że nieuregulowane granice planów na styku morza i lądu, choć 
nie wpływają znacząco na funkcjonowanie przestrzeni kąpielisk, to są już problematyczne przy 
utwardzonych nabrzeżach, szczególnie na terenie portów morskich. Jest to zatem problem szczególnie 
istotny dla niebieskich przestrzeni publicznych typu: wodny węzeł komunikacyjny, bulwar nadwodny oraz 
pirs lub molo. Większość ekspertów zgadzało się, że zarówno w szczegółowych planach morskich jak 
i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy przyjąć zmienną granicę opracowania 
planu dostosowaną do linii brzegu morskiego, aktualizowanej przez urząd morski, w celu uniknięcia 
problemu nakładania się planów na styku morza i lądu lub powstania luki pomiędzy nimi. Ponadto, 
eksperci stwierdzili, że na etapie preplanistycznym konieczne jest przeprowadzenie analizy zasadności 
podjęcia planu w określonych granicach w celu dostosowania ich do celu opracowania. Ważnym wątkiem, 
który podkreślony został przy okazji kwestii granic planu, był problem interesariuszy w zrozumieniu jaki 
obszar objęty jest planem morskim. Często uczestnicy dyskusji publicznej byli błędnie przekonani, że plan 
ten dotyczy obszarów morskich, a także stycznych z nim terenów lądowych. Ten fakt można uznać za 
pewną wytyczną, która świadczy o tym, że planowanie przestrzenne na styku morza i lądu powinno 
odbywać się w sposób równoległy dla obszarów morskich i lądowych lub może nawet powinien zostać 
objęty wspólną procedurą. Wpływ problemu związanego ze sposobem określania granic planów na 
poszczególne typy niebieskich przestrzeni publicznych przedstawiono w Tabeli 54. 

Tabela 54 Wpływ problemu określania granic planów na poszczególne typy niebieskich przestrzeni publicznych 

 WODNY WĘZEŁ BULRAW 
NADWODNY 

KĄPIELISKO PIRS, MOLO MOST 

TYP KRAWĘDZI 
WODA-LĄD 

nabrzeże 
utwardzone 

nabrzeże 
utwardzone 

brzeg 
naturalny 

nabrzeże 
utwardzone / 

nad taflą wody  

nad taflą 
wody 

PROBLEM ZWIĄZANY 
Z OKREŚLANIEM 
GRANIC PLANU 

istotny istotny mało istotny istotny nieistotny 

Źródło: opracowanie własne 

Wniosek 3) Należy ujednolicić skale opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów 
morskich i lądowych z uwzględnieniem dostosowania ich poziomu szczegółowości do celu podjęcia tych 
planów został częściowo potwierdzony. Specjaliści byli w większości zgodni w tym, że nie jest koniecznym 
ujednolicenie skali szczegółowych planów dla obszarów morskich ani określanie skali ustawowo. Ważnym 
w tej kwestii jest jednak przeprowadzenie analizy podjęcia planu w określonej skali jeszcze przed 
rozpoczęciem procedury sporządzania planu w celu dostosowania jej do celu opracowania. Projektanci 
zajmujący się planami akwenów portów morskich zwracali ponadto uwagę, że skala opracowania przyjęta 
dla szczegółowych planów obszarów wód portowych jest zbyt ogólna i nie pozwala na wprowadzenie 
odpowiednich ustaleń dotyczących zagospodarowania tego obszaru. Problematyczną kwestią jest 
wprowadzenie spójnych ustaleń pomiędzy planami morskimi i planami lądowymi w sytuacji w której 
występuje znaczna rozbieżność skal pomiędzy planem obowiązującym na lądzie oraz na morzu. Jest to 
kłopotliwe szczególnie w zakresie rozstrzygnięć szczegółowych dotyczących lokalizacji sztucznych wysp 
i konstrukcji takich jak elementy infrastruktury portowej, pomostów czy  mól. Wpływ tego problemu na 
poszczególne typy niebieskich przestrzeni publicznych przedstawiono w Tabeli 55. 
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Tabela 55 Wpływ problemu zróżnicowania skali planów na poszczególne typy niebieskich przestrzeni publicznych 

 WODNY 
WĘZEŁ 

BULRAW 
NADWODNY 

KĄPIELISKO PIRS, MOLO MOST 

WYSTĘPOWANIE 
SZTUCZNYCH WYSP I 

KONSTRUKCJI  

tak nie nie tak tak 

PROBLEM ZWIĄZANY Z 
RÓŻNICĄ SKALI PLANU 

istotny mało istotny mało istotny istotny Istotny 

Źródło: opracowanie własne 

Wniosek 4) Należy skoordynować sposób konstrukcji zapisów planów przestrzennych (w tym wyznaczania 
funkcji podstawowych) na obszarach morskich i lądowych w ramach tych samych niebieskich przestrzeni 
publicznych w celu uzyskania jednoznaczności oraz poprawy spójności zapisów planistycznych w strefie 
styku morza i lądu, został częściowo potwierdzony. Specjaliści uznają, że częstym problemem 
w sporządzaniu planów morskich było sformułowanie definicji funkcji dla akwenów morskich. Akweny 
o tej samej funkcji, lecz znajdujące się w różnych obszarach, charakteryzują się niekiedy odmienną 
specyfiką, co trudno było uwzględnić podczas formułowania definicji funkcji w planie ogólnym POM dla 
ogółu polskich obszarów morskich. Dodatkowo, definicje sformułowane w ogólnym planie POM niekiedy 
nie odpowiadały potrzebom związanym z opisem tych samych funkcji akwenów w szczegółowych planach 
morskich, ze względu na znaczną różnicę w skalach tych planów oraz w stopniu szczegółowości ustaleń.  

Powyższe wnioski sformułowane przez ekspertów można odnieść nie tylko do braku ujednolicenia funkcji 
pomiędzy poszczególnymi planami morskimi, ale także pomiędzy planami morskimi, a lądowymi. 
W trakcie przeprowadzonych analiz zapisów planistycznych zauważono, że sposób oznaczenia funkcji 
w ramach poszczególnych typów niebieskich przestrzeni publicznych oraz zapisy planistyczne w tym 
zakresie nie są zintegrowane dla obszaru morza i lądu. Ten fakt w niektórych przypadkach rodzi problemy 
w interpretacji ustaleń planów dotyczących tej samej przestrzeni zawierającej obszar wody i lądu. 
Ujednolicenie opisów poszczególnych funkcji akwenów w planach morskich z funkcjami terenów 
w sąsiadujących planach lądowych stanowi jednak kłopot, z podobnych względów o których mówili 
specjaliści. Eksperci w większości stwierdzili, że funkcje poszczególnych terenów i akwenów powinny być 
opisywane w sposób indywidualny w zależności od stopnia szczegółowości poszczególnych planów 
i specyfiki danego obszaru, ponieważ niemożliwym jest opracowanie ogólnie przyjętych definicji funkcji, 
które odpowiadałyby na potrzeby każdego ze sporządzanych planów. Same opisy funkcji w planach 
powinny być spójne na styku morza i lądu, by uniknąć kłopotów interpretacyjnych przy rozpoczynaniu 
procedury inwestycyjnej w strefie brzegowej (np. budowa mola, utworzenie kąpieliska, rozbudowa 
mariny). W miarę możliwości należałoby wprowadzić zmiany do rozporządzeń regulujących zakres planów 
tak, by zniwelować różnice w opisie funkcji występujących zarówno na wodzie jak i na lądzie.  

W odniesieniu do spisu funkcji zawartych w rozporządzeniu dotyczącym zakresu planów morskich61, 
niektórzy eksperci poddawali pod wątpliwość słuszność wyznaczenia funkcji „sztuczne wyspy 
i konstrukcje”, uważając, że nie jest to funkcja obszaru, a raczej sposób jego zagospodarowania. Usunięcie 
tej funkcji z rozporządzenia mogłoby mieć istotny wpływ na formułowanie zapisów planistycznych 
dotyczących niektórych niebieskich przestrzeni publicznych. Obecnie w planach morskich praktykuje się 
oznaczanie węzłów komunikacji morskiej jako Ip– funkcjonowanie portu lub przystani (niekiedy Fp lub F) 
lub Sm - marina, natomiast funkcja kąpieliska określana jest jako S – turystyka, sport i rekreacja. Ustalenia 
dotyczące bulwarów, pirsów czy mostów wprowadzane są właśnie w ramach funkcji „sztuczne wyspy 

                                                           
61 Rozporządzenie 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 (Dz. U. 2017, poz. 1025). 
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i konstrukcje” (Tabela 56). Kwestię zasadności wprowadzania oznaczenia tej funkcji oraz sposobu 
wprowadzania ustaleń dotyczących bulwarów, pirsów oraz mostów należałoby poddać głębszej 
weryfikacji w trakcie prowadzenia prac nad aktualizacją rozporządzenia. Ponadto, jeden z ekspertów 
postulował konieczność poszerzenia zakresu funkcji stosowanych w planach obszarów morskich np. 
o funkcje usług handlu, turystyki, kultury czy funkcje mieszkaniowe. 

Niektórzy ze specjalistów uznali zastosowanie formy karty akwenu (karty terenu) w konstrukcji ustaleń 
szczegółowych planów jako warte wprowadzenia w celu ujednolicenia konstrukcji planów lądowych 
i morskich, tak jak zostało to prawnie przyjęte dla planów obszarów morskich. Ten zabieg potencjalnie 
ułatwiłby interpretację zapisów planistycznych na styku morza i lądu. Należy jednak dodać, że taka zmiana 
wymagałaby wprowadzenia zmian także w obowiązujących rozporządzeniach określających zakres planów 
morskich i lądowych62 oraz wprowadzenie spójnych wzorów kart dla jednego i drugiego planu. 

Tabela 56 Wpływ problemu zróżnicowanych opisów funkcji na poszczególne typy niebieskich przestrzeni publicznych 

 WODNY 
WĘZEŁ 

BULRAW 
NADWODNY 

KĄPIELISKO PIRS, MOLO MOST 

Rozporządzenie lądowe 
(2021) 

PR – teren 
przemysłu 

portowego, 
WM – teren 

wód morskich 

KP - teren 
komunikacji 

pieszo- 
-rowerowej 

ZB – teren 
plaży, 

WM – teren 
wód morskich 

KP - teren 
komunikacji 

pieszo- 
-rowerowej 

KD - teren 
komunikacji 

drogowej 
publicznej 

Rozporządzenie morskie 
(2017) 

T – transport 
*Ip (Fp) – 

funkcjonowani
e portu 

*Sm - marina 

W - sztuczne 
wyspy 

i konstrukcje 
*Ds - kulturowe 

waterfronty 

S - turystyka, 
sport i 

rekreacja 

W - sztuczne 
wyspy 

i konstrukcje 

W - sztuczne 
wyspy 

i konstrukcje 

RÓŻNICA OZNACZENIA 
FUNKCJI OBSZARU 
MORSKIEGO I LĄDOWEGO 

tak tak tak tak tak 

KONFLIKT PLANISTYCZNY 
ZIDENTYFIKOWANY W 
ZAKRESIE FUNKCJI 

tak tak tak nie nie 

PROBLEM ZWIĄZANY Z 
RÓŻNICĄ ZAPISÓW 
PLANISTYCZNYCH 
DOTYCZĄCYCH FUNKCJI 

istotny istotny istotny istotny istotny 

*Oznaczenie wynikające z praktyki sporządzania planów morskich, nieuwzględnione w rozporządzeniu 
 Źródło: opracowanie własne 

Wniosek 5) Zasadnym byłoby wprowadzenie narzędzia planistycznego, które obejmowałoby swoim 
zasięgiem zarówno obszar morski jak i lądowy. Należałoby rozważyć czy we wszystkich (lub w jakich 
przypadkach, na jakich obszarach) plan zagospodarowania przestrzennego powinien obejmować 
jednocześnie obszar wody i lądu oraz który organ byłby odpowiedzialny za jego sporządzanie, został 
potwierdzony. Wszyscy eksperci byli zgodni w tym, że wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego 
obejmującego wodę i ląd dla wszystkich obszarów na styku morza i lądu jest bezzasadne i wymagało by 
zbyt dużych zmian prawnych. Jednak, większość z nich stwierdziła, że obszary portów morskich z racji na 
swoją specyfikę, powinny być objęte jednym planem obejmującym zarówno wody morskie w zakresie 
wewnętrznych wód portowych jak obszary lądowe w granicach administracyjnych portów. Planowanie 

                                                           
62 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2021, poz. 2404). 
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obszarów portowych w ramach dwóch osobnych planów jest kłopotliwe, głównie ze względu na 
konieczność zaprojektowania rozbudowy elementów infrastruktury portowej takiej jak pirsy, falochrony, 
nabrzeża, baseny portowe w sposób skoordynowany i kompleksowy. Jest to utrudnione w momencie 
prowadzenia dwóch osobnych procedur planistycznych często rozbieżnych w czasie. Zasadność 
wprowadzenia jednego planu dla obszaru morza i lądu w ramach poszczególnych typów niebieskich 
przestrzeni publicznych w odniesieniu do występowania infrastruktury portowej oznaczono w Tabeli 57. 

Wszyscy specjaliści uważają, że urząd morski jest organem, który najlepiej spełni rolę planowania 
obszarów morza terytorialnego oraz wyłącznej strefy ekonomicznej. Jeśli chodzi jednak o morskie wody 
wewnętrzne oraz przybrzeżną część morza terytorialnego, zdania ekspertów są zróżnicowane co do tego, 
który z organów powinien pełnić wiodącą rolę w procesie planowania. W wypadku wód portowych, 
projektanci, których doświadczenie zawodowe wywodzi się z planowania lądowego, twierdzili, że porty 
morskie powinny wchodzić w zakres miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
sporządzanych przez władze gminy w uzgodnieniu z urzędem morskim oraz zarządem portu. Specjaliści, 
których polem ekspertyzy jest ściśle obszar morski uważali jednak, że to zadanie powinno pozostać 
w obowiązkach urzędu morskiego. Urząd morski posiada kompetencje w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa na obszarze morza i w strefie brzegowej oraz jako organ państwowy jest bardziej 
niezależny od wpływu lokalnych środowisk niż władze gminy i ma możliwości zarządzania strefą styku 
morza i lądu w skali ponadlokalnej. Stwierdzili oni jednak, że warto byłoby wypracować narzędzie, które 
pozwalałoby na stworzenie planu w ramach współpracy pomiędzy organami administracji morskiej 
a samorządem gminnym na obszarach w granicach portów. Jeden z ekspertów zasugerował innowację 
polegającą na koordynacji planu morskiego oraz lądowego w strefie styku morza i lądu (obejmującej pas 
techniczny oraz pasmo morskich wód przybrzeżnych o szerokości około 500 m) poprzez równoległe 
sporządzanie tych planów przez urząd morski oraz władze gminy przybrzeżnej z wprowadzeniem 
łączonych dyskusji i konsultacji publicznych.  

Zwrócono uwagę na konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy tymi organami poprzez 
wypracowanie wspólnego języka planistycznego wymianę doświadczeń, prowadzenie procesów 
sporządzania planów równolegle w pewnych elementach procedury oraz opracowanie wspólnego planu 
strategicznego dla strefy styku morza i lądu. Ponadto, niektórzy specjaliści zauważyli konieczność objęcia 
obszarów morskich w zakresie akwenów morskich wód wewnętrznych takich jak np. Zatoka Gdańska 
dokumentami planistycznymi na szczeblu regionalnym czyli m.in. planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa.  

Tabela 57 Zasadność wprowadzenia jednego planu dla obszaru morza i lądu w ramach poszczególnych typów niebieskich 
przestrzeni publicznych w odniesieniu do występowania infrastruktury portowej 

 WODNY 
WĘZEŁ 

BULRAW 
NADWODNY 

KĄPIELISKO PIRS, MOLO MOST 

WYSTĘPOWANIE 
ELEMENTÓW 

INFRASTRUKTURY 
PORTOWEJ 

tak tak nie tak Nie 

ZASADNOŚĆ 
WPROWADZENIA 

JEDNEGO PLANU DLA 
OBSZARU MORZA I LĄDU 

istnieje istnieje (na 
terenie 
portu) 

nie istnieje (na 
terenie 
portu) 

Nie 

Źródło: opracowanie własne 

Wniosek 6) Zasadnym byłoby zastosowanie wybranych rozwiązań stosowanych już w planowaniu 
obszarów morskich oraz lądowych do obu rodzajów dokumentów planistycznych w celu poprawy 
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koordynacji planowania na styku morza i lądu, został potwierdzony. Chociaż eksperci jednogłośnie 
stwierdzili, że nie ma konieczności wprowadzania nowego narzędzia planistycznego obejmującego morze 
i ląd, to zwrócili uwagę na zasadność zastosowania pewnych elementów zarówno planów lądowych jak 
i morskich, które mogłyby być zastosowane w obu procedurach planistycznych. Większość ekspertów 
uznało, że należałoby wzbogacić procedurę planów morskich o analizę zasadności podejmowania planu 
w określonych granicach i skali oraz określenie celu planu przed przystąpieniem do planu szczegółowego, 
tak jak ma to miejsce w wypadku procedury miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 
lądzie. Z kolei cennym elementem procedury sporządzania planów morskich okazał się sposób 
konstruowania ustaleń szczegółowych w formie ujednoliconej karty akwenów. Większość ekspertów 
stwierdziło także, że sposób wyznaczania granicy w planach morskich z dostosowaniem jej do linii brzegu 
morskiego jest elementem, który powinien być także zastosowany w planach lądowych. Ponadto, zwrócili 
oni uwagę na konieczność zwiększenia liczby konsultacji społecznych oraz wykorzystania uporządkowanej 
wiedzy z zakresu użytkowania i zagospodarowania obszarów morskich wypracowanych w planowaniu 
morskim. Poza tym pojedynczy eksperci wskazywali na możliwość zastosowania nomenklatury 
ugruntowanej w planowaniu przestrzennym w ramach planów lądowych, rozszerzenie zakresu funkcji 
podstawowych o pewne funkcje występujące na lądzie, wdrożenie procedury odwoławczej od 
rozstrzygnięć planu czy wprowadzenia pewnych zmian w kolejności prowadzenia procedury uzgadniania 
planu na wzór planów lądowych. Powyższe uwagi odnoszą się w większości do sposobu prowadzenia 
procedury planistycznej i dotyczą wszystkich typów niebieskich przestrzeni publicznych analizowanych na 
tym etapie (Tabela 58). 

Tabela 58 Zasadność wprowadzenia wybranych elementów planów obszarów morskich oraz lądowych dla poszczególnych 
typów niebieskich przestrzeni publicznych 

 WODNY 
WĘZEŁ 

BULRAW 
NADWODNY 

KĄPIELISKO PIRS, MOLO MOST 

WPROWADZENIE 
ANALIZY ZASADNOŚCI 

PODEJMOWANIA PLANU 

tak tak tak tak Tak 

WPROWADZENIE KART 
AKWENÓW / TERENÓW 

tak tak tak tak Tak 

WPROWADZENIE 
GRANICY PLANU 

ZGODNEJ Z LINIĄ BRZEGU 
MORSKIEGO 

tak 
(szczególnie 

istotne) 

tak 
(szczególnie 

istotne) 

tak tak 
(szczególnie 

istotne) 

nieistotne 

Źródło: opracowanie własne 

Wniosek 7) Wskazanym byłoby zwiększenie efektywności przeprowadzanych konsultacji publicznych 
w procedurze planów lądowych i morskich w celu rozwiązania konfliktów dotyczących strefy styku morza 
i lądu pomiędzy interesariuszami, które często istniały jeszcze przed przystąpieniem do procedury 
planistycznej, został częściowo potwierdzony. Eksperci w większości wskazali, że interesariusze biorący 
udział w dyskusjach publicznych mieli pewne problemy w interpretacji zapisów planów morskich. Poza 
tym, często występowały problemy w zrozumieniu zakresu tych planów- odbiorcy często rozumieli zapisy 
planów morskich jako odnoszące się do terenów przybrzeżnych. To może oznaczać, że w celu uzyskania 
efektywnego procesu konsultacji publicznych należy prowadzić działania edukacyjne zwiększające 
świadomość odbiorców w aspekcie konstrukcji tego stosunkowo nowego narzędzia planistycznego, co 
zostało silnie podkreślone przez ekspertów związanych ze środowiskiem morskim. Na podstawie 
zasygnalizowanych problemów interesariuszy można także wnioskować, że dla odbiorców planu 
naturalnym jest postrzeganie planu obszarów morskich w kontekście przybrzeżnych terenów lądowych. 
Można wnioskować, że wartościowym byłoby powiązanie procedury sporządzania stycznych planów 
lądowych i morskich w pewnym zakresie. Niektórzy z ekspertów zwrócili także uwagę na konieczność 



244 
 

zwiększenia liczby konsultacji społecznych wzorem praktyki planów morskich, a także na konieczność 
udziału niezależnego moderatora w przeprowadzanych konsultacjach.  

W opiniach ekspertów zauważono dwa kierunki związane z promowaną metodą rozwoju planowania 
przestrzennego strefy styku morza i lądu. Jeden z kierunków ma charakter priorytetyzujący rolę 
administracji morskiej w planowaniu strefy styku morza i lądu, drugi zaś charakteryzuje się dążeniem do 
zwiększenia roli samorządów lokalnych w planowaniu obszaru na styku morza i lądu. Pierwszy 
z wymienionych kierunków promowany jest przez specjalistów, którzy podkreślają rolę organu 
administracji morskiej jako przewodnią w dążeniu do zrównoważonego rozwoju obszaru na styku morza 
i lądu. Ich zdaniem, urząd morski jako organ administracji państwowej jest organem obiektywnym 
i niezależnym od wpływów środowisk lokalnych, a z racji na swoje pole ekspertyzy oraz obszerne 
doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa na obszarach morskich i terenach przybrzeżnych, jest najbardziej 
właściwym organem do planowania obszarów morskich. Zwolennikami drugiego, bardziej otwartego na 
zmiany w obecnym systemie prawnym kierunku, są eksperci, którzy posiadają doświadczenie 
w planowaniu przestrzennym obszaru lądowego. Większość specjalistów związanych z planowaniem na 
lądzie jest zdania, że nowa dziedzina jaką jest planowanie obszarów morskich powinna w większym 
stopniu korzystać z wieloletnich doświadczeń wypracowanych w planowaniu przestrzennym obszarów 
lądowych. W większości uważają, że samorząd lokalny powinien objąć (częściowo lub w całości) 
kompetencje do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego na morskich wodach 
wewnętrznych oraz morzu terytorialnym o określonej szerokości. 

Poza powyższymi wnioskami, eksperci posiadający doświadczenie w lądowym planowaniu przestrzennym, 
zgłosili konieczność weryfikacji ustaleń planów morskich przez organy niezależne od siebie na różnych 
szczeblach administracyjnych. Taka weryfikacja ma miejsce w wypadku planów lądowych, gdzie plany 
sporządzane przez władze gminy na szczeblu lokalnym weryfikowane są przez wojewodę.  

Ponadto, podniesiono kwestię konieczności wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących większej liczby 
konsultacji publicznych. W chwili obecnej, zarówno procedura sporządzania planów lądowych jak 
i morskich prawnie musi obejmować jedno wyłożenie do publicznego wglądu. Powszechną praktyką 
w planowaniu morskim stało się przeprowadzenie co najmniej dwóch konsultacji publicznych. Na chwilę 
obecną nie ma jednak regulacji w kwestii obowiązku rozpatrzenia i odniesienia się do złożonych uwag 
podczas dodatkowych konsultacji. Ważnym aspektem poruszonym w dyskusjach z planistami zajmującymi 
się zarówno obszarami lądu  jak i morza, jest także konieczność ujednolicenia procedury wydawania 
decyzji o lokalizacji inwestycji na obszarze styku lądu i wody (np. pomosty, kąpieliska, mosty) przez organy 
administracji morskiej od strony morza oraz władze lokalne od strony lądu.  

36. Skoordynowane planowanie przestrzenne - dobre praktyki i możliwość ich adaptacji 
w warunkach polskich 

Dyrektywa 2014/89/UE63 ustanowiła ramy planowania przestrzennego obszarów morskich dla państw 
członkowskich Unii Europejskiej, jednocześnie nakładając na nie obowiązek sporządzenia planu 
zagospodarowania obszarów morskich. Jednak w niektórych europejskich krajach, pierwsze plany 
zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich wprowadzone zostały już w pierwszej dekadzie 
XXI w., co opisano w części II (patrz: rozdział 10). Europa, ma już zatem pewną ekspertyzę w dziedzinie 
planowania morskiego, z której można czerpać wiedzę poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk 
pomiędzy krajami nadbałtyckimi.  

                                                           
63 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania 
przestrzennego obszarów morskich 
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Rycina 71 Obszar objęty planowaniem obszarów morskich w regionie Morza Bałtyckiego; źródło: opracowanie własne na 
podstawie danych maritime-spatial-planning.ec.europa.eu/sea-basins/baltic-sea-0, dostęp 10.02.2022 r. 

W ramach poszukiwania rozwiązań poprawiających koordynację planistyczną na styku morza i lądu 
w Polsce przeanalizowano obowiązujący system planistyczny w wybranych krajach posiadających już 
obowiązujące plany obszarów morskich. Do analizy studiów przypadków wybrano Niemcy oraz Danię, 
które stanowić mogą inspirację do podjęcia działań w dziedzinie planowania przestrzennego ze względu 
na podobną charakterystykę przestrzenną, a także w pewnym sensie prawno-administracyjną. Są to 
rozwinięte kraje członkowskie Unii Europejskiej, zlokalizowane w regionie Morza Bałtyckiego, które 
sąsiadują z Polską od strony granic morskich. Oba z nich posiadają obowiązujące plany obszarów morskich 
oraz zbliżone systemy prawno-administracyjne dotyczące planowania przestrzennego. Na Rycinie 71 
przedstawiono obszary morskie objęte planowaniem przestrzennym w krajach sąsiadujących z Polską, 
z oznaczeniem krajów poddanych analizie porównawczej. Wybrane studia przypadków zostały 
przeanalizowane pod kątem ram prawnych dotyczących planowania obszarów morskich, powiązań 
pomiędzy planami obszarów morskich i lądowych oraz możliwości zastosowania dobrych praktyk do 
systemu planistycznego w Polsce.  

36.1. Planowanie przestrzeni na styku morza i lądu w Niemczech 

36.1.1. Planowanie obszarów morskich w Niemczech 

Planowanie przestrzenne obszarów morskich w Niemczech zostało wdrożone jeszcze przed wejściem 
w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego 
obszarów morskich z 2014 roku. Plany obejmujące obszary morskie stanowić miały narzędzie do 
wdrażania postanowień Zintegrowanej Polityki Morskiej Niemiec. Główną przyczyną objęcia planowaniem 
nie tylko obszarów lądowych, ale także morskich, była presja inwestycji związanych z morską energetyką 
wiatrową i konieczność wprowadzenia spójnych regulacji przestrzennych w sprawie inwestycji z tego 
zakresu. Obszary morskie objęte planami zagospodarowania przestrzennego w Niemczech oznaczono na 
Rycinie 72. 
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Rycina 72 Akweny objęte obowiązującymi planami obszarów morskich w Niemczech; źródło: maritime-spatial-
planning.ec.europa.eu/countries/germany, dostęp 10.02.2022 r. 

Morskie planowanie przestrzenne w Niemczech odbywa się na dwóch poziomach administracyjnych: 
krajowym oraz stanowym (landy). Ramy prawne dotyczące planowania przestrzennego w Niemczech 
reguluje federalna Ustawa o planowaniu przestrzennym (Raumordnungsgesetz - ROG), która została 
zaktualizowana w 2014 roku w celu umożliwienia władzom krajowym sporządzenia planu obszarów 
morskich dla wyłącznej strefy ekonomicznej (Douvere i Ehler, 2009). Planowanie obszarów morskich 
regulowane jest także przez prawo federalne poszczególnych landów (Landesplanungsgesetz).  

Planowanie przestrzenne na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej należy do kompetencji władz 
krajowych. Obszar ten objęty został nowym planem zagospodarowania przestrzennego sporządzonym 
przez władze krajowe. Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna, zgodnie z nowelizacją ustawy 
dotyczącej planowania przestrzennego z 2014 roku, stała się organem odpowiedzialnym za sporządzenie 
planu zagospodarowania przestrzennego i związanego z nim raportu środowiskowego dla akwenu Morza 
Północnego i Morza Bałtyckiego w granicach administracyjnych państwa. Prace nad planem dla wyłącznej 
strefy ekonomicznej rozpoczęły się na początku XXI w., głównie pod wpływem konieczności 
skoordynowania rosnącej liczby planowanych morskich elektrowni wiatrowych (Douvere i Ehler, 2009). 
Morskie plany zagospodarowania przestrzennego dla wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Północnego 
i Morza Bałtyckiego obowiązują w Niemczech od 2009 roku. Aktualizacja planów została zakończona, 
a skorygowane plany niemieckiej wyłącznej strefy ekonomicznej weszły w życie 1 września 2021 r64. 

Celem morskiego planowania przestrzennego na morzu terytorialnym, oprócz umożliwienia szybkiej 
realizacji planów inwestycyjnych związanych z morską energetyką wiatrową, była konieczność 
efektywnego zarządzania konfliktami funkcjonalnymi pomiędzy pozyskiwaniem energii odnawialnej, 
turystyką, ochroną przyrody oraz żeglugą i rybołówstwem. Objęcie stanowymi planami przestrzennymi 
obszaru morza terytorialnego ma na celu także wzmocnienie zintegrowanego zarządzania strefą 

                                                           
64 https://maritime-spatial-planning.ec.europa.eu/countries/germany dostęp 10.02.2022 r. 

https://maritime-spatial-planning.ec.europa.eu/countries/germany
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przybrzeżną na poziomie strategicznym (Douvere, Ehler, 2009). 

Planowanie przestrzenne w Niemczech, zarówno na obszarach morza terytorialnego jak i na obszarach 
lądowych należy do kompetencji landów. To władze poszczególnych landów stanowią o strategii rozwoju 
przestrzennego na ich obszarach. Na poziomie stanowym planowanie obszarów morskich zapewnione 
zostało poprzez poszerzenie zakresu istniejących już wcześniej narzędzi planistycznych stosowanych na 
obszarach lądowych na akweny morskie. Plany zagospodarowania przestrzennego landów objęły swoim 
zasięgiem akwen morza terytorialnego, czyli pasmo akwenu morskiego o szerokości 12 mil morskich od 
linii brzegu. Plany obszarów morskich dla morza terytorialnego, które znajdują się w granicach 
administracyjnych landów, sporządzane są zatem przez władze landów przybrzeżnych. Pierwsze plany 
obszarów morskich powstały w Niemczech w roku 2005 i 2006 na obszarze Maklemburgii i Dolnej Saksonii 
(Drankier, 2012). Sama idea planowania przestrzennego na morzu wprowadzona została jednak 
w Niemczech znacznie wcześniej. W latach 80-tych XX w. zauważono już tam znaczną intensyfikację 
użytkowania obszarów morskich i postulowano rozszerzenie dotychczasowego zakresu planowania 
lądowego na morskie wody przybrzeżne (Jay i in., 2012).  

Dla terytorialnych obszarów morskich sporządzono do tej pory trzy plany: dla regionu Szlezwik-Holsztyn 
(przyjęty w 2010 roku i zaktualizowany w 2021 roku), dla Meklemburgii-Pomorze Przednie (przyjęty 
w 2016 roku) oraz dla Dolnej Saksonii (przyjęty w 2006 roku, zaktualizowany w 2008 i 2012 roku, obecnie 
podlega kolejnym pracom aktualizacyjnym)65. Poniżej omówione zostaną plany dla regionu Szlezwik-
Holsztyn oraz dla Meklemburgii-Pomorze Przednie, który ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z Polską 
jest szczególnie istotnym dokumentem w kontekście koordynacji planistycznej na granicy morza i lądu, 
a także na granicy krajowej. 

Głównym celem planu zagospodarowania przestrzennego dla regionu Szlezwik-Holsztyn jest 
zrównoważony rozwój przestrzenny, który uwzględnia potrzeby społeczne, gospodarcze oraz funkcje 
ekologiczne regionu i prowadzi do trwałego, zrównoważonego ładu. Szczególnie podkreślana jest 
konieczność zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi. Plan zagospodarowania 
przestrzennego dla regionu Szlezwik-Holsztyn dla obszarów terytorialnych Morza Bałtyckiego wyznacza 
akweny priorytetowe dla ochrony przyrody i środowiska, dla rozwoju infrastruktury morskich farm 
wiatrowych, dla turystyki w strefie styku morza i lądu, a także rozwoju żeglugi morskiej. Plan obejmuje 
rezerwaty przyrody i krajobrazu, obszary badawcze dla lokalizacji turbin wiatrowych oraz kluczowe 
obszary dla turystyki na wybrzeżach Niemieckich. Ponadto w planie określono obszary rozwoju tras 
żeglugowych, przy jednoczesnym umożliwieniu swobody żeglugi na obszarze morza terytorialnego, 
a także obszary rozwoju czterech najważniejszych portów morskich w regionie: Flensburg, Kilonia, 
Puttgarden i Lubeka. Rozstrzygnięcie konfliktów związanych ze strategicznymi inwestycjami na tym 
obszarze zostało zapewnione poprzez uzgodnienia z właściwymi ministerstwami już w początkowej fazie 
opracowania planu. Następnie plan podlegał uzgodnieniom z właściwymi organami administracyjnymi 
oraz konsultacjom społecznym (w tym publiczne prezentacje planu, konsultacje społeczne w formie 
online, spotkania z grupami interesariuszy). Dania jako państwo sąsiadujące również została uwzględniona 
w procesie opiniowania ustaleń planu. Integralną częścią planu jest raport o oddziaływaniu ustaleń planu 
na środowisko (SEA), który powstał równolegle z planem zagospodarowania przestrzennego66. Plan 
zagospodarowania przestrzennego dla regionu Szlezwik-Holsztyn został opracowany w skali 1:300 000 
(Rycina 73). 
 

                                                           
65 https://maritime-spatial-planning.ec.europa.eu/countries/germany dostęp 10.02.2022 r. 
66 https://maritime-spatial-planning.ec.europa.eu/countries/germany dostęp 10.02.2022 r. 

https://maritime-spatial-planning.ec.europa.eu/countries/germany
https://maritime-spatial-planning.ec.europa.eu/countries/germany
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Rycina 73 Wyrys z planu dla landu Szlezwik-Holsztyn; źródło: https://www.bolapla-sh.de/verfahren/08a87722-3242-11ec-badd-

0050569710bc/public/detail dostęp 10.02.2022 r. 

Głównym celem planu zagospodarowania przestrzennego dla regionu Meklemburgia-Pomorze Przednie 
jest dążenie do zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem potrzeb społeczno-gospodarczych, 
z jednoczesną ochroną funkcji środowiskowych na tym obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego 
uwzględnia uwarunkowania związane ze zmianami demograficznymi, wzrostem znaczenia centralnych 
ośrodków miejskich i aglomeracji, potrzebami związanymi z eksploatacją złóż kopalnych, zmianami 
klimatu szczególnie w strefie przybrzeżnej. Plan został opracowany w skali 1:250 000 (Rycina 74). 

 
Rycina 74 Wyrys z planu dla landu Maklemburgii - Pomorze Przednie; źródło: https://www.regierung-

mv.de/Landesregierung/wm/Raumordnung/Landesraumentwicklungsprogramm/aktuelles-Programm/ dostęp 10.02.2022 r. 

Plan wyznacza przede wszystkim główne obszary rozwoju gospodarczego związane z przemysłem, 
turystyką oraz rolnictwem, a także obszary rozwoju infrastruktury energii odnawialnej oraz ochrony 
przyrody i krajobrazu. Na terenie lądu wyznaczono tereny przemysłowe o randze ogólnokrajowej, w tym 

https://www.bolapla-sh.de/verfahren/08a87722-3242-11ec-badd-0050569710bc/public/detail
https://www.bolapla-sh.de/verfahren/08a87722-3242-11ec-badd-0050569710bc/public/detail
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Raumordnung/Landesraumentwicklungsprogramm/aktuelles-Programm/
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Raumordnung/Landesraumentwicklungsprogramm/aktuelles-Programm/
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obszary rozwoju portów, tereny zarezerwowane dla rolnictwa oraz tereny zarezerwowane dla turystyki 
na terenach wiejskich i podmiejskich. Zarówno na terenie lądu jak i na akwenie przybrzeżnym wyznaczono 
obszary zastrzeżone i priorytetowe ze względu na ochronę przyrody i krajobrazu, a także obszary istotne 
dla ochrony przeciwpowodziowej i ochrony wybrzeża. Ustalono warunki ramowe dla rozbudowy 
infrastruktury komunikacji lądowej oraz morskiej, w skoordynowany sposób wyznaczając główne szlaki 
komunikacyjne i węzły transportowe w postaci portów o różnej randze. Szczególne znaczenie 
z perspektywy planu na wzmocnienie współpracy w aspekcie komunikacji z Polską oraz z krajami 
w regionie Morza Bałtyckiego. Na obszarach morskich wyznaczono obszary zastrzeżone i priorytetowe dla 
użytkowania odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii wiatru oraz ustalono dla nich ramowe 
warunki rozwoju przestrzennego. Wyznaczono także tereny morskie zastrzeżone dla pozyskiwania 
surowców oraz morskie korytarze infrastruktury liniowej, czego nie zrobiono dla terenu lądu. Poza tym, 
w zakresie planowania obszaru morza, w planie znalazły się ustalenia dotyczące rozwoju rybołówstwa 
i urządzeń dla obsługi akwakultury (Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, 2016). 

36.1.2. Planowanie obszarów lądowych i relacje pomiędzy planami morskimi i lądowymi 

Planowanie przestrzenne na obszarach lądowych w Niemczech odbywa się na trzech szczeblach 
administracyjnych: krajowym, stanowym (landy) i lokalnym (gminy) (Rycina 75). Rząd określa podstawowe 
cele i zasady organizacji przestrzennej kraju za pomocą ustaw i rozporządzeń prawnych. Głównymi aktami 
prawnymi regulującymi planowanie przestrzenne są: Ustawa o planowaniu przestrzennym (ROG), 
Rozporządzenie w sprawie planowania regionalnego (RoV), Kodeks budowlany (BauGB) i Federalne Prawo 
Budowlane (BauNVO). Na poziomie krajowym ustanawiane są ogólne regulacje dotyczące regionalnego 
i lokalnego planowania przestrzennego: rodzaje planów przestrzennych, zakres tych planów, procedury 
tworzenia planów, w tym udział obywateli itp. W Niemczech nie obowiązuje jednak koncepcja 
zagospodarowania przestrzennego obejmująca terytorium całego kraju. Na poziomie krajowym 
opracowywane są jedynie regulacje prawne oraz dokumenty strategiczne, a jedynym planem 
zagospodarowania przestrzennego sporządzanym przez rząd jest plan obszarów morskich dla wyłącznej 
strefy ekonomicznej. 

 
Rycina 75 System planowania przestrzennego w Niemczech; źródło: opracowanie własne na podstawie Akademie für 

Raumforschung und Landesplanung - ARL (2008) https://www.arl-net.de/ dostęp 10.02.2022 r. 

Na obszarach lądowych, planem przestrzennym o najszerszym zasięgu jest zatem plan na szczeblu 
stanowym, który obejmuje swoim zasięgiem zarówno terytorium landu jak i morze terytorialne. Oprócz 
planów stanowych sporządzane są także dodatkowe plany regionalne obejmujące wybrane fragmenty 
landów, które jednak w większości dedykowane są strategii przeciwpowodziowej (83 spośród 111 planów 
regionalnych stanowi strategię poświęconą obszarom powodziowym i ochronie przeciwpowodziowej) 
(Scharmann, 2020). 
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Rycina 76 Przykład przygotowawczego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Greifswald; źródło: 
https://www.greifswald.de/ dostęp 10.02.2022 r. 

Oprócz planów na szczeblu stanowym sporządzane są także bardziej szczegółowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, które opracowywane są na podstawie Federalnego Prawa 
Budowlanego oraz Kodeksu Budowlanego. Wiele samorządów lokalnych, chociaż nie ma prawnego 
obowiązku, opracowuje plan strategiczny dotyczący rozwoju przestrzennego i funkcjonalnego miasta lub 
gminy. Cele rozwoju przestrzennego opracowywane są zazwyczaj na okres od 10 do 30 lat. Strategiczny 
plan rozwoju nie jest jednak wiążącym aktem prawnym. Jednostki samorządowe, w oparciu o plan 
stanowy, sporządzają Plan F, czyli przygotowawczy plan zagospodarowania przestrzennego, w skali od 
1:5000 do 1:50 000 (Rycina 76) oraz Plan B, czyli obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, 
dla wybranych obszarów w skali od 1:500 do 1:5000, który stanowi pewien rodzaj planu budowlanego 
odnoszący się do konkretnych inwestycji podmiotów prywatnych (Rycina 77 i 78).  

Przygotowawczy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje cały obszar gminy. Jest on 

dokumentem wiążącym dla instytucji publicznych, natomiast podmioty prywatne nie mogą na jego 

podstawie uzyskać pozwolenia na budowę. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego jest 

bardziej szczegółowy i zawiera ustalenia dotyczące funkcji terenu i intensywności zagospodarowania. 

Ustalenia żadnego z tych planów nie obejmują jednak obszaru wód morskich. Plan obowiązujący powinien 

być spójny z Planem F, a jeśli w związku z planowaną inwestycją konieczna jest zmiana planu, to może on 

zostać zaktualizowany w równoległej procedurze  (Scharmann, 2020). Federalna ustawa o planowaniu 

przestrzennym wymaga, aby plany F i B były zgodne z planami przestrzennymi opracowanymi na szczeblu 

stanowym67. Organy sporządzające plany na szczeblu lokalnym mają obowiązek przeprowadzenia 

konsultacji publicznych. Prawnie wymagane są dwie dyskusje publiczne: jedna w początkowej fazie 

projektowania, oraz druga dotycząca już szczegółowo opracowanego projektu. Wnioski i uwagi złożone 

do planu przez interesariuszy muszą zostać wzięte pod uwagę przy ostatecznej wersji planu, w przeciwnym 

razie interesariusze mają prawo wniesienie o sądowne rozstrzygnięcie sprawy68.  

                                                           
67 https://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/general/germany/index_e.html dostęp 10.02.2022 r. 
68 https://internationalplanninglaw.net.technion.ac.il/files/2013/09/ISW-Spatial-Planning-Germany.pdf dostęp 
10.02.2022 r. 

https://www.greifswald.de/
https://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/general/germany/index_e.html
https://internationalplanninglaw.net.technion.ac.il/files/2013/09/ISW-Spatial-Planning-Germany.pdf
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Rycina 77 Tereny objęte obowiązującymi planami przestrzennymi w nadmorskim mieście Greifswald; źródło: 

https://www.greifswald.de/ dostęp 10.02.2022 r. 

 
Rycina 78 Przykład obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Hafen Ladebow w mieście Greifswald; 

źródło: https://www.greifswald.de/ dostęp 10.02.2022 r. 

Koordynowanie planowania na obszarze morza i lądu w Niemczech odbywa się zatem na poziomie 
regionalnym w formie planu zagospodarowania przestrzennego landu, który obejmuje zarówno obszary 
morskie jak i lądowe. Plan ten stanowi szeroką wizję rozwoju przestrzennego i funkcjonalnego całej strefy 
styku morza i lądu w regionie, co pozwala na strategiczną koordynację inwestycji. Sporządzanie planu na 
obszarze morza i lądu przez jeden organ w ramach jednej procedury sprzyja uniknięciu problemów 

https://www.greifswald.de/
https://www.greifswald.de/
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związanych ze zmienną linią brzegu morskiego oraz potencjalnie kolidującymi ze sobą interesami 
podmiotów zarządzających obszarem morskim i lądowym. W kwestii powiązań funkcjonalnych, plan 
obszarów morskich w szczególności bierze pod uwagę powiązania w zakresie turystyki, ochrony przyrody 
i krajobrazu, ochrony wybrzeża, rozwoju infrastruktury komunikacji lądowej oraz morskiej wraz 
z infrastrukturą węzłową w postaci lokalizacji portów morskich. 

Ustalenia planu są jednak bardzo ogólne i mają raczej charakter strategiczny dla rozwoju regionu. Kwestie 
dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznych na styku morza i lądu w miastach portowych nie 
zostały szczególnie opisane w odniesieniu do akwenów morskich, a przygotowawcze i obowiązujące plany 
zagospodarowania przestrzennego obejmują swoim zakresem wyłącznie obszary lądowe. Ponadto, nie 
sporządzono do tej pory opracowań planistycznych dla obszarów portów w zakresie wód morskich, które 
szczegółowo odnosiłyby się do ich rozwoju. Rozwój przestrzeni portowych bazuje na strategii 
sporządzanej przez zarządy portów, natomiast nie jest on opracowywany w ramach dokumentów 
planistycznych. W tym wypadku, mimo opracowanej regionalnej strategii rozwoju przestrzennego na 
styku morza i lądu, problemem może być brak szczegółowości planu morskiego i związane z tym problemy 
w zapewnieniu spójnego i harmonijnego rozwoju niebieskich przestrzeni publicznych na poziomie 
lokalnym w miastach portowych. W wypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego, przez władze lokalne wydawana jest decyzja o lokalizacji danej inwestycji na terenie 
gminy. W wypadku akwenów morskich pozwolenia na inwestycje na obszarze morza terytorialnego, które 
znajduje się w granicach administracyjnych poszczególnych landów, wydawane są przez właściwe 
terytorialnie władze landów. 

36.2. Planowanie przestrzenne na styku morza i lądu w Danii 

36.2.1. Planowanie obszarów morskich w Danii 

Planowanie przestrzenne obszarów morskich w Danii, podobnie jak w Polsce, zostało wdrożone po 
ogłoszeniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego 
obszarów morskich z 2014 roku. Podstawą prawną planowania obszarów morskich w Danii jest przyjęta 
w 2016 roku Ustawa o planowaniu przestrzennym obszarów morskich, która stanowi transpozycję 
przepisów unijnych na prawo krajowe Danii. Planowanie morskie obejmuje wody wewnętrzne, morze 
terytorialne oraz wyłączną strefę ekonomiczną wchodzące w granice państwa. Organem 
odpowiedzialnym za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich jest 
Duński Urząd Morski podlegający Ministerstwu Biznesu i Wzrostu. Ministerstwo to odpowiedzialne jest za 
organizację i wykorzystanie najlepszych dostępnych danych dotyczących obszarów morskich.  Utworzenie 
bazy danych geograficznych dotyczących obszarów morskich powierzono Agencji Geodata, podlegającej 
Ministerstwu Energii, Dostaw i Klimatu. Plan zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich jest 
wiążący dla władz duńskich, które w oparciu o ustalenia planu wydają koncesje oraz decyzje o lokalizacji 
planowanych inwestycji. Plan morski określa ramy rozwoju przestrzennego obszarów morskich, jednak 
dokument ten nie stanowi podstawy do uzyskania pozwolenia na realizację konkretnej inwestycji. 
Potencjalni inwestorzy muszą zatem wciąż ubiegać się o wydanie odpowiednich decyzji przez właściwe 
państwowe organy sektorowe. Plan ten sporządzony został na okres 10 lat, w trakcie których dopuszczono 
możliwość dokonywania korekt planu lub jego zmian. Zmiany zostaną wdrożone w postaci nowelizacja 
rozporządzenia wykonawczego i będą musiały zostać wyłożone do konsultacji społecznych co najmniej na 
8 tygodni przed ich prawomocnym przyjęciem. Jeśli propozycja aktualizacji pociągnie za sobą rozległe 
zmiany w planie morskim, aktualizacja zostanie wdrożona w formie nowego planu morskiego, który 
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zostanie wyłożony do konsultacji społecznych co najmniej 6 miesięcy przed przyjęciem nowego planu69. 

Celem planu jest zachowanie elastyczności w obliczu dynamicznego rozwoju obszaru morskiego 
i przybrzeżnego. Aby to osiągnąć, w planie często na potrzeby konkretnej funkcji dominującej wyznaczono 
większy obszar docelowo ma zostać przez nią zajęty, tak aby dostosować lokalizację konkretnych 
inwestycji do aktualnej sytuacji i wymogów przepisów. Zapisy planu morskiego umożliwiają jednoczesne 
wprowadzenie różnych funkcji na danym akwenie o ile nie kolidują one ze sobą. W zdecydowanej 
większości przypadków będzie to jednak zależeć od szczegółowej oceny, czy możliwe jest wykorzystywać 
danego obszaru do różnych celów na etapie uzyskiwania pozwoleń na realizację inwestycji. Oprócz tego, 
do momentu użytkowania akwenu na funkcje przewidziane w planie możliwe jest wykorzystanie go na 
potrzeby dotychczas prowadzonych działalności na tym obszarze. Niektóre z funkcji mogą być 
wykonywane na danych akwenach bez uzyskania stosownych zezwoleń o ile nie stanowią one zagrożenia 
na tym obszarze, tak jak np. żegluga swobodna czy turystyka i rekreacja lub na podstawie przepisów 
odrębnych, tak jak ochrona środowiska i przyrody70.  

Proces planowania przestrzennego w Danii bierze pod uwagę interakcje pomiędzy obszarem lądu i morza. 
W planie uwzględniono funkcje sąsiadujących terenów przybrzeżnych, powiązania infrastrukturalne, 
a także połączenia komunikacyjne poprzez wprowadzenie funkcji akwenu: infrastruktury komunikacji 
(mosty i tunele). Dla większości akwenów przybrzeżnych nie wyznaczono funkcji, które w sposób stały 
mogłyby zakłócić chociażby takie funkcje terenów lądowych jak rozwój portów, ochrona wybrzeża, 
rybołówstwo czy turystyka i rekreacja71.  

Pierwszy duński plan zagospodarowanie przestrzennego obszarów morskich wszedł w życie w marcu 2021 
roku. Na potrzeby sporządzenia tego planu powołano grupę koordynacyjną składającą się z około 60 
przedstawicieli władz morskich. Zgodnie z obowiązkami określonymi w duńskiej ustawie o planowaniu 
przestrzennym obszarów morskich plan ten został przygotowywany w porozumieniu z innymi 
ministerstwami, jak również z gminami nadmorskimi i odpowiednimi organizacjami pozarządowymi. 
W ramach procedury planistycznej przeprowadzono serię warsztatów oraz debat panelowych, a także 
gromadzono dane od interesariuszy poprzez różne narzędzia cyfrowe i platformy internetowe (Ramírez-
Monsalve, van Tatenhove, 2020).  

Sam przyjęty plan opublikowany jest na dedykowanym portalu internetowym w formie metadanych 
przestrzennych możliwych do odczytania, a także do pobrania72. Widok planu opublikowanego na stronie 
internetowej prezentuje Rycina 79. Elektroniczna forma publikacji planu obszarów morskich jest efektem 
wdrażania duńskiej polityki cyfryzacji danych przestrzennych opartej na metadanych, która ma na celu 
doprowadzenie do stworzenia wydajnej i skoordynowanej infrastruktury do cyfrowej publikacji danych 
geograficznych i przepisów prawnych. Do tej pory załączniki mapowe publikowane były jako obrazy lub 
tekst w Duńskim Dzienniku Ustaw lub niekiedy opracowywane były jako dokumenty mapowe ze 
współrzędnymi umożliwiającymi osadzenie zawartych w nich danych przestrzennych w państwowym 
cyfrowym systemie informacji przestrzennych. Ze względu na różnice w skali, jakości oraz dokładności tych 
opracowań, które utrudniały ich interpretację, postanowiono wdrożyć system gromadzenia i zarządzania 
danymi geograficznymi i prawnymi w formie cyfrowych platform zawierających opracowania w formie 

                                                           
69 Maritime Spatial Plan Explanatory Notes, Danish Maritime Authority, Maritime Spatial Plan Secretariat, 
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/dokument/esbokonventionen/danmarks-
havsplan/explanatory-notes.pdf , dostęp 22.02.2022 r. 
70 J.w. 
71 J.w. 
72 https://havplan.dk/en/page/info , dostęp 22.02.2022 r. 

https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/dokument/esbokonventionen/danmarks-havsplan/explanatory-notes.pdf%20,%20dostęp%2022.02.2022
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/dokument/esbokonventionen/danmarks-havsplan/explanatory-notes.pdf%20,%20dostęp%2022.02.2022
https://havplan.dk/en/page/info
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metadanych. Nad opracowaniem prawnie wiążących map duńskich w formie upublicznionych 
metadanych pracują obecnie Duński Urząd do spraw Biznesu i Duński Urząd Morski73. Cyfrowa mapa 
zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w Danii z oznaczeniem użytkowania akwenów 
i dotyczącymi ich przepisami stanowi część rozporządzenia wykonawczego. Na portalu mapowym 
udostępnione są także dane dotyczące istniejącego i planowanego użytkowania akwenów morskich, które 
nie są częścią rozporządzenia wykonawczego, które wyświetlane są na mapie planu w celach 
informacyjnych. Obejmują one informacje o turystyce, aktywnościach rekreacyjnych i dziedzictwie 
kulturowym. 

 
Rycina 79 Mapa planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w Danii opublikowana na portalu internetowym 
havplan.dk; źródło: https://havplan.dk/en/page/info , dostęp 22.02.2022 r. 

Rozporządzenie wykonawcze składa się z postanowień ogólnych, a także z oznaczeń użytkowania 
poszczególnych akwenów, które są wskazane na udostępnionej mapie planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów morskich. Rozporządzeniu w sprawie planu morskiego towarzyszy nota 
wyjaśniająca, która nie stanowi części aktu prawnego, jednak zawiera uzasadnienie planu oraz opis 
procedury jego powstawania74. 

                                                           
73 Legally Binding Digital Maps Recommendations for establishing an  infrastructure for digital publication of the 
geography of legal rules, https://iho.int/uploads/user/Inter-Regional%20Coordination/IRCC/IRCC13/IRCC13-
07E_brochure-on-legally-binding-digital-maps.pdf , dostęp 22.02.2022 r. 
74 https://havplan.dk/en/page/info dostęp 22.02.2022 r. 

file:///C:/Users/User/Downloads/havplan.dk/
https://havplan.dk/en/page/info
https://iho.int/uploads/user/Inter-Regional%20Coordination/IRCC/IRCC13/IRCC13-07E_brochure-on-legally-binding-digital-maps.pdf
https://iho.int/uploads/user/Inter-Regional%20Coordination/IRCC/IRCC13/IRCC13-07E_brochure-on-legally-binding-digital-maps.pdf
https://havplan.dk/en/page/info
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Rycina 80 Funkcje akwenów w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich Danii; źródło: opracowanie 
własne na podstawie Maritime Spatial Plan Explanatory Notes, 2021, Danish Maritime Authority 

Plan obszarów morskich wprowadza podział obszarów morskich na akweny o funkcji dominującej. Funkcje 
podzielone zostały na cztery główne kategorie: strefy rozwoju, strefy specjalne, strefy ochrony 
środowiska, strefy ogólne (Rycina 80). Strefa rozwoju ma głównie charakter ekonomiczny i przyczynia się 
do wzrostu gospodarczego kraju. W jej skład wchodzą funkcje: akwakultura (w różnym zakresie 
intensywności zagospodarowania), podwodny magazyn gazów, pozyskiwanie energii odnawialnej 
(wróżnym zakresie intensywności zagospodarowania), pozyskiwanie surowców – paliwa i gazy, 
pozyskiwanie surowców naturalnych, specjalistyczna infrastruktura transportu- mosty i tunele. Decyzje 
o lokalizacji inwestycji w tych akwenach mogą być wydawane wyłącznie na cele związane z wymienionymi 
funkcjami dominującymi na wyznaczonych dla nich akwenach. Strefa specjalna obejmuje takie funkcje 
akwenów jak: korytarze infrastruktury technicznej- kable, korytarze infrastruktury technicznej- rurociągi, 
obszary ochronne lotnictwa, obszary zalądowień, obszary przeznaczone do pogłębiania, czy tory wodne 
i korytarze żeglugowe. Decyzje o lokalizacji inwestycji o wymienionej funkcji mogą być wydane w tych 
akwenach, jednak nie wykluczono możliwości ich lokalizacji w innych obszarach morskich. Celem strefy 
ochrony środowiska jest ochrona przyrody i środowiska morskiego oraz zwiększenie bioróżnorodności. 
W strefie tej zawierają się następujące akweny: obszary strategii morskich, obszary Natura 2000, obszary 
chronione oraz rezerwaty przyrody. Strefa ogólnego użytkowania obejmuje wszystkie obszary w planie 
zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, które nie zostały przeznaczone pod inne cele. 
Większość akwenów przybrzeżnych zostało przydzielonych do ogólnego użytku w celu wprowadzenia na 
nich zakazu lokalizacji inwestycji uniemożliwiających prowadzenie funkcji silnie powiązanych ze strefą 
styku morza i lądu takich jak żeglarstwo, rybołówstwo, ochrona brzegu, rozwój portu czy turystyka 
i rekreacja. W planie morskim dopuszcza się prowadzenie działalności związanymi z funkcjami takimi jak: 
turystyka i rekreacja, swobodna żegluga czy rybołówstwo poza strefą ogólnego użytkowania (z wyjątkiem 
miejsc wykluczonych ustaleniami szczegółowymi dla danego akwenu). Dla przykładu, swoboda żeglugi 
obowiązuje nie tylko w strefie wód przybrzeżnych, ale również w okolicach akwenów z instalacjami 
morskich turbin wiatrowych czy na obszarach związanych z infrastrukturą techniczną.  
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36.2.2. Planowanie przestrzenne na lądzie i relacje pomiędzy planami morskimi i lądowymi 

W Danii planowanie przestrzenne realizowane jest na trzech poziomach: 

 krajowe plany przestrzenne, 

 regionalne plany i strategie przestrzenne, 

 lokalne plany przestrzenne (plany ogólne i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).  
Planowanie przestrzenne uregulowane jest na mocy duńskiej ustawy o planowaniu oraz poprzez ustalenia 
w strategiach krajowych. Ustawa o planowaniu została wydana przez parlament duński w 1991 roku i od 
tego czasu była wielokrotnie aktualizowana (obecnie obowiązuje ustawa z 2018 roku). Za opracowanie 
krajowego planu przestrzennego odpowiedzialne są ministerstwa właściwe. 

Od 2007 r. w Danii wprowadzono plan zagospodarowania przestrzennego na poziomie regionalnym. 
Nowe rady regionalne przygotowują plany zagospodarowania przestrzennego, które przedstawiają 
strategiczne wizje rozwoju każdego regionu. Plany te powstają we współpracy z radami gmin, 
przedsiębiorstwami, sąsiednimi radami regionalnymi innymi interesariuszami. Plan zagospodarowania 
przestrzennego regionu obejmuje przede wszystkim takie aspekty rozwoju przestrzennego jak: przyroda 
i środowisko oraz rekreacja, biznes i turystyka, usługi komercyjne i miejsca pracy edukacja i sport, kultura. 
Rada regionalna może zawrzeć w planie regionalnym wnioski dotyczące pewnych obszarów, których 
planowaniem powinny zająć się władze lokalne w danym regionie. Plany lokalne muszą być zgodne 
z regionalnym planem zagospodarowania przestrzennego (Ministry of the Environment in Denmark, 
2012). 

Planowanie lokalne pozostaje w kompetencjach władz gmin, odpowiedzialnych za opracowanie planów 
gminnych (obejmujących cały obszar gminy) oraz lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego75. 
W uzasadnionych przypadkach, plany gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
obejmują także obszary morskich wód przybrzeżnych.  

Plan gminy wprowadza ustalenia dotyczące rozwoju przestrzennego całej gminy oraz wyznacza ogólne 
ramy użytkowania gruntów – w tym przeznacza pewne grunty pod zabudowę. Miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, obejmujące mniejsze obszary w obrębie gminy, opracowywane są na 
podstawie ustaleń planu gminy. Plany miejscowe mogą różnić się zakresem i treścią ustaleń. Zazwyczaj 
plany lokalne regulują kwestię funkcji terenów, parcelacji gruntów, położenia i intensywności zabudowy, 
wyglądu budynków, układu komunikacyjnego. Niekiedy sporządzane są sektorowe miejscowe plany 
dotyczące np. krajobrazu czy wyglądu elewacji (Ministry of the Environment in Denmark, 2012). W celu 
realizacji wielkopowierzchniowej inwestycji na danym obszarze, musi być uchwalony miejscowy plan 
zagospodarowania dla tego terenu. W wypadku mniejszych inwestycji gmina może wydać decyzję 
o pozwoleniu na realizację przedsięwzięcia bez konieczności uchwalania planu. Od decyzji gminy 
o udzieleniu stosownych zezwoleń oraz o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego przysługuje prawo do odwołania się do Krajowego Kolegium Skarg76. 
 

                                                           
75 https://www.dlapiper.com/en/czech/insights/publications/2019/12/planning-and-environment-journal-
1/denmark/ dostęp 22.02.2022 r. 
76 J.w. 

https://www.dlapiper.com/en/czech/insights/publications/2019/12/planning-and-environment-journal-1/denmark/
https://www.dlapiper.com/en/czech/insights/publications/2019/12/planning-and-environment-journal-1/denmark/
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Rycina 81 Widok systemu informacji przestrzennej zawierający dokumenty planowania przestrzennego w Danii 
https://kort.plandata.dk/spatialmap dostęp 22.02.2022 r. 

Procedura planistyczna rozpoczyna się od wstępnej debaty dotyczącej analizy dotychczasowo 
obowiązujących dokumentów planistycznych i ich aktualności oraz zasadności przystąpienia do planu. 
Następnie władze lokalne we współpracy z innymi władzami publicznymi, obywatelami, organizacjami 
pozarządowymi opracowują projekt planu, który jest wyłożony do publicznego wglądu. Projekt planu 
sporządzany przez władze lokalne jest publikowany portalu internetowym urzędu gminy oraz na 
państwowym portalu mapowym (Rycina 81) co najmniej 8 tygodni przed ich przyjęciem. W tym samym 
czasie projekt podlega uzgodnieniom z organami właściwymi. Po rozpatrzeniu złożonych uwag do planu 
i wprowadzeniu zmian plan zostaje przyjęty i ponownie opublikowany na stronach internetowych 
(Ministry of the Environment in Denmark, 2012). Przykładowy miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla portu Nordhaven widoczny jest na Rycinie 82 i 83.  

                            
Rycina 82 Fragment planu miejscowego nr 443 z uzupełnieniem nr 1 - Rozbudowa Nordhavn i nowy terminal wycieczkowy; 

źródło https://kort.plandata.dk/spatialmap dostęp 22.02.2022 r. 

https://kort.plandata.dk/spatialmap
https://kort.plandata.dk/spatialmap
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Rycina 83 Fragment planu miejscowego nr 443 z uzupełnieniem nr 1 - Rozbudowa Nordhavn i nowy terminal wycieczkowy; 

źródło https://kort.plandata.dk/spatialmap dostęp 22.02.2022 r. 

Jeśli chodzi o powiązania pomiędzy planem morskim a planami zagospodarowania obszarów lądowych, 
to plan morski częściowo pokrywa się z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego gmin 
przybrzeżnych.  Zgodnie z §11a ust.1 pkt. 20 duńskiej ustawy o planowaniu, gminy mogą w pewnym 
zakresie ustanawiać w planach zagospodarowania przestrzennego wytyczne dotyczące stosowania 
użytkowania i zagospodarowania wód przybrzeżnych. Wytyczne te dotyczyć mogą ochrony jakości wód 
morskich, budowy konstrukcji turystycznych, budowy kąpielisk, ograniczeń w transporcie. Plany dla 
obszarów gmin ani miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na obszarze lądu nie mogą jednak 
kolidować z planem zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich (art. §11a ust. 4 pkt. 8, §13 
ust. 9. ustawy o planowaniu)77.  

Ze względu na ustawowe prawo gmin do wprowadzania regulacji dotyczących zagospodarowania 
morskich wód przybrzeżnych, w planie morskim, w celu uniknięcia konfliktów funkcjonalno-
przestrzennych, na obszarach tych nie wyznaczono funkcji mogących zakłócać funkcjonowanie miejskich 
terenów przybrzeżnych. Obszary wód przybrzeżnych przeznaczono do użytku ogólnego, gdzie nie 
dopuszczono wydobycia surowców mineralnych, korytarzy żeglugowych, akwenów ochrony lotnictwa lub 
obszarów ochrony środowiska i przyrody. Na akwenach tych zapewniono możliwość uprawiania 
rybołówstwa, swobodnej żeglugi, rozbudowy portów, lokalizacji obiektów ochrony wybrzeża, uprawiania 
turystyka i rekreacji78.  

Dotychczasowe kompetencje władz lokalnych w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego 
na obszarach przybrzeżnych nie uległy znacznym zmianom w skutek wdrożenia procedury planowania 
morskiego. Istotną zmianą w kwestii wydawania decyzje o lokalizacji inwestycji w obszarze morskich wód 
przybrzeżnych jest konieczność zapewnienia zgodności inwestycji z ustaleniami planu morskiego dla tych 
akwenów oraz uzyskanie uzgodnienia od ministra właściwego do spraw planowania przestrzennego. 
W celu informacyjnym, na portalu internetowym dedykowanym dla planu morskiego można znaleźć 
informacje dodatkowe (wykraczające poza ustalenia planu) dotyczące gminnych planów przestrzennych 

                                                           
77 Maritime Spatial Plan Explanatory Notes, Danish Maritime Authority, Maritime Spatial Plan Secretariat, 
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/dokument/esbokonventionen/danmarks-
havsplan/explanatory-notes.pdf , dostęp 22.02.2022 r. 
78 J.w. 

https://kort.plandata.dk/spatialmap
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/dokument/esbokonventionen/danmarks-havsplan/explanatory-notes.pdf%20,%20dostęp%2022.02.2022
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/dokument/esbokonventionen/danmarks-havsplan/explanatory-notes.pdf%20,%20dostęp%2022.02.2022
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w strefie przybrzeżnej79.  

W Danii funkcjonują zatem dwa odrębne dokumenty planistyczne ustalające warunki dla 
zagospodarowania terenów lądowych- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, oraz 
akwenów morskich- plan zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, które miejscami 
nakładają się na siebie na obszarze morskich wód przybrzeżnych. Chociaż władze krajowe ustalają pewne 
wytyczne dotyczące użytkowania akwenów przybrzeżnych, to są one bardzo ogólne i pozwalają na 
prowadzenie działań w zakresie funkcji portowych, rybołówstwa, ochrony brzegu oraz turystyki i rekreacji 
bez wprowadzania większych obostrzeń, tak aby władze gmin mogły planować rozwój tych akwenów 
zgodnie z własnymi potrzebami. Koordynacja planowania na obszarze morza i lądu w Danii odbywa się 
zatem w zasadzie na szczeblu municypalnym, w ramach procedury sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, które swoim zasięgiem obejmować mogą najbliższe akweny morskie. 
Gminy, chociaż na mocy ustawy mogą stanowić o sposobie użytkowanie najbliższych akwenów, w swoich 
planach muszą pozostać zgodne z ogólnymi wytycznymi planu obszarów morskich. Należy także dodać, iż 
samorządy lokalne mają również pewien wpływ na ustalenia planu obszarów morskich w ramach 
procedury uzgadniania projektu planu morskiego. Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji w strefie 
przybrzeżnej prowadzone jest przez władze lokalne, które jednak muszą wydać ją w oparciu o miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, plan obszarów morskich oraz dodatkowo uzgodnić lokalizację 
przedsięwzięć z ministrem właściwym do spraw planowania obszarów morskich.  

Częściowe nakładanie się planów lądowych i morskich może stwarzać ryzyko  problemów 
interpretacyjnych pomiędzy zapisami jednego i drugiego planu. Ostateczne decyzje o lokalizacji inwestycji 
na styku morza i lądu wydawane są jednak przez władze lokalne (w uzgodnieniu z właściwymi organami 
państwowymi). Kwestia interpretacji zapisów w dużej mierze leży więc po stronie gminy, która po 
pierwsze musi sporządzić plan terenów przybrzeżnych spójnie z ustaleniami planu morskiego, a po drugie 
wydaje jedną decyzję zarówno na obszarze lądowym jak i wodnym co minimalizuje ryzyko powstania 
niespójnego zagospodarowania przestrzennego na styku morza i lądu.  

Pewne wątpliwości rodzi również fakt, czy organ sporządzający plan obszarów morskich, z którym zgodny 
musi być miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, posiada wystarczające doświadczenie 
w kwestii planowania przestrzennego (Ramírez-Monsalve, van Tatenhove 2020; Kirkfeldt i in 2020). 
Planowanie przestrzenne obszarów morskich jest stosunkowo nową dziedziną planistyczną w Danii, 
a organ sporządzający plany morskie został powołany specjalnie na tę potrzebę ze specjalistów z dziedziny 
zarządzania obszarami morskimi. Pomijając jednak kwestie zagospodarowania przestrzennego na morzu 
otwartym, w aspekcie zagospodarowania obszarów na styku morza i lądu Duński Urząd Morski poprzez 
formułowanie bardzo ogólnych ustaleń planu morskiego, oddaje większą część kompetencji w zakresie 
planowania władzom samorządowym. Dotyczy to przede wszystkim zagospodarowania o funkcji 
portowej, ochrony brzegu, rybołówstwa, turystyki i rekreacji, w szczególności na obszarach portów 
morskich, przystani oraz publicznych kąpielisk. 

Dodatkowo, elementem wzmacniającym koordynację planowania obszarów na styku morza i lądu jest 
wprowadzenie systemu informacji przestrzennej w formie platformy internetowej, na której 
udostępniony jest plan morski, plany dotyczące zagospodarowania lądowych terenów przybrzeżnych oraz 
informacje na temat istniejącego zagospodarowania. 

                                                           
79 Maritime Spatial Plan Explanatory Notes, Danish Maritime Authority, Maritime Spatial Plan Secretariat, 
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/dokument/esbokonventionen/danmarks-
havsplan/explanatory-notes.pdf , dostęp 22.02.2022 r. 

https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/dokument/esbokonventionen/danmarks-havsplan/explanatory-notes.pdf%20,%20dostęp%2022.02.2022
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/dokument/esbokonventionen/danmarks-havsplan/explanatory-notes.pdf%20,%20dostęp%2022.02.2022
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36.3. Porównanie planowania przestrzennego na styku morza i lądu w Polsce 

i wybranych krajach sąsiednich 

W oparciu o przeprowadzone badania systemu planowania obszarów na styku morza i lądu w Niemczech 
i Danii, systemy te porównano z systemem planistycznym w Polsce. Główne aspekty dotyczące 
mechanizmów planistycznych na granicy morza i lądu przedstawione zostały w Tabeli 59. Analiza 
porównawcza pozwoliła na rozpoznanie sytuacji w innych, bardziej doświadczonych w zakresie planowania 
morskiego, krajach nadbałtyckich oraz na wyciągnięcie wniosków dotyczących dobrych praktyk 
stosowanych w tych krajach w aspekcie koordynacji planowania na morzu i na lądzie.  

Tabela 59 Obszar objęty planami zagospodarowania przestrzennego na poszczególnych szczeblach administracyjnych w 
analizowanych krajach 

Rodzaj planu zagospodarowania przestrzennego  

oraz podmiot sporządzający 

Niemcy Dania Polska 

woda ląd woda ląd woda ląd 

K
ra

jo
w

y 

Plany zagospodarowania o zasięgu obejmującym cały kraj 

sporządzane przez władze krajowe 

x* - x x x x** 

Plany zagospodarowania (szczegółowe) sporządzane przez 

władze krajowe dla wybranych obszarów 

- - - - x - 

R
eg

io
n

al
n

y Plany zagospodarowania o zasięgu regionalnym 

sporządzany przez władze regionalne (federalne) 

x - x - x 

Plany zagospodarowania  sporządzany dla wybranych 

obszarów (np. metropolitalnych) przez władze regionalne 

- x - x - x 

Lo
ka

ln
y 

Plany zagospodarowania o zasięgu obejmującym całą 

gminę (miasto) sporządzane przez władze lokalne  

- x - x - x*** 

Plany zagospodarowania (szczegółowe) obejmujące 

fragmenty gmin (miast) sporządzane przez władze lokalne 

- x x - x 

*Plan obszarów morskich dla obszaru wyłącznej strefy ekonomicznej 
** Krajowa przestrzennego zagospodarowania kraju obowiązująca do 2020 roku (uchylono na podstawie Ustawy z 
dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw) 
*** Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy nie stanowi aktu 
prawa miejscowego 
Źródło: opracowanie własne 

Zauważono, że system planowania przestrzennego na lądzie jest stosunkowo zbliżony w Polsce, Danii oraz 
Niemczech. We wszystkich z nich mamy do czynienia z trójstopniowym planowaniem przestrzennym: na 
szczeblu krajowym (federalnym), regionalnym oraz lokalnym. Lokalne planowanie przestrzenne opiera się 
o ogólne plany zagospodarowania przestrzennego całych gmin oraz plany szczegółowe obejmujące 
wybrane obszary inwestycyjne w gminie. W wymienionych krajach plany lokalne stanowią obowiązujące 
akty prawa miejscowego, na podstawie których wydawane są decyzje o lokalizacji inwestycji, z wyjątkiem 
polskiego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miasta, który 
nie stanowi prawa miejscowego.   

Plany obszarów morskich z kolei sporządzane są w różny sposób i na różnych szczeblach administracyjnych. 
W Niemczech plany obszarów morskich opracowywane są na szczeblu krajowym dla wyłącznej strefy 
ekonomicznej i federalnym, gdzie plany zagospodarowania przestrzennego poszczególnych landów 
obejmują zarówno ląd jak i morze terytorialne oraz morskie wody wewnętrzne. W Danii z kolei, 
sporządzany jest jeden plan zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich obejmujący cały obszar 
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wód morskich w granicach kraju. Jednocześnie, duńskie gminy mają możliwość sporządzania 
szczegółowych planów przestrzennych dla obszarów morskich wód przybrzeżnych w ograniczonym 
zakresie dotyczącym: ochrony jakości wód morskich, budowy konstrukcji turystycznych, budowy kąpielisk, 
rozwoju transportu i portów morskich. Oba opisane systemy różnią się znacząco od systemu sporządzania 
planów morskich w Polsce, gdzie wszystkie plany sporządzane są na szczeblu krajowym przez organy 
administracji morskiej i przyjmowane przez właściwe ministerstwo. System planowania obszarów morskich 
w Polsce składa się z planu ogólnego dla całego obszaru wód morskich w granicach kraju oraz 
zakorzenionych w nich planów szczegółowych dla najbardziej problematycznych akwenów. 

Sformułowano następujące wnioski z przeprowadzonej analizy porównawczej procedur planistycznych: 

 Planowanie przestrzenne na obszarach lądowych w Niemczech i Danii ma zbliżoną strukturę do 
planowania w Polsce. Jest to planowanie trójstopniowe: na szczeblu krajowym w Polsce i Danii 
lub federalnym w Niemczech, regionalnym oraz lokalnym.  

 Planowanie lądowe na szczeblu lokalnym różni się w Niemczech i Danii od systemu planowania 
w Polsce. Planowanie zagospodarowania przestrzennego w Niemczech i Danii realizowane jest 
poprzez dwa rodzaje planów przestrzennych: plany ogólne oraz plany szczegółowe. W Polsce 
sporządzane są studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (niebędące 
aktem prawa miejscowego) oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (akt prawa 
miejscowego).  

 Planowanie obszarów morskich odbywa się na różnych szczeblach w analizowanych krajach 
nadbałtyckich. W Niemczech sporządzane są dwa rodzaje planów morskich: plan ogólnokrajowy 
dla wyłącznej strefy ekonomicznej oraz plany federalne dla morza terytorialnego i morskich wód 
wewnętrznych. W Danii sporządzony jest plan ogólnokrajowy dla całego obszaru wód morskich, 
a dodatkowo na szczeblu lokalnym gminy posiadają kompetencje do sporządzania planów 
szczegółowych na obszarze wód morskich w ograniczonym zakresie. 

 Planowanie w strefie styku morza i lądu w Niemczech leży w kompetencjach władz federalnych 
w ramach planu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych landów. Plan ten obejmuje 
zarówno ląd jak i wody morskie. 

 Planowanie w strefie styku morza i lądu w Danii leży w kompetencjach władz krajowych oraz 
częściowo w kompetencjach gmin przybrzeżnych (plany szczegółowe w określonym zakresie: 
turystyki i rekreacji, rozbudowy portów, ochrony jakości wód, ochrony brzegu morskiego). 
W skutek tego, miejscami plan krajowy oraz szczegółowe plany lokalne nakładają się na siebie. 

 W analizowanych krajach nadbałtyckich duży nacisk kładziony jest na efektywność procesu 
udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym. 

 W Danii wdrożona została platforma zawierająca dane planistyczne dotyczące obszaru lądu oraz 
wody, a także za jej pośrednictwem odbywa się częściowo proces konsultacji społecznych planów 
morskich. 

 W Danii procedura aktualizacji planu trwa w sposób ciągły przez 10 lat od momentu przyjęcia 
planu. Dopuszczono możliwość wprowadzania drobnych zmian w planie morskim poprzez 
aktualizację obowiązującego aktu prawnego. Prawnie nie doprecyzowano jednak jaki charakter 
mają owe niewielkie zmiany, a które z nich wymagać będą całościowej zmiany przyjętego  planu. 
W Polsce wprowadzono obowiązek przeprowadzenia analizy aktualności planu raz na 10 lat,  po 
czym ewentualnie właściwy organ administracji morskiej przystąpi do zmiany obowiązującego 
planu morskiego. 
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37. Adaptacja rozwiązań planistycznych stosowanych w planowaniu lądowym oraz 
morskim  

Przeprowadzone analizy zapisów planistycznych w wybranych małych miastach portowych w Polsce 
wykazały, że brak spójności w sposobie sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego na styku 
morza i lądu może wpływać na występowania pewnych zidentyfikowanych problemów przestrzenno-
funkcjonalnych na obszarze niebieskich przestrzeni publicznych. Poprawa pewnych aspektów związanych 
z koordynacją planowania obszarów morskich oraz lądowych może mieć korzystny wpływ na rozwój strefy 
styku morza i lądu w polskich miastach portowych. Zestawienie zidentyfikowanych konfliktów 
planistycznych na styku morza i lądu w wybranych miastach portowych w Polsce (Tabela 50, rozdział 34.2.) 
pokazuje, że główne problemy planistyczne związane z koordynacją planów lądowych i morskich dotyczą 
następujących elementów: 

 rozbieżność granic planów przestrzennych, 

 niespójność funkcji na styku morza i lądu, 

 niespójność skali planów morskich oraz lądowych, 

 brak ustaleń planistycznych dotyczących elementów przestrzennych usytuowanych częściowo na 
wodzie i na lądzie. 

Zauważone problemy pozaplanistyczne z kolei skupiają się wokół aspektów: 

 konfliktu różnych organów i interesariuszy uczestniczących w kształtowaniu niebieskich 
przestrzeni publicznych, 

 negatywnego wpływu infrastruktury portowej na przebieg linii brzegowej,  

 sezonowości funkcjonowania niebieskich przestrzeni publicznych (sezon turystyczny, sezon 
żeglarski, sezon rybołówczy) oraz związanych z tym problemów w zagospodarowaniu 
przestrzennym.  

Podczas przeprowadzonych badań poszukiwano możliwych rozwiązań, które poprzez poprawę spójności 
planowania na styku morza i lądu przyczyniłyby się do osiągnięcia zintegrowania planowania i zarządzania 
tym obszarem. 

37.1. Adaptacja rozwiązań planistycznych wypracowanych w drodze wieloletnich 
doświadczeń w dziedzinie planowania przestrzennego na lądzie na potrzeby 
morskiego planowania przestrzennego 

Jednym z możliwych kierunków działań, jest wprowadzenie wybranych dobrych praktyk z silnie 
rozwiniętego procesu planowania obszarów lądowych do procesu planistycznego obszarów morskich. 
Miałoby to na celu poprawę efektywności samego procesu planowania morskiego w oparciu o wieloletnie 
lądowe doświadczenia planistyczne, ale także wzmocnienie spójności pomiędzy tymi dwoma rodzajami 
planów.  

Na podstawie wniosków z przeprowadzonej analizy koordynacji planistycznej w wybranych miastach 
portowych w Polsce potwierdzonych w wywiadach eksperckich, a także analizy porównawczej systemu 
planistycznego w innych krajach nadbałtyckich zidentyfikowano szereg możliwych działań, które poprzez 
poprawę spójności planowania na styku morza i lądu przyczyniłyby się do osiągnięcia zintegrowania 
planowania i zarządzania tym obszarem. W Tabeli 60 wyróżniono praktyki stosowane w planowaniu 
lądowym, które mogłyby zostać zaaplikowane do morskiego planowania przestrzennego. 
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Tabela 60 Działania z zakresu planowania przestrzennego na lądzie, które po aplikacji do planowania morskiego stanowić mogą 
elementy sprzyjające koordynacji planistycznej na styku morza i lądu 

ASPEKT PROBLEMOWY ROZWIĄZANIE STOSOWANE W PLANOWANIU 
LĄDOWYM 

WERYFIKACJA 
ROZWIĄZANIA 

rozbieżne granice planów 
przestrzennych 

wprowadzenie obowiązkowej procedury 
przeprowadzenia analizy zasadności przystąpienia do 
planu wraz z określeniem celu oraz granic planu 
przestrzennego, opublikowanie wyników analizy podczas 
ogłoszenia o przystąpieniu do planu 

potwierdzone przez 
większość ekspertów  

negatywny wpływ 
infrastruktury portowej na 
przebieg linii brzegowej 

niespójność funkcji na 
styku morza i lądu 

rozwinięcie pakietu funkcji podstawowych o funkcję 
obszarów mieszkaniowych oraz usługowych 

potwierdzone przez 
jednego eksperta 

niespójność funkcji na 
styku morza i lądu 

zastosowanie spójnej nomenklatury w zakresie 
nazewnictwa funkcji w planach lądowych oraz morskich 
np. funkcja przemysłu portowego, komunikacji wodnej 

potwierdzone przez 
większość ekspertów 

niespójność funkcji na 
styku morza i lądu 

przeprowadzenie wyłożenia projektu planu oraz dyskusji 
publicznej po uzyskaniu uzgodnień od organów 
właściwych do uzgadniania i opiniowania planu, co 
pozwoli na ustalenie priorytetów użytkowania 
poszczególnych obszarów i zminimalizowanie 
potencjalnych konfliktów pomiędzy interesariuszami (w 
przeciwieństwie do obecnie przyjętej praktyki morskiej, 
w której procedura wyłożenia do publicznego wglądu 
oraz uzgodnień jest prowadzona równolegle) 

potwierdzone przez 
jednego eksperta 

konflikt organów i 
interesariuszy  

niespójność skali planów 
morskich oraz lądowych 

wprowadzenie bardziej szczegółowej skali opracowania 
planów dla obszarów wód przybrzeżnych, co pozwoli na 
lepszą koordynację ustaleń dotyczących tego 
dynamicznie rozwijającego się obszaru 

potwierdzone przez 
większość ekspertów, 
element duńskiej 
procedury planowania 

niespójność funkcji na 
styku morza i lądu 

objęcie szczegółowymi planami lądowymi przybrzeżnych 
akwenów i wprowadzenie możliwości planowania tych 
obszarów przez władze lokalne (w ograniczonym 
zakresie: ochrona wód, turystyka, transport morski w tym 
rozwój portów) w uzgodnieniu z organem administracji 
morskiej  

element duńskiej 
procedury planowania, 
częściowo 
potwierdzone przez 
ekspertów 

niespójność skali planów 
morskich oraz lądowych 

brak ustaleń dotyczących 
elementów usytuowanych 
częściowo na wodzie jak i 
na lądzie 

konflikt organów i 
interesariuszy 

wzmocnienie i uwiarygodnienie udziału społeczeństwa w 
procesie sporządzania planów morskich poprzez 
zastosowania procedury odwoławczej od 
nieuwzględnionych uwag 

potwierdzone przez 
jednego eksperta 

niespójność funkcji na 
styku morza i lądu 

ustalenia szczegółowe formułowane na tyle precyzyjnie, 
aby umożliwić sprawną realizację procesu 
inwestycyjnego w oparciu o ustalenia planu (a nie 
dodatkowe decyzje lokalizacyjne) 

potwierdzone przez 
jednego eksperta 

konflikt organów i 
interesariuszy 

Źródło: opracowanie własne. 

Wymienione rozwiązania stanowią pulę potencjalnych działań mogących wpłynąć na poprawę koordynacji 
planistycznej na styku morza i lądu w Polskich miastach portowych, a tym stanowić element wzmacniający 
spójny rozwój niebieskich przestrzeni publicznych. W powyższej tabeli uwzględniono jedynie rozwiązania 
planistyczne. Rozwiązania wykraczające poza procedurę sporządzania planu zostaną omówione 
w rozdziale 38. Na podstawie zebranych doświadczeń projektowych, a także przeprowadzonych analiz 
dotyczących obecnego stanu systemu planistycznego w Polsce (część II i część V) przeprowadzono ocenę 
możliwości zastosowania powyższych rozwiązań do planowania przestrzennego dla określonych typów 
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niebieskich przestrzeni publicznych (Tabela 61). Rozwiązania zaczerpnięte z doświadczeń planowania 
przestrzennego na lądzie dotyczą trzech aspektów planistycznych: zakresu przestrzennego oraz skali 
planu, sposobu przeprowadzania procedury planistycznej oraz sposobu wyznaczania funkcji dla 
wydzielanych w planie obszarów funkcjonalnych. Nie wszystkie z możliwych rozwiązań okazały się w pełni 
adekwatne do wykorzystania w wypadku planowania rozwoju poszczególnych typów niebieskich 
przestrzeni publicznych.  

Tabela 61 Możliwość zastosowania rozwiązań planistycznych stosowanych na obszarach lądowych w planowaniu przestrzennym 
określonych typów niebieskich przestrzeni publicznych 

ROZWIĄZANIA STOSOWANE W PLANOWANIU 
LĄDOWYM PROPONOWANE DO APLIKACJI W 

PLANOWANIU NA STYKU MORZA I LĄDU 

TYP  
NIEBIESKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

ASPEKT ROZWIĄZANIE 
WODNY 
WĘZEŁ 

BULWAR 
NADWODNY 

KĄPIELISKO 
PIRS, 

MOLO 
MOST 

Procedura 
planistyczna 

wprowadzenie obowiązkowej procedury 
przeprowadzenia analizy zasadności 
przystąpienia do planu  

x x x x x 

przeprowadzenie wyłożenia projektu planu 
oraz dyskusji publicznej po uzyskaniu 
uzgodnień od właściwych organów  

x x x x x 

wzmocnienie i uwiarygodnienie udziału 
społeczeństwa w procesie sporządzania 
planów morskich poprzez zastosowania 
procedury odwoławczej od 
nieuwzględnionych uwag 

x x x x x 

Funkcje 
obszarów 

rozwinięcie pakietu funkcji podstawowych o 
funkcję obszarów mieszkaniowych oraz 
usługowych 

x x - - - 

zastosowanie spójnej nomenklatury w 
zakresie nazewnictwa funkcji  

x x x x x 

ustalenia szczegółowe formułowane na tyle 
precyzyjnie, aby umożliwić sprawną 
realizację procesu inwestycyjnego w oparciu 
o ustalenia planu 

x x x x x 

Zakres i skala 
planu 

wprowadzenie bardziej szczegółowej skali 
opracowania planów wód przybrzeżnych * 

x x - x - 

objęcie planami lądowymi akwenów 
przybrzeżnych i wprowadzenie możliwości 
planowania tych obszarów przez władze 
lokalne * 

x x - x - 

*dotyczy wyłącznie obszaru wewnętrznych wód portowych oraz terenów w granicach portów i przystani morskich 
zarządzanych przez samorząd lokalny lub zarząd portu stanowiący spółkę komunalną 
Źródło: opracowanie własne 

Propozycja rozwiązania z zakresu procedury planistycznej: wprowadzenie procedury przeprowadzenia 
analizy zasadności przystąpienia do planu potwierdzona została przez większość ankietowanych 
ekspertów. Jest to właściwie procedura odbywająca się w ramach działań prowadzonych jeszcze przed 
faktyczną procedurą sporządzania planu, która w sposób istotny wpływa jednak na późniejsze działania 
planistyczne. Rozwiązanie to zostanie omówione w rozdziale 38.1. dotyczącym rozwiązań 
preplanistycznych.  
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Drugim elementem zaczerpniętym z praktyki planowania na lądzie, który stanowi propozycję aplikacyjną 
do planowania obszarów morskich jest przeprowadzenie kolejno procedury uzgodnienia ustaleń planu 
z organami właściwymi, a następnie po uzyskaniu pozytywnych opinii i uzgodnień przedstawienie go opinii 
publicznej. Propozycja ta potwierdzona została przez jednego z ekspertów, jednak uznano, że w sposób 
pozytywny może ona wpłynąć na przejrzystość procedury planistycznej oraz minimalizację konfliktów 
pomiędzy interesariuszami zainteresowanymi ustaleniami planu. Uzgodnienie pewnych zapisów przez 
odpowiedni organ administracyjny w pierwszym etapie rozstrzyga możliwe wątpliwości co do zasadności 
niektórych rozwiązań i stanowi podstawę do uznania danego rozwiązania za prawidłowe. Obecnie 
procedura uzgadniania projektu planu obszarów morskich oraz wyłożenia do publicznego wglądu odbywa 
się równolegle. W tej sytuacji, interesariusze akceptują projekt planu lub składają uwagi do dokumentu, 
który może ulec istotnym zmianom w związku z uwagami organów uzgadniających plan, co niekiedy może 
wprowadzić ich w błąd.  

Rozwiązania dotyczące zakresu oraz skali planu zostały zaczerpnięte z doświadczeń lądowej procedury 
planistycznej prowadzonej w Polsce, a także poparta duńskimi rozwiązaniami stosowanymi w planowaniu 
na styku morza i lądu. Propozycje związane z koniecznością uszczegółowienia planów dla morskich wód 
wewnętrznych, w tym wód portowych i opracowaniem ich w skali odpowiadającej miejscowym planom 
zagospodarowania przestrzennego (czyli 1:2000) potwierdzona została przez ekspertów związanych 
z lądowym planowaniem przestrzennym. Ze względu na intensywność zagospodarowania obszarów 
portów morskich zauważono konieczność zwiększenia szczegółowości ustaleń planów obszarów morskich 
(zwłaszcza rysunku stanowiącego załącznik do planu). Problem ten dotyczy zatem przede wszystkim 
niebieskich przestrzeni, które stanowią elementy infrastruktury portowej. W wypadku przestrzeni 
kąpielisk czy mostów problem ten nie jest tak istotny. W związku z tym, niebieskie przestrzenie w typie 
węzeł wodny, bulwar nadwodny oraz pirs i molo, znajdujących się w granicach portów morskich, powinny 
być objęte planami zagospodarowania przestrzennego w skali porównywalnej do skali lądowych planów 
przestrzennych, czyli około 1:2000. Taki stopień szczegółowości spotykany jest w duńskich planach 
zagospodarowania przestrzennego, obejmujących także obszary portowe. 

Obszary portów i przystani w Danii objęte są planami sporządzanymi przez gminę, których zakresem jest 
cały obszar portu lub jego rozbudowywane czy przebudowywane fragmenty. Są to plany w skali 
szczegółowej, gdzie ustalenia dotyczą zarówno obszarów lądowych jak i akwenów objętych planowaną 
inwestycją. Takie rozwiązanie stanowi przykład działania zawartego we wniosku nr 5 (patrz: rozdział 35.3) 
z przeprowadzonej analizy problemów planistycznych, który potwierdzony został przez większość 
ekspertów w ramach wywiadów eksperckich. Wniosek ten dotyczył wprowadzenia narzędzia 
planistycznego obejmującego swoim zakresem zarówno obszar lądu jak i wody w ramach tej samej 
niebieskiej przestrzeni publicznej. Większość ekspertów zgodziła się, że obszar portów morskich powinien 
być objęty jednym planem przestrzennym w celu zachowania spójności jego zagospodarowania. Nie 
uzyskano jednak jednomyślnego stanowiska w kwestii organu, który miałby taki plan sporządzać. 
Niektórzy ze specjalistów uważali, że plany portów morskich zawierających terytorium portowe oraz 
akweny wewnętrznych wód portowych powinny być sporządzane przez władze lokalne w ramach 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co jest zbliżone do rozwiązania duńskiego. Inni 
uznali, że kompetencje w zakresie planowania morskiego nie powinny leżeć wyłącznie w rękach gmin 
i w wypadku obszarów portowych należałoby sporządzać plany zagospodarowania w ramach współpracy 
trójstronnej pomiędzy władzą lokalną, organem administracji morskiej oraz zarządem portu. Jeden 
z ekspertów stwierdził, że nie tylko porty i przystanie morskie, ale także pozostałe niebieskie przestrzenie 
publiczne powinny być objęte planami miejscowymi, których zakres zawierałby obszar przybrzeżnych wód 
morskich i terenów lądowych w granicach pasa nadbrzeżnego.  
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Do kwestii podziału kompetencji planistycznych pomiędzy gminę a organ administracji morskiej należy 
jednak podejść z rozwagą. O ile w wypadku terenów portów morskich, zasadnym byłoby sporządzanie 
planu przestrzennego przez gminę, to ryzykownym byłoby nadawanie jej takich kompetencji na wszystkich 
akwenach przybrzeżnych. Samorząd gminny ma za zadanie przede wszystkim dążenie do realizacji 
własnych, lokalnych interesów, podczas gdy organ administracji morskiej jest organem niezależnym od 
wpływów lokalnych, którego priorytetem jest zabezpieczenie nadrzędnych celów związanych 
z bezpieczeństwem wód morskich oraz brzegu morskiego. Urzędy morskie jako organy administracji 
państwowej, posiadają szerszą wiedzę oraz możliwości w kwestii zapewnienia poprawnego 
funkcjonowania strefy brzegowej (w tym portów i przystani morskich) wzdłuż całego polskiego wybrzeża, 
nie zaś jedynie na niewielkich odcinkach znajdujących się w granicach poszczególnych gmin. Ze względu 
na dążenie do Urząd morski stanowi zatem organ właściwy do zintegrowanego zarządzania strefą styku 
morza i lądu i harmonijnego rozwoju tego dynamicznego obszaru. Jak opisano w części II, większość 
portów morskich (niebędących portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej) zarządzana 
jest jednak przez władze lokalne, czyli władze gminy lub zarząd portu będący spółką komunalną (wyjątek 
stanowi port Władysławowo, którego zarząd jest spółką prywatną). Pozostała część portów, które nie 
uległy komunalizacji na mocy Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, 
zarządzane są przez właściwy urząd morski. W wypadku portów zarządzanych przez władze lokalne 
uzasadnione byłoby nadanie gminie kompetencji do sporządzania planów miejscowych na ich obszarze. 
W pozostałych przypadkach plany przestrzenne powinny być sporządzane przez gminę oraz organ 
administracji morskiej w ramach wiązanej procedury planistycznej np. z wprowadzeniem łączonej 
procedury konsultacji publicznych, podobnie jak w wypadku niebieskich przestrzeni publicznych poza 
granicami portów zarządzanych przez władze samorządowe.  

Zaproponowane rozwiązania z zakresu ustalania funkcji wydzielonych w planach obszarów dotyczą 
poszerzenia obecnego pakietu funkcji podstawowych wyznaczanych w planach obszarów morskich oraz 
skoordynowania sposobu ich oznaczania w planach morskich i lądowych. Eksperci zwrócili uwagę na fakt, 
że funkcje akwenów w planach morskich80 stanowią ograniczony zasób, który został rozszerzony 
w poszczególnych planach zgodnie z potrzebami wynikającymi ze specyfiki użytkowania poszczególnych 
akwenów objętych planem. Jeden z ekspertów stwierdził, że należy poszerzyć spis funkcji podstawowych 
określony w rozporządzeniu określającym zakres planów morskich o pewne funkcje znajdujące się 
w rozporządzeniu określającym zakres planów lądowych takie jak funkcja usługowa oraz mieszkaniowa. 
Funkcje te mogłyby wystąpić na obszarze niebieskich przestrzeni publicznych w typie węzła wodnego czy 
bulwaru nadwodnego (pływające domy stacjonujące w basenie portu lub przystani czy przy bulwarze 
nadwodnym wraz z niezbędną infrastrukturą na nabrzeżu, pływające obiekty usługowe związane 
z działalnością portową, kulturalno-rekreacyjną lub komercyjną w przestrzeni wodnej). Jak wskazano 
w Tabeli 56 w rozdziale 35.3, sposób oznaczania funkcji na obszarach niebieskich przestrzeni publicznych 
jest niespójny pomiędzy planami morskimi i lądowymi (oznaczenia kolorystyczne, literowe, opisy funkcji). 
W ramach wywiadów eksperckich wykazano, że spójne zdefiniowanie funkcji akwenów w poszczególnych 
planach morskich oraz na styku planów morskich i lądowych stanowi problem. Odmienne definicje 
utrudniają interpretację zapisów planistycznych na styku morza i lądu, a to może potencjalnie rodzić 
problemy na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. Choć nie stwierdzono konieczności 
zupełnego ujednolicania spisu funkcji w planach morskich oraz lądowych, to w wypadku funkcji, które 
figurują w jednym i drugim rozporządzeniu, ich oznaczenie powinno być skorygowane tak, by można było 

                                                           
80 Funkcje wyznaczone w Rozporządzeniu 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 
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uzyskać spójność zagospodarowania przestrzennego bez wątpliwości interpretacyjnych. 

Jak wykazano, adaptacja niektórych rozwiązań stosowanych w planowaniu lądowym odpowiada na 
rozpoznane aspekty problemowe dotyczące planowania niebieskich przestrzeni publicznych w polskich 
miastach portowych. Zabieg adaptacji można także zastosować w drugą stronę, czyli zaaplikować nowo 
wypracowane metody stosowane od niedawna w planowaniu obszarów morskich, w celu wzbogacenia 
procesu planowania obszarów lądowych, tym jednak zajęto się w kolejnym rozdziale. 

37.2. Adaptacja rozwiązań planistycznych stosowanych w planowaniu obszarów 
morskich na potrzeby planowania terenów lądowych 

Planowanie przestrzenne obszarów morskich, stanowi stosunkowo nowe narzędzie planistyczne 
w porównaniu do planowania na lądzie, zatem niezbędnym jest aby na podstawie pierwszych 
doświadczeń płynących z wdrożonych planów morskich zweryfikować ich konstrukcję, efektywność 
zastosowanych zapisów oraz sposób prowadzenia samej procedury. W oparciu o przeprowadzone analizy 
planistyczne, a także wywiady eksperckie i analizę praktyk krajów sąsiednich zauważono, że pewne 
elementy planowania morskiego mogą wzbogacić proces planowania w strefie styku morza i lądu, a także 
stanowić odpowiedź na rozpoznane główne aspekty problemowe. Wyróżniono następujące praktyki 
stosowane w planowaniu morskim, które mogłyby zostać zaaplikowane do lądowego planowania 
przestrzennego, jak przedstawiono w Tabeli 62. 

Tabela 62 Działania z zakresu planowania przestrzennego na morzu, które po aplikacji do planowania lądowego stanowić mogą 
elementy sprzyjające koordynacji planistycznej na styku morza i lądu 

ASPEKT PROBLEMOWY ROZWIĄZANIE STOSOWANE W 
PLANOWANIU LĄDOWYM 

ŹRÓDŁO ROZWIĄZANIA 

rozbieżne granice planów 
przestrzennych 

dostosowanie granicy planu na styku morza i 
lądu do zmiennej linii brzegu morskiego 

potwierdzone przez 
większość ekspertów 

niespójność skali planów 
morskich oraz lądowych 

dostosowanie skali planów indywidualnie w 
zależności od celów podjęcia planu oraz 
planów sąsiednich zamiast ustawowego 
narzucenia ich skali opracowania  

potwierdzone przez 
większość ekspertów 

brak ustaleń dotyczących 
elementów usytuowanych 
częściowo na wodzie jak i na 
lądzie 

wykorzystanie wiedzy zebranej w procesie 
sporządzania planów morskich z zakresu 
użytkowania i zagospodarowania obszarów 
morskich w gminnych dokumentach 
planistycznych 

potwierdzone przez dwóch 
ekspertów 

niespójność funkcji na styku 
morza i lądu 

negatywny wpływ infrastruktury 
portowej na przebieg linii 
brzegowej 

brak ustaleń dotyczących 
elementów usytuowanych 
częściowo na wodzie jak i na 
lądzie 

pozostawienie w ogólnym planie obszarów 
morskich pewnej swobody w zakresie 
wyznaczania funkcji dopuszczalnych i form 
zagospodarowania na obszarach wód 
przybrzeżnych w kompetencji gmin (w 
określonym zakresie) 

element duńskiej procedury 
planowania 

niespójność funkcji na styku 
morza i lądu 

niespójność funkcji na styku 
morza i lądu 

rozszerzenie lądowych planów 
zagospodarowania przestrzennego o część 
wód morskich (zakres obejmujący region lub 
całą gminę) 

element niemieckiej 
procedury planowania 
(zakres landu), 
potwierdzone przez dwóch 
ekspertów 
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niespójność funkcji na styku 
morza i lądu 

stworzenie platformy internetowej 
zawierającej wszystkie ustalenia planistyczne 
dotyczące planowania lądowego i morskiego 

element duńskiej procedury 
planowania 

niespójność funkcji (oraz innych 
zapisów planistycznych) na 
styku morza i lądu 

zastosowanie formy ustaleń szczegółowych w 
oparciu o karty wydzielonych obszarów (karty 
akwenów / terenów) dostosowanych do 
wymaganego zakresu planów 

potwierdzone przez dwóch 
ekspertów 

konflikt organów i interesariuszy zwiększona ilość konsultacji społecznych do 
dwóch dyskusji publicznych wraz z ich 
regulacją prawną 

element duńskiej i 
niemieckiej procedury 
planowania, potwierdzone 
przez większość ekspertów 

konflikt organów i interesariuszy udział niezależnego moderatora w dyskusjach 
publicznych 

potwierdzone przez jednego 
eksperta 

Źródło: opracowanie własne 

Wymienione rozwiązania stanowią pulę potencjalnych działań zaczerpniętych z nowej procedury 
planowania obszarów morskich, mogących wpłynąć na poprawę koordynacji planistycznej na styku morza 
i lądu. W powyższej tabeli uwzględniono jedynie rozwiązania planistyczne. Rozwiązania wykraczające poza 
procedurę sporządzania planu zostaną omówione w rozdziale 38. Wymienione rozwiązania zostały 
ocenione pod względem możliwości zastosowania w planowaniu przestrzennym określonych typów 
niebieskich przestrzeni publicznych (Tabela 63). Dotyczyły one trzech głównych aspektów planistycznych: 
zakresu przestrzennego oraz skali planu, sposobu przeprowadzania procedury planistycznej oraz formy 
i zakresu ustaleń planistycznych (ustaleń ogólnych oraz szczegółowych). Większość opracowanych 
rozwiązań oceniono jako możliwe do wykorzystania w wypadku planowania rozwoju poszczególnych 
typów niebieskich przestrzeni publicznych. 

Tabela 63 Możliwość zastosowania rozwiązań planistycznych stosowanych na obszarach morskich w planowaniu przestrzennym 
określonych typów niebieskich przestrzeni publicznych 

ROZWIĄZANIA STOSOWANE W PLANOWANIU 
MORSKIM PROPONOWANE DO APLIKACJI W 

PLANOWANIU NA STYKU MORZA I LĄDU 

TYP  
NIEBIESKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

ASPEKT ROZWIĄZANIE 
WODNY 
WĘZEŁ 

BULWAR 
NADWODNY 

KĄPIELISKO 
PIRS, 

MOLO 
MOST 

Procedura 
planistyczna 

stworzenie platformy internetowej 
zawierającej dane dotyczące planowania 
lądowego i morskiego 

x x x x x 

zwiększona ilość konsultacji społecznych do 
dwóch dyskusji publicznych wraz z ich 
regulacją prawną 

x x x x x 

udział niezależnego moderatora w 
dyskusjach publicznych 

x x x x x 

Zakres i skala 
planu 
 

dostosowanie granicy planu na styku morza 
i lądu do zmiennej linii brzegu morskiego 

x x x x - 

dostosowanie skali planów indywidualnie w 
zależności od celów podjęcia planu  

x x x x x 

rozszerzenie lądowych planów 
zagospodarowania przestrzennego o część 
wód morskich (zakres obejmujący region 
lub całą gminę) 

x x x x x 
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Forma i zakres 
ustaleń 
planistycznych 

wykorzystanie wiedzy zebranej w procesie 
sporządzania planów morskich  

x x x x x 

pozostawienie w planie obszarów morskich 
swobody zagospodarowania obszarów wód 
przybrzeżnych dla władz lokalnych * 

x x - x - 

zastosowanie formy ustaleń szczegółowych 
w oparciu o karty wydzielonych obszarów 
(karty akwenów / terenów) 

x x x x x 

*dotyczy wyłącznie obszaru wewnętrznych wód portowych oraz terenów w granicach portów i przystani morskich 
zarządzanych przez samorząd lokalny lub zarząd portu stanowiący spółkę komunalną 
Źródło: opracowanie własne 

W aspekcie procedury planistycznej zaproponowano rozwiązanie zainspirowane praktyką duńską, 
dotyczące stworzenia platformy internetowej łączącej system informacji przestrzennych z obszaru lądu 
oraz wód morskich. W polskich miastach portowych wprowadzono internetowe systemy informacji 
przestrzennych obejmujące obszary poszczególnych gmin. Dla obszarów morskich stworzono 
ogólnopolską platformę SIPAM81, która zawiera dane dotyczące planowania obszarów morskich oraz 
wydawane decyzje na lokalizację inwestycji. Chociaż dysponujemy powszechnym dostępem do 
obowiązujących planów przestrzennych oraz szerokim zasobem zdygitalizowanych danych, to brak 
zintegrowania informacji z zakresu planowania morskiego i lądowego stanowi utrudnienie w całościowym 
zarządzaniu strefą na styku morza i lądu. Utrudnienie to występuje zarówno na poziomie 
administracyjnym jak i społecznym. Rozwiązanie zastosowane przez Danię, polegające na stworzenie 
zintegrowanego systemu informacji przestrzennej łączącego dane dotyczące lądu oraz morza pozwala na 
sprawniejszą pracę sektora administracji przestrzennej, a także na zwiększenie zaangażowania 
i świadomości społeczeństwa dotyczących zagospodarowania przestrzeni na styku morza i lądu. Jest to 
narzędzie, które mogłoby dodatkowo stanowić platformę do prowadzenia procedury konsultacji 
publicznych w sposób zintegrowany dla planów lądowych oraz morskich.  

Ponadto, warto byłoby wprowadzić zmiany do obowiązujących przepisów prawnych dotyczących 
planowania lądowego i morskiego, uwzględniające rozszerzenie procedury konsultacji do dwóch dyskusji 
publicznych. Jest to praktyka stosowana obecnie w procedurze planowania obszarów morskich. Cennym 
elementem w zakresie procedury konsultacyjnej byłoby także zapewnienie niezależnego moderatora 
dyskusji, który zapewniłby efektywny i merytoryczny dialog pomiędzy organami sporządzającymi plan, 
a interesariuszami. Udział osoby prowadzącej dyskusję niepowiązanej z organem sporządzającym plan jest 
szczególnie istotny w wypadku istniejących konfliktów pomiędzy podmiotami zainteresowanymi 
ustaleniami planu o sprzecznych interesach. 

W aspekcie zakresu i skali planu, bazując na przeprowadzonych analizach planistycznych, własnych 
doświadczeniach projektowych oraz większości opinii ankietowanych specjalistów, stwierdzono, że 
niezbędnym jest ujednolicenie określania granic planów morskich i lądowych na styku morza i lądu. 
Rozwiązaniem, które powinno być zastosowane w tej sytuacji jest dostosowanie granic przybrzeżnych 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do zmiennej linii brzegu morskiego, w taki 
sposób jak wypracowano to w procedurze planowania obszarów morskich. Wówczas, w momencie 
aktualizacji przebiegu linii brzegu morskiego w wyniku wpływu naturalnych procesów brzegowych, a także 
przebudowy nabrzeży granice planów także uległyby korekcie bez szkody dla zawartych w nich ustaleń 
planistycznych. W wypadku znaczących zmian przebiegu linii brzegu morskiego należałoby wdrożyć 
konieczność analizy wpływu zmian przestrzennych na ustalenia planistyczne. Znaczącą zmianą jest 

                                                           
81 System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (https://sipam.gov.pl/ , dostęp 07.04.2022 r.) 
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zalądowienie pewnego obszaru wód lub stworzenie czy rozbudowa akwenu na dotychczasowym obszarze 
lądu, która ma wpływ na zmiany w funkcjonowaniu danego obszaru. Zmiany te mają charakter trwały 
i wykraczają poza działania wynikające z utrzymanie właściwego stanu istniejącej już infrastruktury takie 
jak umocnienie nabrzeża, remont nabrzeża, przedłużenie istniejącego falochronu czy pirsu lub refulacja 
plaży narażonej na abrazję. Zmianą istotną jest chociażby budowa nowego basenu portowego 
pozwalająca na zwiększenie przeładunków prowadzonych w porcie, budowa nowego molo rozszerzająca 
ofertę rekreacyjną na danym akwenie czy budowa nowego bulwary spacerowego w granicach 
zalądowienie danego akwenu. W wypadku zmian znacząco wpływających na funkcjonowanie strefy styku 
wody i lądu należałoby dokonać aktualizacji stycznych planów przestrzennych w zakresie przebiegu granic, 
a także ustaleń przestrzenno-funkcjonalnych w porozumieniu pomiędzy władzami lokalnymi, a organem 
administracji morskiej. Przy założeniu wdrożenia rozwiązania polegającego na objęciu gminnym planem 
zagospodarowania przestrzennego terenów portu oraz wewnętrznych wód portowych, sytuacja zmian 
granic planów w związku ze zmianą linii brzegu morskiego nie skutkowałaby problemami planistycznymi 
i formalnymi. 

Brak rygorystycznych wytycznych dotyczących przyjmowania skali planów morskich uznano za element 
obecnej procedury planowania morskiego wart podtrzymania. Dowolność doboru skali i zakresu planów 
obszarów morskich może jednak funkcjonować wyłącznie przy założeniu obowiązku przeprowadzenia 
analizy zasadności przystąpienia do planu, co wyjaśnione zostanie w rozdziale 38.1. Jednocześnie, należy 
wziąć pod uwagę potrzebę zwiększenia szczegółowości planów obszarów morskich dla wód 
wewnętrznych portów morskich w związku ze stopniem skomplikowania użytkowania tego wyjątkowego 
obszaru, co także opisano w rozdziale poprzednim. 

Trzecim rozwiązaniem związanym z zakresem i skalą planów na styku morza i lądu jest rozszerzenie 
zakresu lądowych planów zagospodarowania przestrzennego, o zasięgu gminnym lub regionalnym, 
o obszar morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego. Rozwiązanie to zainspirowane zostało 
poniekąd niemieckim systemem planowania przestrzennego, gdzie plany federalne obejmują swoim 
zasięgiem terytorium landu wraz z morzem terytorialnym oraz morskimi wodami wewnętrznymi. Objęcie 
planem regionalnym lub planem obejmującym cały obszar gminy zostało zaproponowane przez 
niektórych ankietowanych specjalistów. Takie działanie zapewniłoby spójność strategii dotyczącej 
rozwoju strefy styku morza i lądu w granicach gminy, czy nawet całego regionu. Pod rozwagę należy 
poddać fakt, czy w polskim systemie planistycznym istnieje narzędzie planistyczne odpowiednie do tego 
celu oraz jak szeroki zakres obszarów morskich miałby zostać objęty tym narzędziem. Dokumentem na 
szczeblu regionalnym jest plan zagospodarowania przestrzennego województwa. Plan województwa 
stanowi plan o bardzo ogólnej skali i nie gwarantuje wystarczającej koordynacji zagospodarowania 
przestrzennego niebieskich przestrzeni publicznych, które często stanowią główne ośrodki aktywności 
społecznych i ekonomicznych w miastach portowych. Wydaje się zatem, że bardziej odpowiednim byłoby 
pozostawienie koordynacji planowania obszarów morskich i lądowych na szczeblu regionalnym w sferze 
strategicznej w ramach strategii rozwoju województwa lub planu ochrony brzegów morskich, 
a poszerzenie zakresu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Studium warunkuje ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzanych 
przez samorząd lokalny, ale samo nie stanowi aktu prawa miejscowego. Ta swojego rodzaju elastyczność 
dokumentu planistycznego jakim jest studium gminy stanowi walor, umożliwiający zintegrowanie 
zarządzania strefą styku morza i lądu w granicach gminy, a także pewną swobodę wprowadzania 
wytycznych planistycznych dotyczących zagospodarowania obszaru na styku morza i lądu pozwalających 
na spójność planistyczną przy jednoczesnej możliwości adaptacji do dynamicznie zmieniających się 
potrzeb miasta portowego. Zakres obszarów morskich objętych studium powinien stanowić pasmo wód 
morskich wzdłuż linii brzegu morskiego w granicach gminy o szerokości, która pozwalałaby na zawarcie 
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niebieskich przestrzeni publicznych wysuniętych w stronę morza, a także infrastruktury portów i przystani 
wraz z wewnętrznymi wodami portowymi. Poza granicami portów i przystani morskich, proponuje się 
objęcie pasma o szerokości około 500 metrów wzdłuż linii brzegu morskiego (niespełna 3 kable82). Jest to 
szerokość, która obejmuje najdalej wysunięty element, istniejącej na chwilę obecną, niebieskiej 
przestrzeni publicznej w Polsce, czyli Sopockie Molo. Zakłada się zatem, że szerokość ta w sposób 
wystarczający pozwoli na opracowanie kierunków rozwoju przestrzennego miast portowych. 

Powyższe rozwiązanie łączy się z innym zaproponowanym działaniem dotyczącym formy i zakresu ustaleń 
planistycznych. W wypadku wdrożenia elementów morskiego planowania przestrzennego do studium 
gminy, niezbędnym jest zachowanie w planie obszarów morskich obowiązujących w granicach gminy 
pewnej swobody zagospodarowania obszarów styku morza i lądu dla władz lokalnych. W duńskim 
systemie planistycznym na obszarach morskich występuje częściowe nakładanie się planu obszarów 
morskich na szczeblu krajowym oraz planów szczegółowych sporządzanych przez gminy w strefie wód 
przybrzeżnych. Plan obszarów morskich Danii pozostawia dużą dozę swobody dla akwenów przybrzeżnych 
pozostawiając w kompetencjach gmin szczegółowe planowanie zagospodarowania przestrzennego, 
ustalając jedynie niezbędne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa na obszarach morskich oraz 
strategicznych inwestycji o randze ponadlokalnej. W obszarze wód przybrzeżnych nie wprowadza on 
funkcji akwenów mogących stanowić przeszkody w rozwoju przestrzennym gmin takich jak chociażby 
wydobycie surowców. W gestii gmin nadmorskich pozostaje wprowadzenie ustaleń dotyczących 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie ograniczonym do: ochrony jakości wód, ochrony brzegu 
morskiego, rozwoju turystyki oraz rozwoju portów.  Wdrożenie zbliżonej praktyki byłoby niezbędne w celu 
zachowania możliwości równoległego zarządzania obszarami wód przybrzeżnych na szczeblu krajowym 
oraz lokalnym (przez samorządy lokalne w ograniczonym zakresie w ramach studium gminy oraz planów 
wewnętrznych wód portowych). Jednocześnie należy zapewnić prawny obowiązek zgodności ustaleń 
studium z obowiązującym planem ogólnym obszarów morskich lub szczegółowym planem obszarów 
morskich sporządzanym przez organ administracji morskiej, jeśli taki istnieje. 

W aspekcie formy oraz zakresu ustaleń planów na styku wody i lądu wartościowymi elementami 
procedury planowania obszarów morskich jest poszerzenie i upublicznienie wiedzy w zakresie 
uwarunkowań przestrzennych od strony morskiej oraz stworzenie i uporządkowanie bazy danych 
dotyczących wód morskich. Dane dotyczące morskich wód przybrzeżnych są niezbędne dla planowania 
zrównoważonego rozwoju strefy styku morza i lądu, która do momentu wdrożenia planowania obszarów 
morskich nie była udostępniona publicznie. Uporządkowana i określona rozporządzeniem struktura 
rozstrzygnięć szczegółowych w planach morskich wymusza nie tylko zawarcie ustaleń planistycznych, ale 
także dodatkowych informacji o szczególnie istotnych uwarunkowaniach dla poszczególnych akwenów. 
Wiedza ta powinna zostać wykorzystana przy sporządzaniu planów obszarów lądowych, tak by zapewnić 
skoordynowany rozwój całej strefy styku morza i lądu, a w szczególności niebieskich przestrzeni 
publicznych łączących obszary morskie oraz lądowe. Dodatkowym rozwiązaniem związanych z konstrukcją 
ustaleń szczegółowych, inspirowanym procedurą planowania morskiego, które ułatwiłoby koordynację 
zarządzania strefą styku morza i lądu jest wprowadzenie ujednoliconych kart terenów do miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Karty stanowiące ustalenia szczegółowe powinny być 
dostosowane do obowiązującego zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego83, 
z rozszerzeniem o ustalenia dotyczące zapewnienia zintegrowanego zarządzania strefą specjalną 

                                                           
82 1 kabel morski wynosi około 185 m 
83 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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(w wypadku miast portowych strefą styku morza i lądu).  

38. Poprawa koordynacji planistycznej poprzez wdrożenie rozwiązań preplanistycznych i 

poplanistycznych 

Koordynacja rozwoju niebieskich przestrzeni publicznych może odbywać się nie tylko poprzez działania 
planistyczne, ale także działania podejmowane przed rozpoczęciem prac nad projektem planu, a także po 
przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego. Działania preplanistyczne oraz proplanistyczne 
stanowią istotny element poprawy koordynacji rozwoju przestrzeni na styku morza i lądu, w tym 
niebieskich przestrzeni publicznych w miastach portowych w Polsce. W kolejnych rozdziałach 
przedstawiono przykłady działań uzupełniających rozwiązania planistyczne, które opracowane zostały 
w odpowiedzi na zidentyfikowane w rozdziale 34.2 problemy planistyczne i pozaplanistyczne.  

38.1. Rozwiązania preplanistyczne 

Działania preplanistyczne mają na celu stworzenie stabilnej podstawy do prowadzenia efektywnej 
procedury planistycznej. Na podstawie wniosków z przeprowadzonych analiz planistycznych, wyników 
wywiadów eksperckich oraz wniosków z analizy doświadczeń planistycznych w wybranych krajach 
nadbałtyckich zaproponowano następujące rozwiązania: 

 przeprowadzenie szczegółowej analizy zasadności przystąpienia do planu, 

 stworzenie platformy współpracy pomiędzy organami odpowiedzialnymi za sporządzanie planów 
przestrzennych, 

 wzmocnienie udziału społeczeństwa w proces planowania przestrzennego, 

 prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zagospodarowania obszarów na styku morza 
i lądu. 

 
38.1.1. Analiza zasadności przystąpienia do planu  

Jak wykazały badania, w celu przeprowadzenia efektywnej procedury planowania przestrzennego na styku 
morza i lądu należy w odpowiedni sposób określić granice przystąpienia do planów oraz ich skalę. 
Przeprowadzenie szczegółowej analizy zasadności przystąpienia do planu oraz wyznaczenie celów jego 
sporządzania powinno odbywać się każdorazowo przed podjęciem procedury planistycznej. Umożliwi to 
odpowiednie wyznaczenie granic obszaru objętego projektem planu, tak by obszar ten był wystarczający 
do wypełnienia określonych celów podejmowanego planu zgodnych z aktualnymi potrzebami. Analiza 
zasadności przystąpienia do planu jest stałym elementem obecnym w procedurze sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego na lądzie. Obecnie w procedurze planowania obszarów morskich to 
właściwy terytorialnie urząd morski podejmuje decyzję dotyczącą celu i granic planu w oparciu o wytyczne 
opracowane w ramach ogólnego planu dla polskich obszarów morskich. Poza wskazaniami zawartymi 
w planie POM, należałoby przeprowadzić powtórną analizę zasadności przystąpienia do planu 
szczegółowego doprecyzowując jego granice oraz uszczegóławiając cel podjęcia planu w zależności od 
aktualnych potrzeb. Właściwy zakres oraz skala sąsiadujących ze sobą planów morskich i lądowych 
powinien być wyznaczony przy współpracy obu organów sporządzających plany i biorąc pod uwagę 
istniejące w sąsiedztwie dokumenty planistyczne. 

Wytyczne dotyczące powyższego rozwiązania: 
o Każdorazowo przed podjęciem procedury planistycznej, zarówno na morzu jak i na lądzie, należy 

przeprowadzić analizę zasadności przystąpienia do planu. 
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o Analiza zasadności przystąpienia do planu musi określać cel planu, jego zakres oraz skalę 
opracowania. 

o Wnioski z analizy zostają załączone do publikowanego publicznie ogłoszenia o przystąpieniu do 
sporządzania planu. 

o Analiza zasadności przystąpienia do planu obszaru portowego powinna zostać przeprowadzona 
w ramach współpracy samorządów gminy, zarządu portu oraz urzędu morskiego w ramach serii 
spotkań trójstronnych. 
 

38.1.2. Platforma współpracy pomiędzy organami odpowiedzialnymi za sporządzanie planów 

przestrzennych 

Ważnym elementem procesu preplanistycznego jest efektywna współpraca pomiędzy organami 
odpowiedzialnymi za sporządzanie planów przestrzennych na obszarze styku morza i lądu. Jednym 
z wniosków płynących z przeprowadzonych wywiadów eksperckich z projektantami planów morskich jest 
brak holistycznej strategii w strefie styku morza i lądu w Polsce. Brak wspólnej wizji rozwoju skutkuje 
problemami w zintegrowanym zarządzaniu strefą styku morza i lądu takimi jak chaos przestrzenny 
w strefie styku morza i lądu w miastach portowych, brak możliwości koordynacji wydawanych decyzji na 
lokalizację inwestycji, konflikty funkcjonalne w szczególności pomiędzy funkcją rozwoju portów, 
a turystyką i ochroną przyrody oraz narastające konflikty pomiędzy poszczególnymi interesariuszami, 
a organami zarządzającymi tą przestrzenią. Wymienione problemy zostały wykazane w ramach 
przeprowadzonej analizy problemów planistycznych i pozaplanistycznych na obszarze niebieskich 
przestrzeni publicznych (patrz: rozdział 34.2). Jako przykłady obrazujące problemy wynikające częściowo 
z braku holistycznej strategii rozwoju wymienić można chociażby konflikt pomiędzy środowiskiem 
rybackim a zarządem portu morskiego i władzami gminy miejskiej Hel, problem związany z abrazją po 
wschodniej stronie portu morskiego we Władysławowie czy konflikt funkcjonalny pomiędzy planowanym 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego bulwarem miejskim, a funkcją rozwoju portu 
w południowej części strefy styku morza i lądu w Elblągu.  

Obecnie dokumentem, który w pewnym stopniu koordynuje zagospodarowanie strefy styku morza i lądu 
poza samą procedurą planistyczną jest program ochrony brzegów morskich sporządzany przez urząd 
morski oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa opracowany przez samorząd 
wojewódzki. Dokumenty te zapewniają jednak koordynację w ograniczonym zakresie. Program ochrony 
brzegów morskich przygotowywany jest przy współpracy organu administracji morskiej z władzami gmin, 
jednak dotyczy wyłącznie aspektu ochrony brzegu morskiego pomijając kwestie rozwoju funkcji 
portowych czy sportu, turystyki i rekreacji, które stanowią kluczowy element rozwoju miast portowych. 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dotyka szerszego spektrum funkcjonowania strefy 
styku morza i lądu, jednak dotyczy on w zasadzie obszaru lądowego pobieżnie traktując kwestię 
zagospodarowania obszarów morskich i powiązań woda-ląd. Koniecznym byłoby nawiązanie ścisłej 
współpracy na zasadach trójstronnego partnerstwa publiczno-publicznego pomiędzy organem 
administracji morskiej, a samorządem regionalnym i lokalnym, która miałaby charakter ciągły 
(realizowanej w ramach cyklicznych spotkań)  i odbywałaby się na zasadach partnerskich, nie zaś w oparciu 
o plan sporządzany przez dominujący organ i opiniowaniu go przez pozostałe. Kluczową rolą byłaby 
koordynacja tej współpracy przez organ na szczeblu krajowym, czyli urząd morski. Organ ten wydaje się 
być właściwym do podjęcia dialogu ze względu na szerokie kompetencje obejmujące zarówno teren pasa 
technicznego jak i obszar wód morskich na szerokości linii brzegowej wykraczającej poza podziały 
terytorialne władz samorządowych. 
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Wytyczne dotyczące powyższego rozwiązania: 
o Wspólna wizja rozwoju strefy styku morza i lądu powinno zostać opracowana przez 

przedstawicieli władz samorządów gminnych, samorządu województwa oraz właściwego urzędu 
morskiego w ramach serii spotkań trójstronnych.  

o Organizatorem spotkań trójstronnych powinien być organ administracji morskiej, jako organ 
niezależny, posiadający kompetencje w zakresie zagospodarowania terenu pasa nadbrzeżnego 
oraz wód morskich.  

o Efektem współpracy trójstronnej miałby być dokument stanowiący strategię rozwoju obszaru 
styku morza i lądu obejmujący swoim zakresem pas nadbrzeżny województwa oraz pas morskich 
wód przybrzeżnych o szerokości około 3 kabli (500-600 m) wraz z obszarami wchodzącymi 
w granice portów morskich. 

o Procedura sporządzania strategii powinna zawierać konsultacje z przedstawicielami zarządów 
portów występujących na danym obszarze. 

o Procedura sporządzania strategii powinna zawierać konsultacje społeczne podczas których byłaby 
możliwość składania uwag przez interesariuszy. 

o Strategia rozwoju obszaru styku morza i lądu (Strategia Zintegrowanego zarządzania obszarami 
przybrzeżnymi) nie stanowiłaby obowiązującego aktu prawnego, lecz dokument o charakterze 
strategicznym zawierający wytyczne do planowania przestrzennego na poziomie lokalnym. 

o Strategia powinna być poddana analizie aktualności co najmniej raz na 10 lat (lub częściej o ile 
zaistnieje taka potrzeba). Analiza ta powinna być przeprowadzona przez właściwy urząd morski.  

o Przed przystąpieniem lub we wczesnej fazie sporządzania planów szczegółowych na styku morza 
i lądu należałoby przeprowadzić spotkanie (lub serię spotkań) pomiędzy samorządem gminy, 
zarządem portu oraz urzędem morskim w celu przedyskutowania głównych problemów 
występujących w obszarze objętym planem oraz celów sporządzania planu. 
 

38.1.3. Udział społeczeństwa w proces planowania przestrzennego  

Poza zacieśnieniem współpracy pomiędzy organami sporządzającymi plany zagospodarowania 
przestrzennego należy wzmocnić zaangażowanie społeczne w ten proces. Potrzeba wzmocnienia udziału 
społeczeństwa została zauważona podczas przeprowadzonych wywiadów oraz w ramach 
przeprowadzonej analizy doświadczeń planistycznych w sąsiednich krajach nadbałtyckich. Edukacja 
społeczeństwa w aspekcie planowania obszarów morskich, zintegrowanego zarządzania obszarami 
przybrzeżnymi oraz bezpieczeństwa morskiego i ochrony brzegu stanowi jeden z elementów budowania 
zasobów wiedzy oraz zasobów ludzkich wykorzystywanych w danym procesie (ang. capacity building). 
Budowanie potencjału społecznego obejmuje rozwój zasobów indywidualnych i instytucjonalnych 
w odpowiedzi na aktualne wyzwania związane w planowaniem przestrzennym na styku morza i lądu. 
W procesie tym należy brać pod uwagę nie tylko zaangażowanie poszczególnych jednostek, ale docelowo 
stworzenie całej sieci różnych aktorów, organizacji i instytucji, które będą ze sobą współpracować oraz 
darzyć się wzajemnym zaufaniem (Ansonga, Calado, Gillilandd, 2021; UNESCO, 2021). Przygotowania do 
sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego można wzbogacić o działania zwiększające 
zainteresowanie i zrozumienie procedury planistycznej np. o przeprowadzenie wstępnej debaty 
dotyczącej zasadności przystąpienia do planu wzorem praktyki duńskiej lub prezentacji wprowadzającej 
interesariuszy w cele podjęcia danego planu i jego podstawowe założenia. W trakcie sporządzania planu 
warto byłoby poszerzyć procedurę konsultacyjną o większą ilość dyskusji publicznych niż przewiduje to 
obecna podstawa prawna (jedna obowiązkowa dyskusja publiczna). Można było by wykorzystać 
możliwości istniejących już platform internetowych zawierających system informacji przestrzennej do 
szerzenia informacji o procedurach planowania przestrzennego na morzu oraz na lądzie. 
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Wytyczne dotyczące powyższego rozwiązania: 
o Zwiększenie ustawowo wymaganej liczby konsultacji społecznych do co najmniej dwóch w ramach 

jednej procedury planistycznej, które odbywałyby się na zasadach pełnoprawnej dyskusji 
publicznej. 

o Wykorzystanie istniejących internetowych platform systemów informacji przestrzennej do 
udostępniania informacji o stanie procedowanych planów oraz do zbierania wniosków i uwag do 
planu. 
 

38.1.4. Edukacja w zakresie zagospodarowania obszarów na styku morza i lądu 

Konieczność prowadzenia działań edukacyjnych wśród społeczeństwa równolegle z planowaniem 
przestrzennym została podkreślona przez część specjalistów podczas przeprowadzonych wywiadów 
eksperckich. Eksperci związani ze środowiskiem morskim zwrócili uwagę na potrzebę edukacji 
społeczeństwa w zakresie planowania przestrzennego na styku morza i lądu, a także w zakresie ogólnej 
specyfiki tego wyjątkowo dynamicznego środowiska. Zwiększenie świadomości interesariuszy w kwestii 
planowania obszarów morskich oraz przybrzeżnych miałoby na celu zwiększenie zaangażowania w proces 
udziału społeczeństwa w sporządzanie planów, podniesienie poziomu zrozumienia funkcjonowania 
obszaru styku morza i lądu oraz kwestii bezpieczeństwa morskiego i ochrony brzegu. Edukacja ta powinna 
odbywać się przede wszystkim w ramach procesu preplanistycznego, w ramach procedury 
przygotowawczej do sporządzania planów morskich. Elementem wspomagającym proces edukacji, ale 
także wzmacniającym zaangażowanie społeczne jest publikacja informacji z zakresu planowania 
przestrzennego na styku morza i lądu z wykorzystaniem dedykowanej platformy internetowej, tak jak 
zrobiono to w Danii w ramach wdrażania pierwszego planu duńskich obszarów morskich. Platforma ta 
może służyć także jako narzędzie do prowadzenia konsultacji społecznych, co zwiększa zasięg wśród 
odbiorców planów oraz poszerza grono podmiotów zaangażowanych w procedurę planistyczną. Oprócz 
tego proces zwiększania świadomości oraz zaangażowania społeczeństwa może być prowadzony przez 
organy sporządzające plany nie tylko wśród interesariuszy, ale także w ramach programu edukacji szkolnej 
wśród młodzieży w miastach nadmorskich.  

Wytyczne dotyczące powyższego rozwiązania: 
o Wykorzystanie istniejących internetowych systemów informacji przestrzennej do udostępniania 

informacji o stanie procedowanych planów oraz o ustaleniach istniejących planów na styku morza 
i lądu. Istotne jest, aby platforma ta równocześnie zawierałaby informacje dotyczące planów 
lądowych oraz morskich.  

o Poszerzenie programu edukacji wczesnoszkolnej w gminach nadmorskich o projekty szerzące 
wśród uczniów wiedzę z zakresu funkcjonowania strefy styku morza i lądu. Rozwiązanie to 
mogłoby opierać się np. o program „zielona szkoła”. 

o Nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami podstawowymi w gminach nadmorskich 
a administracją morską, która polegałaby na przeprowadzeniu prelekcji tematycznych dla uczniów 
dotyczących funkcjonowania strefy styku morza i lądu. 

38.2. Rozwiązania poplanistyczne 

Efektywne planowanie przestrzenne nie kończy się wraz z zakończeniem procedury sporządzania planu. 
Po ukończeniu procedury powinien nastąpić szereg działań poplanistycznych mających na celu 
zapewnienie odpowiedniej egzekucji ustaleń planu oraz poprawę zapisów planistycznych zgodnie ze 
zmieniającymi się potrzebami. W ramach działań poplanistycznych zaproponowano następujące 
rozwiązania: 
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 minimalizacja potencjalnych konfliktów funkcjonalnych poprzez umożliwienie w planach 
zastosowania odpowiednich rozwiązań na etapie realizacyjnym, 

 monitoring efektów wdrożonych planów przestrzennych, 

 aktualizacja zapisów planistycznych w kontekście ich spójności w strefie styku morza i lądu, 

 stworzenie interdyscyplinarnej platformy wymiany doświadczeń planistycznych. 
38.2.1. Minimalizacja potencjalnych konfliktów funkcjonalnych poprzez stosowanie odpowiednich 

rozwiązań na etapie realizacyjnym 

Koordynacja rozwoju niebieskich przestrzeni publicznych może się także odbywać na etapie realizacji 
inwestycji zapewniających koegzystencję potencjalne konfliktowych funkcji. W trakcie analizy problemów 
planistycznych w analizowanych miastach zidentyfikowano konflikt pomiędzy funkcjami: rozwoju portu 
a turystyki i rekreacji, funkcjonowania przystani a ochroną środowiska i ochroną brzegu a turystyką 
i rekreacją. Funkcje te stanowią potencjalnie kolidujące ze sobą sposoby użytkowania niebieskich 
przestrzeni publicznych takich jak bulwar nadwodny, kąpielisko czy marina. Możliwe jest jednak 
zastosowanie w planie pewnych zapisów dopuszczających występowanie kilku funkcji na tym samym 
obszarze na określonych zasadach poprzez wprowadzenie pewnych ograniczeń czasowych lub 
infrastrukturalnych. Rozwój przestrzenny portów morskich często wchodzi w kolizję z sąsiadującymi 
terenami rekreacyjnymi takimi jak kąpieliska czy bulwary miejskie. Ryzyko konfliktu pomiędzy rozwijającą 
się funkcją portową, a planowanymi lub istniejącymi terenami rekreacyjnymi odnotowano w kilku 
z analizowanych przypadków miast portowych (patrz: rozdział 34.2). Mimo zapisów planistycznych 
dopuszczających potencjalnie konfliktowe funkcje na styku morza i lądu istnieje możliwość częściowej ich 
koegzystencji pod warunkiem zastosowania odpowiednich rozwiązań na etapie realizacji zaplanowanych 
inwestycji. 

 
Rycina 84 Widok na wejście do Nowego Portu w Gdańsku -  
Falochron Zachodni  

 
Rycina 85 Falochron Zachodni pełniący funkcję deptaku 
spacerowego 

Istniejąca infrastruktura portowa we Władysławowie w znaczny sposób wpływa na występowanie 
zjawiska abrazji na wschód od terenów portu, co powoduje zanik plaż u nasady Półwyspu Helskiego. Jest 
to zjawisko niekorzystne ze względu na konieczność zapewnienia ochrony brzegu, a tym samym 
negatywnie wpływające na turystyczną i rekreacyjną funkcję zlokalizowanych tam kąpielisk. Planowana 
rozbudowa portu może jeszcze bardziej nasilić to zjawisko, a zalądowienie akwenu przeznaczonego na 
nowy terminal zajmie część terenów istniejącej plaży o funkcji rekreacyjnej. Równolegle z projektowaniem 
rozwoju portu zaplanowano jednak stworzenie infrastruktury zapewniającej refulację plaży po wschodniej 
stronie portu w postaci systemu pomp wraz z rurociągiem przesyłowym transportującym akumulowany 
materiał ziemny wzdłuż rozbudowywanego falochronu na teren plaży, na którym występuje zjawisko 
abrazji. Dodatkowo, infrastruktura portowa częściowo pełnić będzie funkcje rekreacyjne. 
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Rozbudowywany falochron pełnić będzie funkcję bulwaru spacerowego stanowiącego zwieńczenie 
zaplanowanej promenady nadmorskiej. Wykorzystywanie infrastruktury portowej takiej jak falochrony, 
która nie pełni funkcji nabrzeży przeładunkowych, jako przestrzeni spacerowej czy punktu widokowego 
jest dość częstą praktyką w rozwiniętych miastach portowych. Przykładem może być Falochron Zachodni 
przy wejściu do Nowego Portu w Gdańsku (Rycina 84 i 85). Powyższe rozwiązania, w wypadku portu 
morskiego we Władysławowie mogą zatem częściowo rekompensują negatywny wpływ rozwoju portu na 
ochronę brzegu oraz funkcję rekreacyjną.  

W wypadku konfliktu funkcjonalnego pomiędzy planowanym bulwarem a akwenami portowymi w Elblągu 
problem może zostać rozwiązany poprzez ograniczenie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem 
nabrzeża portowego. O ile przeładunek towarów czy funkcje stoczniowe stanowią znaczącą uciążliwość, 
która wchodzi w konflikt z funkcją rekreacyjną, tak funkcja portowego terminala pasażerskiego  będzie 
sprzyjać rozwojowi turystyki na obszarze tej niebieskiej przestrzeni publicznej. Przy odpowiednim 
ukształtowaniu nabrzeża bulwaru możliwe jest zapewnienie dostępu dla jednostek pasażerskich o różnej 
wielkości przy bulwarze nadwodnym. Przykładem takiego rozwiązania może być przystań tramwaju 
wodnego przy Długim Pobrzeżu, gdzie poziom posadzki został obniżony (Rycina 86) lub terminal pasażerski 
w Lizbonie, gdzie zastosowano specjalną konstrukcję zapewniającą dostęp dla pasażerów na duże 
jednostki pasażerskie (Rycina 87). 

Bulwar spacerowy lub ścieżka rowerowa może być także zlokalizowana na odpowiednio zaprojektowanej 
infrastrukturze zapewniającej bezpieczeństwo brzegu lub bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, łącząc 
funkcję rekreacji z funkcją ochrony brzegu. W taki sposób wykorzystywany jest np. wał przeciwsztormowy 
w miejscowości Chałupy. Podobne uzupełnienie funkcjonalne ma miejsce w wypadku refulacji plaż, 
których głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa brzegu, a dodatkowo, o ile nie wykonywane 
są one na akwenach niebezpiecznych dla użytkowników ze względu na silne prądy morskie lub działanie 
fal, przyczyniają się one do zwiększenia atrakcyjności i pojemności kąpielisk. 

 
Rycina 86 Jednostki pasażerskie cumujące przy Długim Pobrzeżu 
w Gdańsku  

 
Rycina 87 Terminal pasażerski w Lizbonie 

Wytyczne dotyczące minimalizacji potencjalnych konfliktów funkcjonalnych: 
o W ramach opracowania planu zagospodarowania akwenów portu, przeprowadzenie spotkania 

konsultacyjnego z władzami samorządu lokalnego w celu wypracowania strategii korzystnej dla 
obu stron. Istotnym jest strefowanie obszarów rozwoju portu w taki sposób, aby w sąsiedztwie 
publicznych terenów rekreacyjnych lokalizować funkcje o niskim poziomie uciążliwości takie jak 
np. przystanie pasażerskie. 

o W ramach opracowania strategii rozwoju miast portowych przez władze samorządów lokalnych, 
przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego z zarządem portu oraz właściwym urzędem morskim 
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w celu uwzględnienia obszarów rozwojowych portu, a także rezerw terenowych, które mogą być 
wcielone w tkankę miejską. W tym wypadku, istotnym jest przeprowadzenie analizy możliwości 
wykorzystania elementów infrastruktury w strefie brzegowej na funkcje rekreacyjne przez 
samorządy gmin w uzgodnieniu z właściwym urzędem morskim oraz zarządem portu. 

o Udostępnienie infrastruktury zapewniającej dostęp do portu (takiej jak np. falochrony 
niestanowiące nabrzeży przeładunkowych) oraz infrastruktury zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego (np. wały przeciwpowodziowe) jako elementy przestrzeni publicznej, o ile 
nie zaistnieją przeciwskazania związane z brakiem możliwości zapewnienia poprawnego 
funkcjonowania portu lub z zagrożeniem bezpieczeństwa morskiego i użytkowników przestrzeni. 

o W strefach narażonych na abrazję, równolegle z planowaniem rozwoju portu należy 
zaprojektować infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo brzegu. 
 

38.2.2. Monitoring efektów wdrożonych planów przestrzennych 

Zapewnienie zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi, jak wykazały przeprowadzone 
analizy, może być wspomagane poprzez stosowanie odpowiednich i skoordynowanych ze sobą zapisów 
w planach morskich i lądowych. Planowanie obszarów morskich, a także zintegrowane zarządzanie strefą 
przybrzeżną wciąż stanowi stosunkowo nową dziedzinę planowania przestrzennego. Nieodzownym 
elementem jej rozwoju jest proces ewolucji opartej na krytycznej analizie dotychczasowych dokonań, 
wyciąganiu z nich wniosków oraz dążeniu do unikania popełnionych błędów w przyszłości. W tym celu 
konieczne jest prowadzenie monitoringu efektów wdrożonych planów przestrzennych poprzez analizę 
inwestycji wszczętych na obszarze objętym planem i ocenę ich wpływu na realizację celów podjęcia 
obowiązującego planu przestrzennego. Zapisy planistyczne w tak dynamicznie rozwijającej się przestrzeni 
jaką jest niebieska przestrzeń publiczna nie powinny być zbyt ogólne, aby zapobiec narastaniu chaosu 
w przestrzeniach publicznych o dużej presji inwestycyjnej, a także nie mogą być zbyt rygorystyczne by nie 
ograniczać rozwoju tej przestrzeni zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami.  

Wytyczne dotyczące minimalizacji potencjalnych konfliktów funkcjonalnych: 
o Prowadzenie przez organ administracji morskiej bazy danych wydanych pozwoleń na lokalizację 

inwestycji na obszarach morskich zawierającej georeferencyjne informacje przestrzenne.  
o Przeprowadzenie analizy realizacji celów podjęcia planów obszarów morskich oraz strategii 

rozwoju obszaru styku morza i lądu w ramach monitoringu inwestycji realizowanych na obszarze 
planów morskich przez organ administracji morskiej raz na 5 lat. 

o Prowadzenie bazy danych wydanych pozwoleń na lokalizację inwestycji w strefie styku morza 
i lądu, zawierającej georeferencyjne informacje przestrzenne przez samorząd lokalny.  

o Przeprowadzenie procedury monitoringu inwestycji realizowanych na obszarze planów morskich 
przez samorząd lokalny w aspekcie realizacji celów podjęcia planów zagospodarowania 
przestrzennego w strefie przybrzeżnej oraz strategii rozwoju obszaru styku morza i lądu (Strategia 
zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi) raz na 4 lata. 
 

38.2.3. Aktualizacja zapisów planistycznych w kontekście ich spójności w strefie styku morza i lądu  

Aby osiągnąć cel, jakim jest spójny i harmonijny rozwój przestrzeni na styku morza i lądu organy 
sporządzające plany zagospodarowania przestrzennego, czyli samorządy gmin oraz organ administracji 
morskiej, powinny prowadzić prace monitorujące realizację celów planu oraz cyklicznie weryfikować 
poprawność i aktualność obowiązujących zapisów planistycznych w kontekście spójności zapisów 
planistycznych na styku morza i lądu. W wielu małych miastach portowych dokumenty planistyczne 
obowiązujące dla niebieskich przestrzeni publicznych lądu opracowane zostały wiele lat temu i uległy 
dezaktualizacji, jak chociażby analizowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Helu. 
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W trakcie analiz problemów planistycznych wykazano również, że w strefie przybrzeżnej analizowanych 
miast często miejscowe plany nie istnieją. W momencie przyjęcia opracowywanych obecnie planów 
obszarów morskich, nadmorskie władze samorządowe powinny przeprowadzić analizę sytuacji 
planistycznej w gminie. Po przeprowadzeniu analizy  aktualności miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w granicach pasa technicznego, powinny one zaktualizować obowiązujące zapisy 
planistyczne lub przystąpić do sporządzenia planu w strefach szczególnie problematycznych. O ile w 
ustawie o obszarach morskich i administracji morskiej ustanowiono, że plan obszarów morskich musi 
uwzględniać zapisy obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tak w 
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie sprecyzowano wymogów w zakresie 
spójności sporządzanych planów lądowych z obowiązującymi planami obszarów morskich. Kwestia ta 
powinna zostać uregulowana tak, by oba organy sporządzające miały obowiązek uwzględnienia planów 
obowiązujących w bezpośrednim sąsiedztwie.  

Wytyczne dotyczące powyższego rozwiązania: 
o Analiza aktualności planów lądowych powinna odbywać się zgodnie z obecnymi wymogami 

prawnymi. Raz w okresie kadencji (co 4 lata) władze samorządu mają obowiązek przeprowadzenia 
analizy aktualności obowiązujących dokumentów planistycznych. Powinna ona zawierać aspekt 
spójności dokumentów planistycznych na styku morza i lądu. 

o Analiza aktualności planów morskich powinna odbywać się zgodnie z obecnymi wymogami 
prawnymi. Raz na 10 lat organ administracji morskiej ma obowiązek przeprowadzenia analizy 
aktualności obowiązujących dokumentów planistycznych. Powinna ona zawierać aspekt spójności 
dokumentów planistycznych na styku morza i lądu. 

o Analiza aktualności planów obszarów portowych powinna odbywać się raz na 4 lata. Analiza 
powinna zostać przeprowadzona przez właściwych przedstawicieli samorządów gminy, zarządu 
portu oraz urzędu morskiego w ramach serii spotkań trójstronnych. Wnioski ze spotkań w formie 
raportu dotyczącego aktualności planów obszarów każdego z portów powinny zostać 
opublikowane. Na ich podstawie właściwe organy powinny przedsięwziąć procedurę aktualizacji 
planu przestrzennego w razie rozpoznanej konieczności. 

o Należy wprowadzić obowiązek uwzględnienia ustaleń obowiązujących planów obszarów morskich 
w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
 

38.2.4. Stworzenie interdyscyplinarnej platformy wymiany doświadczeń planistycznych 

Bardzo ważnym elementem działań prowadzonych po zakończeniu prac nad projektem planu jest 
zebranie oraz przeanalizowanie doświadczeń wynikających z zakończonego procesu. Na etapie wdrażania 
pierwszych planów obszarów morskich nabywanie doświadczenia oraz wymiana wniosków na temat 
przeprowadzonej procedury jest niezmiernie istotna w celu doskonalenia efektów planowania 
przestrzennego na styku morza i lądu. Eksperci biorący udział w wywiadzie podkreślali, że przydatnym 
byłoby stworzenie interdyscyplinarnej platformy wymiany dotychczasowych doświadczeń planistycznych, 
która umożliwiłaby spotkania specjalistów związanych zarówno z planowaniem przestrzennym na 
obszarze morza jak i lądu, by wspólnie budować bazę wiedzy dotyczącej zintegrowanego zarządzania 
obszarami przybrzeżnymi.  

Wytyczne dotyczące powyższego rozwiązania: 
o Stworzenie platformy do dyskusji pomiędzy specjalistami z dziedziny planowania przestrzennego 

obszarów morskich i lądowych np. w formie corocznej konferencji z udziałem planistów 
i urzędników administracji z kraju oraz z zagranicy (na wzór corocznych konferencji World 
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Planning Congress organizowanych przez ISOCARP84, „Dnia Urbanisty” organizowanego przez 
TUP85 czy konferencji „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny” 
organizowaną przez SARP86).  

o Za stworzenie platformy wymiany doświadczeń mogłoby być odpowiedzialne Towarzystwo 
Urbanistów Polskich we współpracy z ministerstwem właściwym do spraw rozwoju 
przestrzennego. 

o Wydanie specjalnego numeru czasopisma naukowego poświęconego planowaniu 
przestrzennemu obszarów na styku morza i lądu w ramach działalności Komitetu Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju PAN. 

39. Konkluzje dotyczące wytycznych w zakresie koordynacji planowania na styku morza 

i lądu 

Analizy zapisów planistycznych w badanych miastach portowych, opisane w części V pracy, wykazały brak 
koordynacji planistycznej na obszarze niebieskich przestrzeni publicznych, co potwierdzone zostało 
w trakcie przeprowadzonych wywiadów eksperckich. Część VI poświęcona została poszukiwaniu 
rozwiązań wspomagających zintegrowane zarządzanie strefą styku wody i lądu. Wypracowano pakiet 
działań planistycznych, a także preplanistycznych i poplanistycznych, które mogą zostać zastosowane 
w planowaniu przestrzennym w małych i średnich miastach portowych w Polsce, z czego niektóre 
rozwiązania polegają na implementacji dobrych praktyk stosowanych już w procedurze planistycznej na 
lądzie oraz w procedurze planistycznej na morzu w planowaniu przestrzennym na styku morza i lądu.  

Poniższa tabela (Tabela 64) przedstawia zestawienie rozpoznanych problemów planistycznych wraz z listą 
analizowanych niebieskich przestrzeni publicznych, których dotyka dany problem oraz z przypisaniem 
odpowiedniego rozwiązania w zakresie koordynacji planistycznej na morzu i na lądzie, które ma na celu 
jego niwelację. Poprzez rozwiązanie występujących problemów planistycznych, jak wykazano w części V, 
stworzona zostaje możliwość niwelacji zidentyfikowanych problemów przestrzenno-funkcjonalnych, 
a tym samym poprawy jakości niebieskich przestrzeni publicznych oraz wzmocnienia relacji woda-ląd 
(patrz: Tabela 51, rozdział 34.2). 

Tabela 64 Zaproponowane rozwiązania z zakresu koordynacji planistycznej wpływające na rozwiązanie zidentyfikowanych 
problemów planistycznych 

Problem  
planistyczny 

Miasto i niebieska 
przestrzeń publiczna, 

której dotyczy problem 

Rozwiązanie w zakresie  
koordynacji planistycznej 

1 Nakładanie się ustaleń 
planu lądowego i planu 

morskiego 

Elbląg (Ww), Tolkmicko 
(Ww/P) 

 Objęcie planami lądowymi akwenów przybrzeżnych i 
wprowadzenie możliwości planowania tych obszarów 
przez władze lokalne* 

 Dostosowanie granicy planu na styku morza i lądu do 
zmiennej linii brzegu morskiego 

 Wprowadzenie obowiązkowej procedury 
przeprowadzenia analizy zasadności przystąpienia do 
planu 

 Stworzenie platformy współpracy pomiędzy organami 
sporządzającymi plany przestrzenne (strategia rozwoju 
obszaru styku morza i lądu) 

                                                           
84 International Society of City and Regional Planners – globalna organizacja doświadczonych profesjonalistów 
planowania mająca na celu zrzeszenie znanych i wysoko wykształconych planistów na arenie międzynarodowej 
85 Towarzystwo Urbanistów Polskich 
86 Stowarzyszenie Architektów Polskich 
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2 Zmienność linii brzegu 
morskiego skutkująca 
zmiennymi granicami 

planu morskiego 

Elbląg (Ww, Bn), 
Kołobrzeg (Bn), Kamień 

Pomorski (Bn), 
Władysławowo (Ww), 

Hel (K), Tolkmicko (Ww) 

 Objęcie planami lądowymi akwenów przybrzeżnych i 
wprowadzenie możliwości planowania tych obszarów 
przez władze lokalne* 

 Dostosowanie granicy planu na styku morza i lądu do 
zmiennej linii brzegu morskiego 

3 Konflikt pomiędzy 
funkcjonowaniem portu 
oraz funkcją turystyki, 

sportu i rekreacji  
(powiązany z 
problemem 

pozaplanistycznym: 
konflikt pomiędzy 
zarządem portu, a 

lokalną społecznością 
rybacką) 

Elbląg (Bn), Kołobrzeg 
(Bn, Ww), 

Władysławowo (Ww, K), 
Hel (Ww, K) 

 Objęcie planami lądowymi akwenów przybrzeżnych i 
wprowadzenie możliwości planowania tych obszarów 
przez władze lokalne* 

 Zastosowanie spójnej nomenklatury w zakresie 
nazewnictwa funkcji 

 Wprowadzenie bardziej szczegółowej skali 
opracowania planów wód przybrzeżnych*  

 Zwiększona ilość konsultacji społecznych do dwóch 
dyskusji publicznych wraz z ich regulacją prawną, udział 
niezależnego moderatora w dyskusjach publicznych 

 Minimalizacja potencjalnych konfliktów funkcjonalnych 
poprzez dopuszczenie w planie odpowiednich 
rozwiązań na etapie realizacyjnym 

 Stworzenie platformy współpracy pomiędzy organami 
sporządzającymi plany przestrzenne (strategia rozwoju 
obszaru styku morza i lądu) 

4 Konflikt pomiędzy 
funkcją turystyki, sportu 
i rekreacji oraz funkcją 

ochrony brzegu 

Elbląg (Bn), Kołobrzeg 
(K) 

 

 Zastosowanie spójnej nomenklatury w zakresie 
nazewnictwa funkcji 

 Wprowadzenie bardziej szczegółowej skali 
opracowania planów wód przybrzeżnych* 

 Wykorzystanie wiedzy zebranej w procesie 
sporządzania planów morskich 

 Minimalizacja potencjalnych konfliktów funkcjonalnych 
poprzez dopuszczenie w planie odpowiednich 
rozwiązań na etapie realizacyjnym 

 Stworzenie platformy współpracy pomiędzy organami 
sporządzającymi plany przestrzenne (strategia rozwoju 
obszaru styku morza i lądu) 

5 Konflikt pomiędzy 
planami rozwoju funkcji 

sportu, turystyki i 
rekreacji, a ochroną 

przyrody 

Władysławowo (Ww), 
Tolkmicko (K) 

 Wprowadzenie bardziej szczegółowej skali 
opracowania planów wód przybrzeżnych* 

 Minimalizacja potencjalnych konfliktów funkcjonalnych 
poprzez dopuszczenie w planie odpowiednich 
rozwiązań na etapie realizacyjnym 

 Stworzenie platformy współpracy pomiędzy organami 
sporządzającymi plany przestrzenne (strategia rozwoju 
obszaru styku morza i lądu) 

6. Brak miejscowych 
planów 

zagospodarowania 
przestrzennego w 

obszarze przybrzeżnym i 
portowym 

Kołobrzeg (Ww, K, Bn, P, 
M), Kamień Pomorski 

(Ww, Bn, P), 
Władysławowo (Ww, K, 
Bn, P), Hel (Ww, K, Bn, 

P) 

 Wykorzystanie wiedzy zebranej w procesie sporządzania 
planów morskich 

 Stworzenie platformy współpracy pomiędzy organami 
sporządzającymi plany przestrzenne (strategia rozwoju 
obszaru styku morza i lądu) 

7 Rozbieżność skali 
planów miejscowych 
obowiązujących na 
lądzie oraz planów 

Kołobrzeg (K, P), Kamień 
Pomorski (Ww, Bn, P, 
M), Władysławowo 

(Ww, K, Bn), Tolkmicko 
(Ww, K, Bn, P) 

 Wprowadzenie bardziej szczegółowej skali 
opracowania morskich planów wód przybrzeżnych 
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obowiązującego na 
wodach morskich 

 Objęcie planami lądowymi akwenów przybrzeżnych i 
wprowadzenie możliwości planowania tych obszarów 
przez władze lokalne* 

8 Brak ustaleń 
dotyczących niebieskich 
przestrzeni wysuniętych 

nad wodę takich jak 
molo czy pirsy 

Kołobrzeg (K, P), Kamień 
Pomorski (Ww, P), 

Władysławowo (Ww, K, 
P), Tolkmicko (Ww, K, 

P), Hel (Ww, K, P) 

 Objęcie planami lądowymi akwenów przybrzeżnych i 
wprowadzenie możliwości planowania tych obszarów 
przez władze lokalne* 

 Wykorzystanie wiedzy zebranej w procesie 
sporządzania planów morskich 

 Stworzenie platformy współpracy pomiędzy organami 
sporządzającymi plany przestrzenne (strategia rozwoju 
obszaru styku morza i lądu) 

*Dotyczy obszaru w granicach portu morskiego lub przystani 

Typy niebieskich przestrzeni publicznych: Ww – wodny węzeł komunikacyjny, K – kąpielisko, Bn – bulwar nadwodny, P – pirs lub 

molo, M – most lub kładka piesza; Źródło – opracowanie własne  

W oparciu o działania planistyczne i pozaplanistyczne przedstawione w rozdziale 37 i 38, zaproponowano 
zmiany w systemie planowania przestrzennego (Rycina 88) i wzbogaconie go o rozwiązania 
preplanistyczne i poplanistyczne (Rycina 89) mające na celu poprawę koordynacji planistycznej, a tym 
samym wsparcie zrównoważonego rozwoju niebieskich przestrzeni publicznych w polskich miastach 
portowych małej i średniej wielkości. Schemat przedstawiony na Rycinie 93 przedstawia w sposób 
uproszczony proponowany mechanizm planowania przestrzennego na styku morza i lądu na różnych 
szczeblach administracyjnych w podziale na planowanie przestrzenne obszarów lądu (kolor szary) oraz 
obszarów morskich (kolor niebieski). W zaproponowanym systemie podtrzymano trójstopniowy podział 
planowania przestrzennego na obszarach lądowych- szczebel krajowy, regionalny i lokalny. Planowanie 
obszarów morskich miałoby odbywać się częściowo na dwóch stopniach administracyjnych: krajowym, 
w którym organem sporządzającym plan jest właściwy urząd morski, przygotowujący plan ogólny oraz 
plany szczegółowe obszarów morskich, a także na szczeblu lokalnym w wypadku planów obszarów 
portowych (szczegółowy opis poniżej). Szczególny nacisk położono na wdrożenie narzędzi planistycznych 
lub usprawnienie już istniejących procedur planistycznych, które pozwolą na integrację planowania 
przestrzennego obszarów morza i lądu. Innowacyjnym elementem jest wprowadzenie narzędzia na 
pośrednim stopniu administracyjnym, pomiędzy planowaniem regionalnym a lokalnym, które ma na celu 
koordynację planowania na obszarze morza i lądu w dokumentach szczegółowych, sporządzanych przez 
władze lokalne i organy administracji morskiej.  

Planowanie obszarów lądowych na szczeblu ogólnokrajowym miałoby opierać się o koncepcję 
przestrzennego zagospodarowania kraju, która funkcjonowała w Polsce jeszcze do 2020 roku, lub 
analogiczny dokument, który ją zastąpi. Koncepcja ta była sporządzana przez ministerstwo właściwe do 
spraw rozwoju przestrzennego i obejmowała obszar lądowy w granicach kraju. Nowy dokument 
uwzględniałby rozwiązania przewidziane w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego 
polskich obszarów morskich, sporządzanym przez właściwe organy administracji morskiej, 
a przyjmowanym przez ministerstwo właściwe do spraw gospodarki morskiej. Dokumenty te podlegałyby 
wzajemnym uzgodnieniom na szczeblu ministerialnym, aby zapewnić koordynację planowania na styku 
morza i lądu w granicach Polski. Oba te dokumenty sporządzane na szczeblu krajowym miałyby stanowić 
komplementarne plany zagospodarowania przestrzennego wprowadzające ogólnopolską strategię 
rozwoju przestrzennego na obszarze morza i lądu. 

Planowanie obszarów lądowych na szczeblu regionalnym miałoby funkcjonować w dalszym ciągu poprzez 
plan zagospodarowania przestrzennego województwa, sporządzanego przez samorząd wojewódzki. Plan 
ten ma przenosić ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju na poziom regionalny 
i rozwijać je o szczegółowe cele rozwoju przestrzennego poszczególnych województw. Dokument 
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obejmowałby obszar lądowy województwa, jednak podobnie jak koncepcja krajowa uwzględniałby 
ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. 

 

Rycina 88 Zaprojektowany system planowania przestrzennego na obszarach lądowych i morskich. Źródło: opracowanie własne 

Nowym elementem proponowanym do wprowadzenia do systemu planistycznego jest strategia rozwoju 
obszaru styku morza i lądu, która stanowić ma dokument strategiczny niebędący aktem prawa, jednak 
wprowadzającym możliwość wypracowania zintegrowanej strategii rozwoju przestrzennego na styku 
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morza i lądu. Miałby to być odpowiednik planu zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi, 
który ostatecznie nigdy nie został wprowadzony do polskiego systemu planowania (patrz: rozdział 13). 
Strategia miałaby zostać sporządzona w ramach współpracy trójstronnej pomiędzy samorządem gminy, 
samorządem województwa oraz właściwym urzędem morskim. Strategia ta stanowiłaby wytyczne do 
sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, a także szczegółowych planów obszarów morskich. Głównym 
celem tego dokumentu byłoby opracowanie spójnej wizji rozwoju terenów pasa nadbrzeżnego oraz pas 
morskich wód przybrzeżnych wzdłuż linii brzegu morskiego w granicach danego województwa, co miałoby 
przełożenie na zintegrowane planowanie przestrzenne w ramach planów obszarów lądowych na poziomie 
gminnym i szczegółowych planów obszarów morskich. 

Planowanie lądowe na szczeblu lokalnym w dalszym ciągu miałoby odbywać się w oparciu o studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego sporządzane przez władze samorządu gminy. Na obszarach morskich plany szczegółowe, 
poza obszarem w granicach portów morskich, sporządzane byłyby przez właściwy urząd morski. Zarówno 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na lądzie jak i szczegółowe plany 
obszarów morskich musiały by uwzględniać kierunki rozwoju ustalone w trójstronnej strategii rozwoju 
obszaru styku morza i lądu. Kolejną propozycją zmiany jest poszerzenie zakresu studium gminy o pas wód 
morskich o szerokości około 500 m. Jako, że studium, w przeciwieństwie do MPZP oraz planów morskich, 
nie stanowi aktu prawa miejscowego, jego ustalenia dla obszarów morskich nie wchodziłyby w kolizję 
z ustaleniami szczegółowego planu obszarów morskich. Ustalenia studium musiały by być zgodne 
z ustaleniami planu morskiego i byłyby ich na plan rozwoju przestrzennego gminy, które dalej byłyby 
transponowane do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Propozycja zmiany w istniejącym systemie planistycznym dotyczy także procedury sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. O ile poza granicami portów morskich zakłada 
się utrzymanie odrębnych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych na lądzie przez 
gminę a na morzu przez organ administracji morskiej, tak w wypadku obszarów portowych 
zaproponowano pewne zmiany. Szczegółowe plany obszarów portowych mogłyby być opracowane 
w dwóch wariantach w zależności od prawno-administracyjnego stanu zarządzania portem morskim.  

W wariancie A, propozycja zmian zakłada wprowadzenie specjalnego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszarów portu, który zawierałby zarówno tereny lądowe w granicach 
portu morskiego jak i akweny wewnętrznych wód portowych ograniczone najdalej wysuniętymi w stronę 
morza elementami infrastruktury portowej. Sporządzenie takiego morsko-lądowego planu leżałoby 
w kompetencjach władz samorządu gminy, pod warunkiem, że gmina ta posiada utworzony zarząd portu 
morskiego, stanowiący spółkę komunalną. Zewnętrzne wody portowe, takie jak reda, kotwicowisko czy 
tor podejściowy do portu wchodziłyby w zakres szczegółowego planu obszarów morskich, zgodnie 
z kompetencjami urzędu morskiego, który jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniego stanu 
infrastruktury zapewniającej dostęp do portu. Plan portu wraz z wodami wewnętrznymi oraz plan wód 
zewnętrznych muszą być spójne w zakresie ustaleń dotyczących funkcjonowania i zagospodarowania 
przestrzennego portu.  

Wariant B zakłada, że w sytuacji, w której gmina nie przejęła kompetencji do zarządzania portem morskim 
na mocy Ustawy o portach i przystaniach morskich (Dz.U. 2021 poz. 491), urząd morski, jako zarządca 
portu, sporządza plan zagospodarowania wewnętrznych i zewnętrznych wód portowych. Gmina 
natomiast odpowiada za planowanie obszaru lądowego portu. Koordynacja planistyczna w tym wypadku 
wzmocniona jest poprzez równoległe sporządzania obu planów i przeprowadzenie łączonej procedury 
konsultacyjnej. Problematycznym aspektem wariantu B jest potencjalna trudność w koordynacji czasowej 
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zadań własnych prowadzonych przez gminę i przez urząd morski, a także kwestia zabezpieczenia funduszy 
w budżecie gminnym na cele planistyczne w momencie, w którym urząd morski wskaże na zasadność 
przystąpienia do sporządzenia planu portu. W tym wypadku konieczność podjęcia planu portu musiałaby 
zostać uzgodniona na etapie sporządzania strategii rozwoju obszaru styku morza i lądu tak, aby władze 
lokalne były w stanie finansowo przygotować się do tego przedsięwzięcia. Do rozważenia byłaby kwestia 
stworzenia możliwości uzyskania dofinansowania lub pożyczki ze środków wojewódzkich na opracowanie 
planu portu od strony lądu przez gminę w wypadku ograniczonego budżetu. W wypadku łączonej 
procedury konsultacyjnej, wskazanym byłoby aby procedura konsultacyjna zorganizowana została przez 
urząd morski stanowiący organ państwowy o szerszych kompetencjach w zakresie planowania portu oraz 
o większych możliwościach finansowych niż samorząd gminny.   

Przed procedurą sporządzania szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego na styku morza 
i lądu, czyli MPZP i szczegółowe PZPOM, wymagane jest wykonanie analizy zasadności podjęcia planu, 
w której określony zostanie precyzyjnie cel sporządzania planu, jego granice oraz skala, z uwzględnieniem 
potrzeb rozwoju niebieskich przestrzeni publicznych (a w szczególności infrastruktury portowej). Jest to 
rozwiązanie poniekąd preplanistyczne, które opisano w rozdziale 38.1. Skala miejscowych planów dla 
obszarów niebieskich przestrzeni publicznych zostałaby podtrzymana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego na obszarze lądu (1:500 – 1:2000). Szczegółowe plany 
zagospodarowania przestrzennego obszarów wewnętrznych wód portowych byłyby opracowywane 
w skali 1:2000 dla portów niebędących portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. 
Skalę opracowania planu zagospodarowania przestrzennego obszarów zewnętrznych wód portowych tych 
portów oraz przybrzeżnych wód morskich należy dostosować do potrzeb wynikających z przeprowadzonej 
analizy zasadności podjęcia planu i może być ona zwiększona do skali 1:5000 lub 1:10 000 w zależności od 
specyfiki obszaru. Zarówno w szczegółowych planach lądowych jak i morskich sporządzanych osobno, 
należy przyjąć granicę planu dostosowaną do zmiennej linii brzegu morskiego, tak by zawsze granice 
sąsiadujących planów na obszarze niebieskich przestrzeni publicznych były styczne. W wypadku 
znaczących zmian w przebiegu linii brzegu morskiego, takich jak np. budowa nowego basenu portowego 
czy molo, należy obowiązkowo podjąć procedurę zmiany planów, przynajmniej w zakresie przebiegu 
granicy planu. 

Opis funkcji określonych w planach powinien być dostosowany każdorazowo do potrzeb danego planu 
i zawarty w ustaleniach ogólnych. Sposób oznaczenie tych funkcji powinien być jednak zgodny 
z rozporządzeniem dotyczącym zakresu planu (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
oraz planu obszarów morskich). Po zakończeniu pierwszej tury procedur szczegółowych planów morskich 
należałoby wprowadzić zmiany do rozporządzeń regulujących zakres planów tak, by zniwelować różnice 
w oznaczeniach literowych i kolorystycznych funkcji występujących zarówno na wodzie jak i na lądzie, 
a tym samym zapewnić spójność oznaczeń niebieskich przestrzeni publicznych. 

Procedura sporządzania planów szczegółowych na styku morza i lądu powinna obejmować na mocy 
ustawy przeprowadzenie dwóch dyskusji publicznych prowadzonych przez niezależnego mediatora. 
Pierwsza dyskusja powinna być przeprowadzona na wczesnym etapie planistycznym w momencie 
sporządzania pierwszej koncepcji planu, natomiast druga dyskusja powinna być poświęcona projektowi 
planu wraz z prognozą oddziaływania ustaleń planu na środowisko po procedurze uzyskania pierwszych 
uzgodnień z organami właściwymi. W celu wzmocnienia i uwiarygodnienia udziału społeczeństwa 
w procesie sporządzania planów morskich, należałoby rozważyć możliwość zastosowania procedury 
odwoławczej od nieuwzględnionych uwag złożonych przez interesariuszy, w ramach której niezależny 
organ mógłby ocenić słuszność odrzucenia wniosku przez organ sporządzający plan. Dodatkowo, w miarę 
potrzeb, warto przeprowadzić konsultacje publiczne na etapie przystąpienia do planu w celu 
uświadomienia potencjalnych interesariuszy o przebiegu procedury oraz zwiększenia ich zaangażowania. 
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Poza tym, wartościowym może być organizacja dodatkowych spotkań zamkniętych pomiędzy organem 
administracji morskiej a władzami samorządu lokalnego, w celu przeprowadzenia dyskusji nad aktualnymi 
problemami występującymi na danym obszarze oraz wymiany posiadanej wiedzy z zakresie 
funkcjonowania danego obszaru na styku morza i lądu.  

 
Rycina 89 Schemat przeprowadzenia procedury planów szczegółowych z uwzględnieniem działań preplanistycznych i 

poplanistycznych; Źródło: opracowanie własne 

Zaproponowany system planistyczny miałby zostać uzupełniony o działania preplanistyczne 
i poplanistyczne wspomagające proces sporządzania szczegółowych planów zagospodarowania 
przestrzennego (Rycina 89). Działania te zostały szczegółowo opisane w rozdziale 38.1. i 38.2.  
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Niniejsze rozwiązania dotyczą przede wszystkim małych i średnich portów morskich w Polsce. Nie 
rozważano kwestii planowania przestrzennego portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej, które zarządzane są przez zarządy portów będące spółkami skarbu państwa. Porty te posiadają 
odmienną charakterystykę przestrzenną, możliwości rozwoju oraz strukturę zarządzania, ze względu na 
co system planistyczny w zakresie sporządzania planów szczegółowych musiałby zostać dostosowany do 
ich specyfiki. Aspekt ten nie jest jednak przedmiotem rozważań niniejszej pracy. 

W części VI potwierdzono że stan koordynacji planów zagospodarowania przestrzennego na styku morza 
i lądu jest niezadowalający. Jednocześnie zweryfikowano pozostałe wnioski sformułowane na podstawie 
analiz planistycznych przeprowadzonych w części V pracy. Na podstawie potwierdzonych wniosków, 
wyników wywiadów eksperckich, przeprowadzonego studium przypadków oraz własnych doświadczeń 
projektowych opracowano katalog możliwych rozwiązań planistycznych i pozaplanistycznych 
wspomagających koordynację planowania na styku wody i lądu w małych miastach portowych w Polsce. 
W oparciu o przeprowadzoną analizę możliwości zastosowania wybranych rozwiązań dla konkretnych 
typów niebieskich przestrzeni publicznych udowodniono, że adaptacja części rozwiązań zastosowanych 
w planowaniu przestrzennym na lądzie jest możliwa do zastosowanie obszarów morskich i jednocześnie, 
że wybrane rozwiązania stosowane w planowaniu morskim mogą wspierać koordynację planistyczną po 
wdrożeniu ich także do planowania obszarów lądu. Wykorzystanie już stosowanych metod planistycznych 
i poszerzenie ich o zaproponowane rozwiązania pre i poplanistyczne pozwala na wypracowanie 
efektywnych narzędzi służących koordynacji planowania przestrzennego na tych obszarach. Tym samym, 
udowodniono postawioną Tezę 4.  
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Część VII. Podsumowanie 

W rozprawie zgłębiono zagadnienie przestrzeni publicznych na styku morza i lądu w kontekście obecnie 

funkcjonującego systemu planowania przestrzennego na obszarach morskich oraz lądowych w Polsce. 

W pracy scharakteryzowano system planistyczny obejmujący obszar styku morza i lądu, w kontekście 

nowego narzędzia planistycznego jakim jest planowanie przestrzenne obszarów morskich. Wskazano na 

istotną trudność dotyczącą efektywnego planowania rozwoju przestrzeni publicznych na styku morza 

i lądu w miastach portowych, związaną z koordynacją dwóch odrębnych narzędzi planistycznych 

funkcjonujących obecnie dla obszarów morskich oraz lądowych. Ponadto, zwrócono uwagę na 

skomplikowaną strukturę zarządzania obszarami portów morskich w Polsce, która stanowi utrudnienie 

w procesie planowania przestrzennego niebieskich przestrzeni publicznych na obszarach portowych. 

Analiza polskiego systemu planistycznego wykazała, że jest on aktualnie niewystarczająco skoordynowany 

i wymaga integracji działań prowadzonych na morzu i na lądzie w miastach portowych. 

Przeprowadzono badania dotyczące transformacji postrzegania przestrzeni na styku wody i lądu, podczas 

których wskazano na rosnącą potrzebę uwzględnienia obszarów morskich podczas planowania rozwoju 

przestrzeni publicznych w strefie styku morza i lądu. Potrzeba ta uwarunkowana jest w znacznej mierze 

intensyfikacją eksploatacji przestrzeni morskiej oraz coraz częstszym zajmowaniem przestrzeni wodnych 

na cele związane z funkcjonowaniem obszarów zurbanizowanych. Wskazano na konieczność przyjęcia 

zintegrowanego podejścia w planowaniu rozwoju tych przestrzeni, uwzględniającego zarówno obszary 

lądu jak i wody oraz relacji pomiędzy tymi dwoma środowiskami. Z uwagi na ten fakt, zaproponowano 

przyjęcie pojęcia: niebieskie przestrzenie publiczne (ang. urban blue space), które dopiero od niedawna 

funkcjonuje w anglojęzycznej literaturze naukowej. Upowszechnienie pojęcia niebieskiej przestrzeni 

publicznej w ramach planowania przestrzennego w Polsce stanowi odpowiedź na zachodzące zmiany 

postrzegania przestrzeni publicznych na styku morza i lądu. Wdrożenie tego pojęcia koresponduje 

z koniecznością wprowadzenia holistycznego podejścia do badania, planowania i zarządzania tymi, 

kluczowymi dla funkcjonowania małych miast portowych, przestrzeniami publicznymi, co dowodzi tezy 

pierwszej postawionej w pracy (Transformacja postrzegania przestrzeni na styku wody i lądu determinuje 

zintegrowane podejście do planowania środowiska wodnego i lądowego oraz wskazuje na potrzebę 

wprowadzenie pojęcia niebieskich przestrzeni publicznych). W pracy przedstawiono szczegółową 

charakterystykę niebieskich przestrzeni publicznych na podstawie przykładów europejskich, a także 

opracowano przestrzenno-funkcjonalną typologię niebieskich przestrzeni publicznych. Przeprowadzone 

analizy dowiodły, że istnieją różne typy niebieskich przestrzeni publicznych, pozwalające na kreowanie 

sieci przestrzeni publicznych w miastach portowych poprzez różnego rodzaju powiązania przestrzenne 

wykorzystujące relację woda-ląd. Przeprowadzone badania wykazały, że przestrzenie na styku morza 

i lądu cechują się dużą dynamiką, zróżnicowaną charakterystyką przestrzenną i funkcjonalną, silnym 

związkiem przestrzennym oraz aprzestrzennym ze środowiskiem wodnym oraz w dużej mierze stanowią 

o charakterze miast portowych. 

Badania dotyczące struktury przestrzennej małych i średnich miast portowych w Polsce umożliwiły 

rozpoznanie kontekstu funkcjonowania niebieskich przestrzeni publicznych w kraju. W oparciu 

o opracowaną przestrzenno-funkcjonalną typologię niebieskich przestrzeni publicznych 

scharakteryzowano występujące w Polsce przestrzenie publiczne na styku morza i lądu. Przeprowadzona 

analiza przestrzenno-funkcjonalna małych i średnich miast portowych w Polsce oraz analiza jakościowa 

występujących w nich typów niebieskich przestrzeni publicznych pozwoliła na zidentyfikowanie 

problemów przestrzennych związanych z relacją woda-ląd na tych obszarach, tym samym dowodząc tezy 
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drugiej (Sformułowanie funkcjonalno-przestrzennej typologii niebieskich przestrzeni publicznych pozwala 

na wyodrębnienie ich w przestrzeni na styku wody i lądu). Wskazano, że aspektami, które szczególnie 

niekorzystnie wpływają na rozwój relacji woda-ląd w ramach niebieskich przestrzeni publicznych 

w analizowanych miastach portowych są: niski poziom rozwoju powiązań komunikacyjnych transportem 

wodnym,  niewykorzystany potencjał przestrzenny terenów poportowych oraz akwenów morskich, 

sezonowość funkcjonowania niebieskich przestrzeni publicznych, niski poziom ekspozycji charakteru 

morskiego oraz niekorzystny wpływ  dynamiki naturalnych procesów brzegowych na funkcjonowanie 

przestrzeni publicznych.  

Przeprowadzone analizy zapisów planistycznych dla niebieskich przestrzeni publicznych w wybranych 

miastach portowych w Polsce wykazały, że stan koordynacji planistycznej na styku morza i lądu jest 

niezadowalający i udowodniły jednocześnie tezę 3 (Brak zintegrowanego podejścia w planowaniu 

przestrzeni styku wody i lądu generuje na obszarach niebieskich przestrzeni publicznych szereg konfliktów 

o charakterze przestrzennym, planistycznym i pozaplanistycznym). Zidentyfikowano główne problemy 

planistyczne występujące na obszarze niebieskich przestrzeni publicznych. W pracy wskazano, że 

niespójność zapisów planistycznych na obszarze morza i lądu dotyczy przede wszystkim: nakładania się 

ustaleń planów lądowych i morskich, problemów prowadzenia polityki przestrzennej wynikających ze 

zmiennego przebiegu linii brzegu morskiego, konfliktów funkcjonalnych na styku morza i lądu, braku 

planów przestrzennych w strefie przybrzeżnej, rozbieżności skali planów lądowych i morskich oraz 

problemów związanych z kompetencjami do planowania przestrzeni wysuniętych w głąb morza takich jak 

pirsy i pomosty. Zestawienie zidentyfikowanych wcześniej problemów przestrzennych z rozpoznanymi 

problemami planistycznymi pozwoliło na rozpoznanie w jakich aspektach problemy przestrzenne wynikają 

z etapu planistycznego. Poprzez wskazanie powiązań problemów przestrzennych i planistycznych 

udowodniono, że poprzez zintegrowanie planowania przestrzennego na styku morza i lądu istnieje 

możliwość poprawy jakości niebieskich przestrzeni publicznych, dowodząc jednocześnie tezy czwartej 

(Adaptacja części rozwiązań zastosowanych w planowaniu przestrzennym, zarówno morskim jak 

i lądowym, pozwala na wypracowanie efektywnych narzędzi planistycznych służących koordynacji 

planowania przestrzennego).  

W oparciu o sformułowane wnioski dotyczące zidentyfikowanych problemów planistycznych na obszarze 

niebieskich przestrzeni publicznych, opracowano katalog rozwiązań wspomagających koordynację 

planowania przestrzennego na styku morza i lądu. Wykorzystując przeprowadzone analizy, własne 

doświadczenia projektowe, analizę studiów przypadków z krajów europejskich o zbliżonej strukturze 

planistycznej, a także przeprowadzone wywiady ze specjalistami z dziedziny planowania przestrzennego, 

opracowano zestaw działań koordynacyjnych, które mogą zostać zastosowane do konkretnych typów 

niebieskich przestrzeni publicznych. Zaproponowano zmodyfikowany system planowania przestrzennego, 

który rozwinięto dodatkowo o rozwiązania preplanistyczne i poplanistyczne. Przykładowymi działaniami 

w ramach zaproponowanego systemu są: integracja planów obszarów portów morskich, wdrożenie 

trójstronnej strategii rozwoju obszaru styku morza i lądu, dostosowanie granic planów przestrzennych do 

zmiennej linii brzegu morskiego czy stworzenie zintegrowanej platformy systemu informacji 

przestrzennej. Opracowany system ma na celu poprawę koordynacji planistycznej, a tym samym wsparcie 

zrównoważonego rozwoju niebieskich przestrzeni publicznych z polskich miastach portowych małej 

i średniej wielkości. 

W rozprawie udowodniono zatem postawione tezy. Wypełniono założone cele badawcze dotyczące 

rozpoznania stanu badań dotyczących przestrzeni publicznych na styku wody i lądu oraz weryfikacji 
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typologii niebieskich przestrzeni publicznych w morskich miastach portowych. Ponadto, praca posiada 

wartość aplikacyjną, która została osiągnięte poprzez wypełnienie określonych celów aplikacyjnych. 

Przeprowadzono charakterystykę niebieskich przestrzeni publicznych w małych i średnich miastach 

portowych w Polsce, a także rozpoznano występujące w nich problemy przestrzenne oraz planistyczne. 

Stworzono katalog rozwiązań planistycznych i pozaplanistycznych, możliwych do zastosowania 

w analizowanych miastach portowych, które mogą przyczynić się do wspomożenia holistycznego rozwoju 

strefy na styku morza i lądu, a tym samym efektywnego rozwoju niebieskich przestrzeni publicznych. 

Niniejsza praca otwiera jednak szereg dalszych pytań badawczych dotyczących kształtowania niebieskich 

przestrzeni publicznych oraz integracji planowania przestrzennego na styku wody i lądu, które mogą stać 

się przedmiotem odrębnych dociekań naukowych. 
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