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W rozprawie zgłębiono zagadnienie przestrzeni publicznych na styku morza i lądu w kontekście systemu 

planowania przestrzennego na obszarach morskich i lądowych w małych miastach portowych w Polsce. 

Zwrócono uwagę na zachodzącą transformację postrzegania przestrzeni na granicy wody i lądu oraz 

związaną z tym potrzebę wprowadzenia holistycznego podejścia do planowania obszarów morskich 

i lądowych. Scharakteryzowano system planistyczny obejmujący obszar styku morza i lądu w odniesieniu 

do nowego narzędzia planistycznego jakim jest planowanie przestrzenne obszarów morskich. Wskazano 

istniejące problemy efektywnego planowania rozwoju tego obszaru w miastach portowych, związane 

z koordynacją dwóch odrębnych narzędzi planistycznych, funkcjonujących dla obszarów morskich 

i lądowych w Polsce. Analiza polskiego systemu planistycznego wykazała, że wymaga on wzmocnienia 

koordynacji działań prowadzonych na morzu i na lądzie. W oparciu o sformułowane wnioski, dotyczące 

zidentyfikowanych problemów planistycznych, opracowano katalog rozwiązań wspomagających 

koordynację planowania przestrzennego na styku morza i lądu. 

 

The dissertation explores the issue of public spaces at the edge of sea and land in the context of the spatial 

planning system in sea and land areas in small Polish port towns. Attention was drawn to the ongoing 

transformation of the perception of space at the edge of water and land, and the related need to introduce 

a holistic approach to planning sea and land areas. The planning system covering the area of sea-land 

interface was characterized in relation to the new planning tool, which is maritime spatial planning. 

Existing problems of effective planning of the development of this area in port cities were indicated, 

related to the coordination of two separate planning tools functioning for maritime and land areas in 

Poland. The analysis of the Polish planning system proved that it requires improvement of the 

coordination of activities carried out at sea and on land. Based on the formulated conclusions regarding 

the identified planning problems, a catalog of solutions supporting the coordination of spatial planning at 

the edge of sea and land was developed. 
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