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1. Wprowadzenie

1.1.

Cel projektu

Celem projektu było wsparcie udziału społecznego w procesie opracowywania przez administrację
morską po raz pierwszy w Polsce planu zagospodarowania polskich obszarów morskich. Projekt miał
za zadanie pobudzić dyskusję publiczną i zaangażować w proces kluczowych interesariuszy lokalnych,
ze szczególnym uwzględnieniem odnosząc się do wyzwania jakim jest planowany rozwój morskiej
energetyki wiatrowej.

1.2.

Założenia projektu

Projekt zakładał realizację w wybranych ośrodkach nadmorskich wieloetapowych konsultacji
społecznych w formie seminariów z udziałem przedstawicieli środowisk lokalnych oraz ekspertów i
administracji morskiej, prowadzenie towarzyszących działań edukacyjnych oraz opracowanie raportu
w formie wniosków do planu a także raportu końcowego z rekomendacjami dotyczącymi
doświadczeń i praktyki planistycznej w zakresie partycypacji publicznej.
Pilna potrzeba podjęcia działań mających na celu wzmocnienie partycypacji społecznej oraz dialogu
publicznego w kontekście planowania obszarów morskich wyniknęła z uruchomienia przez
administrację morską RP (Urząd Morski w Gdyni) prac nad pierwszym w polskiej historii planem
zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, któremu nie towarzyszy jednak
niezbędna akcja informacyjna i edukacyjna oraz dyskusja publiczna na temat uwarunkowań
zagospodarowania, prowadzona z udziałem głównych interesariuszy oraz tradycyjnych użytkowników
obszarów morskich.
Z uwagi na niedostateczny zakres regulacji ustawowych w zakresie partycypacji publicznej przy
opracowywaniu planu oraz zupełny brak w tym zakresie jakiejkolwiek praktyki administracyjnej
istniało zagrożenie, że cały proces będzie mało transparentny i może doprowadzić do wywołania
poważnych konfliktów społecznych z powodu braku należytej debaty publicznej oraz
nieuwzględnienia istotnych praw kluczowych grup interesariuszy na etapie prac nad planem.

1.3.

Partnerzy projektu

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej – lider i koordynator projektu
Instytut Morski w Gdańsku – Partner ze strony polskiej
Institute of Marine Research – Partner ze strony norweskiej
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2. Przebieg projektu

2.1.

Faza pierwsza

Projekt podzielony został na pięć zasadniczych etapów. Pierwszy z nich o charakterze
przygotowawczym realizowany był od września 2014 roku do marca 2015 roku. W ramach tej fazy
zespół PTMEW dokonał przeglądu działań planistycznych w rejonie Morza Bałtyckiego oraz Morza
Północnego. Analizie poddane zostały dokumenty na szczeblach rządowych, opracowania branżowe
oraz naukowe, a także informacje zdobyte drogą internetową. Ponadto w tym czasie powstawała
obszerna baza podmiotów związanych w Polsce z gospodarką morską, które potencjalnie mogły być
zainteresowane tematyką realizowanego projektu. Na jej podstawie w późniejszym okresie
sporządzane były listy mailingowe, zawierające zaproszenia na seminaria organizowane przez
PTMEW w ramach projektu. Zasadniczą częścią fazy pierwszej było jednak Seminarium
Inauguracyjne, które odbyło się dnia 6.11.2014 w Gdańsku.

2.1.1. Seminarium Otwierające
Seminarium otworzyła prezentacja PTMEW, którą przedstawił Prezes Mariusz Witoński. Znalazły się
w niej szczegóły, dotyczące profilu działalności Towarzystwa oraz harmonogramu projektu.
Kolejnym punktem programu była prezentacja Urzędu Morskiego w Gdyni, którą w imieniu instytucji
przedstawił Andrzej Cieślak. Znalazły się w niej informacje na temat podstawy prawnej oraz
terminarza prac nad Planem zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.
Dyrektor Cieślak przybliżył słuchaczom również istotę i korzyści płynące z wprowadzenia planu.
Dalszą część spotkania wypełniła praca nad próbą skoordynowania działań założonych w projekcie z
pracami administracji morskiej w celu podniesienia efektywności starań o jak najszerszy udział strony
społecznej w procesie planistycznym.
Drugi blok prezentacji otworzyła Gro van der Meeren z Institute of Marine Research w Bergen. W
swojej prezentacji przedstawiła opis zawartości planów zagospodarowania obszarów morskich w
Norwegii oraz metody i formy prowadzenia dialogu z interesariuszami na przykładzie Norwegii.
Magdalena Matczak reprezentująca Instytut Morski w Gdańsku, której wystąpienie zamykało
program Seminarium, przekazała informacje na temat bieżącego stanu prac nad Studium
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.
Oprócz wymienionych powyżej działań w fazie pierwszej zrealizowany zostały materiały promujące
projekt oraz stanowiące wystawę mobilną na temat planowania przestrzennego polskich obszarów
morskich, które każdorazowo prezentowane były podczas seminariów informacyjnych oraz
konsultacyjnych. W tej części projektu powstała również obszerna baza podmiotów związanych z
gospodarką morską, które potencjalnie mogły być zainteresowane udziałem w realizowanym
projekcie. Baza ta została wykorzystana w późniejszym okresie do tworzenia rozdzielnika dla
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zaproszeń do udziału w seminariach informacyjnych oraz konsultacyjnych, realizowanych przez
PTMEW w ramach projektu.

2.2.

Faza druga

Faza II projektu realizowana była w okresie kwiecień – czerwiec 2015. Złożyły się na nią dwa główne
elementy: wizyta studialna zespołu projektowego PTMEW w Norwegii oraz cykl ośmiu spotkań
informacyjnych w największych ośrodkach portowych polskiego wybrzeża.

2.2.1. Wizyta studialna w Norwegii
Wizyta studialna odbyła się w dniach 13-16 kwietnia 2015. Jej celem było zebranie informacji oraz
norweskich doświadczeń w zakresie planowania przestrzennego na morzu, na podstawie których
powstał Raport dotyczący dobrych praktyk w tej dziedzinie. Za przygotowanie oraz zrealizowanie
wizyty odpowiedzialni byli Partnerzy projektowi PTMEW z Institute of Marine Research w Bergen.
Głównym punktem wizyty w Norwegii była minikonferencja, zorganizowana przez IMR w jednym z
hoteli w Stavanger. Dzień rozpoczął się od przelotu z Bergen. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie
10:00. Składało się ono z trzech prelekcji oraz przerwy na lunch. Poprowadzili je Oivind Bergh oraz
Gro van der Meeren.
Pierwszą prezentację przedstawił Prezes PTMEW Mariusz Witoński. Przybliżył w niej profil
działalności Towarzystwa oraz szczegółowo przedstawił cele oraz harmonogram realizowanego
projektu.
Kolejnym prelegentem był Sigurd Heiberg Espeland z IMR, który przedstawił prezentację, dotyczącą
zarządzania obszarami morskimi w Norwegii. Szczególnie interesujące wątki prezentacji dotyczyły
dialogu pomiędzy środowiskami rybaków a administracją morską oraz przemysłem wydobywczym.
Espeland szczegółowo omówił doświadczenia płynące z kontaktów z reprezentantami tych środowisk
oraz metody komunikacji zarówno z wybranymi grupami zawodowymi, jak i szeroko rozumianym
społeczeństwem. Należą do nich organizowane cyklicznie spotkania pod wspólnym tytułem
„Tajemnice morza”, przybliżające zainteresowanym tematykę związaną z rozwojem gospodarki
morskiej oraz ankiety, za pomocą których bada się sposób oraz zakres terytorialny wykorzystywania
naturalnych zasobów morza do działalności gospodarczej.
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Przedstawiciel administracji morskiej Geir Hovik Hansen omówił specyfikę planowania
przestrzennego obszarów morskich w Norwegii pod kątem prawno-instytucjonalnym. Następnie
delegacja PTMEW otrzymała w wersji elektronicznej zestaw istotnych dokumentów – plany
zagospodarowania obszarów morskich w Norwegii oraz analizy konfliktów pomiędzy interesariuszami
procesu planistycznego. Spotkanie zakończyło się w godzinach popołudniowych. Środowe popołudnie
wykorzystane zostało na podsumowanie trzech dni spotkań oraz dyskusji na temat zarządzania
obszarami morskimi.

2.2.2. Spotkania informacyjne
Kolejną częścią fazy II była seria ośmiu spotkań informacyjnych na temat planowania przestrzennego
polskich obszarów morskich, zrealizowany we współpracy z Instytutem Morskim w Gdańsku oraz
Urzędami Morskimi w Gdyni, Szczecinie oraz w Słupsku.
Cykl obejmował osiem spotkań w największych ośrodkach portowych Rzeczypospolitej Polskiej:
Szczecinie, Świnoujściu, Kołobrzegu, Darłowie, Ustce, Łebie, Władysławowie oraz Gdyni. Wybór
miejsc spotkań ze względu na ich tematykę nie był przypadkowy, bowiem zagadnienia związane z
planowaniem obszarów morskich oraz rozwojem morskiej energetyki wiatrowej będą miały
bezpośrednie przełożenie na stan gospodarki regionów nadmorskich, a w szczególności miast
portowych.
Każdorazowo spotkanie organizowane było w miejscu łatwo dostępnym i rozpoznawalnym dla
lokalnej społeczności. Najczęściej były to budynki urzędów lub innych instytucji publicznych.
Spotkania poprzedzone były kampanią informacyjną w lokalnych mediach oraz rozsyłką zaproszeń do
przedstawicieli organizacji związanych z gospodarką morską oraz reprezentujących lokalne
społeczności, w szczególności do stowarzyszeń promujących aktywność obywatelską oraz ekologiczny
model rozwoju gospodarczego, organizacji zawodowych (związki i zrzeszenia rybaków etc.), władz
samorządu terytorialnego, zarządów portów, nadleśnictw etc. Profil zapraszanych gości był
zróżnicowany w zależności od specyfiki miejscowości, w której organizowane było spotkanie, o czym
w dalszej części niniejszego sprawozdania.
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Program spotkań był ujednolicony:









Przywitanie Gości i wprowadzenie (Prezes PTMEW Mariusz Witoński)
Prezentacja Urzędu Morskiego w Szczecinie, Słupsku bądź Gdyni (Przedstawiciel UM)
Część warsztatowa – badanie opinii nt. zagadnień stojących przed szansą na rozwój lub
konfliktogennych, związanych z przygotowaniem i wdrożeniem planów obszarów
morskich
Prezentacja dot. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej Europie (Mariusz Witoński)
Dyskusja
Część warsztatowa – badanie opinii nt. korzyści oraz zagrożeń związanych z rozwojem
morskiej energetyki wiatrowej
Podsumowanie

Terminarz spotkań:

Szczecin
Świnoujście
Łeba
Władysławowo
Kołobrzeg
Darłowo
Ustka
Gdynia

28.05.2015
29.05.2015
01.06.2015
03.06.2015
17.06.2015
18.06.2015
19.06.2015
29.06.2015

Każde z seminariów wzbogacone było o mobilną wystawę w formie ośmiu plansz informacyjnych,
dotyczących tematyki spotkania – cztery poświęcone były wytycznym do Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich, natomiast pozostałe informowały w sposób przystępny
o zagadnieniach związanych z konstrukcją morskich farm wiatrowych.
Proces pozyskiwania interesariuszy
Wyjściową bazą danych dla poszukiwań interesariuszy procesu planowania przestrzennego na morzu
był wykaz instytucji i przedsiębiorstw udostępniony przez Urząd Morski w Gdyni. Ponadto do osób
potencjalnie zainteresowanych tematyką seminariów docieraliśmy poprzez informacje medialne na
temat organizowanych spotkań oraz poszukiwania w bazach danych organizacji pozarządowych.
Dodatkowo pozostawaliśmy w kontakcie z lokalnymi urzędami, których pracownicy chętnie udzielali
wskazówek dotyczących kontaktu z właściwymi osobami lub organizacjami. Informacje o spotkaniach
zamieszczane były również w internetowych serwisach samorządu terytorialnego lub wieszane
bezpośrednio na tablicach ogłoszeń w urzędach.
Każdorazowo dla podniesienia rangi spotkania na seminarium zapraszany był przedstawiciel władz
lokalnych. Najczęściej burmistrz lub prezydent. Wielokrotnie udało nam się gościć urzędnika tej rangi:
7
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w Świnoujściu była to Pani Wiceprezydent Barbara Michalska, w Kołobrzegu Pan Wiceprezydent
Jacek Woźniak, w Łebie Pan Burmistrz Andrzej Strzechmiński, natomiast w Ustce Pan Burmistrz Jacek
Graczyk. W załączeniu do niniejszego sprawozdania znajduje się baza danych interesariuszy
utworzona na potrzebę organizacji seminariów.

Kampania medialna
Informacje o seminariach publikowane były w lokalnej prasie oraz telewizji. Oto przykłady:
1. Artykuł z kołobrzeskiego portalu e-kg.pl pt. „Czy morza starczy dla wszystkich?” z dn.
15.06.2015
http://www.e-kg.pl/news/4-wydarzenia/19032-czy-morza-starczy-dlawszystkich.html#Scene_1
2. Materiał wideo Telewizji Kablowej Kołobrzeg po spotkaniu z dn. 17.06.2015
http://informacje.kolobrzeg.pl/index.php/miastokg/247-plan-zagospodarowania-morzawideo
3. Informacja o spotkaniu w Ustce na portalu gp24.pl z dn. 15.06.2015
http://www.gp24.pl/wiadomosci/ustka/art/4857971,w-piatek-w-usteckim-ratuszu-odbedzie-siespotkanie-na-temat-zagospodarowania-obszarow-morskich,id,t.html?cookie=1

8

Partycypacja publiczna w opracowaniu planów obszarów morskich – Raport końcowy

2.3.

Faza trzecia

Faza III projektu stanowiła kontynuację działań podjętych w fazie drugiej. Jej istotą było
przygotowanie oraz zrealizowanie cyklu ośmiu seminariów konsultacyjnych w tych samych miastach
na polskim wybrzeżu. Najistotniejszym elementem tych spotkań było zebranie od uczestników
spotkań nieformalnych uwag do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów
Morskich celem umieszczenia ich w raporcie oraz przekazania w takiej formie administracji morskiej.
Spotkania zrealizowane zostały w okresie grudzień 2015 – luty 2016.
Każdorazowo spotkanie organizowane było w miejscu łatwo dostępnym i rozpoznawalnym dla
lokalnej społeczności. Najczęściej były to budynki urzędów lub innych instytucji publicznych.
Spotkania poprzedzone były kampanią informacyjną w lokalnych mediach oraz rozsyłką zaproszeń do
przedstawicieli organizacji związanych z gospodarką morską oraz reprezentujących lokalne
społeczności, w szczególności do stowarzyszeń promujących aktywność obywatelską oraz ekologiczny
model rozwoju gospodarczego, organizacji zawodowych (związki i zrzeszenia rybaków etc.), władz
samorządu terytorialnego, zarządów portów, nadleśnictw etc. Profil zapraszanych gości był
zróżnicowany w zależności od specyfiki miejscowości, w której organizowane było spotkanie, o czym
w dalszej części niniejszego sprawozdania.
Program spotkań był ujednolicony:






Przywitanie Gości i wprowadzenie (Prezes PTMEW Mariusz Witoński)
Prezentacja Urzędu Morskiego w Szczecinie, Słupsku bądź Gdyni (Przedstawiciel UM)
Prezentacja Instytutu Morskiego w Gdańsku
Prezentacja dot. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej Europie (Mariusz Witoński)
Część warsztatowa – praca przy mapie polegająca na zebraniu nieformalnych uwag i
wniosków do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich
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2.4.

Faza czwarta

Realizacja fazy czwartej nastąpiła bezpośrednio po spotkaniach konsultacyjnych. Jej istotę stanowiły
trzy debaty publiczne nt. planowania przestrzennego polskich obszarów morskich, zrealizowane
kolejno w Gdyni (22.03.2016), Słupsku (01.04.2016) oraz w Szczecinie (12.04.2016). Debaty
stanowiły również okazję do podsumowania działań podjętych w ramach projektu „Partycypacja
publiczna w planowaniu przestrzennym polskich obszarów morskich” na szerszym forum
interesariuszy zapraszanych wcześniej na spotkania informacyjne oraz konsultacyjne. Po prezentacji
zawierającej podsumowanie przygotowane przez Prezesa PTMEW Mariusza Witońskiego w
programie przewidziany został czas na moderowaną dyskusję z udziałem zaproszonych panelistów
oraz słuchaczy.

Debata w Gdyni
Spotkanie odbyło się w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. W panelu dyskusyjnym udział
wzięli: Andrzej Cieślak – Urząd Morski w Gdyni, Magdalena Matczak – Instytut Morski w Gdańsku
oraz Marcin Rakowski – Morski Instytut Rybacki.
Debata rozpoczęła się serią odpowiedzi na pytania przygotowane przez organizatora. Pierwsze z nich
dotyczyło celu, w jakim realizowany jest plan. W odpowiedzi Pan Andrzej Cieślak wskazał na
usystematyzowanie i zoptymalizowanie wykorzystania zasobów morskich, z czym zgodzili się
pozostali eksperci.
Kolejne pytanie dotyczyło trudności przy realizacji planu, polegających na złożoności metodologii lub
trudnej specyfiki poszczególnych sektorów gospodarki morskiej. Przedstawiciel MIR Pan Marcin
Rakowski wymienił kwestie związane z rybołówstwem ze względu na szczególny charakter i
powiązanie tej branży z morzem, wskazując m. in. na całkowite lub tymczasowe wyłączenia z użytku
łowisk. Magdalena Matczak zauważyła, że Plan jest w stanie rozwiązać jedynie konflikty o charakterze
przestrzennym, jednocześnie podkreślając, że Plan jako taki będzie rezultatem procesu
planistycznego, stanowiącego fazę rzeczywistego rozwiązywania konfliktów.
W dalszej części dyskusji zaproszeni eksperci mówili o strukturze Planu oraz jego założeniach i
funkcjach.
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Sławomir Kitowski z Towarzystwa Przyjaciół Orłowa zadał pytanie o granicę Planu, zauważając, że
tereny przybrzeżne uznawane w planach lądowych za „niczyje” ulegają degradacji. Odpowiadając na
pytanie, Andrzej Cieślak wyraźnie podkreślił, że granica Planu przebiega po linii brzegowej, prawnie
ustalonej. Powołał się również na oczekiwane rozporządzenie ministra właściwego ds. gospodarki
morskiej, które będzie określało limity cofania się brzegu na wybranych odcinkach wybrzeża.
Przedstawiciel Zrzeszenia Rybaków Morskich zapytał o wpływ morskich farm wiatrowych na
rybołówstwo. Uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie było niemożliwe. Przedstawiciel
Urzędu Morskiego zaznaczył, że pomocne w odpowiedzi na to pytanie będą badania naukowe, które
są prowadzone na zachodzie Europy. Magdalena Matczak z Instytutu Morskiego przyłączyła się do
opinii Andrzeja Cieślaka oraz dodała, iż miarodajne wyniki pojawią się dopiero po kilku latach stałej
obserwacji.
Piotr Necel z Lokalnej Grupy Rybackiej Władysławowo zapytał o częstotliwość zmian wprowadzanych
w Planie.

Debata w Urzędzie Miejskim w Słupsku:
Paneliści: Ryszard Hamerski – Urząd Morski w Słupsku, Magdalena Matczak – Instytut Morski w
Gdańsku, Marcin Rakowski – Morski Instytut Rybacki
Debatę charakteryzował aktywny udział oraz duża ilość pytań zadawanych przez zaproszonych Gości.
Przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Ustce pytali m. in. o skrócenie
procesu inwestycyjnego na polskich wodach morskich dzięki uczynieniu z Planu dokumentu
wiążącego oraz podstawowego dla inwestycji. Ryszard Hamerski wskazał, że nastąpi to poprzez
skrócenie drogi formalno-prawnej dzięki bezpośredniemu nadzorowi nad inwestycjami,
wykonywanemu na gruncie Planu przez Urzędy Morskie. Pytano również o częstotliwość rewizji
Planu, w tym o możliwość częstszych niż co dziesięć lat rewizji Planu w strefie przybrzeżnej ze
względu na wzmożoną aktywność gospodarczą i turystyczną. Przedstawiciel Urzędu Miasta w Ustce
zadał również pytanie, które dotyczyło transgranicznej koordynacji ustaleń planistycznych. W
odpowiedzi Magdalena Matczak przedstawiła założenia projektów unijnych – Baltic Lines, Baltic
Scope, które w tej chwili stanowią główne platformy rozmów na poziomie międzynarodowym.
Przytoczyła również przykład Szwecji, która opublikowała swoje dotychczasowe ustalenia na
poziomie inwentaryzacji zasobów oraz wystosowała zapytanie do krajów sąsiednich o ewentualne
wnioski i uwagi.
Przedstawiciel firmy Baltic Net wyraził oczekiwanie, że Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Polskich Obszarów Morskich uwzględniał będzie inne dokumentu planistyczne, jak np. coroczne plany
połowowe. Magdalena Matczak w odpowiedzi podkreśliła, że Plan rozwiązuje jedynie konflikty
przestrzenne.
Grzegorz Hałubek – pełnomocnik ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej ds. rybołówstwa
zgłosił sceptycyzm branży rybołówczej wobec lokalizowania fam wiatrowych na polskich wodach
morskich. Podkreślił również, że według jego rozeznania nie istnieją w tej kwestii jasne reguły
prawne.
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Debata w Urzędzie Morskim w Szczecinie:
Paneliści: Maciej Cehak – Urząd Morski w Szczecinie, Magdalena Matczak – Instytut Morski w
Gdańsku, Marcin Rakowski – Morski Instytut Rybacki
Dyskusja rozpoczęta została od pytania o cel, w jakim tworzony jest plan. Wyczerpującej odpowiedzi
udzielił Maciej Cehak, wymieniając wśród najważniejszych celów skrócenie procedury wnioskowania
o inwestycje na morzu, usystematyzowanie oraz ubranie w ramy prawne nowych form wykorzystania
morza, np. morskiej energetyce wiatrowej, rolnictwie podmorskim etc.
Jedno z pytań dotyczyło obostrzeń w planie w celu zapobieżenia sytuacji, w której dla danego
obszaru złożona zostanie duża liczba wniosków o wątpliwej wartości merytorycznej lub naznaczona
niezgodnością z prawem. Maciej Cehak odpowiedział, że najważniejsze jest zebranie możliwie dużej
liczby wniosków, choć nie wykluczył, że akty prawne towarzyszące Planowi, zawierające obostrzenia,
mogą powstać. Magdalena Matczak dodała, że obostrzenia takie będą powstawały w ścisłym związku
ze złożonymi wnioskami, by nie hamować potencjału rozwoju gmin w pożądanych przez nie
kierunkach.
Magdalena Matczak mówiła o obszarach chronionych, podkreślając, że Plan z pewnością nie
spowoduje okrojenia obszarów chronionych (np. Natura 2000), może natomiast dodać nowe obszary.
Zwróciła uwagę, że już na etapie Studium pojawiło się kilka propozycji obszarów, które powinny
zostać objęte ochroną.
Przedstawicielka Stowarzyszenia Rybaków Wolin zwróciła uwagę na problem połowów paszowych,
przez które następuje gwałtowny spadek oraz degradacja zasobów ryb. Zasugerowała, że Plan
powinien regulować możliwość wychodzenia w morze jednostek, które realizują ten typ połowów.
Ostatnie z pytań dotyczyło morskiej energetyki wiatrowej. Pytano o długość eksploatacji turbin,
możliwość korzystania z obszaru zajętego przez farmę wiatrową oraz poruszono problem utylizacji
wyeksploatowanych generatorów.
Informacje w mediach
O planowanych spotkaniach często informowały media branżowe, takie jak portalmorski.pl czy
gospodarkamorska.pl. Poniżej przedstawione zostały zapowiedzi seminariów.
1. Informacja o spotkaniu w Gdyni organizowanym dnia 22.03.2016 (gospodarkamorska.pl)
http://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/debata-na-temat-planowzagospodarowania-przestrzennego-obszarow-morskich.html
2. Informacja o tym samym spotkaniu (portalmorski.pl)
http://www.portalmorski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=43008:debat
a-nt-planow-zagospodarowania-obszarow-morskich&catid=146:wydarzeniakalendarium&Itemid=602
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2.5.

Faza piąta

Zasadniczym punktem ostatniego etapu projektu było przeprowadzenie Seminarium
Podsumowującego. Odbyło się ono dnia 25 kwietnia 2016 roku w Sopocie. Zaproszenie na nie przyjęli
przedstawiciele administracji morskiej – Urzędów Morskich w Gdyni i w Szczecinie, pracownicy biur
planowania przestrzennego w Gdańsku oraz w Słupsku oraz pracownicy naukowi Morskiego Instytutu
Rybackiego. Ponadto w Seminarium wzięli udział Partnerzy projektowi – przedstawiciele Instytutu
Morskiego w Gdańsku oraz Institute of Marine Research w Bergen.
W programie znalazło się podsumowanie przebiegu i rezultatów projektu, którego dokonał Prezes
PTMEW Mariusz Witoński. Prezentację na temat bieżącego stanu prac nad planami przestrzennego
zagospodarowania obszarów morskich w Norwegii przedstawiła Gro van der Meeren z Institute of
Marine Research w Bergen. Marta Konik z Urzędu Morskiego w Szczecinie przedstawiła zarys
projektu Baltic LINes, którego celem jest przygotowanie koncepcji przebiegu infrastruktury linearnej
w basenie Morza Bałtyckiego. Istotnym punktem spotkania była dyskusja podsumowująca, w trakcie
której pojawiło się wiele wniosków, dotyczących udoskonalenia metod pracy nad zwiększeniem
poziomu partycypacji społecznej w procesie planistycznym oraz rekomendacji na przyszłość w tym
zakresie. Zostaną one przedstawione w rozdziale trzecim.

3. Rezultaty projektu

Głównym założeniem projektu „Partycypacja publiczna w opracowaniu planów obszarów morskich”
było podniesienie poziomu udziału społeczeństwa w procesie planistycznym. Z tego punktu widzenia
najbardziej istotne znaczenie miały dwie serie spotkań informacyjnych oraz konsultacyjnych,
przeprowadzone w drugiej i trzeciej fazie projektu. Każdorazowo podczas spotkania przeprowadzone
zostały warsztaty, dzięki którym autorzy projektu mogli poznać opinie oraz istotnej wagi wątpliwości,
towarzyszące interesariuszom planowania przestrzennego. Ponadto projekt dał uczestnikom spotkań
szansę nieformalnego zgłoszenia wstępnych uwag do Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Polskich Obszarów Morskich. Poniżej przedstawiony został opis przeprowadzonych warsztatów oraz
ich wyniki.

3.1.

Warsztaty w ramach serii spotkań informacyjnych

W zadaniu nr 1 wyodrębnionych zostało kilkanaście dziedzin związanych z gospodarką morską,
których rozwój w przyszłości regulował będzie m. in. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Polskich
Obszarów Morskich. Były to następujące dziedziny:




rybołówstwo
obrona narodowa
ochrona brzegów
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badania naukowe
żegluga pełnomorska
ochrona przyrody
energetyka wiatrowa
przemysł stoczniowy
żeglarstwo i rekreacja
gminy nadmorskie
infrastruktura przesyłowa
wydobycie węglowodorów
turystyka nadmorska
wydobycie kruszywa
porty morskie
dziedzictwo kulturowe
żegluga przybrzeżna

Metodą zbiorowej ankiety uczestnicy warsztatów zostali poproszeni o zaznaczenie na dwóch
oddzielnych arkuszach dziedzin, które według nich rokują na przyspieszony rozwój dzięki
wprowadzeniu w życie Planu bądź staną się tłem potencjalnych konfliktów w okresie przygotowania
Planu oraz jego wdrożenia.

Drugie zadanie dotyczyło rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Tym razem uczestnicy
warsztatów zostali poproszeni o wybranie tą samą metodą najistotniejszych kwestii w kategorii szans
oraz zagrożeń dla regionów nadmorskich oraz ich gospodarki. Na formularzu ankietowym w kategorii
szans i obaw znalazły się następujące propozycje:

Szanse
















Obawy
nowe miejsca pracy
bezpieczeństwo energetyczne
rozwój przemysłu stoczniowego
wzrost gospodarczy regionu
rewitalizacja przemysłu
nowa infrastruktura portowa
napływ inwestycji zagranicznych
nowa infrastruktura transportowa
redukcja emisji dwutlenku węgla
rozwój innowacji
nowa infrastruktura energetyczna
stabilny rynek zamówień
niezależność energetyczna
rozwój nauki i badań
wpływy z podatków

















dewastacja krajobrazu
ograniczenie zasobów ryb
wysokie koszty energii
zagrożenia środowiska morskiego
ograniczenia żeglugowe
niestabilna produkcja energii
brak sieci przesyłowych
rozwój uciążliwego przemysłu
napływ obcego kapitału
linie przesyłowe na lądzie
utrudnienia w czasie budowy
spadek atrakcyjności turystycznej
odpływ zysków za granicę
zagrożenia dla ssaków morskich
konkurencja dla górnictwa
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nowe formy turystyki
czystsze środowisko




utrudniony dostęp do łowisk
dostawa urządzeń z zagranicy

Podsumowanie najistotniejszych wyników zadania 1:












każda z grup uczestników warsztatów chętnie wskazywała na rybołówstwo jako dziedzinę,
która będzie w wysokim stopniu uzależniona od wprowadzenia w życie PZPPOM.
Interesująco wygląda rozkład opinii na ten temat w zależności od miejsca przeprowadzenia
ankiety: w dużych ośrodkach miejskich (Szczecin, Gdynia) rybołówstwo wskazano jako obszar
potencjalnych konfliktów w procesie planistycznym. Mieszkańcy miast małych (Łeba,
Darłowo, Ustka) uznali rybołówstwo za dziedzinę rozwojową w kontekście planowania
przestrzennego na morzu. Tendencja ta może mieć przyczynę w specyfice poszczególnych
miast. Duże ośrodki przemysłowe z rozwinięta branżą stoczniową nie są zainteresowane
dynamicznym rozwojem rybołówstwa. W miastach i gminach, których mieszkańcy w
znaczącym odsetku żyją z rybołówstwa wyrażane są nadzieje na rozwój tego sektora dzięki
wprowadzeniu w życie Planu
podobna tendencja zauważalna jest w odniesieniu do morskiej energetyki wiatrowej. W
Szczecinie oraz w Gdyni ankietowani uznali wprowadzenie Planu jako przyczynek do rozwoju
tego sektora w Polsce. W małych miejscowościach tradycyjnie uznawanych za ośrodki
rybackie morska energetyka wiatrowa stanowi tło potencjalnych konfliktów z powodu
względnej bliskości położenia największych łowisk oraz planowanych morskich farm
wiatrowych
w każdym z miast, w których PTMEW gościło z seminariami, uczestnicy warsztatów uznali, że
na wprowadzeniu w życie Planu zyska sektor turystyki morskiej. Tylko w Gdyni głosy mówiące
o potencjalnych konfliktach na tym tle równoważyły się z entuzjastycznymi opiniami.
Jednoznaczne wskazanie na możliwości rozwoju przemysłu stoczniowego w Gdyni wynika ze
stoczniowych tradycji tego miasta. W Szczecinie, gdzie przemysł ten w ostatnich latach uległ
znaczącemu wytraceniu potencjału i dynamiki, wskazanie było nieistotne

we wszystkich miastach ankietowani wyrazili jednoznacznie pozytywną opinię, dotyczącą
rozwoju przemysłu portowego związanego z wejściem w życie Planu
w miastach regionu zachodniopomorskiego wskazywano na możliwość wystąpienia
konfliktów pomiędzy sąsiadującymi gminami
w tym regionie również dostrzeżono potencjał rozwoju dla żeglarstwa
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Podsumowanie najistotniejszych wyników zadania 2:
Wskazanie ściśle określonych obaw i nadziei związanych szansami związanymi z rozwojem morskiej
energetyki wiatrowej było stosunkowo trudnym zadaniem dla ankietowanych we wszystkich
miastach. Powodem jest niewielka znajomość tego, w polskich realiach wciąż nowatorskiego
zagadnienia. W wielu przypadkach poziom wiedzy na temat morskiej energetyki wiatrowej wśród
uczestników był znikomy, graniczący z brakiem jakiejkolwiek wiedzy lub niewystarczający do
udzielenia rzetelnej odpowiedzi, stąd często miały one charakter intuicyjny. Zauważalny był też
wpływ na opinie negatywnych stereotypów towarzyszących energetyce wiatrowej na lądzie. Oto
najistotniejsze wnioski z ankiety dotyczącej morskiej energetyki wiatrowej:









uczestnicy warsztatów uważają, że rozwój morskiej energetyki wiatrowej przyczyni się do
wzrostu ilości miejsc pracy. Opinie takie wyrażali mieszkańcy większych oraz mniejszych
ośrodków portowych
podobne oczekiwania wiązane są z rozwojem przemysłu stoczniowego. Wyraźne wskazanie
na ten aspekt pojawiło się w trakcie warsztatów przeprowadzonych w Szczecinie, gdzie od
niedawna funkcjonuje nowa fabryka konstrukcji wsporczych dla morskich turbin wiatrowych
w kategorii szansy uczestnicy większości warsztatów postrzegają również rozwój
innowacyjności oraz budowę nowej infrastruktury energetycznej
mieszkańcy Szczecina oddali znaczący procent swoich głosów na rozwój badań i nauki. Może
wiązać się to z obecnością na terenie miasta silnego ośrodka naukowego –
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
wśród obaw uczestników warsztatów zdecydowanie przeważają te związane z utrudnionym
dostępem do łowisk. W każdym z odwiedzonych miast uczestnicy warsztatów wyraźnie
wskazali na ten problem jako najistotniejszy

Zbiorcze ujęcie wyników zadania 1 w kolejności wg wskazań ankietowanych

Potencjał rozwoju

Potencjał konfliktów

Porty
Turystyka przybrzeżna
Ochrona przyrody
Rybołówstwo
Żeglarstwo i rekreacja
Gminy nadmorskie
Energetyka wiatrowa
Ochrona linii brzegowej
Przemysł stoczniowy
Żegluga przybrzeżna
Badania naukowe
Żegluga pełnomorska
Dziedzictwo kulturowe
Infrastruktura przesyłowa
Wydobycie węglowodorów
Obrona narodowa
Wydobycie kruszywa

Ochrona przyrody
Energetyka wiatrowa
Rybołówstwo
Infrastruktura przesyłowa
Wydobycie węglowodorów
Wydobycie kruszywa
Ochrona linii brzegowej
Obrona narodowa
Turystyka przybrzeżna
Gminy nadmorskie
Żeglarstwo i rekreacja
Żegluga przybrzeżna
Dziedzictwo kulturowe
Porty
Żegluga pełnomorska
Przemysł stoczniowy
Badania naukowe
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Zbiorcze ujęcie wyników zadania 2 w kolejności wg wskazań ankietowanych

3.2.

Szanse

Zagrożenia

Nowe miejsca pracy
Rozwój przemysłu stoczniowego
Redukcja emisji CO2
Innowacje
Badania i rozwój
Czyste środowisko
Bezpieczeństwo energetyczne
Nowa infrastruktura portowa
Nowa infrastruktura energetyczna
Wpływy z podatków
Rozwój turystyki
Rozwój gmin nadmorskich
Rewitalizacja przemysłu
Inwestycje zagraniczne
Nowa infrastruktura transportowa
Stabilny rynek dostaw

Utrudniony dostęp do łowisk
Ograniczenia w żegludze
Zagrożenia dla środowiska morskiego
Wysokie koszty energii
Dewastacja krajobrazu
Ograniczenie zasobów ryb
Ograniczenia w fazie konstrukcyjnej
Brak sieci przesyłowych
Wpływ na turystykę
Odpływ zysków za granicę
Dostawy sprzętu zza granicy
Niestabilna produkcja energii
Konkurencja dla górnictwa węglowego
Lądowe sieci przesyłowe
Napływ obcego kapitału
Zagrożenia dla ssaków morskich
Rozwój uciążliwego przemysłu

Warsztaty w serii spotkań konsultacyjnych

Uczestnicy warsztatów zostali poproszeni o naniesienie na przygotowane mapy wskazań w trzech
kategoriach:
1. Obszary/obiekty/infrastruktura kwalifikowane do zmiany przeznaczenia na mocy Planu
2. Obszary/obiekty/infrastruktura, których obecna funkcja ma być chroniona w Planie
3. Obszary/obiekty/infrastruktura, stanowiące źródło potencjalnych konfliktów interesów
Za pomocą opisanych cyframi naklejek dokonywano wskazań, których treść była zapisywana przez
organizatorów warsztatu w trakcie dyskusji z autorami wskazań. Zebrane w ten sposób uwagi zostały
poddane obróbce graficznej oraz statystycznej do postaci map wynikowych, zaprezentowanych
poniżej.
Ogółem uczestnicy warsztatów zgłosili 150 nieformalnych wniosków do Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich. Ich treść, która stanowi załącznik do niniejszego
raportu, zostanie przekazana Urzędom Morskim w Gdyni, Słupsku oraz w Szczecinie.
W drugiej serii spotkań niepowodzeniem zakończyła się próba przeprowadzenia warsztatu w
Kołobrzegu. Spotkanie, które odbyło się dnia 5 lutego 2016 roku przebiegło w bardzo burzliwej
atmosferze, wywołanej niepokojem uczestników seminarium o konflikt interesów pomiędzy
sektorem rybołówstwa a morską energetyką wiatrową.
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Mapa 1: Wszystkie nieformalne uwagi zgłoszone w trakcie realizacji warsztatów
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Mapa 2: Wszystkie zgłoszone uwagi z podziałem na trzy warsztatowe kategorie
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Mapa 3: Wnioski zgłoszone w trakcie warsztatów z podziałem na branże
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Mapa 4: Wnioski z podziałem na branżę w ujęciu ilościowym
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4. Wnioski i rekomendacje

Projekt „Partycypacja publiczna w opracowaniu planów obszarów morskich” był nowatorskim
przedsięwzięciem ze względu na tematykę oraz sposób realizacji. Zasadniczym celem projektu było
dotarcie do jak najliczniejszej grupy interesariuszy planowania przestrzennego na morzu. O sukcesie
podobnego przedsięwzięcia decyduje wiele czynników.

4.1. Wnioski
Niezwykle istotną rolę w powodzeniu projektu partycypacyjnego odgrywa frekwencja podczas
seminariów. W tym celu niezbędna jest współpraca z administracją morską w zakresie udostępnienia
danych kontaktowych do podmiotów, które wyraziły swoje zainteresowanie tematem planowania
poprzez swoją obecność na spotkaniach organizowanych wcześniej przez Urząd Morski w Gdyni.
Ścisła współpraca w tym zakresie z administracją morską jest konieczna na każdym etapie realizacji
projektu o podobnej specyfice. Podnosi ona wiarygodność autorów projektu oraz rangę
organizowanych spotkań.

Warto również pomyśleć o szerokiej dystrybucji informacji o spotkaniu. Warto zastanowić się nad
wykupieniem płatnego ogłoszenia w mediach lokalnych. Z pewnością konieczna jest współpraca z
lokalnymi klastrami, sieciami organizacji pozarządowych etc., o ile takie istnieją na danym terenie.
Ponadto konieczna jest samodzielna praca, polegająca na wyszukiwaniu znajdujących się na danym
terenie organizacji oraz firm potencjalnie zainteresowanych przedmiotem projektu.

Zebranym słuchaczom należy precyzyjnie przedstawić cel oraz zakres tematyczny spotkania.
Informacje powinny być przekazywane w sposób nieskomplikowany, najlepiej w formie możliwie
zwięzłych i przejrzystych wypowiedzi. Niezwykle istotne jest również umożliwienie szerokiej dyskusji z
możliwością zadawania pytań. Dzięki temu uniknąć można wielu nieporozumień oraz uporządkować
wiedzę słuchaczy.

W przypadku projektu o tematyce planowania przestrzennego na morzu, a więc zagadnienia wciąż
mało popularnego, należy podkreślać wagę i skutki, jakie będzie wywierał na życie i pracę zawodową
interesariuszy gospodarki morskiej Plan Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów
Morskich od chwili jego wejścia w życie. Potencjalni interesariusze Planu przejawiają dość niski
poziom wiedzy na temat celu oraz przebiegu procesu planistycznego.

Istotnym wyzwaniem jest przeniesienie na grunt języka Planu złożoności lokalnych konfliktów
interesów oraz uwzględnienie potrzeb i oczekiwań wszystkich interesariuszy.
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4.2. Rekomendacje

Projekt „Partycypacja publiczna w opracowaniu planów obszarów morskich” miał charakter akcyjny,
jednak istnieje wola kontynuowania jego idei w ramach nowego przedsięwzięcia. Chcąc podtrzymać
zainteresowanie tematyką planowania przestrzennego na morzu potencjalnych interesariuszy,
konieczna jest realizacja projektu długofalowego, uwzględniającego postępy w pracach administracji
morskiej nad dokumentem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich. W
trakcie Seminarium Podsumowującego, które odbyło się 25 kwietnia 2016 roku w Sopocie padła
również sugestia, że podobny projekt winien być wpisany na listę priorytetów Polityki morskiej
Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku.

Niezwykle istotne są sprawne działania w zakresie public relations i promocji, którą powinny
zajmować się na zlecenie wyspecjalizowane w tym kierunku agencje. Niszowość zagadnienia
przestrzennego planowania na morzu wymaga przygotowania szeroko zakrojonej oraz długotrwałej
kampanii informacyjno-edukacyjnej.

Wspomaganiem partycypacji publicznej w planowaniu obszarów morskich powinny zajmować się
firmy lub instytucje niebędące stronami w sporach na gruncie Planu.

Z punktu widzenia odpowiedniego dotarcia do pożądanych grup zawodowych oraz doboru
argumentów przedstawianych podczas spotkania ważna jest analiza struktur organizacji branżowych
oraz zbadanie możliwości występowania konfliktów interesów w ramach jednego sektora, co
nierzadko ma miejsce. Również z tego powodu powinno się organizować spotkania poświęcone
morskiemu planowaniu przestrzennemu dedykowane określonym branżom lub grupom zawodowym,
by wypracować wspólne dla całego środowiska stanowisko i oczekiwania względem Planu.

Należy wciąż powiększać katalog dobrych praktyk zaczerpniętych od państw, w których proces
planowania przestrzennego na morzu dobiegł końca bądź jest w dalszym stadium zaawansowania.

Zwieńczeniem pracy w ramach projektu o tej tematyce powinna być publikacja zebranych wyników w
celu ich utrwalenia oraz dotarcia z nimi do szerokiej grupy podmiotów zainteresowanych. W budżecie
projektu powinny zostać przewidziane środki na przygotowanie i opublikowanie takiego
wydawnictwa.
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Załączniki do niniejszego raportu stanowią następujące dokumenty

1.

Tabelaryczny zbiór uwag i wniosków do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich
obszarów morskich zebranych w trakcie realizacji projektu

2.

Zestaw map wynikowych przygotowanych przez Instytut Morski w Gdańsku na podstawie
wskazań uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu

3.

Sprawozdanie podsumowujące przygotowane przez partnera zagranicznego – Instytutu
Badań Morza w Bergen
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Załącznik nr 1: Tabelaryczny zbiór uwag i wniosków do Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Polskich obszarów morskich zebranych w trakcie realizacji projektu

SZCZECIN
Część I: obszary/obiekty/infrastruktura do objęcia procesem planistycznym

Lokalizacja
Trzebież
Tereny Wolińskiego Parku
Narodowego
Gazoport
Morskie wody wewnętrzne w
ok. Świnoujścia
Granica z Niemcami

Treść uwagi
Potencjał rozwoju turystyki jachtowej, regat, żeglarstwa
Potencjał rozwoju pod kątem ochrony przyrody
Rozwój przemysłowy – konieczność uwzględnienia w
planie wzmożonego ruchu statków oraz cyrkulacji wód
Należy uwzględnić możliwość budowy tunelu pod Świną,
rozwoju portu w kierunku wschodnim oraz budowy drogi
ekspresowej S3
Istnieje konieczność skoordynowania prac planistycznych z
partnerami z Niemiec. Kwestią do rozwiązania jest
pogłębienie toru wodnego dla Świnoujścia

Część II: obszary/obiekty/infrastruktura do objęcia w Planie ochroną przed zmianą przeznaczenia
Lokalizacja

Treść uwagi

Stepnica

Postulat wyłączenia z prac planistycznych rejonu Stepnicy
ze względu na walory przyrodnicze i turystyczne

Woliński Park Narodowy

Utrzymanie status quo dot. terytorium i stanu prawnego

Woliński Park Narodowy

Wyłączenie z planowania wód wewnętrznych

Olszanka

Wyłączenie z prac planistycznych ze względu na ptactwo

Rzeka Święta

Pozostawienie do dyspozycji wyłącznie żegludze i
turystyce, uporządkowanie terenu wokół rzeki w celu
zapobieżenia jego degradacji

Wyspa na jez. Nowowarpieńskim
Gminy Rewal, Kołobrzeg

Wyłączenie z prac planistycznych
Pozostawienie tych terenów do dyspozycji turystyce,
rekreacji (windsuring
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Część III: obszary będące przedmiotem konfliktów
Lokalizacja

Treść uwagi
Konflikt rybaków z właścicielami morskich farm wiatrowych
Konflikt pomiędzy sektorem portowym i turystycznym –
dobry podział przestrzenny funkcji portowej i turystycznej,
problem Prawobrzeża –funkcje portowe wchodzą na
tereny mieszkalne
Konflikt pomiędzy branżą rybacką a innymi użytkownikami
Zalewu (gęste sieci), brak przyjaznego oznakowania dla
amatorów żeglarstwa

Port w Szczecinie

Zalew Szczeciński

Zróżnicowanie form użytkowania portów
Brak zgody na morską energetykę wiatrową – konflikt z
turystyką

Kołobrzeg
Teren Jeziora Dąbie

Konflikt na tle wykorzystania turystycznego

ŁEBA
Część I: obszary/obiekty/infrastruktura do objęcia procesem planistycznym

Wnioskodawca

Lokalizacja

Rybacy z kutra ŁEB-65

Choczewo

Rybacy z kutra ŁEB-65
Zarząd Portu
Jachtowego w Łebie

Port Jachtowy w Łebie

Treść uwagi
Rozstrzygnięcie przebiegu i sposobu
przejścia infrastruktury przesyłowej
Zabezpieczenie dojścia na rynnę słupską oraz
korzystania z łowisk
Pogłębienie toru podejścia do portu
jachtowego oraz uwzględnienie nowej
infrastruktury

Część II: obszary/obiekty/infrastruktura do objęcia w Planie ochroną przed zmianą przeznaczenia

Wnioskodawca

Lokalizacja

Rybacy z kutra ŁEB-65

Łeba

Rybacy z kutra ŁEB-65

Łeba

Treść uwagi
Zabezpieczenie tras żeglugi turystycznej i
rekreacyjnej przy brzegu
Ochrona funkcji plażowej łebskiego odcinka
wybrzeża
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Część III: obszary będące przedmiotem konfliktów

Wnioskodawca

Lokalizacja

Rybacy z kutra ŁEB-65

Łeba

Rybacy z kutra ŁEB-65

Choczewo

Treść uwagi
Lokalizacja łowisk versus morskie farmy wiatrowe
Turystyczna funkcja gminy versus energetyka
jądrowa

WŁADYSŁAWOWO
Część I: obszary/obiekty/infrastruktura do objęcia procesem planistycznym

Wnioskodawca

Lokalizacja

Treść uwagi

UG Kosakowo

Gmina Kosakowo

UG Kosakowo

Mechelinki

Utworzenie kąpieliska w Mechelinkach

UG Kosakowo

Mechelinki

Plany budowy falochronu w Mechelinkach

UM Jastarnia

Jurata

UM Jastarnia

Kuźnica-Puck

UM Jastarnia

Gmina Jastarnia

UM Jastarnia

Gmina Jastarnia

UG Krokowa

Krokowa

UG Krokowa

Krokowa

Kapitanat Portu
Władysławowo

Port
Władysławowo

UM Jastarnia

Płw. Helski

Nowy kolektor wody deszczowej

Plany wybudowania portu jachtowego przy
porcie rybackim, toru wodnego i mola
spacerowego
Plan wybudowania przystani obok portu
rybackiego oraz toru wodnego
Uwzględnienie w planie sezonowych kąpielisk
Zabezpieczenie funkcji turystycznej na ryfie
mew
Uregulowanie ujścia Piaśnicy pod kątem
bezpieczeństwa powodziowego
Przekop Piaśnicy
Uregulowanie problemu kolektora
ściekowego w sąsiedztwie plaży
Ograniczenie poligonów w rejonie półwyspu

Część II: obszary/obiekty/infrastruktura do objęcia w Planie ochroną przed zmianą przeznaczenia

Wnioskodawca

Lokalizacja

Treść uwagi

Zrzeszenie Rybaków
Morskich – Organizacja
Producentów

Okolice
Władysławowa

Ochrona łowisk na Zatoce Gdańskiej

Narodowy Park
Krajobrazowy

Tereny NPK

Zachowanie form ochrony przyrody
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UG Kosakowo

Rewa

Ochrona/odtworzenie plaży

UM Jastarnia

Płw. Helski

Ochrona brzegu po obu stronach półwyspu na
odcinkach niezabezpieczonych

Część III: obszary będące przedmiotem konfliktów

Wnioskodawca

Lokalizacja

Zrzeszenie Rybaków
Morskich – Organizacja
Producentów
UM Jastarnia

Rybołówstwo vs. morska energetyka wiatrowa
Ryf Mew

UG Kosakowo
UM Jastarnia

Treść uwagi

Turystyka vs. ochrona przyrody na Ryfie Mew
Gazociąg vs. turystyka

Zatoka Pucka i
Gdańska

UM Jastarnia

Strefy ochronne vs. rybołówstwo
Poligony vs. rybołówstwo
Ochrona środowiska vs. rybołówstwo
Ochrona brzegów vs. ochrona środowiska

Narodowy Park
Krajobrazowy

Przyroda vs. turystyka

UG Kosakowo

Ochrona brzegów vs. turysytka

USTKA
Część I: obszary/obiekty/infrastruktura do objęcia procesem planistycznym
UWAGA: Wnioski przekazane przez Urząd Miasta Ustka bez zaznaczenia lokalizacji na mapie
Wnioskodawca

Lokalizacja

UM Ustka

Port
Ustka/Miasto
Ustka

UM Ustka

Port
Ustka/Miasto
Ustka

UM Ustka

UM Ustka

UM Ustka

Port
Ustka/Miasto
Ustka
Port
Ustka/Miasto
Ustka
Port
Ustka/Miasto
Ustka

Treść uwagi
Budowa nowego nabrzeża portowego, realizującego
zadania przeładunkowe i inne wynikające z organizacji
portu
Uniemożliwienie lokalizacji nowych radarów w
pobliżu nadmorskich miast uzdrowiskowowczasowych
Zapewnienie bezkolizyjnego korytarza
komunikacyjnego Ustka-Bornholm
Lokalizowanie farm wiatrowych w takich
odległościach, aby ich konstrukcje i światła kontrolne
nie były widoczne od brzegu morskiego
Umożliwienie rekonstrukcji budowli na palach po
stronie zachodniej i wschodniej miasta z możliwością
wprowadzenia funkcji związanych z obsługą
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turystyczną i gastronomiczną

UM Ustka

Port
Ustka/Miasto
Ustka

UM Ustka

Port
Ustka/Miasto
Ustka

UM Ustka

Port
Ustka/Miasto
Ustka

UM Ustka

Port
Ustka/Miasto
Ustka

UM Ustka

Port
Ustka/Miasto
Ustka

UM Ustka

Port
Ustka/Miasto
Ustka

UM Ustka

Port
Ustka/Miasto
Ustka

Umożliwienie realizacji ustaleń zawartych w MPZP
„Wczasowa i okolice” w jednostce o symbolu 09.1.PN
w temacie budowy moli platform widokowych po
wschodniej stronie miasta – na przedłużeniu ul.
Żeromskiego i Traktu Solidarności oraz przy
wschodniej granicy z Gminą Ustka z możliwością
budowy pomieszczenia o funkcji gastronomicznej
Umożliwienie zakończenia prac budowlanych
związanych z rekonstrukcją III mola (po stronie
zachodniej miasta)
Umożliwienie zbudowania portu jachtowego w
nowopowstałym awanporcie
Zmiana parametrów wejściowych Portu Morskiego
Ustka poprzez wydłużenie falochronu wschodniego
oraz wydłużenie i przesunięcie w kierunku zachodnim
falochronu zachodniego
Uwzględnienie roli portu w rozwoju morskiej
energetyki wiatrowej oraz oszacowanie potrzeb w
tym zakresie
Umożliwienie realizacji ustaleń MPZP „Uroczysko”
pod kątem budowy mola turystycznego na
przedłużeniu ciągu pieszego oznaczonego symbolem
19 KPp, vis a vis obecnego ciągu spacerowo –
rowerowego na wysokości środkowego wejścia na
plażę
Realizacja portu zewnętrznego Ustki z funkcją
przeładunkową, promową, jachtową i militarną oraz
terminalem promowym pasażersko-samochodowym,
obsługującym ruch na trasie Polska-Skandynawia

Część II: obszary/obiekty/infrastruktura do objęcia w Planie ochroną przed zmianą przeznaczenia
Wnioskodawca
Zarząd Portu Ustka

Lokalizacja

Treść uwagi
Ochrona łowisk
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Część III: obszary będące przedmiotem konfliktów

Wnioskodawca

Lokalizacja

Zarząd Portu Ustka

Treść uwagi
Morska energetyka wiatrowa vs. rybołówstwo
Poligon marynarki wojennej vs. żegluga na
Bornholm
Poligon marynarki wojennej vs. żegluga
przybrzeżna

Zarząd Portu Ustka
Zarząd Portu Ustka
Zarząd Portu Ustka

Poligon marynarki wojennej vs. rybołówstwo

DARŁOWO
Część I: obszary/obiekty/infrastruktura do objęcia procesem planistycznym
Wnioskodawca

Lokalizacja

Darłowska Izba
Producentów Ryb

Ławica Słupska

UG Darłowo

Darłowo

UM Darłowo

Darłowo

Baltic Net
UM Darłowo
Zarząd Portu Darłowo
UG Darłowo

Wicie

Baltic Net

Treść uwagi
Zabezpieczenie tras przejścia przez morskie
farmy wiatrowe
Procentowe ujęcie obszarów
zarezerwowanych pod morskie farmy
wiatrowe
Plany rozbudowy infrastruktury turystycznej –
przystani, portów jachtowych
Zabezpieczenie miejsca dla infrastruktury
turystyczno-rybacko-rekreacyjnej w strefie
przybrzeżnej
Zabezpieczenie lokalizacji pod marikultury i
akwakultury, również w granicach morskich
farm wiatrowych
Zabezpieczenie kotwicowisk dla barek
obsługujących akwakultury
Zachowanie funkcji rybackiej, handlowej i
turystycznej dla portu w Darłowie
Ochrona brzegów/utrzymanie plaży
Ochrona obszarów łowisk

Część II: obszary/obiekty/infrastruktura do objęcia w Planie ochroną przed zmianą przeznaczenia
Wnioskodawca

Lokalizacja

Darłowska Izba

Obszary

Treść uwagi
Wyłączenie z połowów nawet przy braku
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Producentów Ryb

przeznaczone pod
morskie farmy
wiatrowe

morskich farm wiatrowych

Ochrona brzegu przed podniesieniem poziomu
wód morskich
Ochrona przed ingerencją w dno przy
układaniu kabli

UM Darłowo
DIPR

Część III: obszary będące przedmiotem konfliktów

Wnioskodawca

Lokalizacja

Darłowska Izba
Producentów Ryb

Treść uwagi
Morska energetyka wiatrowa vs. rybołówstwo
Konflikt społeczny w związku z rozwojem MEW
(brak wiedzy)

UM Darłowo
UM Darłowo

Poligon wojskowy vs. rybołówstwo i żegluga

ŚWINOUJŚCIE
Część I: obszary/obiekty/infrastruktura do objęcia procesem planistycznym
Wnioskodawca
Gmina Wolin
Gmina Wolin
Grupa Morska (Zarząd
Portów Morskich)
Związek Gmin Wyspy
Wolin

Lokalizacja

Treść uwagi

Uwzględnienie możliwości rozwoju pod kątem
Słowino-Karnocice turystyki, windsurfingu oraz „pływających
domów”
„Domy pływające”, budowa pomostów w
Rzeka Dziwna
historycznych marinach
Pogłębienie torów podejściowych oraz
zewnętrzny terminal kontenerowy
Międzyzdroje

Grupa Morska

Rozwój geotermii
Rozwój infrastruktury turystycznej

Zarząd Morskich
Portów Szczecin i
Świnoujście

Turbina wiatrowa w Porcie Świnoujście

Część II: obszary/obiekty/infrastruktura do objęcia w Planie ochroną przed zmianą przeznaczenia
Wnioskodawca

Lokalizacja

Treść uwagi

Gmina Wolin

Płw. Rów

Ochrona ze względu na wylęgarnię komarów

Gmina Wolin

Karnocice

Granica WPN – siedlisko bielika
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Port Wolin

„Srebrne
Wzgórze”

Gmina Wolin

Wyspa Ostrów

Towarzystwo Ochrony
Ptaków

Karsiborska Kępa

Obszar archeologiczny pod nadzorem
konserwatorskim
Skansen
Ostoja ptaków – rezerwat społeczny

Część III: obszary będące przedmiotem konfliktów
Wnioskodawca

Lokalizacja

Treść uwagi

Gmina Wolin

Karnocice

Rekreacja vs. Woliński Park Narodowy

Gmina Wolin

Wisełka

Turystyka vs. Woliński Park Narodowy

Gmina Międzyzdroje

Międzyzdroje

Turystyka vs. nowa infrastruktura portowa

GDYNIA
Część I: obszary/obiekty/infrastruktura do objęcia procesem planistycznym
Wnioskodawca

Lokalizacja

Pomorskie Biuro
Planowania Regionalnego

Dębogórze

Port Władysławowo

Władysławowo

Rozwój funkcji turystycznej i rybołówczej

Biuro Rozwoju Gdańsk

Gdańsk

Rozwój funkcji turystycznej i logistycznej
portu

Północnokaszubska
Lokalna Grupa Rybacka
Polski Rejestr Statków

Treść uwagi
Rurociąg grupy LOTOS

Uwzględnienie w planie obszarów łowisk
Złoże B3, B8

Baltex
Baltex
PGE Energia Odnawialna

Uwzględnienie platform oraz rurociągu do
Władysławowa
Uwzględnienie w planie terenów pod
wydobycie kruszywa
Uwzględnienie w planie terenów pod
morskie farmy wiatrowe oraz przyłącza
Morska farma wiatrowa + przyłącze

Baltex

Planowane wydobycie ze złoża „ławica
słupska” w 2017 roku

Baltex

Morska farma wiatrowa

Baltex
Biuro Hydrograficzne MW
UG Krokowa
Urząd Marszałkowski

Jezioro
Żarnowieckie

Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego w
2016 roku
Prawo dla MW do żeglugi na całym
akwenie
Priorytet funkcji turystycznej i rybołówczej
obszaru w stosunki do energetyki jądrowej
Kanał Cysterski – połączenie jeziora z
morzem
32

Partycypacja publiczna w opracowaniu planów obszarów morskich – Raport końcowy

UG Krokowa

Towarzystwo Przyjaciół
Orłowa

Rzeka Piaśnica

Orłowo

Biuro Hydrograficzne MW
PGE Energia Odnawialna

Budowa progu kamiennego przy ujściu
Umocnienie brzegu pomiędzy molem w
Orłowie a Sopotem
Uwzględnienie w Planie rezerwatu
podwodnego w Redłowie
Uregulowanie stanu Rzeki Kaczej
Zabezpieczenie rozwoju portu wojennego
w głąb morza
Przyłącze dla farmy Baltica (wraz z częścią
lądową)

Tow. Przyjaciół Orłowa

Orłowo

Wydłużenie mola, budowa mariny

Baltex

Darłowo

Budowa portu zewnętrznego w rejonie
Darłowa, w kierunku zachodnim
Przekop Mierzei Wiślanej

MrzezinoRzucewo
Związek Gmin Redy i
Chylonki
Związek Gmin Redy i
Chylonki
PGE EO

Zabezpieczenie klifu
Zabezpieczenie infrastruktury
melioracyjnej
Ochrona morświna

KopalinoLubiatowo,
Choczewo,
Żarnowiec

Przystań dla elektrowni jądrowej

Część II: obszary/obiekty/infrastruktura do objęcia w Planie ochroną przed zmianą przeznaczenia
Wnioskodawca

Lokalizacja

Pomorskie Biuro
Planowania Regionalnego

Mewia Łacha,
Ujście Wisły
Płw. Helski, Zat.
Gdańska

Szkuner
Pomorskie Biuro
Planowania Regionalnego
Pomorskie Biuro
Planowania Regionalnego
Północnokaszubska
Lokalna Grupa Rybacka

Miejsca odrostowe szprota
Strefa ciszy

Kosakowo

Strefa ciszy
Ujście Rzeki Płotnicy
Udostępnienie akwenu tylko do
poławiania, poszerzenie do 3-4 mil
morskich

Kosakowo

Marynarka Wojenna

Wzrost populacji fok

Mechelińskie Łąki

Północnokaszubska
Lokalna Grupa Rybacka

UG Krokowa

Treść uwagi

Ochrona przed kawernami
Korytarz migracyjny dla ptaków w związku
z planami budowy elektrowni jądrowej
Ochrona poligonów
Ptasi Raj + Natura 2000 w Zatoce
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Ochrona złóż mineralnych na gruncie
prawa geologicznego i górniczego

Baltex, PIG
Polski Rejestr Statków

Złoża B3 i B8

Ochrona na obszarze wydobycia

Część III: obszary będące przedmiotem konfliktów
Wnioskodawca
Szkuner
Północnokaszubska Lokalna
Grupa Rybacka
Pomorskie Biuro
Planowania Regionalnego
Północnokaszubska Lokalna
Grupa Rybacka
UG Krokowa
PGE Energia Odnawialna

Lokalizacja

Treść uwagi

Rybołówstwo vs. inne gałęzie gospodarki
Uwaga generalna morskiej, rybołówstwo vs. odtwarzanie
populacji foki
Rybołówstwo vs. marynarka wojenna
Zatoka Pucka

Rurociąg do kawern
Patrz punkt 2
Rybołówstwo vs. morskie farmy wiatrowe
Morska energetyka wiatrowa vs. inne
gałęzie gospodarki morskiej
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Mapa 1: Wszystkie nieformalne uwagi zgłoszone w trakcie realizacji warsztatów
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Mapa 2: Wszystkie zgłoszone uwagi z podziałem na trzy warsztatowe kategorie
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Mapa 3: Wnioski zgłoszone w trakcie warsztatów z podziałem na branże
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Mapa 4: Wnioski z podziałem na branże w ujęciu ilościowym
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Mapa 5: Uwagi i wnioski dotyczące konfliktów przestrzennych

39

Partycypacja publiczna w opracowaniu planów obszarów morskich – Raport końcowy

Mapa 6: Uwagi i wnioski dotyczące obiektów/ obszarów/ infrastruktury do objęcia ochroną w Planie z podziałem na branże w poszczególnych miejscowościach
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Mapa 7: Uwagi i wnioski dotyczące obiektów/ obszarów/ infrastruktury do objęcia ochroną w Planie z podziałem na branże
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Załącznik nr 3: Sprawozdanie podsumowujące przygotowane przez partnera norweskiego

IMR, Norway’s input to final report on the EEA-project

Public participation in MSP

By Gro I. van der Meeren and Øivind Bergh,
Institute of Marine Research, PB 1870 Nordnes, NO-5817 Bergen, NORWAY

After participating in the project we have been allowed to communicate some Norwegian experiences
from the national MSP plans in Norway, as well as discussing what we found to be relevant cases for
the Polish process, and pointed at some differences between the two nations, according to natural
resources, geography, cultures and management processes.
We experienced that Poland and Norway have common interests and benefits from the national
coastal and open sea areas, although within different trades and businesses. While aquaculture and oil
and gas production have huge economic importance in Norway, those sectors are of less importance in
Poland. More than 80% of the Norwegian population lives within 10 km from the coast and the
maritime and marine resources are perhaps of greater importance in Norway than in Poland. The
national and private economy has gone from low in European scale one hundred years ago, to one of
the highest in the world the last 40 years. While shipping and ports are historically very important in
Poland, Norway has vast areas of open seas between our own coastline and neighboring countries.
Poland has many close-by countries and much more complicated border issues in many aspects, e.g.
shipping lanes, cables and pipe-lines, fishing fields and areas for natural conservation and energy
production.
It is a global trend to secure the marine and maritime resources for future generations due to
increased demand for food, also sea food, increased demand for energy, and particular renewable
energy, as well as increased pressure on coastal areas from diverse groups of stakeholders. The drive
behind the developing marine spatial planning is motivated by the possible and real conflicts between
different stakeholders, the need to conserve the natural resources in a sustainable way, and also highvalue stakeholder needs (Olsen et al. 2015).
Increased pressure on coastal zones is a global trend, as the coastal area is used not only for
aquaculture and fisheries, but for transport, energy, as well as leisure purposes, and habitation. During
the COEXIST-project, which was coordinated by IMR, various strategies for reducing conflicts among
different users were explored, in particular use of areas for more than one purpose (multi-use,
www.coexistproject.eu)
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In Norway, MSPs are developed for the open seas: the Barents Sea, the Norwegian Sea and the North
Sea (Anon 2008-2009; 2010-2011; 2012-2013).
Due to the 3 to 5 year processes behind the development for MSPs in open waters, much of the
aggression and hard discussions between different stakeholders at sea has weakened, although not
fully disappeared. The collaboration between all involved ministries, directorates, research institutions
as well as the open and rather trustful relationship between stakeholders, management and even
researchers has shown to improve the communication and understanding between the varying
interests. Still, political decisions may cause frustrations and provocations in various sectors. This will
never be avoided.
The steps in the Norwegian MSP processes for stakeholder involvement have been (Olsen et al. 2007;
Ottersen et al. 2011):
1. Local stakeholder seminars: information of the planned process for establishing the
management plan
2. Written feedback from stakeholders on plan for Environmental Impact Assessments(EIAs)
3. Written feedback from stakeholders on actual EIAs
4. Stakeholder hearing conference on Assessment of cumulative effects
At the first meeting for the first plan, for the Barents Sea, the public and stakeholder interest was high
and the seminars were filled with an engaged audience. However, after the plan was decided, and
more plans were made, the interest among the public fell. At the last seminar before the finalization of
the North Sea management plan, the large seminar room was not completely filled, and few did
engage when invited to discuss the plan.
It was through the written hearings in connection to the preparation reports (on sector activities and
ecosystem effects, natural and ecological states, knowledge needs and cumulative effects of human
activities, and in particular, the drafts for the management plans) the most valuable communication
happened. Drafts were distributed wide, to NGO’s, organizations, sectors, scientific institutions and
local authorities, for all to comment on. All comments were treated and answered by the preparation
groups. Many suggestions from the stakeholders and the public were included in the final white
papers for the MSPs.
The management of coastal water is to be left to local governments within local communities and
counties, which are directed by National legislations and the EU Water Directive. Thus, the coastal
management is strife with stakeholder conflicts and the tug-of-war between harvesting ecosystem
services for economic value versus natural protection, tourism and other commercial business, with
salmon aquaculture and mine tiling deposition in fjords as top provoking themes at the moment.
Still, some progress may come. Coastal research increases, in order to monitor the environmental
effects of aquaculture along the coast, in mapping of spawning sites and on-growing areas for coastal
cod, in fjord ecosystems and effects on the marine life of overharvesting local fish and crustacean
stocks, pollutions and other human disturbances (Dedual et al. 2013). Based on some impressing
positive results, a procedure for “Active Coastal Management” has recently been launched nationally,
from the positive results from a few small lobster protection zones in Skagerrak region (Moland et al.
2013) and an experimental protection plan for one fjord area (Tvedestrand, county Aust-Agder). This
management allow the local community to collaborate with scientists to choose small local areas to
protect from activities like ground fishing and bottom traps. This is all to be based on a close
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communication between local authorities, scientists and the Directory of Fisheries, and after local
mapping of fishing ground, ports, marinas and recreations areas, and may lead to a better dialogue
between stakeholders and scientists than what has been experienced until now.
From the results from the public seminars arranged in Poland within this project, it is clear that it is an
interest, if the public are properly informed in advance about the reason and aim for MSP plans and
how such plans may influence on their lives. How to get this attention and be able to prepare a process
that will be enhanced from public participation is a challenge, but is worth while doing. How it is best
done cannot be learned from the Norwegian processes, due to the many differences between the
countries. However, to achieve a positive interaction with the public is general everywhere:
The public needs to have sufficient knowledge to understand the issues, understand the relevance for
their participation, recognize how their own views become important inputs in the reports and
conclusions and recognize their own parts in the final MSP plans. This is done when there exists a true
dialogue, where the public is actually listened to. However, the strongest incentive to participate is
derived from realization that there may be some personal benefits coming from participation. Even if a
final plan will make some sectors and people dissatisfied, it is important that during the planning
process, all parts feel that they may gain by taking part.
This project has made some very good examples on how to approach the public about the coming MSP
process. The material from these seminars and how they were arranged are valuable data for future
studies in social science-related studies for communications related to large communal, regional scale
management processes. Also, all the proposals delivered to the project from the public, ought to be
submitted to the governmental process when it is finally launched, thus avoiding this information to be
lost from the actual MSP process.
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