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słowo wstępne?

Szanowni Państwo,

Przestrzeń województwa pomorskiego jest naszym wspólnym dobrem. Jej nadmor-
skie położenie u ujścia największej polskiej rzeki – Wisły wraz z obszarem jej delty, rozległe 
obszary leśno-pojezierne, zróżnicowane wielkościowo i historycznie miasta oraz wsie, bo-
gate i zróżnicowane dziedzictwo kulturowe, a przede wszystkim stosunkowo młoda i ak-
tywna, otwarta na świat społeczność regionalna stanowią wyróżniki tej przestrzeni i trwałą 
podstawę jej zrównoważonego rozwoju i ochrony ładu przestrzennego.

Samorząd Województwa Pomorskiego przykłada dużą wagę do doskonalenia narzę-
dzi prowadzenia skutecznej polityki rozwoju całego województwa, w tym dbałości o ład 
przestrzenny. Efektywne wykorzystanie przestrzeni województwa na potrzeby mieszkań-
ców, turystów i inwestorów wymaga roztropności w gospodarowaniu zasobami i walorami 
regionu. Temu służy między innymi Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 
pomorskiego 2030. 

Istotną rolą Planu jest koordynacja działań realizowanych w przestrzeni przez różne podmioty, zarówno publiczne, jak 
i prywatne. Ich realizacja często prowadzi do różnego rodzaju konfliktów przestrzennych, a nawet do utraty walorów stano-
wiących o potencjale danego miejsca. Przykładem może być przeznaczanie znacznych terenów pod rozproszoną zabudowę 
mieszkaniową, prowadzące m.in. do fragmentacji dużych terenów, które przy dobrych uwarunkowaniach związanych z po-
łożeniem względem korytarzy transportowych mogłyby być wykorzystane do rozwoju terenochłonnych funkcji gospodar-
czych. Zadaniem dokumentów planistycznych, w tym Planu województwa, powinno być dążenie do minimalizacji tego typu 
konfliktów i jak najlepsze gospodarowanie przestrzenią z wyważeniem potrzeb społecznych i korzyści ekonomicznych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu trwałej równowagi ekologicznej.

Plan określa zasady zagospodarowania przestrzennego województwa, którymi należy się kierować przy projekto-
waniu zagospodarowania przestrzennego i lokalizacji określonych inwestycji w celu zachowania wartości przestrzeni, ich 
pielęgnowania oraz wykorzystania i wzbogacania. Ze względu na swoją skalę odnosi się do zagadnień istotnych dla wła-
ściwego funkcjonowania przestrzeni całego województwa, a także kluczowych dla podnoszenia jego konkurencyjności. 

Określona w Planie wizja rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa w perspektywie roku 2030 
wymaga zaangażowania i współdziałania wielu podmiotów publicznych i prywatnych. Z myślą o tym, aby skupić nasze 
działania na sprawach najważniejszych dla przestrzeni naszego województwa przekazuję niniejsze opracowanie, będące 
skrótem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030. Zawiera ono przedstawione językiem 
jak najprostszym - komunikatem graficznym – zrozumiałym dla każdego, trudne i skomplikowane treści odnoszące się do 
kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa. Mam nadzieję, że jego lektura pozwoli mieszkańcom woje-
wództwa pogłębić wiedzę na temat naszego regionu oraz stanie się przesłanką do aktywności w zakresie kształtowania 
ładu przestrzennego w skali całego województwa, jak również na poziomie lokalnym. 

Marszałek Województwa Pomorskiego
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PZPWP 2030 – CZYM JEST I CO OKREŚLA?
0.1

PZPWP 2030 spełnia wymogi art. 39 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym i określa:

podstawowe elementy sieci osadniczej województwa, ich powiązania komunikacyjne 
oraz infrastrukturalne, w tym kierunki powiązań transgranicznych;

system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej;

rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (np. obiektów 
infrastruktury społecznej, technicznej, transportu, turystyki oraz gospodarki morskiej 
i gospodarki wodnej);

granice i zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadre-
gionalnym oraz regionalnym;

obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych (np. poligonów wojskowych);

obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin i kompleksów podziemnego 
składowania dwutlenku węgla.

PZPWP 2030 – Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest podstawowym dokumentem określającym 
politykę przestrzenną województwa i jest przyjmowany w formie uchwały przez sejmik województwa.

Podstawę prawną sporządzenia PZPWP 2030 stanowią w szczególności:

• ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
• ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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PZPWP 2030 – JAK JEST REALIZOWANY? 
0.3

System realizacji Planu

Dialog terytorialny - prowadzony dobrowolnie pomiędzy gminą lub powiatem 
a Samorządem Województwa Pomorskiego, podejmowany m.in. przy okazji 
sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego (niezależnie od procedury uzgodnień)

Spójność kolejnych strategii i programów województwa z planem zagospoda-
rowania przestrzennego województwa 

Uwzględnianie zasad zagospodarowania przestrzennego, określonych w planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa, jako kluczowych kryteriów 
oceny projektów infrastrukturalnych przewidzianych do wsparcia środkami 
Polityki Spójności, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Stworzenie regionalnego węzła infrastruktury informacji przestrzennej w zakre-
sie planowania przestrzennego

Nowa formuła Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – ciała 
doradczego Marszałka Województwa Pomorskiego: poza obowiązkowymi opi-
niami towarzyszącymi formalnym dokumentom powoływane są posiedzenia 
dedykowane bieżącym problemom przestrzennym województwa

Analizy, studia, koncepcje i programy odnoszące się do obszarów i problemów 
zagospodarowania przestrzennego województwa określonych w Planie wykony-
wane przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego

Inwestycje celu publicznego

PZPWP 2030 – JAKĄ PEŁNI ROLĘ?
0.2

PZPWP 2030 pełni rolę:

• koordynującą 

• integrującą

• kierunkującą

różne inicjatywy, prowadzone przez różne 
podmioty,  które mają wpływ na:

ROZWÓJ PRZESTRZENNY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DO ROKU 2030

poprzez wyznaczenie: 

ZASAD 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO
DZIAŁAŃ

I PRZEDSIĘWZIĘĆ

do uwzględnienia przez JST,  
w tym m.in. w zakresie ustaleń, OBOWIĄZKOWO  

w dokumentach planistycznych gmin  
(SUiKZP* i MPZP**) uzgadnianych przez  

Zarząd Województwa Pomorskiego

*    SUiKZP – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
**  MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
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OPIS CELÓW I KIERUNKÓW PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA 
WOJEWÓDZTWA

Cel polityki przestrzennego zagospodarowania województwa 1.

C.1. WYSOKA JAKOŚĆ PRZESTRZENI ZAMIESZKANIA I PRACY

Opis i uzasadnienie Celu 1.

Jakość warunków życia jest uzależniona od realizacji szeregu celów społecznych, gospodarczych i śro-
dowiskowych, silnie ze sobą powiązanych i współzależnych. Jest ona wypadkową sumy działań prowa-
dzonych (lub zaniechanych) na różnych poziomach zarządzania i w ramach wielu polityk sektorowych, 
które (tam gdzie to możliwe) powinny być koordynowane na etapie zintegrowanego planowania stra-
tegicznego i przestrzennego.

System osadniczy województwa ma charakter policentryczny, jednak struktura sieci osadniczej nie jest 
zrównoważona. Zachodnia część województwa, oddalona od dominującego w tej strukturze ośrodka 
wojewódzkiego (skupiającego większość funkcji rozwojowych), dodatkowo odznacza się mniejszym 
zagęszczeniem ośrodków, co skutkuje niedostatkiem powiązań i słabszą dostępnością do usług na tym 
obszarze. Zarówno te, jak i inne dysproporcje związane z uwarunkowaniami poszczególnych obszarów 
znajdują swoje odzwierciedlenie w ich zróżnicowanej atrakcyjności osiedleńczej. 

Istotnym problemem, charakterystycznym dla otoczenia największych ośrodków miejskich, w tym 
przede wszystkim Trójmiasta, jest zjawisko niekontrolowanego rozlewania miast. Skutkuje ono degra-
dacją krajobrazu oraz rozwojem dysfunkcyjnych obszarów, generujących wysokie koszty związane 
z rozbudową infrastruktury transportowej, technicznej i społecznej.

Podstawą realizacji celu związanego z wysoką jakością przestrzeni zamieszkania i pracy powinno 
być dążenie do osiągania (a niekiedy również przywracania) ładu przestrzennego, czyli kształtowanie 
przestrzeni jako harmonijnej całości, uwzględniającej w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarun-
kowania i wymagania: funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozy-
cyjno-estetyczne. 

Kształtowaniu (w tym poprawie) funkcjonalności przestrzeni służyć będzie tworzenie warunków jak 
najlepszej dostępności do infrastruktury (transportowej, technicznej, społecznej). Wysoki poziom funk-
cjonalności, na miarę realnych możliwości ekonomicznych, możliwy będzie jednak do osiągnięcia je-
dynie poprzez świadome i konsekwentne planowanie rozwoju jednostek osadniczych, gdzie przyrost 
terenów mieszkaniowych wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb oraz będzie ściśle powiązany z roz-
mieszczeniem i możliwościami rozwoju różnych elementów i systemów infrastrukturalnych.

1
PZPWP 2030 – CO ZAWIERA?  
Struktura dokumentu

0.4

W Planie określona została wizja zagospodarowania przestrzennego województwa w perspektywie 2030 
roku, która stanowi strategiczny cel prowadzenia polityki przestrzennej województwa pomorskiego. Rozpi-
sana została na 4 cele mające charakter ogólny: 3 cele tematyczne i 1 cel określający politykę przestrzenną 
ukierunkowaną na poszczególne obszary funkcjonalne. Cele te osiągane mają być poprzez realizację kierun-
ków polityki przestrzennego zagospodarowania województwa. Dla każdego kierunku sformułowane zostały 
zasady zagospodarowania przestrzennego oraz działania i przedsięwzięcia.

Zasady zagospodarowania 
przestrzennego określające 

sposób realizacji określonego 
kierunku

Działania polityki 
przestrzennej definiujące 
zakresy podejmowanych 

interwencji służące realizacji 
kierunku

Przedsięwzięcia polityki 
przestrzennej (inwestycje 

celu publicznego  
o znaczeniu ponadlokalnym)

WIZJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO DO 2030 ROKU = STRATEGICZNY CEL PROWADZENIA POLITYKI 

PRZESTRZENNEJ

CEL 1 

Wysoka jakość 
przestrzeni 

zamieszkania  
i pracy

CEL 2 

Konkurencyjna oraz 
wielofunkcyjna 

przestrzeń gospodarcza  
i bezpieczeństwo

CEL 3 

Zachowane zasoby 
i walory środowiska

CEL 4 

Uruchomione 
potencjały 

rozwojowe obszarów 
funkcjonalnych

CELE POLITYKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA WOJEWÓDZTWA

KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA WOJEWÓDZTWA

7
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KSZTAŁTOWANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI  
ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO

Tworzenie warunków bezpiecznego 
poruszania się dla pieszych i rowerzy-
stów na terenach mieszkaniowych oraz 
wzrost znaczenia takiego sposobu po-
ruszania się w codziennych podróżach: 
dom–nauka, praca-usługi.

Cel 1 Kierunek 1.2.

Dążenie do zapewnienia dobrego dostępu do 
usług, które powinny być zlokalizowane  
w pobliżu miejsca zamieszkania, takich jak: 
żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, 
przychodnia zdrowia, przystanki komunikacji 
zbiorowej i tereny rekreacyjne.

Zwiększenie znaczenia transportu zbiorowe-
go, w tym poprawa dostępu do przystanków 
i rozwój węzłów integrujących ruch pieszy, 
rowerowy, różne środki transportu zbiorowe-
go oraz transport indywidualny.

Rozbudowa sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej nadążająca za rozwojem 
budownictwa. Ograniczanie liczby przy-
domowych ujęć wody na rzecz miejskich 
i gminnych systemów wodociągowych.

KSZTAŁTOWANIE STRUKTUR SIECI OSADNICZEJ ZGODNIE  
Z WYMOGAMI  ŁADU PRZESTRZENNEGO

Cel 1 Kierunek 1.1.

Określenie rangi i roli poszczególnych miast  
w przestrzeni województwa

Powstrzymanie zjawiska tzw. „rozlewania się miast”, charakterystycznego dla otoczenia naj-
większych ośrodków, w tym przede wszystkim Trójmiasta, powodującego degradację krajobra-
zu oraz rozwój obszarów generujących wysokie koszty obsługi (konieczność rozbudowy infra-
struktury transportowej, technicznej i społecznej).

Rozwój zagospodarowania w pierwszej ko-
lejności na terenach już zainwestowanych 
poprzez uzupełnianie zabudowy i rewitali-
zację obszarów zdegradowanych.

Ograniczanie rozpraszania zabudowy poza 
tereny zagospodarowane, na których trud-
no zapewnić dostęp do usług, dróg, czy in-
frastruktury technicznej.

Tworzenie i rozwijanie bezpiecznych, funk-
cjonalnych i estetycznych przestrzeni pu-
blicznych, sprzyjających integracji społecz-
nej i dostosowanych do potrzeb różnych 
użytkowników.

8 9

Główne ośrodki miejskie

Ośrodek ponadregionalny

Ośrodek regionalny

Ośrodek subregionalny

Ośrodek lokalny o oddziaływa-
niu ponadgminnym

Potencjalny ośrodek regionalny

Potencjalny ośrodek subregionalny

Ośrodek regionalny  
w ramach struktury obszaru 
metropolitalnego

Słupsk

Ustka

Lębork

Łeba

Miastko

Bytów

Kościerzyna

Brusy

Czersk

Człuchów

Chojnice

Kwidzyn

Władysławowo

Wejherowo

Krynica
Morska

Reda

Puck

Rumia

Jastarnia

Hel

Gniew

Pelplin

Starogard 
Gdański

Kartuzy

Żukowo

Sopot

Gdynia

Gdańsk

Pruszcz
Gdański

Nowy Dwór 
Gdański

Malbork
Tczew

Sztum
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RACJONALIZACJA ROZMIESZCZENIA ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI 
INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I USŁUG PUBLICZNYCH W TYM ZAKRESIE

Określenie uniwersalnych zasad lokalizacji i warunków 
dostępności infrastruktury usług publicznych (np. szpi-
tali, przychodni, szkół, bibliotek, centrów kultury 
i sportu, itd.) m.in.:

• lokalizowanie ich w sąsiedztwie węzłów i przy-
stanków transportu zbiorowego, 

• dostosowanie oferty (w tym wielkości placówki) 
do potrzeb demograficznych – np. odpowiednia 
ilość miejsc przedszkolnych w rozwijających się 
dzielnicach mieszkaniowych,

• lokalizowanie usług publicznych, w szczególności 
usług kultury i edukacji, w obiektach zabytkowych. 
(Takie obiekty i ich otoczenie często wymagają 
prac remontowych oraz modernizacyjnych. Jest to 
sposób ocalenia ich przed degradacją i jednocze-
snego wykorzystania ich potencjału kulturowego 
do kształtowania przestrzeni ważnych dla budo-
wania więzi i tożsamości lokalnych społeczności.)

Ustalenie standardu usług publicznych, czyli minimalnego pro-
gramu usług odpowiadającemu wielkości i randze konkretnej 
miejscowości, np. w ośrodkach lokalnych, czyli najmniejszych 
rangą, powinny być zapewnione podstawowe usługi zlokalizo-
wane w bezpośrednim sąsiedztwie zamieszkania.

Zapewnienie powszechnej dostępności w przestrzeniach 
publicznych i w budynkach, w których lokalizowane są usługi 
publiczne. Dostępność taka jest często ograniczona z uwagi na 
tzw. „bariery architektoniczne” - utrudniające lub nawet unie-
możliwiające korzystanie z usług i przestrzeni publicznych przez 
osoby o specjalnych potrzebach, w tym m.in. osoby starsze, nie-
dowidzące czy osoby poruszające się o kulach lub na wózkach. 
W istniejących obiektach i przestrzeniach należy eliminować 
tego typu bariery, a w projektowaniu nowych zawsze przyjmo-
wać rozwiązania zapewniające powszechną dostępność.
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Cel 1 Kierunek 1.3. Realizacja konkretnych przedsięwzięć mających na celu rozwijanie oferty usług publicznych, za-
równo o znaczeniu lokalnym, jak i ponadlokalnym, w różnych miejscach w województwie, w tym 
m.in. w zakresie:

edukacji, szkolnictwa wyższego i nauki (rozwój bazy naukowo-dydaktycznej uczelni wyż-
szych oraz bazy dydaktycznej szkolnictwa średniego, racjonalizacja sieci placówek szkół 
podstawowych, rozwój infrastruktury zwiększającej dostępność wychowania przedszkol-
nego i zorganizowanych form opieki nad dziećmi do lat 3, a także upowszechnianie in-
nych, nieformalnych form edukacji, np. centrów popularyzacji wiedzy i nauki);

ochrony zdrowia (rozwój ponadregionalnej infrastruktury ochrony zdrowia, kształtowanie 
regionalnej sieci ośrodków diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz re-
gionalnego systemu ratownictwa medycznego, rozbudowa i modernizacja obiektów sta-
cjonarnej opieki długoterminowej, a także placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej);

kultury (rozbudowa i modernizacja placówek kultury wysokiej, m.in. teatrów oraz placó-
wek o znaczeniu regionalnym, np. wielofunkcyjnych centrów kultury, jak również rozwija-
nie ośrodków upowszechniających dziedzictwo kulturowe Pomorza);

sportu i rekreacji (rozbudowa i modernizacja ponadlokalnej bazy sportowej, w tym obiek-
tów i urządzeń umożliwiających organizację międzynarodowych i krajowych wydarzeń 
sportowych, a także rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby codziennej 
rekreacji i aktywności fizycznej mieszkańców Pomorza).
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ZAPOBIEGANIE I OGRANICZANIE SKUTKÓW POWODZI ORAZ INNYCH 
ZAGROŻEŃ NATURALNYCH

Gromadzenie wody deszczowej 
w granicach działki oraz jej wtór-
ne wykorzytanie  z korzyścią 
dla środowiska i domowych 
finansów.

Budowa nowych zbiorników re-
tencyjnych, głównie w miastach.

Cel 1 Kierunek 1.4.

Budowa i odbudowa wałów 
przeciwpowodziowych, kanałów 
i stacji pomp na obszarze Żuław 
Wiślanych, Ziemi Kwidzyńskiej  
i w strefie przybrzeżnej.
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Sadzenie drzew i krzewów na gra-
nicach i pomiędzy polami upraw-
nymi (tzw. ochrona przed wiatrem, 
zwiększenie bioróżnorodności oraz 
walorów krajobrazowych).

Oddanie wybranych potoków, 
strumieni i rzek naturze.

Ochrona mokradeł, torfowisk i łąk 
nadrzecznych (stanowią najlep-
szą ochronę przed powodziami, 
kumulują dwutlenek węgla, 
zapewniają odpowiedni poziom 
wód słodkich - dzięki nim nie 
brakuje „wody w kranie”).

Ochrona brzegu morskiego,  
w tym wydm przed zabudową.

Niezabudowywanie terenów 
zagrożonych powodzią oraz 
szczytów klifów nadmorskich.



EFEKTYWNE I BEZPIECZNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZESTRZENI 
PRZEZ GOSPODARKĘ

Wykorzystanie pod działalność 
gospodarczą terenów wcześniej 
już zainwestowanych, w tym zde-
gradowanych i zdewastowanych, 
np. na terenach dawnych PGR.

Ograniczenie przeznaczania 
najbardziej wartościowych 
gleb na cele nierolnicze (np. 
pod zabudowę mieszkanio-
wą) w dokumentach plani-
stycznych.

Wykorzystanie gruntów rolnych o najmniej-
szej przydatności rolniczej oraz zrekulty-
wowanych terenów poprzemysłowych, 
powojskowych i pogórniczych na cele leśne 
lub pod uprawy roślin energetycznych.

Oszczędne i racjonalne gospoda-
rowanie zasobami środowiska,  
w szczególności:

• wodami, 
• glebami, 
• kopalinami 
• i lasami.

Cel 2 Kierunek 2.1.2Cel polityki przestrzennego zagospodarowania województwa 2.

C.2. KONKURENCYJNA ORAZ WIELOFUNKCYJNA PRZESTRZEŃ GO-
SPODARCZA I BEZPIECZEŃSTWO

Opis i uzasadnienie Celu 2.

Istotnym problemem rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa jest niedostateczna 
wielofunkcyjność struktury funkcjonalno-przestrzennej i jej niewystarczające oddziaływanie na kon-
kurencyjność poszczególnych obszarów województwa. Liczne bariery rozwojowe ograniczają możli-
wości wykorzystania wewnętrznych potencjałów związanych z zasobami przestrzeni (m.in. kopalin, 
wód, lasów, powietrza czy też istniejącego zainwestowania) jako czynników rozwoju regionalnej i lo-
kalnej gospodarki, np. w zakresie turystyki, produkcji OZE, przetwórstwa rolno-spożywczego, leśnego, 
itp. Przełamanie tych barier utrudnia niedostatecznie rozwinięta infrastruktura transportowa, zarówno 
drogowa, jak i kolejowa, co ogranicza podaż dobrych terenów inwestycyjnych, przepływ know-how 
i idei, hamując przy tym rozwój struktur wielofunkcyjnych – odpornych na zawirowania koniunkturalne 
w gospodarce. W wielu miejscach nie w pełni wykorzystywane są predyspozycje wynikające z ren-
ty nadmorskiego położenia, sąsiedztwa infrastruktury transportowej i energetycznej, co ogranicza 
możliwości rozwoju i umacniania pozycji regionu w sektorze portowym, transportowo-logistycznym, 
a także kształtowania hubów kontenerowego i paliwowo-energetycznego oraz stref aktywności go-
spodarczej. Także naturalne uwarunkowania rozwoju oparte na zasobach i walorach środowiska nie 
w pełni są wykorzystywane dla rozwoju atrakcyjnej oferty turystycznej. Istotnym problemem jest rów-
nież stan systemu bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza dekapitalizacja sieci przesyłowych i  dys-
trybucyjnych oraz rozmieszczenie elektrowni w środkowej i południowej części kraju. 

Kolejnym zagadnieniem jest kwestia obiektów wojskowych i inwestycji obronnych - liczne przedsię-
wzięcia w tym zakresie rodzą konflikty przestrzenne, które nie pozwalają należycie zabezpieczyć po-
trzeb bezpieczeństwa i obronności państwa.
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KSZTAŁTOWANIE STRUKTUR PRZESTRZENNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH 
TWORZENIE NOWYCH I TRWAŁYCH MIEJSC PRACY

Rozwijanie terenów inwestycyjnych (pod działalność gospodarczą, w tym usługową):

na terenach posiada-
jących odpowiednią 
powierzchnię umożli-
wiającą wyznaczenie 
terenów zieleni bufo-
rowej minimalizującej 
negatywne oddziały-
wanie (np. hałas) na 
otoczenie

w lokalizacjach posia-
dających dobrą dostęp-
ność do przystanków 
komunikacji zbiorowej 
(dojazdy do i z pracy dla 
pracowników),

w lokalizacjach dobrze powiązanych z układem drogowym  
i kolejowym (np. w rejonie węzłów drogowych w ciągu auto-
strad lub dróg ekspresowych).

w pierwszej kolejności na te-
renach już przekształconych 
(tzw. brown field),

w sąsiedztwie istniejących już podobnych 
funkcji (np. kompleksów przemysłowych),

Cel 2 Kierunek 2.2.

Wzmacnianie i rozwijanie różnorodnych funkcji małych portów  
i przystani morskich, w tym w oparciu o potencjały:

Rozwój  portów morskich w Gdańsku  
i w Gdyni – dążenie do utworzenia najwięk-
szego węzła transportowo-logistycznego  
w Regionie Morza Bałtyckiego.

• związane z rybołówstwem,

• transportowe (pasażerskie i towarowe),

• przemysłowe,

• turystyczne (mariny jachtowe),

• miejskie (reprezentacyjne przestrzenie publiczne  
– tzw. waterfronty).

Rozbudowa sieci telekomunikacyjnych, w szcze-
gólności na potrzeby szerokopasmowego dostę-
pu do Internetu na obszarze całego województwa.
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KSZTAŁTOWANIE RACJONALNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ SIECI 
TRANSPORTOWEJ

Budowa sieci transportowych węzłów 
integracyjnych (o znaczeniu krajowym, 
regionalnym, metropolitalnym i lokal-
nym) łączących podsystemy transportu 
drogowego (autobusowego), indywidu-
alnego (samochodowego, rowerowego)  
z transportem kolejowym wokół dwor-
ców i przystanków kolejowych.

Ukształtowanie spójnej struktury prze-
strzennej sieci drogowej i kolejowej (mo-
dernizacja i budowa dróg i linii kolejowych) 
ważnej dla dostępności zewnętrznej 
województwa i spójności wewnętrznej, 
sprawnie powiązanej z infrastrukturą sieci 
TEN-T.

Ukształtowanie węzła logistyczno-trans-
portowego o znaczeniu bałtyckim w opar-
ciu o porty morskie Gdańska i Gdyni oraz 
system dróg ekspresowych i linii kolejo-
wych dochodzących do portów Trójmiasta.

Określenie minimalnych wymagań tech-
nicznych w stosunku do dróg oraz parame-
trów funkcjonalno-technicznych w zakresie 
linii kolejowych.

Rozwój infrastruktury lotniczej dla 
poprawy konkurencyjności i dostępności 
regionu (Port Lotniczy w Gdańsku) oraz 
innych obiektów lotniczych dla celów 
biznesowych.

Cel 2 Kierunek 2.4.
WZMACNIANIE CAŁOROCZNEJ I ATRAKCYJNEJ OFERTY TURYSTYCZNEJ 
W OPARCIU O ZASOBY I WALORY PRZYRODNICZO-KULTUROWE, KRAJO-
BRAZOWE I FUNKCJE METROPOLITALNE

18 19

Oferta turystyczna jest oparta przede wszystkim na wy-
korzystaniu walorów przyrodniczych, kulturowych i krajo-
brazowych, jednak w taki sposób, aby zachować te walory 
dla kolejnych pokoleń.

Sieć szlaków turystycznych kształtowana jest jako spój-
ny system. Trasy rowerowe dzielą się na międzynarodo-
we, międzyregionalne i regionalne. Trasy te pozwalają 
przemieszczać się między walorami przyrodniczymi, kul-
turowymi i krajobrazowymi. Ich uzupełniniem są trasy 
piesze i kajakowe.

Wyzwaniem dla województwa pomorskiego jest inten-
sywny, ale krótki sezon turystyczny. Oferta turystyczna 
ma się zmieniać, aby być bardziej zgodną z zasadą zrów-
noważonego rozwoju. Sezonowe ośrodki wczasowe mają 

być przekształcane na całoroczne – tak, aby rozwój tu-
rystyki nie wymagał zajmowania nowych obszarów pod 
zabudowę. 

Ważnym walorem turystycznym województwa pomor-
skiego o potencjale dla rozwoju oferty całorocznej są 
zasoby środowiska sprzyjające lokalizacji usług prozdro-
wotnych - np. korzystny mikroklimat oraz zasoby wód 
mineralnych i termalnych. Predysponowane do rozwoju 
tego typu oferty to istniejące uzdrowiska Sopot i Ustka 
oraz miejscowości, w których mogą one powstać: Jantar 
i Mikoszewo (gm. Stegna), Jastarnia i Jurata (gm. Jastar-
nia), Jastrzębia Góra (gm. Władysławowo), Kąty Rybackie 
(gm. Sztutowo), Kościerzyna (m. Kościerzyna) oraz Łeba 
(m. Łeba).

Cel 2 Kierunek 2.3.

uzdrowiska
(istniejące i planowane)

Trasa rowerowa EV10

Trasa rowerowa  EV9



Ograniczenia w użytkowaniu terenów i przestrzeni powietrznej obowiązujące w związku z ochroną 
terenów i obiektów służących potrzebom obronności i bezpieczeństwa państwa, w szczególności: 

wojskowych obiektów lotniczych (Gdynia Oksywie, Pruszcz Gdański, Królewo Malborskie, Siemirowice, 
Cewice),

obiektów Marynarki Wojennej (Baza Logistyczna Marynarki Wojennej RP – Port Wojenny w Gdyni, Punkt 
Bazowania – Hel, Punkt Manewrowego Bazowania – Ustka),

poligonów dla specjalistycznych rodzajów wojsk (Centralny Poligon Sił Powietrznych Ustka-Wicko i poligon 
akademicki Akademii Marynarki Wojennej w Strzepczu),

poligonów morskich zlokalizowanych: na Zatoce Gdańskiej (na wysokości Gdyni), Mierzei Wiślanej oraz na 
otwartym morzu (na wysokości Półwyspu Helskiego oraz Ustki),

planowanej Bazy Systemu Obrony Przeciwrakietowej w Redzikowie (tarcza antyrakietowa).

KSZTAŁTOWANIE STRUKTUR PRZESTRZENNYCH WSPIERAJĄCYCH 
ZDOLNOŚCI OBRONNE PAŃSTWA

Uwzględnianie w zagospodarowaniu przestrzennym stref ochronnych i ograniczeń obowiązujących wo-
kół terenów zamkniętych (tereny istotne ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa – przede 
wszystkim tereny wojskowe).

Redzikowo
Ustka

Cewice

Siemirowice

Strzepcz

Pruszcz 
Gdański

Gdynia
Oksywie

Gdynia

Hel

Królewo 
Malborskie

TEREN WOJSKOWY
wstęp wzbroniony

Cel 2 Kierunek 2.6.
ZWIĘKSZANIE STOPNIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO I SPRAWNOŚCI 
SYSTEMÓW PRODUKCJI, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ  
I CIEPLNEJ, GAZU, ROPY NAFTOWEJ ORAZ PRODUKTÓW ROPOPOCHODNYCH
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Cel 2 Kierunek 2.5.

Budowa nowych farm wiatrowych, 
tam gdzie brak złego wpływu na 
florę i faunę a lokalna społeczność 
jest za.

Nowe farmy słoneczne (fotowoltaiczne) po-
winno się lokalizować m.in. na najsłabszych 
gruntach rolnych lub byłych obszarach 
przemysłowych czy zamkniętych składowi-
skach odpadów.

Rozwój sieci rurociągów do 
transportu ropy naftowej  
i paliw z portu Naftoport  
i LOTOSu w kierunku Płocka.

Rozbudowa sieci linii elektroener-
getycznych, głównie 110 i 400 kV
(stabilne połączenia dla m.in. 
Kaszub).

Rozbudowa i modernizacja 
sieci ciepłowniczych.

Rozbudowa systemów
gazociągowych (więcej
mieszkańców i firm
podłączonych do gazu).

Wykorzystanie pod-
ziemnych złóż soli, celem 
stworzenia tam nowych ma-
gazynów gazu ziemnego, 
paliw, wodoru.

W centrach miast, ze względów 
krajobrazowych,  wskazane jest 
ukrycie linii energetycznych pod 
ziemią.

Rozbudowa ważnych strategicznie
elementów infrastruktury:
• Terminala naftowego w Gdańsku,
• Bazy naftowej PERN,
• Podziemnego Magazynu Gazu  

w Mechelinkach (gm. Kosakowo).



Ukształtowanie spójnej struktury przestrzennej obszarów 
objętych formami ochrony przyrody poprzez kształtowa-
nie zielonych systemów płatów i korytarzy ekologicznych, 
umożliwiających migrację roślin, zwierząt i grzybów.

ZACHOWANIE I ODTWARZANIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO I JEGO SPÓJNOŚCI

Ochrona przyrody i krajobrazu.

Ochrona cennych i zagrożonych obszarów  
i elementów środowiska przyrodniczego.

wód gleb

powietrza roślin, zwierząt  
i grzybów

Cel 3 Kierunek 3.1.

Weryfikacja granic i zakazów 
obowiązujących na obszarach 
chronionych, ustanawianie no-
wych obszarów oraz edukacja 
ekologiczna i promocja zaso-
bów i walorów środowiska. 
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3Cel polityki przestrzennego zagospodarowania województwa 3.

C.3. ZACHOWANE ZASOBY I WALORY ŚRODOWISKA

Opis i uzasadnienie Celu 3.

Uwarunkowania środowiskowe, przez które należy rozumieć zasoby, walory, jakość i stan środowiska 
przyrodniczego oraz złożoność funkcjonowania całego systemu, mają kluczowe znaczenie z punktu 
widzenia rozwoju zrównoważonego - przy czym równoważenie należy tu rozumieć tak w sensie sek-
torowym, jak terytorialnym. Zróżnicowane zasoby i walory środowiska przyrodniczego województwa 
są rozmieszczone względnie równomiernie na całym jego obszarze. Jakkolwiek tylko wybrane z nich 
(położenie w ujściu dużych rzek do morza, nadmorskie plaże, występowanie kopalin) mogą być bez-
pośrednią podstawą rozwoju gospodarczego, wszystkie składają się na potencjał, którego właściwe 
wykorzystanie przyczyni się do harmonijnego rozwoju regionu.

Środowiskowe uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego należą do kluczo-
wych elementów polityki regionalnej, mających wpływ na wszystkie aspekty działalności człowieka 
i warunki jego życia. W każdym z tych aspektów rozwój oparty jest na zachowaniu dobrego stanu 
środowiska i racjonalnym wykorzystaniu jego zasobów. Mimo poniesionych znacznych nakładów na 
infrastrukturę ochrony środowiska, wciąż istnieją obszary jej niedostatecznego rozwoju, w tym zwłasz-
cza w zakresie systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, zagospodarowania 
odpadów komunalnych, czy wdrażania działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Rozwój miast 
(szczególnie metropolii) i niekontrolowana urbanizacja obszarów podmiejskich wymuszają potrzeby 
rozbudowy infrastruktury transportowej i komunalnej, co skutkuje rosnącą presją na przestrzeń przy-
rodniczą. Powoduje to fragmentację i degradację siedlisk oraz zmniejszanie ich naturalnej odporności, 
co z kolei przyczynia się do obniżenia różnorodności biologicznej.

Region charakteryzują także znaczne zasoby i walory środowiska kulturowego wynikające z tożsa-
mości regionalnej i lokalnej, czerpiącej z dziedzictwa Kaszub, Kociewia, Powiśla, Przymorza, Żuław 
i innych regionów kulturowych. Na szczególną uwagę zasługują tradycje morskie, wielokulturowość, 
a także dziedzictwo historii najnowszej – ruchu Solidarność. Nie są one w pełni wykorzystywane jako 
czynniki aktywizacji gospodarczej, w tym tworzenia nowych miejsc pracy oraz kreowania oryginalnego 
wizerunku.



OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA

Podłączanie kolejnych 
domostw do systemu 
kanalizacji sanitarnej.

Zachowanie  
i pielęgnowanie 
istniejących 
parków i innych 
terenów zieleni 
urządzonej  
w miastach.

Zachowanie istniejących 
stawów, jezior, zbiorni-
ków, potoków i rzek  
w granicach miast.

Wyznaczanie obszarów 
cichych w miastach i poza 
nimi (pozbawionych hałasu, 
z dala od głównych dróg, linii 
kolejowych, fabryk, portów, 
itd.), gdzie można odpocząć.

Wyprowadzenie ruchu 
samochodów ciężaro-
wych poza centra miast.

Planowanie na poziomie gmin 
korytarzy przewietrzających 
(zielonych, niezabudowanych 
przestrzeni, którymi wiatr może 
wywiewać smog z miasta).

Budowa oraz rozbu-
dowa oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji 
sanitarnej w całym 
województwie.

Unikanie planowania nowych 
osiedli w sąsiedztwie składowisk 
odpadów, których funkcjonowanie 
wiąże się z hałasem i brzydkimi 
zapachami, a także w miejscach 
hałaśliwych (blisko głównych dróg, 
torów kolejowych, lotnisk).

Cel 3 Kierunek 3.3.
OCHRONA OBSZARÓW O CHARAKTERYSTYCZNYM KRAJOBRAZIE 
KULTUROWYM LUB ZNACZENIU HISTORYCZNYM

Dla odpowiedniego wyeksponowania walorów obiektów zabytkowych ważna jest nie tylko ochrona obiek-
tu, ale i otaczającego krajobrazu. Dlatego w Planie zaproponowano 51 miejsc szczególnie predysponowa-
nych do objęcia ochroną w formie parku kulturowego. 

Planuje się lepsze udostępnienie dziedzictwa archeolo-
gicznego posiadającego tzw. „własną formę krajobrazo-
wą” (pozostałości dawnych grodzisk, kurhanów, itp.) dla 
celów dydaktycznych, naukowych i turystycznych.

Rozwijane i promowane będą szlaki kulturowe oparte 
na określonej tematyce – np. szlak menonitów, szlak 
cystersów.

Promocja tradycyjnych dla poszczególnych części 
regionu form architektury wiejskiej (w zakresie 
bryły, kształtu dachu, detalu architektonicznego  
i materiałów wykończeniowych) – służąca zachowa-
niu tradycyjnego krajobrazu. 

Zachowanie – w miarę możliwości - wartościowych 
drewnianych obiektów dziedzictwa kulturowego  
w miejscu ich powstania, a w sytuacjach, które tego 
wymagają, przenoszenia najwartościowszych obiek-
tów do parków lub muzeów etnograficznych. 

Zachowanie w dokumentach planistycznych gmin 
strefy ekspozycji zabytku wpisanego na listę UNESCO 
– Zespołu Zamku Krzyżackiego w Malborku.

Cel 3 Kierunek 3.2.
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WZMACNIANIE RELACJI FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH 
MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH Z WYKORZYSTANIEM ICH 
ZRÓŻNICOWANYCH POTENCJAŁÓW

• Współpraca między gminami obszaru w planowaniu rozwoju i zarządzaniu systemami gospodarki wodno-ściekowej, gospo-
darki odpadami, gospodarki energetycznej, usług publicznych, usług ekosystemów, transportu zbiorowego i terenów inwesty-
cyjnych.

• Wzmacnianie spójności wewnętrznej obszaru oraz jego powiązań zewnętrznych, m.in. poprzez rozwój transportu.

• Rozwój przestrzenny obszarów z uwzględnieniem zachowania tzw. „zielonych pierścieni” wokół miast, czyli bufora w postaci 
terenów zielonych powiązanych z systemami zieleni wewnątrz miast.

• Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych i nieemisyjnych w rozwoju infrastruktury komunalnej, w tym transportu zbiorowego.

MIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE

MOF
Słupsk-Ustka

MOF
Chojnice-Człuchów

MOF
Bytowa

MOF
Malbork-Sztum

MOF
Kwidzyna

MOF
Starogardu  
Gdańskiego

MOF
Kościerzyny

MOF
Lęborka

MOF
ośrodka wojewódzkiego

Cel 4 Kierunek 4.1.4Cel polityki przestrzennego zagospodarowania województwa 4.

C.4. URUCHOMIONE POTENCJAŁY ROZWOJOWE OBSZARÓW 
FUNKCJONALNYCH
Opis i uzasadnienie Celu 4.

Jednym z procesów, jakim podlegają polityki publiczne w niektórych krajach członkowskich UE, jest 
przechodzenie od podejścia sektorowego do zintegrowanego podejścia terytorialnego (integrated 
territorial approach). Charakteryzuje się ono ukierunkowaniem na wykorzystanie endogenicznych po-
tencjałów terytoriów określonych funkcjonalnie, integracją działań publicznych w wymiarze prze-
strzennym oraz wielopoziomowym systemem zarządzania.

W stosunku do zidentyfikowanych obszarów funkcjonalnych określono uniwersalny cel polityki prze-
strzennego zagospodarowania województwa. Nie oznacza on bynajmniej jednakowego podejścia 
do wszystkich obszarów funkcjonalnych, ale wskazuje na charakter tego podejścia. Jego specyfika wy-
nika z koncentracji całego spectrum działań rozwojowych na wzmacnianiu wewnętrznych poten-
cjałów i przełamywaniu zasadniczych barier. 

Rezultatem takiego podejścia winno być efektywne wykorzystanie przestrzeni danego obszaru funk-
cjonalnego, przy zachowaniu wartości kulturowych i przyrodniczych dla wspierania konkurencyjno-
ści i wzmacniania spójności w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Wymóg zindywidualizowanego podejścia do różnych typów obszarów funkcjonalnych oznacza ko-
nieczność określenia specyfiki terytorialnej danego obszaru funkcjonalnego – identyfikacji potencja-
łów i barier rozwojowych, określenia wyzwania rozwojowego oraz ustalenia zasad zagospodarowania 
przestrzennego oraz działań i przedsięwzięć polityki przestrzennej.

Obszar metropolitalny

Gdańsk-Gdynia-Sopot
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• Uznanie za najważniejsze działań służących ochronie i utrzymaniu walorów, dzięki którym tereny te wyróżniają się na tle innych. 

• Prowadzenie działań inwestycyjnych, w tym związanych z rozwojem funkcji turystycznych, w sposób minimalizujący 
negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze, kulturowe i krajobraz.

• Utrzymanie i odtwarzanie naturalnego stanu stref brzegowych jezior i rzek - odsuwanie zagospodarowania związane-
go z działalnością człowieka od tych stref.

• Kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu z poszanowaniem lokalnych wzorców i tradycji budowlanych.

• Dążenie do wyposażenia wszystkich jednostek osadniczych w lokalne lub zbiorcze sieci kanalizacji sanitarnej.

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO ZWIĄZANEGO ZE 
SZCZEGÓLNYMI WALORAMI PRZYRODNICZO-KULTUROWYMI  
I KRAJOBRAZOWYMI

OF 
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego 
i jego otuliny

OF 
Światowego Rezerwatu  
Biosfery „Bory Tucholskie”

Cel 4 Kierunek 4.3.

• Wzmacnianie potencjałów wewnętrznych wynikających z położenia i charakteru obszaru, decydujących o jego wyjąt-
kowości i konkurencyjności.

• Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów nadmorskich poprzez ograniczanie negatywnego wpły-
wu ruchu turystycznego i związanej z nim intensyfikacji zagospodarowania.

• Ochrona i promocja unikatowych walorów krajobrazowych i kulturowych Żuław.
• Kształtowanie przestrzeni publicznych miast i wsi z wykorzystaniem i podkreśleniem walorów związanych z położe-

niem nad wodą.
• Kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu z poszanowaniem lokalnych wzorców i tradycji budowlanych.

KOORDYNACJA POLITYKI PRZESTRZENNEJ NA OBSZARACH 
SZCZEGÓLNYCH ZJAWISK W SKALI MAKROREGIONALNEJ

OBSZARY FUNKCJONALNE SZCZEGÓLNEGO ZJAWISKA W SKALI MAKROREGIONALNEJ OBSZARY FUNKCJONALNE O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZO- KULTUROWYCH I 
KRAJOBRAZOWYCH

OF 
Strefa Przybrzeżna

OF 
Żuławy

Cel 4 Kierunek 4.2.
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• Obszar o charakterze potencjalnym – jego zaistnienie 
uwarunkowane jest ostateczną decyzją lokalizacyjną i de-
cyzją o rozpoczęciu budowy pierwszej polskiej elektrowni 
jądrowej.

• Zasięg obszaru wyznaczony został na podstawie dwóch 
analizowanych potencjalnych lokalizacji elektrowni: Żar-
nowiec i Lubiatowo-Kopalino, z uwzględnieniem 30 km 
strefy potencjalnych oddziaływań wokół miejsca usytu-
owania obiektu energetyki jądrowej.

• Realizacja elektrowni oraz infrastruktury towarzyszącej bę-
dzie wymagała przygotowania pakietu przedsięwzięć, które 
będą konieczne zarówno na etapie budowy, jak i funkcjo-
nowania tej inwestycji. Istotne przekształcenia tego obszaru 
powinny zostać zaplanowane w ramach wieloletniego pro-
gramu rządowego, w którego przygotowanie oraz realizację 
należy zaangażować wszystkich, których dotyczyć będzie 
budowa elektrowni oraz efekty z tym związane.

KSZTAŁTOWANIE WARUNKÓW PRZESTRZENNYCH DLA ROZWOJU 
STRATEGICZNYCH FUNKCJI GOSPODARCZYCH

OBSZAR ROZWOJU STRATEGICZNYCH FUNKCJI GOSPODARCZYCH

Cel 4 Kierunek 4.5.

rozpatrywane lokalizacje elektrowni jądrowej

• Poprawa dostępności obszarów m.in. poprzez rozwój transportu.

• Wykorzystanie terenów poprodukcyjnych, w tym po dawnych państwowych gospodarstwach rolnych do ponownego 
zagospodarowania, w szczególności na potrzeby przetwórstwa rolno-spożywczego, drzewnego i lekkiej produkcji.

• Rozwijanie usług w zakresie rehabilitacji i opieki nad osobami starszymi – wykorzystanie walorów krajobrazowych 
tych obszarów do rozwijania funkcji gospodarczych.

• Wykorzystywanie istniejącego potencjału związanego z możliwościami pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, 
w sposób ograniczający negatywny wpływ na krajobraz.

OF 
„Środkowe Pomorze”

OF 
„Wschodnie Powiśle”

PRZECIWDZIAŁANIE POSTĘPUJĄCEJ MARGINALIZACJI PRZEZ POPRAWĘ 
DOSTĘPU DO DÓBR I USŁUG I ROZWIJANIE NOWYCH FUNKCJI

OBSZARY FUNKCJONALNE O NAJNIŻSZYM POZIOMIE DOSTĘPU DO DÓBR I USŁUG

Cel 4 Kierunek 4.4.

Żarnowiec

Lubiatowo
-Kopalino
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Pełną treść dokumentu oraz inne 
informacje na temat

Planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego 2030  

można znaleźć pod adresem:
https://pbpr.pomorskie.eu/

PZPWP 2030
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