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Szanowni Państwo
Mam przyjemność przekazać w Państwa ręce drugi Raport o stanie
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, prezentujący zmiany
zagospodarowania przestrzennego, jakie zaszły w latach 2000-2004. Nowością w
obecnym Raporcie jest rozszerzenie go o Ocenę realizacji inwestycji, prezentującą
te, które w największym stopniu przyczyniły się do zmian w zagospodarowaniu.
Cztery lata, jakie minęły od uchwalenia Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Pomorskiego to okres wdrażania jego zapisów przez
samorząd województwa oraz inne samorządy i podmioty w nim gospodarujące. W
tym czasie Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, a wraz z tym zaczęły do
województwa napływać środki funduszy strukturalnych i funduszu spójności. W
znacznym

stopniu przyczyniają

się

one do

zmian w zagospodarowaniu

przestrzennym, zwłaszcza w zakresie rozbudowy i modernizacji. infrastruktury
drogowej, technicznej, społecznej i gospodarczej, a tym samym wpływają na
kształtowanie się lepszych warunków i jakości życia mieszkańców oraz napływu
turystów i inwestorów do województwa.
Niniejszy raport charakteryzuje stan zagospodarowania przestrzennego w
momencie wstąpienia do Unii Europejskiej stanowiąc tym samym punkt odniesienia
dla oceny efektywności i skuteczności obecnej jak i przyszłej polityki regionalnej.
Realizacja inwestycji w latach 2000-2004 na terenie województwa
pomorskiego była zgodna z kierunkami i zasadami polityki przestrzennej ustalonymi

przez Sejmik Województwa w planie zagospodarowania przestrzennego, sprzyjała
zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu oraz
przyczyniała się do rozwiązywania wielu problemów regionu. Większość wymaga
dalszych zabiegów.
Ugruntowanym

zwyczajem

stało

się

publikowanie

dokumentów

o

podstawowym znaczeniu dla zarządzania rozwojem i zagospodarowaniem
przestrzennym naszego regionu. Dokumenty te, udostępnione są wszystkim
mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym i organizacjom zainteresowanym
pomyślnym rozwojem Pomorza.
Mam nadzieję, że lektura Raportu – zarówno organom administracji
publicznej, samorządom gospodarczym i zawodowym, organizacjom pozarządowym
jak i wszystkim mieszkańcom województwa – umożliwi pogłębienie wiedzy na temat
naszego regionu oraz stanie się przesłanką do aktywności, służącej jego rozwojowi.

Gdańsk, czerwiec 2006 r.

Jan Kozł owski
Marszałek Województwa Pomorskiego

WSTĘP
(Feliks Pankau, Jakub Pietruszewski)

1. Podstawa prawna i cel opracowania
Obowiązek wykonania niniejszego opracowania wynika z zapisów ustawy z dnia
23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717 z późn. zm). Jej 45 art. stanowi, że:
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlega okresowej ocenie.
Zarząd Województwa, co najmniej raz w czasie kadencji sejmiku, dokonuje przeglądu zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym, opracowuje raport o jego stanie w zakresie określonym
w art. 39. ust. 3 oraz sporządza ocenę realizacji inwestycji, o których mowa w art. 39 ust. 5,
podlegającą zaopiniowaniu przez wojewódzką komisję urbanistyczno-architektoniczną. Wyniki
tego przeglądu oraz raport jest przedstawiany sejmikowi województwa.
Raport niniejszy jest drugim tego typu opracowaniem w województwie pomorskim.
Pierwszy raport1 prezentował stan zagospodarowania przestrzennego województwa na koniec
2000 roku, tj. po 2 latach od utworzenia województwa jako jednostki samorządu terytorialnego.
Posłużył on opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa uchwalonego
przez Sejmik Województwa Pomorskiego 30 września 2002r.2

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, red. Feliks Pankau, Pomorskie Studia
Regionalne, Urząd Marszałkowski województwa Pomorskiego, Gdańsk 2002.
2
Uchwała Nr 639/XLVI/02 Sejmik Województwa Pomorskiego z dnia 30 września 2002 r.
1

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego
Raport obecny przedstawia stan istniejący na koniec 2004 roku, tj. 6 lat po utworzeniu
województwa jako jednostki samorządu terytorialnego oraz 2 lata po uchwaleniu planu
zagospodarowania województwa pomorskiego. Rok 2004 stanowi także ważny moment
w rozwoju województwa – rejestruje stan w momencie włączenia województwa w struktury
Unii Europejskiej. Raport przedstawia stan zagospodarowania przestrzennego województwa
u progu wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskich. Stanowi bazę odniesienia dla
przyszłej oceny skuteczności i efektów ich wdrażania. Raport poza charakterystyka stanu
zawiera rejestrację i ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa w latach
2000–2004. Uzupełnia go szczegółowa analiza i ocena inwestycji, które przyczyniły się do tych
zmian.

2. Struktura i zakres przedmiotowy opracowania
Na całość opracowania składają się dwie części:
1.

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

2.

Ocena realizacji inwestycji.
Treści przedstawione w raporcie ujęto w rozdziały, przy czym:

❑

rozdział I – zawiera ogólną charakterystykę województwa, jego położenie, strukturę
funkcjonalno-przestrzenną oraz miejsce i rolę regionu we współpracy międzynarodowej,
a także ukazuje sytuację województwa na tle kraju;

❑

rozdziały II–VII – szczegółowo charakteryzują stan i zmiany przestrzeni województwa
w sferze realnej (materialnych form zagospodarowania) wg wyróżnionych zagadnień:
II. Środowisko przyrodnicze i kulturowe;
III. Gospodarka;
IV. Infrastruktura transportu;
V. Infrastruktura techniczna i obronna;
VI. Ludność, sieć osadnicza i infrastruktura społeczna;
VII. Obszary problemowe;

❑

rozdział VIII – skupia się na problemach zarządzania gospodarką przestrzenną województwa,
prawnych i organizacyjnych uwarunkowaniach gospodarowania przestrzennego (wynikających
z ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu), użytkowaniu terenu, analizie
przygotowania planistycznego gmin oraz narzędziach kształtowania przestrzeni.

Treści poszczególnych rozdziałów towarzyszą rysunki, które pozwalają umiejscowić
i zobrazować charakteryzowane zagadnienia stanu oraz zmian zagospodarowania przestrzennego
województwa. Załączono także spisy literatury wykorzystanej w ich redakcji.
Druga część opracowania koncentruje się na ocenie realizacji inwestycji, zarówno tych
zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, jak i innych, których
realizacja przyczyniła się do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Część ta także zawiera
rysunki ilustrujące omawiane zagadnienia.
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Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

Źródłem informacji dla sporządzenia raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego
województwa oraz oceny inwestycji były dane:
−

Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Pomorskiego zgromadzone z różnych
źródeł i przetworzone w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu
Marszałkowskiego oraz w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Słupsku
w toku prac nad dokumentami planistycznymi (m.in. planem zagospodarowania
przestrzennego województwa, studiami dla obszarów problemowych województwa, planami
strategiczno-operacyjnymi, projektami w ramach współpracy z innymi regionami UE);

−

opracowania własne i eksperckie – przygotowane specjalnie na zamówienie Zarządu
Województwa Pomorskiego na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego i strategii
rozwoju województwa pomorskiego oraz realizacji polityki przestrzennej w planowaniu
miejscowym (m.in. w zakresie charakterystyki procesów suburbanizacji);

−

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;

−

departamentów Urzędu Marszałkowskiego, w szczególności: Departamentu Programów
Regionalnych, Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Gospodarczej, Departamentu
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, Departamentu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami, Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, Departamentu Gospodarki
i Infrastruktury, Departamentu Zdrowia;

Ponadto wykorzystano dane i opracowania różnych instytucji międzynarodowych,
krajowych i regionalnych (np. VASAB 2010, Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych
Regionalnych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej itp.)
oraz materiały publikowane i źródłowe z opracowań naukowych, monografii i ekspertyz, m.in.
do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz opublikowanych w Biuletynach
Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
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CZĘŚĆ I – Ogólna charakterystyka stanu zjawisk i procesów
(Jarosław T. Czochański, Jakub Pietruszewski)

1. Położenie, podział administracyjny i charakterystyczne cechy
Województwo pomorskie, istniejące od 1 stycznia 1999 roku, jest jednym z 16 województw
Polski oraz jednym z 206 regionów Unii Europejskiej. Sąsiaduje z 4 województwami:
kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.
Regionalna wspólnota samorządowa województwa pomorskiego liczy 2.189.419
mieszkańców1, a województwo zajmuje powierzchnię 18.293 km2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998
r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. Nr 96,
poz. 603) określiła strukturę terytorialną województwa. Tworzą ją (Rys. I.1.):
−

na poziomie powiatowym: 16 powiatów ziemskich2 i 4 miasta na prawach powiatu
(tzw. powiaty grodzkie);

−

na poziomie gminnym: 123 gminy, w tym 25 miejskich, 17 miejsko-wiejskich i 81 wiejskich.

Województwo pomorskie położone jest nad Morzem Bałtyckim i jest jednym
z 3 nadmorskich województw Polski. Jest integralną częścią Polskiego i Europejskiego Regionu
Bałtyckiego. Na Mierzei Wiślanej graniczy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
Linia brzegowa Morza Bałtyckiego w województwie, łącznie z Zatoką Gdańską, liczy 316 km
(w tym półwysep helski 72 km), co stanowi ponad 60% linii brzegu morskiego kraju. Łączna
długość linii brzegowej morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego (w tym Zalewu
Wiślanego) wynosi 358 km, co stanowi ok. 45% tej granicy w kraju. Niezadowalający stan
ochrony brzegu morskiego oraz konflikty przestrzenne wskazują na potrzebę wdrożenia
zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi. Środowisko przyrodnicze województwa
wywiera znaczącą rolę w kształtowaniu procesów ekologicznych basenu Morza Bałtyckiego.
Nadmorskie położenie warunkuje silne powiązanie gospodarki regionu z gospodarką morską.
Województwo pomorskie charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami
przyrodniczymi, związanymi z ich genezą, ewolucją i działalnością człowieka – położone jest
w obrębie dwóch podprowincji, w których znajduje się 19 mezoregionów fizycznogeograficznych. Tworzą one mozaikowy układ obszarów, pasm przebiegających równolegle do
brzegu morskiego, z zakłóceniami tego przebiegu głównie na południu – w części zachodniej
i środkowej. W województwie występuje znaczna amplituda wysokości bezwzględnych

Na podstawie Banku Danych Regionalnych: www.stat.gov.pl – Stan w dniu 31 grudnia 2004 r.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw
powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu. (Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r.) w strukturze terytorialnej
województwa pomorskiego wydzielono z dniem 01.01.2002 powiat sztumski.
1
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i względnych, nierównomierne rozmieszczenie śródlądowych zbiorników wodnych i obszarów
leśnych, duże różnice w jakości gleb oraz mozaika układów krajobrazowych.
Województwo położone jest w centralnej części Pojezierzy Południowobałtyckich,
przebiegających szerokim pasem od Meklemburgii do Litwy. Wyróżnia je duża ilość jezior,
w tym 10 dużych jezior o pow. ponad 500 ha. Jakość wód jest zróżnicowana; najwięcej posiada
II klasę czystości.
Pomorskie położone jest nad największą rzeką Polski – Wisłą, w dolnej części jej zlewni
i przy ujściu do morza. Obszar województwa obejmuje fragment dorzeczy: Wisły, rzek Przymorza
i w niewielkiej części Odry. Osią hydrograficzną jest Wisła transportująca wody wraz
z zanieczyszczeniami z 2/3 obszaru kraju. Sąsiaduje z nią system polderowy Żuław Wiślanych,
przeciętych granicą województwa. Największymi rzekami przymorskimi są: Słupia, Wieprza,
Łupawa, Łeba i Reda. Wody płynące mają zróżnicowaną jakość, często niezadowalający jest ich stan
bakteriologiczny, a także fizyko-chemiczny (kl. III i non). Zlewniami szczególnymi są: zlewnie
Raduni i Brdy ze względu na źródło wody pitnej dla aglomeracji Trójmiasta i Bydgoszczy, zlewnie
Wierzycy i Redy z uwagi na największy stopień zurbanizowania i obciążenia ściekami, zlewnie
cieków trójmiejskich z racji bezpośredniego oddziaływania na stan czystości kąpielisk Zatoki
Gdańskiej. W województwie znajduje się w całości lub częściowo 17 Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych wymagających szczególnej ochrony. Wody podziemne mają na ogół dobrą jakość.
Województwo należy do najbardziej zalesionych (3 miejsce w kraju, po lubuskim
i podkarpackim) – lasy pokrywają 36,4% jego powierzchni. Największe zwarte kompleksy
znajdują się w zachodniej części, wśród nich Bory Tucholskie – jeden z większych kompleksów
leśnych w Europie.
Województwo pomorskie zarówno pod względem zaludnienia jak i powierzchni
zajmuje 8 miejsce w kraju. Gęstość zaludnienia wynosi 120 osób na 1 km2 i jest zbliżona do
średniej w kraju (122 osoby na 1 km2). Pomorskie jest województwem zurbanizowanym – ze
wskaźnikiem 67,5% ludności zamieszkałej w miastach zajmuje 4 miejsce w kraju. Charakteryzuje
je silne zróżnicowanie rozmieszczenia ludności. Trójmiasto wraz z obszarem metropolitalnym
skupia ok. 55% mieszkańców województwa, a gminy nadmorskie – 40% ludności. 76,5%
ludności obsługiwanych jest przez oczyszczalnie ścieków, co daje województwu 1 miejsce
w kraju. Niestety, zły stan w tym zakresie w innych województwach położonych w zlewni
Wisły wpływa negatywnie na stan czystości wód Zatoki Gdańskiej.
Położenie nadmorskie, duża ilość jezior i lasów, niski stopień przekształceń środowiska,
duże obszary objęte różnymi formami ochrony oraz interesujące zjawiska kultury i dziedzictwa
przyrodniczo-kulturowego wskazują na znaczny potencjał rozwoju różnych form rekreacji, w tym
pobytów wypoczynkowych, turystyki krajoznawczej i kongresowej, agroturystyki i ekoturystyki.
Województwo pomorskie cechuje wielofunkcyjny charakter. Rozwinęły się tutaj
niemal wszystkie rodzaje funkcji gospodarczych: gospodarka morska, przemysł przetwórczy,
rolnictwo, turystyka i rekreacja, leśnictwo, wyspecjalizowane usługi o znaczeniu ponadregionalnym
(nauka i edukacja, kultura, ochrona zdrowia) oraz infrastruktura o znaczeniu ponadregionalnym
(transport morski, lotniczy i lądowy). W strukturze przestrzennej pod względem rodzajów
i stopnia użytkowania terenu największą intensywnością użytkowania i zagospodarowania
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charakteryzuje się obszar metropolitalny Trójmiasta (ok. 70-kilometrowy pas zainwestowania
osadniczego z dwiema koncentracjami portowo-przemysłowymi Gdańska i Gdyni i rozwijającym
się układem mieszkaniowo-usługowym w paśmie między centrami tych miast oraz w funkcjonalnie
powiązanym z nimi otoczeniu).
Rolnicza przestrzeń produkcyjna jest bardzo zróżnicowana, zarówno pod względem
jakości przyrodniczo-glebowej, warunkującej jej przydatność dla produkcji rolnej, jak i struktury
władania, struktury agrarnej i sposobu organizacji gospodarstw, poziomu zainwestowania
i technologii stosowanych w produkcji, tradycji i kultury gospodarowania rolniczego.
Najwyższy potencjał agroekologiczny posiadają: Żuławy Wiślane i Dolina Dolnej Wisły,
obszary na północy (Równina Słupska, Wysoczyzna Damnicka, Wysoczyzna Żarnowiecka) oraz
na południu (Pojezierze Krajeńskie). Charakteryzuje je: zgrupowanie gleb o najwyższej
i wysokiej przydatności, duży udział użytków rolnych, rozwinięta i utrwalona funkcja rolna
z przetwórstwem rolno-spożywczym, wysoki udział własności Skarbu Państwa z wolno
przebiegającą prywatyzacją i transformacją. Są to obszary o widocznych oznakach degradacji,
wadliwej strukturze rolnej, wzrastającym zakwaszeniu gleb, dużym strukturalnym bezrobociu.
Ich możliwości produkcyjne nie są dostatecznie wykorzystane, a szansę stanowi powiązanie
z innymi rodzajami produkcji i usług (ekologiczna produkcja żywności, agroturystyka).
Pozostałe obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej charakteryzuje średnia i niska przydatność
rolnicza, wyższy odsetek gruntów marginalnych, dominacja prywatnej własności gruntów ze
znaczną liczbą indywidualnych gospodarstw rolnych i rolno-leśnych, ograniczona możliwość
rozwoju intensywnego rolnictwa wielkotowarowego. Szczególną szansą jest wykorzystanie
wysokich wartości turystycznych i rekreacyjnych i uzupełnienie ich o nierolniczą działalność
gospodarczą.
Województwo posiada rozbudowany system obszarów chronionych, obejmujący 2 parki
narodowe: Słowiński i Borów Tucholskich, 9 parków krajobrazowych oraz strefy chronionego
krajobrazu, o łącznej powierzchni zajmującej 33% obszaru województwa. Pod tym względem
zajmuje czołową pozycję w kraju. System obszarów chronionych wykazuje największą spójność
w paśmie środkowym: najwięcej obszarów rozległych powierzchniowo, ale jeszcze niedostatecznie
powiązanych; w części zachodniej chronione są wyspy słabo powiązane, w części wschodniej
spójny system pasmowy. Obiekty dziedzictwa kulturowego poddane ochronie są rozproszone.
Największe skupiska występują w stolicy województwa – ponad 1000-letnim Gdańsku,
natomiast najgęstsza sieć związana jest z obszarami dysponującymi dobrymi warunkami
rozwoju rolnictwa.

2. Struktura zagospodarowania przestrzennego
Charakterystyczne dla dotychczasowego rozwoju jest istotne uzależnienie struktur
przestrzennych zagospodarowania od warunków przyrodniczych. Wpłynęło ono na ukształtowanie
się w długim procesie rozwoju trwałych elementów struktury województwa, które będą
wywierały zasadniczy wpływ na możliwości przyszłego rozwoju.
Podstawowymi elementami struktury funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania
województwa pomorskiego są:
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− złożona i wielofunkcyjna struktura nadmorska koncentrująca różnorodne funkcje
związane z wykorzystaniem nadmorskiego położenia. Zachodzące procesy koncentracji
doprowadziły do ukształtowania się aglomeracji portowo-miejskiej, która razem z szeregiem
miast i pasm nadmorskich zajmuje znaczącą przestrzennie i złożoną funkcjonalnie część
regionu i wykazuje tendencje do rozszerzania się,
− rozległa strefa pojezierna stanowiąca ważne funkcjonalnie zaplecze struktury nadmorskiej,
− układ funkcjonalno-przestrzenny Dolnej Wisły z dominującymi w nim: strukturą
krajobrazową doliny i delty Wisły oraz ujściem do morza, Żuławami i Zalewem Wiślanym
oraz głównym korytarzem infrastruktury technicznej, łączącym strukturę nadmorską z innymi
ośrodkami krajowymi położonymi nad Wisłą i z południem Europy,
− wzmacniające konstrukcję regionu południkowe układy przestrzenne zagospodarowania
wyposażone w pasma infrastruktury technicznej, łączące pozostałe najważniejsze ośrodki
osadnicze regionu między sobą oraz region w kierunkach zachodnim i wschodnim.
Najistotniejsze cechy struktury funkcjonalno-przestrzennej to pasmowo-węzłowy
i węzłowy układ sieci osadniczej oraz zróżnicowany pod względem funkcji układ strefowy –
od dominacji rolnictwa po splot funkcji rolniczo-leśnych i rekreacyjnych oraz nakładających się
na nie funkcji ekologicznych.
Dominantę w strukturze funkcjonalno-przestrzennej regionu stanowi obszar
metropolitalny Trójmiasta (scharakteryzowany szerzej w rozdziale VII. Obszary problemowe).
Podstawową organizację węzłową przestrzeni województwa tworzy struktura
ośrodków sieci osadniczej, która hierarchizuje poszczególne jej elementy ze względu na relacje
zachodzące pomiędzy ośrodkami a ich bezpośrednim otoczeniem.
Najważniejszą rolę w zakresie organizacji pozaaglomeracyjnej przestrzeni województwa
pełni ośrodek miejski Słupska, który ogniskuje aktywność społeczno-gospodarczą w północnozachodniej części województwa. Ponadto ważną rolę w strukturze regionu posiadają: Wejherowo,
Lębork, Tczew, Malbork, Kwidzyn, Starogard Gdański oraz Chojnice i Człuchów. W układzie
osadniczym województwa kształtują się lokalne pasma osadnictwa wiejskiego, które wraz
z mniejszymi miastami podporządkowane są z reguły dużym ośrodkom miejskim, tzw. ośrodkom
węzłowym, pod wpływem których się ukształtowały i funkcjonują.
Infrastruktura tworzy układy pasmowe. System komunikacyjny charakteryzują:
− węzły transportowe morskie i lotnicze, umożliwiające przeładunek towarów i pasażerów na
układ lądowych dróg komunikacyjnych,
− pasma podstawowe wychodzące w 4 kierunkach od aglomeracji gdańskiej: południowym
w korytarzu Wisły z istniejącą magistralną linią kolejową i budowaną autostradą A1;
zachodnim do Słupska i dalej do Szczecina i Berlina; wschodnim do Elbląga i dalej do
Kaliningradu (z odgałęzieniem do Warszawy); północnym – od portów Gdańska i Gdyni do
krajów Skandynawskich,
− pasma pozostałe o niższych parametrach, ale odgrywające ważną rolę w powiązaniach
wewnątrzregionalnych oraz w dostępie zewnętrznym do terenów turystyczno-rekreacyjnych.
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Infrastruktura techniczna o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym,
którą tworzą linie elektroenergetyczne najwyższych i wysokich napięć, sieci telekomunikacyjne,
gazociągi wysokiego ciśnienia i rurociągi paliw i produktów naftowych prowadzona jest
w następujących korytarzach:
− północno-zachodni z Gdańska przez Wejherowo, Lębork i Słupsk do Koszalina,
− południowo-wschodni z Gdańska przez Tczew, Malbork, Kwidzyn do Grudziądza,
− południowy z Człuchowa przez Chojnice do Bydgoszczy.
Największe zagęszczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej występuje wokół
dzielnic portowo-przemysłowych Gdańska i Gdyni oraz w rejonie Kwidzyna.
Układ strefowy struktury tworzą kompleksy wypełniające przestrzenie między
pasmami; są to obszary rolnicze, leśne oraz tereny rekreacyjne i o funkcjach ekologicznych.
Układy przestrzenne rekreacji obejmują przede wszystkim:
− nadmorskie pasma rekreacyjne (miejscowości nadmorskie),
− typowe strefowo rozmieszczone układy, głównie pojezierne, związane z wyodrębniającymi
się zespołami jezior i kompleksami leśnymi.
Wysoki stopień zainwestowania rekreacyjnego i intensywności użytkowania przestrzeni
przez uczestników różnych form rekreacji cechuje Mierzeję Helską, pas trójmiejski oraz tereny
Pojezierza Kaszubskiego; mniejszy – pas nadmorski na zachód od Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego oraz obszar Borów Tucholskich. Cechą charakterystyczną jest szybko
narastające zainwestowanie stref położonych blisko aglomeracji na cele wypoczynku
świątecznego, w połączeniu z lokalizacją rezydencjalnego budownictwa mieszkaniowego.

3. Współpraca międzynarodowa województwa i jej efekty
Współpraca międzynarodowa województwa pomorskiego jest zgodna z założeniami
polityki zagranicznej Polski i stanowi ważny element kształtowania rozwoju gospodarczego,
kulturowego i społecznego regionu. Kształtowanie tej współpracy jest ułatwione ze względu na
znaczne możliwości wynikające przede wszystkim z położenia geograficznego w obszarze
Morza Bałtyckiego oraz funkcji tranzytowych portów morskich, a także ze względu na potencjał
gospodarczy i walory turystyczne regionu. Ważnym czynnikiem jest potencjał intelektualny
związany z działającymi na terenie województwa uczelniami3.
Współpraca międzynarodowa województwa opiera się zwłaszcza na następujących
kierunkach:
Obszar Morza Bałtyckiego
W obszarze tym współpraca obejmuje: Kraj Związkowy Szlezwik-Holsztyn (Niemcy); Kraj
Związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie (Niemcy); Storstroms (Dania); regiony Południowej

3

Opracowano na podstawie informacji z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Gospodarczej UMWP.
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Szwecji: Kalmar, Blekinge oraz Kronoberg, regiony Norwegii i Finlandii (Finlandia
Południowozachodnia), Obwód Kaliningradzki (Federacja Rosyjska), regiony Litwy, Łotwy
i Estonii.
Regiony Europy Zachodniej
W tym obszarze geograficznym wyodrębnia się: Limousin, Górna Normandia, Akwitania
(Francja), Północna Holandia, Brema, Hamburg, Środkowa Frankonia (Niemcy), regiony
Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Należy podkreślić, iż zawarte 8 lutego 2001 roku
w Norymberdze porozumienie o współpracy regionalnej i partnerstwie z niemieckim Okręgiem
Środkowa Frankonia oraz francuskim Regionem Limousin jest pierwszym tego typu
porozumieniem trójstronnym na poziomie samorządów. W ten sposób zostały sformalizowane
kontakty w ramach tzw. Małego Trójkąta Weimarskiego, co pozwala na konkretną współpracę
(np. realizację wspólnych projektów w dziedzinie kultury, ochrony środowiska i gospodarki).
Regiony Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej
Do tych kierunków zaliczają się: regiony Federacji Rosyjskiej (szczególnie Wschodnią Prefekturę
Moskwy oraz Sankt Petersburg), Rejon Wileński, regiony Białorusi i Ukrainy oraz Rumunii.
Niezależnie od powyższych obszarów współpracy, województwo pomorskie jest
otwarte także na inne kierunki: regiony Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Prowincji
Wschodnio-Przylądkowej (RPA), Chin, a także regiony Korei Południowej.
Współpraca międzynarodowa województwa pomorskiego zorientowana jest na przede
wszystkim na obszar Morza Bałtyckiego. Realizując zadanie wzmocnienia roli województwa
pomorskiego, kontynuowane są prace w ramach Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw
Morza Bałtyckiego (Baltic Sea States Subregional Co-operation BSSSC). Ponadto samorząd
województwa oraz samorządy lokalne działają aktywnie w Euroregionie „Bałtyk”, który
grupuje partnerów z Danii, Federacji Rosyjskiej (gminy Obwodu Kaliningradzkiego), Litwy,
Łotwy, Polski i Szwecji.
Województwo aktywnie uczestniczy w Inicjatywie Wspólnotowej INTERREG4.
W ramach dotychczasowej współpracy wykonano liczne projekty przyczyniające się do
podnoszenia standardów planistycznych, zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju,
i przygotowywano ekspertyzę do polityki regionalnej kraju i województwa5:
BALTSURD – Sustainable Urban and Rural Development in Five Sub-Regions in the Baltic
Sea Region (Zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich w pięciu regionach Morza
Bałtyckiego).
W związku z kształtującym się Trójmiejskim Obszarem Metropolitalnym zaistniała
potrzeba zdefiniowania zjawisk dotyczących problematyki przestrzennej, w tym zmian
strukturalnych w obszarze, celem wykorzystania wyników przy opracowaniu planu
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. W dniach 21–23 stycznia 2001 r.
Opracowano na podst. informacji Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III
przy Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP.
5
Województwa nadmorskie w Inicjatywie wspólnotowej INTERREG, red. W. Szydarowski, Pomorskie Studia Regionalne,
UMWP, Gdańsk 2001.
4
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odbyła się w Gdańsku konferencja w ramach programu, w trakcie której zaprezentowano wyniki
pracy strony polskiej. Poprzez uczestnictwo w projekcie międzynarodowym, jakim jest
BALTSURD, zwiększyła się rola i znaczenie województwa pomorskiego w Regionie Morza
Bałtyckiego.
MATROS – Rozwój Metod Planowania Przestrzennego i Planowania Infrastruktury
Transportowej dla Stworzenia zintegrowanego Systemu Transportu Morskiego w Regionie
Morza Bałtyckiego.
W ramach projektu dla Polski opracowano dokumenty:
−

Uwarunkowania i trendy w polskim transporcie morskim w regionie bałtyckim;

−

MATROS – Studium przypadku dla portu Gdańsk.

Konkluzje i rekomendacje Raportu Końcowego mogą stanowić pewne podstawowe
wytyczne w procesie realizacji działań podejmowanych na poziomie krajów, regionów i miast,
zwłaszcza w dziedzinach dotyczących transportu morskiego i multimodalnego, a także kierunków
restrukturyzacji portów morskich oraz rozwiązywania konfliktów przestrzennych i środowiskowych
na linii: miasto portowe – port.
SUPORTNET – Sustainable Spatial Development with a Network of Ports for Boat Tourism
in the Baltic Sea Region (Zrównoważony rozwój przestrzenny z uwzględnieniem sieci portów
dla turystyki wodnej w Regionie Morza Bałtyckiego).
Wymiernymi rezultatami projektu było przygotowanie dokumentów przedinwestycyjnych:
−

koncepcja programowo-lokalizacyjna dotycząca budowy lub modernizacji portów w Gdyni,
Helu, Kosakowie, Krynicy Morskiej, Sopocie, Stegnie, Ustce, Władysławowie;

−

studium wykonalności dla portów w Gdyni, Kosakowie, Krynicy Morskiej, Ustce
i Władysławowie;

−

oceny oddziaływań na środowisko dla Gdyni, Sopotu i Stegny;

−

Business Plan dla Gdyni, Kosakowa, Władysławowa;

−

Projekt budowlany I etapu modernizacji basenu jachtowego w Gdyni.

ŁUK POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU – Strefa Rozwoju Południowego Bałtyku. Projekt ten to
część projektu międzynarodowego pn. South Baltic Arc – Spatial Strategies for Integration and
Sustainable Development Acceleration of the South Baltic Arc Zone, realizowanego w ramach
Programu INTERREG III B dla Regionu Morza Bałtyckiego.
Celem projektu był wzrost potencjału konkurencyjnego i atrakcyjności inwestycyjnej
polskich województw nadmorskich w procesie budowania spójności społeczno-gospodarczej
i przestrzennej ponadnarodowej Strefy Rozwojowej Południowego Bałtyku.
W ramach projektu zinwentaryzowano potencjalne inwestycje prorozwojowe w obszarze
oddziaływania korytarza transportowego Via Hanseatica, wybrane inwestycje drogowe w polskiej
części Strefy Rozwojowej Południowego Bałtyku oraz zrealizowano pilotażowe studia
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przedwykonawcze dla wybranych inwestycji
pomorskiego:

transportowych z terenu województwa

−

Studium przedwykonawcze dla Trasy Lęborskiej;

−

Studium przedwykonawcze dla ciągu ulicznego Trasa Sucharskiego – Droga Zielona –
ul. Nowa Spacerowa w Gdańsku;

W raporcie końcowym stwierdzono potrzebę rozwoju wysokiej jakości połączeń
drogowych i kolejowych położonych równolegle do morza wzdłuż polskiego wybrzeża,
wykreowania wysokiej klasy połączenia między stolicami regionów Polski Północnej (Szczecin
– Gdańsk/Gdynia – Olsztyn), Obwodu Kaliningradzkiego i Litwy i włączenie tego połączenia do
sieci TEN. Żadne z tych połączeń nie zostało włączone do planu rozwoju infrastruktury
transportowej. Oba: projekt Via Hanseatica oraz projekt Łuk Południowego Bałtyku podkreślały
potrzebę wykreowania efektywnie funkcjonującej krajowej infrastruktury wzdłuż wybrzeża
w celu promocji turystyki, rozwoju regionalnego i tworzenia miejsc pracy na terenach o dużej
stopie bezrobocia.
BALTIC GATEWAY – Obszar Południowego Bałtyku pełni bardzo ważną rolę jako obszar
bramowy między Skandynawią a kontynentalną Europą oraz w relacjach między Europą a Azją.
Obszar ten funkcjonuje jako rynek dla usług morskiego transportu intermodalnego, którego
porty oferują szeroki zakres możliwych połączeń pasażerskich i towarowych.
W celu wzmocnienia efektywności i zrównoważenia systemu transportowego, władze
regionalne, krajowe zarządy dróg, zarządy portów, izby handlu oraz przedstawiciele sektora
prywatnego złączyli siły (38 partnerów z 6 krajów) we wspólnym projekcie Baltic Gateway
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B.
Projekt Baltic Gateway rozpoczął się w marcu 2003. Dotychczas stworzono kilka
opracowań i raportów. Zorganizowano liczne warsztaty i konferencje, w których uczestniczyli
eksperci, politycy oraz przedstawiciele sektora prywatnego. Omawiano przede wszystkim wyzwania
i potencjał systemu transportowego oraz jego wpływ na rozwój regionalny i wzrost gospodarczy.
W ramach projektu zidentyfikowano priorytetowe projekty zatwierdzone do realizacji
do 2015 roku, z których – w zakresie osi TEN-T – województwa pomorskiego dotyczą:
−

budowa autostrady A1: Gdańsk – Łódź – Katowice – Brno/Bratysława – Wiedeń;

−

linia kolejowa Gdańsk – Warszawa – Katowice – Brno/Bratysława – Wiedeń.

Zidentyfikowano także krajowe projekty priorytetowe, w tym m.in. budowę drogi ekspresowej
S7 (E77): Gdańsk – Elbląg – Warszawa.
W projekcie wskazano także na inne ważne dla Obszaru Południowego Bałtyku
projekty dotyczące modernizacji węzłów intermodalnych – portów TEN-A, poprzez rozwój
infrastruktury i usług przy udziale sektora prywatnego i publicznego, w tym m.in. Gdańsk,
Gdynia – całkowita wartość inwestycji: 600–700 mln EUR.
Ponadto wskazano na konieczność poprawy połączeń portów z zapleczem, w tym przez:
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−

budowę drogi S6 (E28) po nowym śladzie Gdańsk – Boże Pole oraz modernizację na
odcinku Boże Pole – Słupsk. Całkowita wartość inwestycji: 250 mln EUR

−

budowę południowej obwodnicy Gdańska – S7 (E77) oraz trasy Sucharskiego: 300 mln EUR.

Wielu partnerów zdecydowało się kontynuować dalszą współpracę przy wdrażaniu
Programu Szybkiego Startu (Quick Start Programme) w projekcie Baltic Gateway Plus. Projekt
ten zakończy się 31 grudnia 2007 roku.

4. Województwo na tle kraju
Za podstawowe determinanty różnicujące regiony oraz decydujące o charakterze
i możliwościach rozwojowych można uznać: wielkość regionu i strukturę jego zagospodarowania,
potencjał ludzki i jego jakość, warunki życia i zamożność społeczeństwa oraz potencjał
gospodarczy regionu. Analizując sytuację województwa pomorskiego pod względem wielu
z tych aspektów można stwierdzić, że plasuje się w czołówce polskich regionów, mimo że liczba
ludności, powierzchnia i gęstość zaludnienia stawia województwo na 8 miejscu.

O jakości środowiska w ujęciu regionalnym
świadczy lesistość województwa. Lasy stanowią
36,4% powierzchni regionu. Pod tym względem
województwo zajmuje 3 miejsce w kraju, dla
którego średnia wynosi 28,6%.

Rys. I.2. Lesistość w województwach w 2004 roku.
Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2005, GUS, Warszawa 2005.

Wskaźnik urbanizacji w województwie
pomorskim w roku 2004 wyniósł 67,5%
i w stosunku do roku 2000 spadł z poziomu
68,4%. Wiązać należy to z dużym dodatnim
saldem migracji do gmin położonych wokół
dużym miast.

Rys. I.3. Wskaźnik urbanizacji w województwach w 2004 roku.
Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2005, GUS, Warszawa 2005.
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W regionie utrzymują się pozytywne tendencje
demograficzne. W 2004 roku odnotowano
niewielki wzrost liczby ludności (0,5%), który
uplasował region na 4 miejscu w kraju.
Według prognoz do 2010 roku pomorskie
będzie regionem o najwyższym przyroście
liczby ludności w kraju. Pozytywne tendencje
demograficzne są efektem utrzymującego się
od wielu lat najwyższego w kraju dodatniego
przyrostu naturalnego w sytuacji, kiedy połowa
województw wykazuje przyrost ujemny.
Rys. I.4. Przyrost naturalny w województwach w 2004 roku.
Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2005, GUS, Warszawa 2005.

Województwo pomorskie należy również do
4 województw cechujących się dodatnim
saldem migracji oraz osiąga najniższy w kraju
współczynnik zgonów na 1000 mieszkańców.

Rys. I.5. Saldo migracji w województwach w 2004 roku.
Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2005, GUS, Warszawa 2005.

Pomorze zajmuje daleką 12 pozycję pod
względem liczby pracujących na 1000
mieszkańców, chociaż struktura pracujących
jest jedną z lepszych w kraju (wysoki udział
pracujących w usługach, niski w rolnictwie).
Towarzyszy temu utrzymująca się od kilku lat
bardzo wysoka stopa bezrobocia, wyższa niż
przeciętna w kraju, a przyrost liczby osób
pozostających bez pracy w latach 1999–2003
był jednym z najwyższych w kraju (zwłaszcza
na obszarach wiejskich).
Rys. I.6. Stopa bezrobocia w województwach w 2004 roku.
Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2005, GUS, Warszawa 2005.
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Województwo pomorskie wyróżnia również
wysoka aktywność gospodarcza. Na 1000
mieszkańców regionu zarejestrowanych jest
ponad 100 firm. Pod tym względem region
zajmuje jedno z czołowych miejsc w kraju.

Ryc. I.7. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców w województwach w 2004 roku.
Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2005, GUS, Warszawa 2005.

Poziom rozwoju gospodarczego mierzony PKB
wykazuje duże zróżnicowanie przestrzenne.
Województwo pomorskie pod względem udziału
w tworzeniu PKB zajmuje 7 lokatę z wynikiem
5,7%, ale pod względem PKB na 1 mieszkańca
zajmuje 5 lokatę, za województwami:
mazowieckim,
śląskim,
dolnośląskim
i wielkopolskim.

Rys. I.8. PKB na 1 mieszkańca w województwach w 2003 roku.
Źródło: dane GUS – publikowane na stronach GUS.

Pod względem liczby studentów województwo
pomorskie zajmuje 8 miejsce w kraju, ale
obecność kilku uznanych w kraju uczelni
sprawia, że ranga ośrodka jest znaczna.
Jednocześnie Pomorzanie wykazują stale
rosnące zainteresowanie podwyższaniem
kwalifikacji, w tym odnotowuje się wzrost
liczby ludności kończącej studia wyższe.
Odsetek ludności z wykształceniem wyższym
plasuje województwo na 2 miejscu – po
mazowieckim.
Rys. I.9. Liczba ludności z wykształceniem wyższym w województwach w 2004 roku.
Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2005, GUS, Warszawa 2005.
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W Polsce sieć drogowa jest zróżnicowana
jakościowo. Na koniec 2004 roku sieć
drogowa liczyła ponad 370 tys. km, z czego
ponad 250 tys. km to drogi o nawierzchni
twardej. Gęstość sieci drogowej utwardzonej
jest zróżnicowana przestrzennie, a w woj.
pomorskim jest mniejsza od średniej krajowej
(79,6) i wynosi 61,9 km/100 km2.

Rys. I.10. Gęstość sieci drogowej o nawierzchni utwardzonej w województwach w 2004 roku.
Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2005, GUS, Warszawa 2005.

Województwo pomorskie, należy do tych,
w których odsetek mieszkańców podłączonych
do oczyszczalni ścieków jest najwyższy
w Polsce. Wpływa to na wzrost czystości
pomorskich rzek i Zatoki Gdańskiej, co jest
szczególnie ważne z punktu widzenia rozwoju
turystyki.

Rys. I.11. Ludność w miastach podłączona do oczyszczalni w województwach w 2004 roku.
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa 2005, GUS, Warszawa 2005.

Atutem gospodarki województwa pomorskiego
jest potencjał turystyczny. Możliwość
korzystania z nadmorskich i pojeziernych
walorów turystycznych i zasobów dziedzictwa
kulturowego jest tym większa, że Pomorze
dysponuje drugą co do wielkości bazą
noclegową na 1000 mieszkańców, co plasuje
region w czołówce pod względem liczby
przyjeżdżających turystów.

Rys. I.12. Liczba miejsc noclegowych w województwach w 2004 roku.
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa 2005, GUS, Warszawa 2005.
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CZĘŚĆ II – Środowisko przyrodnicze i kulturowe
(Jarosław Czochański, Anna Golędzinowska)

1. Środowisko przyrodnicze
1.1. Struktura przestrzenna i cechy środowiska
Województwo pomorskie charakteryzuje się silnie zróżnicowanym układem
przestrzennym typów, zasobów i walorów środowiska oraz krajobrazu. Posiada niezwykle
interesujące i cenne przyrodniczo obszary, z których wiele objętych jest ochroną prawną. Na
jego środowisko oddziałuje szereg istotnych zjawisk zewnętrznych. Charakterystyczne i wyraźne
oddziaływania wewnętrzne wynikają przede wszystkim z nadmorskiego położenia i koncentracji
zagospodarowania w rejonie Zatoki Gdańskiej.
Poszczególne mezoregiony fizycznogeograficzne posiadają wyraźną odrębność
przyrodniczą i fizjonomiczną (Przewoźniak, 1993). Obszary pobrzeży (bez Żuław Wiślanych)
zajmują 20,7%, Żuławy Wiślane 7,8%, a obszary pojezierne (bez Doliny Dolnej Wisły) 69,3%
powierzchni województwa. Jego północną część obejmują zbliżone typologicznie rolniczo-leśne
mezoregiony Wysoczyzny Damnickiej, Pobrzeża Kaszubskiego oraz wschodni kraniec Równiny
Słupskiej. Wyraźnie odcinają się od nich obszary przymorskich, mierzejowych mezoregionów
Wybrzeża Słowińskiego, Mierzei Helskiej i Mierzei Wiślanej. Diametralnie odmienny od
pozostałych jednostek pobrzeża jest krajobraz deltowych Żuław Wiślanych. W podprowincji
Pojezierzy Południowobałtyckich północny pas stanowią zbliżone fizjonomicznie rolniczo-leśne
krajobrazy Wysoczyzny Polanowskiej, Pojezierza Bytowskiego, Pojezierza Kaszubskiego
i Pojezierza Iławskiego na wschodnim krańcu województwa. Pas pojezierzy – pomiędzy
Starogardzkim i Iławskim – rozdzielony jest głęboko wciętą Doliną Dolnej Wisły, posiadającą
tu swój północny kraniec makroregionu w postaci mezoregionu Doliny Kwidzyńskiej. Na
południu, w centralnej części województwa, położone są dwa mezoregiony o przeważającym
leśnym charakterze i stosunkowo wypłaszczonym terenie: Równina Charzykowska i Bory
Tucholskie. Południowo-zachodni kraniec województwa zajmuje rolniczo-leśne Pojezierze
Krajeńskie. Znaczącą rolę w strukturze odgrywa korytarz ekologiczny Wisły – jego rola jest
obecnie marginalizowana przez zanieczyszczenia, jednakże najistotniejsza jest funkcja
transportowania materii i energii oraz rozprzestrzeniania się organizmów żywych. Ma on
decydujące znaczenie w utrzymywaniu łączności i gwarantowaniu zachowania bioróżnorodności
w skali krajowej i europejskiej (Rys. II.1).
Środowisko przyrodnicze województwa pomorskiego – szczególnie w centralnych
obszarach pojeziernych i przybrzeżnych strefach pobrzeży – cechują:
−

znaczne powierzchnie leśne, z drzewostanami stosunkowo dobrze zachowanymi pod
względem zdrowotnym, o znacznych walorach turystyczno-rekreacyjnych;
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−

liczne zbiorniki wodne, o zróżnicowanej jakości wód, nie zawsze zadowalającej pod
względem sanitarnym;

−

liczne obszary chronione, o unikatowych walorach w skali krajowej i europejskiej, których
zachowanie i odpowiednie zagospodarowanie winno stanowić element równoważenia
rozwoju gospodarki – w tym m.in. 2 parki narodowe, z których Słowiński Park Narodowy
jest uznany za Światowy Rezerwat Biosfery i przyrodniczy unikat w skali europejskiej oraz
jeden z podstawowych obszarów zachowania bioróżnorodności regionu morza Bałtyckiego;

−

znaczące powierzchniowo obszary pojezierne i nadmorskie, uznane za ostoje przyrody
i włączone do międzynarodowej sieci ekologicznej w randze międzynarodowych obszarów
węzłowych (programy ECONET, NATURA 2000). Rangę międzynarodowych korytarzy
ekologicznych posiadają w tej sieci doliny rzeczne Wisły i Nogatu.

Ochrona zasobów przyrody o wyraźnych wysokich walorach i racjonalne wykorzystanie
zasobów przestrzeni włączają województwo pomorskie w europejską przestrzeń przyrodniczą
i pozwalają na integrację gospodarczą z sąsiednimi krajami bez generowania sytuacji
konfliktowych w środowisku.

1.2. Zagrożenia środowiska
Zagrożenia środowiska oraz ludności województwa rozpatrywać należy w kontekście
zagrożeń wewnętrznych (pochodzących z obszaru województwa) i zewnętrznych (spoza jego
obszaru) oraz naturalnych i antropogenicznych. Typy te współwystępują we wzajemnych
relacjach. Największą rolę w kształtowaniu warunków środowiska odgrywają oddziaływania
wewnętrzne antropogeniczne związane z rozwojem gospodarczym – głównie komunikacją,
przemysłem i gospodarką komunalną. Antropogeniczne oddziaływania zewnętrzne na
środowisko województwa są stosunkowo słabe i cechują się tendencją malejącą – zarówno
w kontekście europejskim, jak i krajowym. Jest to efekt proekologicznej polityki państw
europejskich i wdrażania rozwoju zrównoważonego – polepszających wyraźnie stan środowiska
przyrodniczego Europy Bałtyckiej. Oddziaływania wiążą się przede wszystkim z przenoszeniem
zanieczyszczeń wodami rzecznymi z obszaru Polski. Oddziaływania naturalne związane są
z zagrożeniem powodziowym oraz zjawiskami meteorologicznymi i sztormowymi – najsilniej
oddziałującymi na strefę brzegową morza. Abrazję brzegów morskich, jako proces wykazujący
tendencję wzrostową, można uznać za specyficzną formę negatywnego oddziaływania –
podkreślić należy, iż jest on naturalny i może być uznawany jako negatywny tylko
z gospodarczego punktu widzenia.
Ogólny stan środowiska w ostatnich kilkunastu latach wykazuje stałą poprawę, jednak
w niektórych typach zagrożeń jest ona powolna. Nadal w wielu dziedzinach jest niewystarczająca
– szczególnie w zakresie zagrożeń hałasem, emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i stanu
wód powierzchniowych. Dotyczy to także sąsiadujących z województwem wód przybrzeżnych
Bałtyku i Zatoki Gdańskiej oraz Zalewu Wiślanego. Stan czystości tych akwenów zależy przede
wszystkim od oddziaływań lokalnych, a tylko potencjalnie istnieje zagrożenie wód
przybrzeżnych zanieczyszczeniami spoza obszaru Polski i województwa – dotyczy to głównie
zagrożeń wynikających z transportu morskiego. Stan czystości wód Bałtyku w ostatnich latach
polepsza się, zarówno w odniesieniu do wód pełnomorskich, jak i przybrzeżnych. Ogólnie
jednak zbiornik jest zagrożony degradacją, ze względu na jego specyficzne domknięcie na
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wymianę wód z oceanem i bardzo duże zasilanie wodami od strony lądowej, z obszarów państw
nadbałtyckich. Najsilniej zanieczyszczony pozostaje wciąż akwen Zalewu Wiślanego, podlegający
oddziaływaniom źródeł krajowych i zagranicznych.

Zagrożenia naturalne przestrzeni
Do naturalnych zagrożeń przestrzeni należą przede wszystkim zjawiska meteorologiczne,
powodziowe i osuwiskowe. Ich rozkład przestrzenny obejmuje różne fragmenty województwa,
nawiązując do specyfiki zróżnicowania fizjograficznego (Rys. II.2.).
W północnej części ścierają się ze sobą bardzo często cztery rodzaje mas powietrza:
oceanicznego, kontynentalnego, zwrotnikowego i arktycznego. W konsekwencji pogodę cechuje
niestabilność – zmienia się bardzo często i (Miętus, 2003). Znaczna część województwa (do
kilkudziesięciu km wgłąb od brzegu morskiego, a na Żuławach Wiślanych i w Dolinie Dolnej
Wisły znacznie dalej) znajduje się pod wpływem zjawisk meteorologicznych i klimatycznych
kształtujących się w rejonie bałtyckim. Obejmują one praktycznie cały pas pobrzeża
z północnym skłonem pojezierzy. Zjawiskom tym towarzyszą przede wszystkim duże prędkości
wiatru (w porywach przekraczają 35 m/s) – wywołujące sztormy o sile 10 w skali Beauforta,
a nad obszarem lądowym silne, huraganowe porywy wiatru. Towarzyszą im także wezbrania
sztormowe, tworzące odmorskie zagrożenie powodziowe dla nisko położonych wybrzeży. Okres
szczególnego nasilenia zjawisk sztormowych trwa od września do marca.
Północno-wschodnia część województwa pomorskiego, z racji swojego położenia
i uwarunkowań fizjograficzno-hydrologicznych, należy do obszarów o największym w Polsce
zagrożeniu skutkami powodzi. Wystąpić tu mogą wszystkie rodzaje powodzi – opadowa,
roztopowa, zatorowa i sztormowa. Kumulacja różnych przyczyn wystąpienia zjawisk powodziowych
w tym samym czasie, potencjalnie możliwa, powoduje wysoki stopień zagrożenia znacznych
przestrzeni i ludności oraz niebezpieczeństwo strat materialnych o dużej skali.
Wieloletnie obserwacje hydrologiczno-meteorologiczne wskazują obszary zagrożone
powodziami. Ważniejsze z nich to:
−

Żuławy Wiślane, z fragmentami miast: Gdańsk, Pruszcz Gdański i Tczew, miastami: Nowy
Dwór, Nowy Staw i Malbork oraz gminy: Cedry Wielkie, Lichnowy, Malbork, Nowy
Dwór, Nowy Staw, Ostaszewo, Pszczółki, Stegna, Sztutowo, Suchy Dąb, Sztum, Stary Targ
i Stare Pole, a także obszary dna doliny dolnej Wisły, obejmujące fragmenty miast: Tczew,
Gniew i Kwidzyn oraz gminy: Gniew, Kwidzyn, Pelplin, Ryjewo, Sadlinki i Sztum;

−

fragmenty Gdańska zagrożone powodzią od Wisły, a także od rzek i potoków
przepływających przez miasto – m.in. Motławy, Opływu Motławy, Raduni, Czarnej Łachy
i Kanału Rudnickiego, spowodowane niedostatecznym stanem technicznym i zbyt niskimi
rzędnymi korony wałów. Niebezpieczeństwo powodzi istnieje w okresie spływów
roztopowych i długotrwałych, ulewnych deszczów, przy jednocześnie zamkniętych wrotach
przeciwsztormowych, przy wysokich stanach wody w zatoce Gdańskiej;

−

Półwysep Helski z miastami Władysławowo, Jastarnia i Hel;

−

obszary przylegające do Kanału Młyńskiego, obejmujące fragmenty miasta i gminy Tczew;

−

obszary położone w dolinach rzek uchodzących do morza i Zatoki Gdańskiej – w tym: Redy
(„Moście Błota” w gminach Kosakowo i Puck) oraz Płutnicy („Puckie Błota”); Czarnej
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Wody („Bielawskie Błota” w gminie Puck); Piaśnicy i Białogórskiej Strugi („Żarnowieckie
i „Wierzchucińskie Błota”); Karwianki („Karwieńskie Błota” w gminie Krokowa); Łeby
i Łupawy (w gminach Smołdzino, Główczyce, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i Łeba); Słupi
(miasto Słupsk fragmenty gminy Słupsk).
Monitoring stanów zagrożenia powodziowego jednoznacznie wskazuje, że w obszarach
peryferyjnych dorzeczy, którymi spływają wody autochtoniczne, realne jest występowanie co
kilka lat okresów zagrożenia niebezpiecznymi wezbraniami. Bliższa charakterystyka zagrożeń
powodziowych na poszczególnych obszarach województwa przedstawiona została w materiałach
do opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
Odrębnym procesem, uznawanym za naukowo potwierdzony, jest wzrost poziomu
wody w basenie Morza Bałtyckiego w wyniku czynników meteorologicznych. Poziom morza
wzdłuż polskiego wybrzeża w okresie ostatnich 200 lat systematycznie wzrasta, a zmiany
w okresie ostatnich 50 lat są silniejsze od zmian globalnych. W wyniku tego podjęte zostały
działania mające na celu zabezpieczenie polskiego wybrzeża przed zagrożeniami sztormowymi
i powodziowymi1. Działania te obejmują budowę, rozbudowę i utrzymanie systemów
zabezpieczeń przeciwpowodziowych terenów nadmorskich, stabilizację linii brzegowej,
zapobieganie zanikowi plaż oraz monitorowanie brzegów morskich i ich ratowanie. Na obszarze
województwa program ten objął łącznie 27 odcinków i 159,1 km brzegu.
Do naturalnych zagrożeń przestrzeni województwa zalicza się także zjawiska ruchów
masowych ziemi. Są to zjawiska geologiczne związane przede wszystkim z działaniem sił
przyrody, takich jak gwałtowne opady deszczu. Sprzyja im podcinanie zboczy przy budowie
dróg oraz budynków, a także wycinki drzew na stokach. Ruchy osuwiskowe mogą powodować
degradację gleb oraz rozległe zniszczenia terenów rolnych i leśnych. Województwo pomorskie
zaliczane jest do grupy sześciu regionów, gdzie skala tego zagrożenia wzrasta (Florkiewicz,
2003). Podstawowym rodzajem uszkodzeń są rozmycia i spływy powierzchniowe, na skutek
erozji wywołanej spływającymi po zboczach wodami powierzchniowymi, oraz osuwiska lub
zsuwy powierzchniowe, spowodowane nasyceniem gruntu wodą na skutek intensywnych
opadów i podniesienia się zwierciadła wód gruntowych. Na podstawie niepełnych materiałów
można ogólnie określić, że występowaniem tych zjawisk zagrożone są zwłaszcza czynne odcinki
klifowych brzegów morskich, północna i północno-wschodnia krawędź wysoczyzny Pojezierza
Kaszubskiego (m.in. w Gdańsku) oraz krawędzie Doliny Dolnej Wisły. Obszary potencjalnych
osuwisk to również inne odcinki krawędzi głęboko wciętych dolin rzecznych czy rynien
jeziornych oraz stromych wzniesień morenowych, zwłaszcza pozbawionych drzewostanu lub
niewłaściwie zagospodarowywanych.

Antropogeniczne zagrożenia zasobów wodnych
Wody śródlądowe bezpośrednio narażone są na oddziaływania antropogeniczne. Ich
intensywność związana jest z funkcją osadniczą i gospodarczą przestrzeni oraz wyposażeniem
w infrastrukturę techniczną. Na największe zagrożenia typu antropogenicznego mogą być
narażone zasoby wodne uprzemysłowionych terenów Trójmiasta oraz gminy Kosakowo. Na tym
obszarze, w obrębie głównych zbiorników wód podziemnych nr 112 i 110 (Rys. II.3.),
W postaci realizacji wieloletnich zamierzeń ochrony, na podstawie Ustawy z dn. 28 marca 2003 r. (Dz.U. nr 67, poz.
621) o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”.
1

29

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego
występuje szczególna koncentracja uciążliwych obiektów przemysłowych i usługowych,
składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych, oczyszczalni ścieków oraz dróg transportu
materiałów niebezpiecznych. Wysoki jest również stopień potencjalnego zagrożenia wód
podziemnych w obrębie terenów przemysłowych Kwidzyna, Tczewa i Starogardu, położonych
już poza terenami zasilania GZWP. Ze skutkami antropopresji należy się liczyć również
w rejonach intensywnych upraw rolnych i dużych ferm hodowli zwierząt, w tym zwłaszcza
tuczu trzody chlewnej. Zanieczyszczenia rolnicze to przede wszystkim związki pochodzące ze
środków ochrony roślin i nawozów mineralnych, zawierających duże ilości fosforanów
i azotanów, których spływ do wód powierzchniowych powoduje ich eutrofizację. Na obszarze
województwa stwierdzano także lokalne zanieczyszczenia wód podziemnych, których źródłem
są nieszczelne zbiorniki bezodpływowe.

Antropogeniczne zagrożenia powietrza, hałas i pola elektromagnetyczne
Głównymi źródłami emisji powodującymi zanieczyszczenia powietrza są:
−

procesy spalania paliw w sektorze przemysłowym, energetycznym i komunalnym oraz
w transporcie (emisja SO2, CO2, NOx, metali ciężkich i trwałych związków organicznych
oraz pyłów);

−

wydobycie i dystrybucja paliw (emisja metanu CH4);

−

rolnictwo – hodowla zwierząt i stosowanie nawozów (emisja NH3);

−

transport (emisja niemetanowych lotnych związków organicznych).

Ilość wyemitowanych zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla) z najbardziej
uciążliwych dla czystości powietrza zakładów przemysłowych w 2004 roku wynosiła 41,5 tys.
ton i w stosunku do 1998 roku uległa obniżeniu o 15,7 tys. t (informacje GUS za 2004 r.).
Wśród zanieczyszczeń pyłowych, których emisja wyniosła 4,3 tys. ton, dominujący udział
ilościowy miały pyły ze spalania paliw (86%). Emisja ich uległa obniżeniu o 4,3 tys. ton
w stosunku do roku 1998. Wśród zanieczyszczeń gazowych najbardziej szkodliwe są tlenki
azotu oraz tlenki siarki, które powodują zakwaszenie gleb i wód. Emisja dwutlenku siarki
stanowiła aż 59,5% (w 1998 r. – 57,5%), zaś udział tlenków azotu wynosił 21,6% (w 1998 r. –
21,1%), a tlenku węgla 14,9% (w 1998 r. -– 17,3%) całości zanieczyszczeń gazowych. W 2004
roku 88% zanieczyszczeń gazowych zatrzymano lub zneutralizowano na urządzeniach
oczyszczających, natomiast poziom redukcji pyłów kształtował się na poziomie 98,5%2.
Rozkład przestrzenny emisji zanieczyszczeń w województwie jest nierównomierny.
Największe ilości pyłów i gazów emitowane są z obszaru Gdańska, Gdyni, Kwidzyna, Słupska
i Starogardu Gdańskiego. Według stanu na koniec 2004 roku spośród 79 zakładów objętych
badaniem, 61 wyposażono w urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych, a 8 – do redukcji
zanieczyszczeń gazowych.
Inne rodzaje zagrożeń przenoszonych w powietrzu to hałas i promieniowanie
elektromagnetyczne. Głównym źródłem zagrożeń klimatu akustycznego na terenie województwa
jest hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy), a w mniejszym stopniu obiekty
przemysłowe. Hałas drogowy związany jest integralnie z natężeniem ruchu samochodowego,
które w ostatnich latach znacznie wzrosło.
2

Materiały do opracowania ekofizjograficznego, 2005.
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Zagrożenie hałasem kolejowym jest znacznie mniejsze i występuje głównie na trasach
Gdańsk – Warszawa i Gdańsk – Szczecin. Źródłem hałasu jest również Port Lotniczy Gdańsk
im. Lecha Wałęsy, odnotowujący znaczący wzrost ruchu lotniczego, oraz lotniska wojskowe.
Lotnisko cywilne w Gdańsku oraz lotnisko wojskowe w Królewie Malborskim otaczają
ustanowione przez Wojewodę obszary ograniczonego użytkowania.
Wśród zakładów przemysłowych, w których znajdują się urządzenia emitujące
ponadnormatywny hałas do środowiska, dominują zakłady przemysłu drzewnego (wytwórnie
elementów drewnianych, stolarnie, tartaki), cukrownie, zakłady przemysłu spożywczego
i metalowego oraz zakłady produkcji kruszywa. Do zagrożeń akustycznych zalicza się znacząco
wzrastającą w ostatnich latach liczbę obiektów o charakterze usługowym i handlowym
(markety, stacje benzynowe, działalność rozrywkowa, rzemieślnicza, chałupnicza, warsztaty
itp.). Coraz więcej tego typu obiektów powstaje w pobliżu zabudowy chronionej (mieszkalnej).
Powoduje to przekraczanie norm akustycznych i wysoką uciążliwość dla mieszkańców.
Uciążliwości potęguje rozwój transportu dostawczego oraz coraz szerzej stosowane urządzenia
klimatyzacyjne. Jednocześnie niedostateczny pozostaje stan wdrożeń środków ochrony przed
hałasem.
W następstwie systematycznego wzrostu presji motoryzacji, zwiększania się prędkości
podróżnej pojazdów, budowania nowych ulic i wzrostu ruchu lotniczego, stan klimatu
akustycznego ulega w województwie stopniowemu pogorszeniu.
Źródłami promieniowania elektroenergetycznego są linie elektroenergetyczne – w tym:
linia 400 kV – łącząca elektrownie „Dolna Odra” i „Bełchatów” po trasie: Słupsk – Żarnowiec
– Gdańsk – Malbork – Kwidzyn, która na terenie Gdańska w stacji „Błonie” odgałęzia się
w kierunku Elbląga; dwie linie 220 kV; sieć napowietrznych linii elektroenergetycznych
wysokiego napięcia 110 kV – mocno zagęszczona na terenie aglomeracji trójmiejskiej i jej
sąsiedztwie oraz w rejonie Słupska, a także ok. 100 GPZ, kilka stacji radiowych i obejmująca
obszar całego województwa sieć stacji bazowych telefonii komórkowej. Zasięgi występowania
pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od dopuszczalnych w otoczeniu stacji
bazowych są zależne od mocy doprowadzonej do anten i charakterystyk promieniowania.
W otoczeniu typowych stacji bazowych telefonii komórkowej występują nie dalej niż
kilkadziesiąt metrów od samych anten i na wysokości ich zainstalowania.
Brak stałego monitoringu w zakresie elektromagnetycznego promieniowania
niejonizującego uniemożliwia wskazanie terenów, gdzie dopuszczalne natężenie nie jest
dotrzymane.

Obiekty uciążliwe dla środowiska i zagrożenie poważnymi awariami
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. Nr 122, poz. 1055) sporządzono dla
województwa pomorskiego wstępną listę instalacji zobowiązanych do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego (objętych IPPC). Według Programu Ochrony Środowiska województwa
pomorskiego lista ta zawierała 60 pozycji, z czego 47 to zakłady będące w kompetencji
wojewody, a pozostałe w kompetencji starostów. Ujęte na listach zakłady rozmieszczone są na
terenie całego województwa, przy czym obszary ich koncentracji to aglomeracja trójmiejska
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oraz powiat człuchowski (przemysłowe fermy tuczu trzody chlewnej). Na koniec 2004 roku
rejestr potencjalnych sprawców poważnych awarii w województwie pomorskim obejmował
40 zakładów, w tym 14 o dużym ryzyku, 15 o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii i 11 innych (Raport, 2002). W stosunku do roku 2001 i 2002 liczba potencjalnych
sprawców ulegała istotnym zmianom, co wynikało przede wszystkim z dostosowania krajowych
przepisów kwalifikujących zakłady do kryteriów Unii Europejskiej. Wśród potencjalnych
sprawców poważnych awarii na terenie województwa pomorskiego dominują duże zakłady
przemysłowe obracające znacznymi ilościami substancji niebezpiecznych, takie jak
International Paper Kwidzyn S.A., Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma” S.A. w Starogardzie
Gdańskim, czy Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku, a także duże bazy magazynowo-dystrybucyjne
ciekłych i gazowych produktów naftowych, jak m.in. Naftobazy S.A. w Dębogórzu i Ugoszczy,
PKN Orlen S.A., PERN „Przyjaźń” S.A. czy Gaspol S.A. w Gdańsku. Do zakładów o dużym
ryzyku zaliczono również terminale w portach Gdańska i Gdyni, przeładowujące w masowych
ilościach płynne substancje niebezpieczne, oraz zakłady posiadające ciekły azot w ilościach
powyżej 5 ton.
Istotnym źródłem zagrożenia są trasy przesyłu ropy naftowej i produktów naftowych:
−

rurociąg pomorski Gdańsk – Płock przesyłający ropę naftową;

−

rurociągi przesyłowe Gdańsk Port Północny – Rafineria transportujące ropę naftową
i produkty naftowe;

−

rurociągi przesyłowe Gdynia Oksywie – Dębogórze transportujące produkty naftowe.

Istotnym źródłem zagrożenia jest również transport kolejowy i drogowy materiałów
niebezpiecznych, a zwłaszcza bardzo intensywny w ostatnich latach przewóz paliw płynnych
autocysternami. Najbardziej zagrożone są drogi krajowe nr 1, 6, 7, i 22. Zagrożenie stanowi
także transport morski materiałów niebezpiecznych, głównie w rejonie wodnych torów
podejściowych do portów w Gdańsku i Gdyni.
W 2004 roku zarejestrowano mniej, bo 9 zdarzeń o znamionach poważnych awarii,
podczas gdy w poprzednich latach notowano ich średnio do 30 w ciągu roku. Najpoważniejszymi
awariami przemysłowymi w ostatnich latach były: pożar zbiornika z paliwem w Rafinerii
Gdańskiej w 2003 r. oraz pożar i wybuch mieszaniny gazów propan-butan na terenie rozlewni
gazu płynnego Bałtyk Gaz Sp. z o.o. w Jezierzycach w 2004 roku.

2. Dziedzictwo kulturowe
2.1. Struktura przestrzenna i zasoby dziedzictwa kulturowego
Różnorodność form dziedzictwa kulturowego na obszarze województwa pomorskiego
jest efektem złożoności struktury przyrodniczej oraz tradycji grup etnicznych, społeczności
i narodów zamieszkujących te ziemie w ciągu dziejów – co odzwierciedliło się w sposobach
użytkowania i zagospodarowania przestrzeni, stopniu przekształceń środowiska przyrodniczego
i koncentracji zabudowy i innych form wyposażenia przestrzeni, użyciu materiałów
budowlanych, technik rzemiosła i form uprawy roli itp.
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Najwcześniejsze ślady obecności człowieka na terenie obecnego województwa
pomorskiego pochodzą z przełomu X i IX tysiąclecia p.n.e. – ery paleolitu schyłkowego.
Powszechne zasiedlenie Pomorza Gdańskiego nastąpiło dopiero na przełomie IV i III tys. p.n.e.
Początkowo osady koncentrowały się wzdłuż wybrzeża Bałtyku, w strefie krawędziowej Doliny
Wisły i w Delcie Wisły, ale również w Dolinie Redy nad Łebą i Bukowiną, jeziorami
Żarnowieckim i Raduńskim.
Stabilizacja osadnictwa nastąpiła we wczesnym średniowieczu (VII i VIII w.). Do tej
pory przetrwało niewiele reliktów tego okresu. Ówczesne osady koncentrowały się głównie na
obszarach o lepszych glebach, również nad rzekami (Wisła, Wierzyca, Radunia, Reda),
jeziorami, rzadziej na terenach leśnych. Obok osad rozproszonych z czasem pojawiały się wsie
regularne, składające się z od kilku do kilkudziesięciu domostw rozlokowanych na planie owalu
(np. Luzino, Reda, Puszkowo, Stężyca). Gdańsk, w przyszłości port dominujący na południowym
Bałtyku, pojawił się w X wieku. Miasto położone na brzegu morza, w Delcie Wisły, rzeki
stanowiącej ważny szlak handlowy z południa, szybko przejęło pozycję gorzej usytuowanego
Truso (obecnie woj. warmińsko-mazurskie).
Silny wpływ na dziedzictwo kulturowe Pomorza wywarły ośrodki zakonne – np.
cystersów (Oliwa, Pelplin), norbertanek (Żukowo), benedyktynek (Żarnowiec), kartuzów
(Kartuzy). Główna fala fundacji zakonów miała miejsce od XII do XIV wieku. Klasztory były
lokowane z dala od ówczesnych miast i wraz z rozwojem swojego zaplecza stanowiły zaczyn
dla rozwoju nowych ośrodków – do dziś przetrwały specyficzne przyklasztorne osady.
Elementem krajobrazu kulturowego wielu miast pomorskich jest architektura zakonów
żebraczych – ceglane zespoły składające się z kościoła (z założenia skromnego, pozbawionego
wieży) oraz domu zakonnego lokowane były na obrzeżach miast, w pobliżu murów miejskich.
W XIII w. do Gdańska, Tczewa i Słupska przybyli za sprawą książąt pomorskich dominikanie,
później, w XV wieku, w Gdańsku pojawili się franciszkanie.
Kluczowy dla struktury terytorialnej Pomorza był okres lokowania miast na prawie
lubeckim (I poł. XIII w.), później (za panowania Krzyżaków) głównie chełmińskim, będącym
wersją prawa magdeburskiego. Na początku XIV wieku powstała jednostka administracyjna
(Państwo Krzyżackie) łącząca oba brzegi dolnej Wisły – obszar delty stał się miejscem
najbardziej intensywnego osadnictwa. Dziesiątki miast i setki wsi powstało w drugiej połowie
XIII wieku na prawym brzegu Wisły, a po zajęciu Gdańska przez wojska zakonu (1308 r.) –
również na jej lewym brzegu. Zbudowano sieć zamków umożliwiających kontrolę i obronę
obszaru państwa. Obiekty te miały charakterystyczną strukturę: ceglane, wzniesione na planie
zbliżonym do kwadratu, łączyły układ klasztoru i budynku obronnego. Do dziś na terenie
województwa pomorskiego przetrwały ruiny (m.in. w Gdańsku, Pucku czy Prabutach) oraz
zachowane lub odbudowane zamki (m.in. w Malborku, Kwidzynie, Gniewie, Sztumie, Bytowie,
Człuchowie, Lęborku).
W czasie panowania krzyżackiego wykształciła się charakterystyczna struktura dużych
wsi kmiecych o układzie placowym (np. Barłożno, Lichnówko) oraz gęsta sieć ceglanych
kościołów parafialnych (np. Trutowy, Gnojewo, Miłoradz). Pozostałością po tym okresie jest
również kanał Raduni wraz z systemem hydrotechnicznym.
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Ówczesne Księstwo Sławeńsko-Słupskie (1250-1478) nie zostało objęte kolonizacją
Krzyżacką, pozostawało pod wpływami marchii brandenburskiej – znaki tego podziału można
odnaleźć do tej pory.
W późnym średniowieczu ukształtował się samorząd ze stabilną siecią ośrodków, który
przetrwał do I rozbioru Polski:
−

siedziby sejmików generalnych prowincji Prusy Królewskie (na przemian) w Malborku
i Grudziądzu,

−

województwa pomorskie (siedziba sejmiku w Stargardzie Gdańskim) i malborskie (z siedzibą
sejmiku w Sztumie),

−

siedzibami wojewodów – pomorskiego w Skarszewach oraz malborskiego w Malborku,

−

siedzibami ośrodków powiatowych: Puck, Mirachowo, Żukowo, Tczew, Nowe, Malbork,
Świecie, Człuchów.

Na terenie województwa można odnaleźć liczne relikty architektury renesansu
(przeważnie jego niderlandzkiej odmiany) i baroku – w przeciwieństwie do zabytków
średniowiecznych są to w większości obiekty świeckie. W owym czasie Pomorze znalazło się
pod silnymi wpływami protestantyzmu, nurtu promującego prostotę i ascezę. Przejęte przez
protestantów kościoły pozbawiane były średniowiecznych malowideł (np. kościół NMP
w Gdańsku). Przykłady ówczesnej architektury mieszczańskiej najliczniej występują na terenie
Gdańska. Obok reprezentacyjnych kamienic trzeba tu koniecznie wymienić Wielką Zbrojownię,
Ratusz Staromiejski, Ratusz Głównego Miasta oraz bramy: Wyżynną, Zieloną i Złotą, a także
zachowany w większości unikalny system fortyfikacji ziemnych z XVII wieku. Jedynym
przykładem miasta lokowanego w tym czasie jest Wejherowo.
Pozostałością po nurcie kontrreformatorskim w kościele są barokowe wnętrza gotyckich
kościołów (m.in. św. Mikołaja w Gdańsku oraz dawny kościół cystersów w Oliwie), które
często wyposażano w organy. Najsłynniejszym miejskim obiektem ówcześnie zbudowanym jest
Kaplica Królewska w Gdańsku, ufundowana przez Jana III Sobieskiego dla katolickiej
mniejszości. Barokowa architektura sakralna powstawała najczęściej z dala od miast, przy okazji
lokowania nowych grup zakonnych (np. jezuici w Chojnicach i Starych Szkotach pod Gdańskiem,
reformaci w Wejherowie). Cennym zabytkiem z tego okresu jest również zespół kilku
najstarszych kaplic w Kalwarii Wejherowskiej.
Wraz z reformacją na obszar Delty Wisły przybyli mennonici, wprowadzając m.in.
nowe metody uprawy ziemi. Dziś występujący tu historyczny system polderów uważany jest za
jeden z najlepiej zachowanych w Europie. Na tych bogatych, ale trudnych w uprawie ziemiach
wykształciły się charakterystyczne formy budownictwa wiejskiego – tzw. zagrody olęderskie
(np. Lichnówko, Mątowskie Pastwiska) oraz domy podcieniowe (m.in. Lipce, Trutowy, Miłocin,
Koszwały, Nowa Kościelnica, Orłowo, Lubiszewo, Nowy Staw, Marynowy, Myszewko).
Elementem charakterystycznym dla krajobrazu wsi ziemi słupskiej w XVIII i XIX w.
było tzw. budownictwo szkieletowe, stąd dziś obszar ten jest nazywany „Krainą w kratę”. Tak
budowano chałupy mieszkalne, zabudowania gospodarcze, kuźnie, szkoły, kościoły i dwory.
Obecnie budynki wzniesione przy użyciu tej techniki można napotkać m.in. w gminach Ustka,
Słupsk, Kobylnica i Wicko, jednak największe skupisko znajduje się w Smołdzinie.
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Obszar województwa pomorskiego w XIX wieku znajdował się w granicach Królestwa
Prus. Wtedy wprowadzono funkcjonujący już wcześniej w Prusach Książęcych system
administracji rządowej i ulokowano siedziby powiatów w: Gdańsku, Wejherowie, Kartuzach,
Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Kościerzynie, Elblągu, Malborku, Sztumie, Kwidzynie,
Świeciu, Tucholi, Człuchowie. Ziemie dawnego księstwa słupskiego i okręgu lęborskobytowskiego zostały już wcześniej (w XVIII wieku) zintegrowane z administracją rządową
Królestwa Prus. W roku 1878 Gdańsk stal się stolica prowincji Prusy Zachodnie, z zachowanym
podziałem na dwie rejencje: gdańską i kwidzyńską. Powiaty: lęborski, bytowski, słupski,
sławieński i miastecki pozostawały nadal w prowincji Pomorze, w obrębie rejencji koszalińskiej.
Nie był to korzystny czas dla Pomorza – Gdańsk został zmarginalizowany jako jeden
z kilku pruskich portów morskich, w wyniku polityki Bismarcka zakończył się czas harmonijnego
współistnienia wielu kultur. Ówczesny porządek pozostawił jednak liczne znaki w krajobrazie
kulturowym Pomorza. W połowie XIX wieku rozpoczęto budowę linii kolejowej, zaczęły
powstawać wielkoobszarowe zakłady przemysłowe (np. stocznie, cukrownie, później gazownie
i elektrownie) oraz urządzenia inżynieryjne (np. latarnie morskie, urządzenia hydrotechniczne,
mosty zwodzone). Miasta wyszły daleko poza swoją średniowieczna strukturę, pod koniec XIX
wieku w krajobrazie pojawiły się dominujące obiekty handlowe (np. hala targowa w Gdańsku,
dom handlowy w Słupsku), gmachy użyteczności publicznej (np. neorenesansowy dworzec
i gmach Politechniki w Gdańsku, neogotycki ratusz w Słupsku) oraz siedziby firm (np. bank
przy Targu Węglowym, eklektyczny gmach DOKP w Gdańsku). Przykłady architektury
eklektycznej i historyzującej można odnaleźć również poza obszarami miejskimi. Najczęściej są
to obiekty rezydencjalne (np. pałace w Niepoględziu, Rzucewie, Leźnie) i sakralne (np. kościoły
w Rowach i Główczycach, kalwaria w Wielu).
Okres tzw. dwudziestolecia międzywojennego to czas intensywnego rozwoju
fragmentu wybrzeża znajdującego się w granicach Polski. Zbudowano port we Władysławowie,
a przede wszystkim stworzono Gdynię – port wraz z modernistycznym układem miejskim
mającym konkurować z Wolnym Miastem Gdańskiem.
II wojna światowa wywarła szczególnie silne piętno. Znaczna część kształtowanych
przez wieki struktur miejskich (np. Gdańsk, Słupsk) uległa zniszczeniu. Dziś szczególną opieką
otaczane są miejsca walki i martyrologii (Westerplatte, Hel, Poczta Polska w Gdańsku, obóz
KL Stuthoff).
Kolejny przełom miał miejsce po wojnie. Obszar obecnego województwa pomorskiego
był miejscem intensywnych migracji. Nastąpił niespotykany dotąd wzrost udziału obszarów
zurbanizowanych. Nowe dzielnice powstawały w oderwaniu od tradycji miejsca, nadawano im
ujednolicony charakter. Wyjątkiem była akcja odbudowy Głównego Miasta w Gdańsku.
Zrekonstruowany układ nie stanowi wiernego odtworzenia stanu pierwotnego, lecz jego
adaptację uwzględniającą współczesne wymogi funkcjonalne – m.in. standardy dotyczące
zacienienia, powierzchni zielonych czy dostępności komunikacyjnej. Z perspektywy
kilkudziesięciu lat trudno ocenić, jak trwały będzie wpływ zabudowy okresu socjalizmu na
krajobraz kulturowy województwa.
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2.1.1. Materialne elementy dziedzictwa kulturowego
Obiekty o randze ponadregionalnej
Większość zasobów dziedzictwa kulturowego ma wartość lokalną i regionalną. Wśród
obiektów o wyższej randze można wyróżnić następujące kategorie:
−

o z n a c z e n i u ś w i a t o w y m : zespół rezydencji wielkich mistrzów krzyżackich
w Malborku, kościół parafialny p.w. N. P. Marii w Gdańsku;

−

o z n a c z e n i u e u r o p e j s k i m : układ urbanistyczny Gdańska, kościół franciszkanów
z zespołem poklasztornym, ratusz Głównego Miasta, Wielki Arsenał, bramy Wyżynna
i Złota, Twierdza Wisłoujście, zespół pocysterski w Oliwie oraz zespół fortyfikacji na Helu;

−

o z n a c z e n i u k r a j o w y m : przede wszystkim skoncentrowane w Gdańsku oraz na
terenach następujących miast – Bytowa, Gdyni, Gniewu, Kartuz, Kwidzyna, Pelplina,
Tczewa, Trutnowych, Wejherowa, Żarnowca oraz Żukowa; niewielka ich ilość występuje
na terenach wiejskich – Leśna, Mątowych Wielkich oraz na nie zasiedlonych terenach
w okolicach Helu.

Na terenie województwa znajdują się dwa miejsca o szczególnym znaczeniu dla historii
świata – Westerplatte i Stocznia Gdańska, nie są one jednak (jako zespoły) objęte ochroną
konserwatorską.

Zabytki objęte ochroną prawną
W rejestrze Pomorskiego Konserwatora Zabytków3 znajduje się 2710 wpisów
dotyczących obiektów nieruchomych oraz 553 wpisy dotyczące obiektów archeologicznych.
Jednocześnie ewidencja obejmuje 4.877 kart zabytków nieruchomych oraz 34.073
archeologicznych nie wpisanych do rejestru. Zestawienie to nie jest doskonałe – można w nim
odnaleźć także zabytki już nieistniejące. Przyczyną takiego stanu rzecz jest jego niedostatecznie
częsta weryfikacja. Najwięcej nieaktualnych wpisów dotyczy powiatu bytowskiego (27),
słupskiego (16) i chojnickiego (8, przy 13 już wykreślonych). Były to głównie zabudowania
wiejskie, rozebrane w latach 70. i 80. Powoli dostrzegana jest potrzeba formalnego
potwierdzenia wartości kulturowej ciekawych obiektów powstałych w XIX i XX wieku.
W rejestrze można odnaleźć np.: kościół p.w. św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim,
kościoły w Redzie i Będzinie Lęborskim.
Ustawa z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami4 wyklucza
możliwość powielania wpisów do rejestru zabytków oraz katalogów skansenów. Na obszarze
województwa wymogi te nie zostały jeszcze spełnione.
Obiekty nieruchome nadal wpisane do rejestru zabytków – 32, w tym:

1.
−

Muzeum Pomorza Środkowego, skansen w Klukach, gm. Smołdzino – 18;

−

Kaszubski Park Etnograficzny, skansen we Wdzydzach Kiszewskich gm.
Kościerzyna – 9;

Raport o stanie zachowania zabytków w województwie pomorskim 2003-04, Wojewódzki Urząd Konserwatora
Zabytków, Gdańsk 2005.
4
Dz.U. nr 162 poz 1568 z 2003 roku z późniejszymi zmianami.
3
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2.

Obiekty w skansenach niewpisane do ksiąg inwentarzowych – 23;

3.

Obiekty w skansenach wpisane do ksiąg inwentarzowych – 9.

Na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduje się zespół zamkowy
w Malborku, są czynione starania o wpisanie fragmentu Gdańska. W ramach stanowiącego część
Listy segmentu Pamięć Świata, obejmującym najcenniejsze dla rozwoju świata dokumenty
i wydawnictwa, umieszczono tablice z 21 postulatami powstałymi podczas strajku w 1980 roku.
Na obszarze województwa znajdują się trzy zespoły uznane za pomniki historii:
−

Gdańsk – fragment miasta w granicach obwarowań z XVII wieku: Główne Miasto, Stare
Miasto, Ołowianka, Spichlerze, Długie Ogrody, Dolne Miasto, Stare Przedmieście, Biskupia
Górka, Nowe Ogrody oraz Grodzisko;

−

Westerplatte – obszar strażnicy;

−

zespół zamku krzyżackiego w Malborku – fragment miasta ograniczony murami obronnymi
i fortyfikacjami ziemnymi.

Największa ilość obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajduje się w miastach
na prawach powiatu oraz w niektórych miastach średniej wielkości (Rys. II.4.), w tym:
−

m i a s t a n a p r a w a c h p o w i a t u : Gdańsk (546 zabytków, 666 elementów) – można
wyłonić 40 jednostek, Sopot (107 zabytków, 134 elementy), Gdynia (72 zabytki, 77 elementów),
Słupsk (63 zabytki, 64 elementy);

−

s t o l i c e p o w i a t ó w : Kwidzyn (93), Nowy Dwór Gdański (53), Starogard Gdański
(109) – tu ilość zabytków spowodowana jest istnieniem na terenie miasta dwóch
największych w województwie zespołów zabytkowych, w których mieszczą się Szpital dla
Psychicznie i Nerwowo Chorych w Kocborowie oraz Stado Ogierów.

Niewielka ilość obiektów wpisanych do rejestru zabytków występuje w gminach:
Władysławowo, Łeba, Reda, Miastko, Przywidz, Sulęczyno, Sierakowice, Szemud, Osieczna
i Konarzyny. Brak obiektów wpisanych do rejestru zbytków odnotowano na terenie enklaw
wiejskich Kaszub (Dziemiany, Linia) i Kociewia (Czarna Woda) (Rys. II.4).
W województwie występują 54 założenia ruralistyczne i urbanistyczne. Miejscem
występowania tych drugich jest przede wszystkim Trójmiasto. Są tu założenia średniowieczne:
Główne Miasto, Stare Miasto, Osiek, Oliwa i Jelitkowo w Gdańsku, XVII-wieczne – Dolne
Miasto w Gdańsku, z przełomu XIX/XX wieku – Sopot oraz XX-wieczna Gdynia.
Zabytkowe układy urbanistyczne występujące na obszarze województwa to przede
wszystkim centra o genezie średniowiecznej: Chojnice, Gniew, Kościerzyna, Kwidzyn,
Malbork, Puck, Skórcz, Słupsk, Starogard Gdański, Sztum, Tczew. Jedynym przykładem miasta
nowożytnego występującym na terenie województwa jest Wejherowo. Pośród cennych układów
urbanistycznych nie sposób nie umieścić śródmieścia Gdyni, które mimo nie umieszczenia
w rejestrze jest unikalnym przykładem polskiego założenia modernistycznego.
W grupie układów ruralistycznych znalazły się założenia powstałe w średniowieczu:
wsie żuławskie (Żuławka-Drewnica), rybackie (Jastarnia, Hel), przyklasztorne (Żukowo) i inne
(Mechowo, Przytarnia, Wiele). Ważną grupę stanowią również wsie XVII- i XVIII-wieczne:
Wdzydze Tucholskie, Juszki, Trąbki Wielkie.
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W latach 2001–2004 powołano jeden park kulturowy (nowa forma ochrony) –
Twierdza Gdańsk, zawierający zespół fortyfikacji rozbudowanych przez wojska napoleońskie.
Spośród 54 układów wpisanych do rejestru zabytków, 31 założeń posiada stan
zachowania elementów pierwotnych (rozplanowanie dróg i ulic oraz historyczna zabudowa)
szacowany na 50 do 75%, 10 – to założenia o dużym stopniu zachowania (75 do 100%), a 13 –
o niższym stosunku tkanki pierwotnej (do 50%).
Zabytki występujące na terenie województwa można podzielić na następujące kategorie:
−

sakralne – 472 obiekty, 481 elementów;

−

obronne – 123 obiekty, 93 elementy;

−

użyteczności publicznej – 215 obiektów;

−

zamki – 11;

−

pałace – 76;

−

dwory – 142 (najbardziej nasyconą założeniami dworsko-parkowymi jest gmina
Choczewo, gdzie do rejestru wpisano 10 z 22 istniejących zespołów);

−

parki i zieleń zorganizowana – 236 obiekty, 310 elementów. Wśród zabytkowych
zespołów zieleni można wyróżnić stanowiące część zespołu dworsko lub pałacowoparkowego (Parki Oliwski i Oruński w Gdańsku, Chynów, Gołębiewo Średnie,
Rynkówka) oraz pozostałości po zespołach (Smarzewo). Odrębną grupę stanowi zieleń
komponowana, jak Wielka Aleja między Gdańskiem-Wrzeszczem a centrum miasta
oraz aleja między Osłoninem a Rzucewem). Nie zawsze dawne parki pełnią swoją
pierwotną rolę – np. pozostałości parków w Starych Polaszkach i Choczewie
funkcjonują obecnie jako boiska szkolne;

−

mieszkalne – 754 obiekty, 1053 elementy. W rejestrze zabytków największą ilość
obiektów tego typu stanowią budynki XIX- i XX-wieczne.

51
472

754

123
236
założenia urbanistyczne i ruralistyczne
obronne
zamki
dw ory
mieszkalne

215
142

76
11
sakralne
użyteczności publicznej
pałace
parki i zieleń zorganizow ana

Wykres II.1. Ilość obiektów zabytkowych poszczególnych typów poza niesklasyfikowanymi.
Źródło: Raport o stanie zachowania zabytków w województwie pomorskim 2003–2004
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Zabytki umieszczone w zbiorach muzealnych
Zbiory muzeów znajdujących się na terenie województwa pomorskiego liczą łącznie
około 227 tys. eksponatów (piąte miejsce w skali kraju). Najwięcej posiadają Muzeum
Narodowe w Gdańsku oraz Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, Muzeum Zamkowe
w Malborku i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Średnia wielkość zasobu muzeum
znajdującego się na terenie województwa pomorskiego to około 4000 muzealiów, z czego 20%
udostępnianych jest na ekspozycjach stałych. Szacując wielkość zbioru, nie należy za
najistotniejszy czynnik przyjmować ilości eksponatów. Przy pomocy pojedynczej karty
inwentarzowej może być sklasyfikowany zarówno potężny statek, jak i drobne naczynie.
Na obszarze województwa znajdują się dwa muzea posiadające w swoich zbiorach
arcydzieła na skalę światową:

−

Muzeum Narodowe w Gdańsku: Sąd Ostateczny Hansa Memlinga;

−

Muzeum Diecezjalne w Pelplinie: Biblia Gutenberga;

Dzieła o znaczeniu dla kultury europejskiej i afrykańskiej znajdują się przede wszystkim
na terenie Gdańska:

−

Muzeum Narodowe w Gdańsku: kolekcje sztuki flamandzkiej i holenderskiej, rzemiosła
artystycznego oraz rysunki i grafika Dürera, Holbeina, Rembrandta i Rubensa itp.;

−

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska: Wielka Sala Rady Ratusza Głównego Miasta oraz
Dwór Artura;

−

Centralne Muzeum Morskie: kolekcja włoskich i holenderskich obrazów marynistycznych
z XVII i XVIII wieku;

−

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku: kolekcja zbiorów nubijskich;

Wybitne walory cechuje również zespół Zamku w Malborku wraz z kolekcją bursztynu
i zbiorem exlibrisów.
Zbiory o znaczeniu krajowym posiadają:

−

Muzeum Narodowe w Gdańsku: Malarstwo Polskie XIX i 1. połowy XIX wieku, Polska
Sztuka Współczesna, Sztuka Gdańska i Pomorska XV–XIX wiek, rzemiosło artystyczne;

−

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: największa w Polsce kolekcja Pastelowych
Portretów Stanisława Ignacego Witkiewicza;

−

Muzeum Zamkowe w Malborku: kolekcja średniowiecznych witraży i zbiorów oręża od
XIII do XVIII wieku;

−

Centralne Muzeum Morskie: zabytkowe jednostki pływające,

−

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni: zabytkowe jednostki pływające.

Pozostałe muzea mają charakter regionalny. Szerzej o placówkach muzealnych w rozdziale
Infrastruktura społeczna.
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Stan zasobu zabytkowego
Zebrane informacje o stanie nieruchomych obiektów dziedzictwa kulturowego dotyczą
tylko elementów wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Największa ilość obiektów kwalifikowanych do generalnego remontu (202) znajduje
się w Gdańsku, należy jednak pamiętać, że jest to miasto o największym nasyceniu obiektami
zabytkowymi i jednocześnie zlokalizowanych jest tam największa ilość obiektów niewymagających
żadnych prac (62). Proporcjonalnie największy zasób zabytków z złym stanie technicznym
(kwalifikowanych do remontu kapitalnego) znajduje się w powiecie słupskim (112 obiektów,
70% zasobu zabytkowego) oraz człuchowskim (21 obiektów, 60% zasobu zabytkowego) –
w ujęciu całego województwa wynosi 29%. Poza Gdańskiem najwięcej obiektów w dobrym
stanie technicznym (niewymagających remontu) zlokalizowanych jest w Sopocie (44, co stanowi
aż 50% zasobu zabytkowego tego miasta).

2.1.2. Niematerialne dziedzictwo kulturowe
Dla tożsamości kulturowej regionu nie mniej ważne niż zabytki materialne jest
kultywowanie tradycji, obyczajów, sztuki ludowej i rzemiosła. Obszar obecnego województwa
pomorskiego pod koniec II wojny światowej oraz po jej zakończeniu był miejscem
intensywnych migracji – emigracji ludności rdzennej (przede wszystkim z Gdańska, Żuław
Gdańskich oraz powiatu lęborskiego) oraz napływu mieszkańców tzw. kresów wschodnich,
później ludności przesiedlonej w ramach akcji „Wisła”. Silna ingerencja w strukturę etniczną
zniszczyła kształtowany przez wieki system wielokulturowej koegzystencji.
W ramach prac nad Strategią rozwoju turystyki w województwie pomorskim 5 wskazano
regiony o różnej tożsamości oraz o różnym stopniu jej ukształtowania. Dane Narodowego Spisu
Powszechnego z 2002 r. potwierdzają, że najlepiej kultywowana oraz dominująca pod
względem zasięgu terytorialnego jest kultura kaszubska. Na obszarze województwa znajduje się
10 gmin, w których ponad 20% mieszkańców zadeklarowało używanie języka kaszubskiego:
Puck, Linia, Szemud, Przodkowo, Sierakowice, Parchowo, Sulęczyno, Stężyca, Chmielno
i Somonino. Wskazać można również wyraziste ośrodki kultury kociewskiej. W ciągu ostatnich
lat zauważalne jest wypełnianie się luki – kształtowanie się nowych tożsamości Gdańska
kultywującego szeroko pojęte dziedzictwo „Solidarności” oraz Sopotu – centrum życia
towarzyskiego na skalę ogólnopolską.
Subregiony i mikroregiony o silnej i wyrazistej tożsamości kulturowej:

−

Ziemia Pucka – o bardzo wyrazistej tożsamości kaszubskiej;

−

Gdynia – o uformowanej w latach 30. wielokulturowej tożsamości dużego miasta portowego;

−

Ziemia Kartuska – o wyrazistej tożsamości kaszubskiej;

−

Ziemia Kościerska – o silnej przewadze tożsamości kaszubskiej;

−

Ziemia Bytowska – o silnej przewadze tożsamości kaszubskiej;

−

Ziemia Starogardzka – o wyrazistej tożsamości kociewskiej;

5

A. Kostarczyk, pkt 3.8.2: Zasoby dziedzictwa kulturowego o znaczeniu krajowym i regionalnym, [w:] Uwarunkowanie
i kierunki rozwoju turystyki w województwie pomorskim, red. Marzena Wanagos, Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego, Gdańsk 2004.
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−

Ziemia Chojnicka – o przewadze tożsamości południowo-kaszubskiej.

Subregiony o heterogenicznej tożsamości:

−

Ziemia Wejherowska – wielka skala urbanizacji w Wejherowie po 1945 roku sprawiła, że
przedwojenny ośrodek duchowy „Kalwaria Wejherowska” i intelektualny (dwa gimnazja)
utracił funkcję stolicy intelektualnej Kaszubów;

−

Ziemia Tczewska – na tożsamość kociewską nałożyły się migracje powojenne;

−

Ziemia Kwidzyńska – j.w.

Regiony o rozmytej, zanikającej lub utraconej tożsamości:

−

Żuławy i Mierzeja Wiślana;

−

Ziemia Malborska i Sztumska;

−

Ziemia Lęborska – o przewadze tożsamości południowo-kaszubskiej;

−

Ziemia Człuchowska.

Subregiony i mikroregiony o tworzącej się nowej tożsamości:

−

Gdańsk;

−

Sopot.

Obserwuje się kultywowanie wielu przejawów wzornictwa ludowego. Najważniejszymi
ośrodkami hafciarstwa kaszubskiego są: Wejherowo, Żukowo, Sierakowice, Kartuzy, Puck,
Gdańsk, Człuchów, Chojnice oraz Tuchola. Istnieje również ośrodek garncarstwa w Chmielnie.
Tradycyjne wzory są nadal spotykane w domach wiejskich, jednak głównymi odbiorcami takich
produktów są turyści.
Pośród rzemiosł tradycyjnych dla regionu warto wymienić poławianie i obróbkę
bursztynu oraz produkcję mebli gdańskich. Renesans obu dziedzin nastąpił po zmianach roku
1989. Bursztyn jest na tych ziemiach wykorzystywany od ponad 5000 lat, obecnie przetwarzanie
tego surowca jest zjawiskiem cennym nie tylko jako regionalna gałąź przemysłu, ale jako ważny
element turystyki kulturowej. Meble gdańskie są produktem posiadającym stałe grono
wielbicieli, jednak brakuje nowych projektów inspirowanych charakterystycznymi barokowymi
meblami, które uczyniłyby styl ponadczasowym.
Niepokojącym zjawiskiem jest stopniowy odwrót od tradycyjnego rybołówstwa.
Całkowity zanik łodzi rybackich na plażach oraz ich zapleczu zuboży krajobraz kulturowy
województwa.
Na obszarze województwa można odnaleźć relikty kultur wpisujących się we wspólne
dziedzictwo europejskie (kultura wielbarska, kultura bursztynu) oraz wspólne dziedzictwo
Morza Bałtyckiego i Europy Północnej: kultura rzucewska, kultura Wikingów, dziedzictwo
Gotlandii oraz dziedzictwo Hanzy.
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2.1.3. Dziedzictwo archeologiczne (Danuta Król, Iwona Kozerska6)
W zróżnicowanym krajobrazie kulturowym Pomorza ważnym elementem pozostają
stanowiska archeologiczne. Generalna klasyfikacja stanowisk archeologicznych dla potrzeb
planowania przestrzennego dzieli je na:

−

stanowiska o własnej formie krajobrazowej, tj. grodziska, cmentarzyska kurhanowe i niektóre
osady;

−

stanowiska płaskie, niewidoczne na powierzchni ziemi, tj. osady, obozowiska, cmentarzyska
płaskie szkieletowe i ciałopalne.

Rozpoznanie archeologiczne obszaru województwa
Na terenie województwa zarejestrowano 26.379 stanowisk archeologicznych (Rys.
II.5.), w tym 529 stanowisk o własnej formie krajobrazowej (kurhany, grodziska, megality).
Zasoby dziedzictwa archeologicznego rozpoznane zostały w oparciu o:

−

badania wykopaliskowe;

−

badania powierzchniowe prowadzone w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski;

−

doraźne badania terenowe (np. prace zabezpieczające miejsca przypadkowych odkryć
archeologicznych).

Rozpoznanie archeologiczne województwa pozwala na wyróżnienie skupisk osadnictwa
pradziejowego i wczesnośredniowiecznego:
1) Obszar Pobrzeża Kaszubskiego (Kępa Ostrowska, Kępa Swarzewska, Kępa Pucka).
Cechą charakterystyczną obszaru są wysoczyzny nadmorskie, poprzecinane dolinami rzek
(Czarna Woda, Płutnica). Krawędzie kęp, a zwłaszcza ich niskie terasy, zasiedlane były już
w okresie mezolitu. Są to liczne obozowiska położone w pobliżu rzek, w okolicach Jastrzębiej
Góry, Ostrowa, Tupadeł i Mieroszyna. Część z tych obozowisk została zabudowana (np.
Ostrowo, Jastrzębia Góra). W epoce brązu i wczesnej epoce żelaza szczególnie intensywnie była
zasiedlana Kępa Swarzewska. Na wysokich krawędziach kęp lokowane były duże cmentarzyska
grobów skrzynkowych (Chłapowo, Łebcz, Swarzewo). O rozwoju gospodarczym i osadniczym
świadczą liczne osady (Swarzewo, Mieroszyno). Część osad z tego obszaru została zniszczona
przez proces obsuwania się klifów (np. Osłonino). Dobrze zachowana jest osada łowców fok
w Rzucewie. Zachowały się ślady zabudowy słupowej oraz pracownie obróbki krzemienia.
Osada ta przewidziana jest do objęcia ochroną w formie parku kulturowego. Przykładem
rozwoju gospodarczego z XI–XII wieku może być osada garncarzy odkryta w Osłoninie, na
krawędzi Kępy Puckiej – bezpośrednio nad ujściem rzeki Redy.
2)
Obszar aglomeracji trójmiejskiej (Kępa Oksywska, Kępa Redłowska wraz ze
wschodnią krawędzią Pojezierza Kaszubskiego). Ze względu na silne zurbanizowanie tego
terenu najbardziej czytelne są zachowane (lub znane z danych archiwalnych) stanowiska
o własnej formie krajobrazowej. Rozpoznane dotychczas grodziska wczesnośredniowieczne
w Gdyni (Obłuże, Oksywie) i w Sopocie lokowane były w pobliżu brzegu morskiego.
W bezpośrednim zapleczu grodzisk istniały osady otwarte. Liczne ich ślady odkryte zostały
6

Pracownicy Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
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w Migowie, Obłużu, Babich Dołach i Kamienym Potoku. Na obszarach niezurbanizowanych,
a tym samym dostępnych dla badaczy, potwierdzono intensywne osadnictwo we wczesnej epoce
żelaza i w okresie wpływów rzymskich.
3)
Dolina Dolnej Redy wraz z przylegającymi do niej partiami Wysoczyzny Puckiej
i Pojezierza Kaszubskiego. Cechą charakterystyczną obszaru jest dolina rzeki Redy wraz
z przylegającymi do niej piaszczystymi terasami. Stanowiły one obszar intensywnego osadnictwa
w okresie mezolitu i neolitu. Świadczą o tym liczne obozowiska odkryte w Redzie i w Orlu.
Ślady osadnictwa z tego obszaru odkrywane są na torfach zalegających w dolinie (Orle). Dolina
Redy stanowiła też obszar intensywnego osadnictwa w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Na
piaszczystych terenach lokowano cmentarzyska i osady produkcyjne (dymarki). Duży rozwój
tego obszaru zaznacza się w okresie wczesnego średniowiecza: powstały grody obronne
w Redzie-Ciechocinie, Redzie-Pieleszewie i Wejherowie-Gowinie. Powstawały też liczne osady,
np. w Redzie czy w Wejherowie.
4)
Zachodnia część Żuław Wiślanych wraz ze wschodnią krawędzią pojezierza
kaszubskiego. Granicami tego obszaru od zachodu, południa i północy są rzeki Radunia
i Kłodawa, a od wschodu – Motława. Obszar położony na styku Żuław i pojezierza
charakteryzuje się bardzo zróżnicowanym krajobrazem-przyrodniczym. Szczególnie intensywne
osadnictwo występowało tu we wczesnej epoce żelaza i okresie wpływów rzymskich. Dla
okresu wczesnej epoki żelaza charakterystyczne są dwie osady produkcyjne (Juszkowo, Straszyn)
i związane z nimi cmentarzyska grobów skrzynkowych. Liczne cmentarzyska szkieletowe są
pozostałością z czasów wędrówek ludów. Znajdowane w grobach bogate wyposażenie potwierdza
kontakty z południową Europą. Planowana budowa „faktorii rzymskiej” na terenie Pruszcza
Gdańskiego znajduje uzasadnienie w źródłach archeologicznych.
5)
Żuławy Malborskie. Teren ten był szczegółowo rozpoznawany w trakcie badań
wykopaliskowych związanych z budową autostrady A-1. Badania te potwierdzają intensywne
osadnictwo już w okresie neolitu. Odkryto tu licznie pracownie obróbki bursztynu (Wybicko,
Niedźwiedziówka). Południowe części Żuław zasiedlane były też w okresie wpływów rzymskich.
6)
Dolina Dolnej Wisły. Cechą charakterystyczną jest występowanie grodzisk
wczesnośredniowiecznych bezpośrednio na terenie Skarpy Wiślanej (Ciepłe I–IV). Obszar ten
był zasiedlony także w okresie wpływów rzymskich. Potwierdzają to osady w Opaleniu,
Wielkim Garcu, a także osadnictwo lokowane na terenach położonych w pobliżu Wisły.
7)
Zachodnia część Pojezierza Starogardzkiego. Obszar od wschodu ograniczony rzeką
Wierzycą z licznymi śladami zabudowy mieszkalnej. Równie intensywne osadnictwo w tym
rejonie obecne było we wczesnej epoce żelaza. Związane są z nimi dwie osady – w Barłożnie
i w Brzeźnie.
8)
Bory Tucholskie wraz dopływem środkowym Brdy (część południowa). Występowały
tu zwarte skupiska osadnictwa mezolitycznego (Swornegacie, Męcikał). Obozowiska lokowane
były bezpośrednio nad brzegami jezior i rzek.
9)
Bory Tucholskie (część północno-wschodnia). Cechą charakterystyczną są cmentarzyska
kurhanowe i z kręgami kamiennymi w Leśnie i w Odrach. Potwierdzają one tzw. szlak gocki na
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terenie Pomorza i w okresie wpływów rzymskich. Na obszarze tym istniało intensywne
osadnictwo związane z wczesną epoką żelaza. Potwierdzają to osady (Brusy, Leśno)
i cmentarzysko z grobami skrzynkowymi.
10)
Zachodnia części Pojezierza Iławskiego. Na obszarze tym pojawiają się pierwsze
grody warowne kultury łużyckiej (epoka brązu). Na wczesną epokę żelaza datowane są liczne
cmentarzyska kurhanowe. Szereg obiektów z okresu wczesnego średniowiecza związanych jest
z obecnością Prusów na tym obszarze.
11)
Pojezierze Kaszubskie (część środkowa). Występują tu cmentarzyska grobów
skrzynkowych datowanych na wczesną epokę żelaza. Kolejnym okresem występowania
osadnictwa jest wczesne średniowiecze. Potwierdzają to pierwsze grody warowne (Chmielno,
Borucino) i osady otwarte (Zgorzałe).
12)
Pojezierze Kaszubskie / Pojezierze Krajeńskie. Zwarta sieć osadnicza istniała
w mikroregionie rynny jezior Krępsko i Szczytno. Jednostka zwarta, zwłaszcza od okresu
wpływów rzymskich poprzez wszystkie fazy wczesnego średniowiecza (grodziska w Krępsku,
Gwieździnie, Olszanowie z osadami przygrodowymi oraz osady od VI/VII/VIII wieku – wokół
jeziora Krępsko). Zwarty obszar cmentarzysk wczesnośredniowiecznych kurhanowych i cmentarzysk
kurhanowych kultury łużyckiej (Barkowo, Bińcze, Biskupnica, Rozwory) na południe od ww.
mikroregionu osadniczego, z centrum w dolinie rzeki Chrząstowej i jeziora Biały Zdrój.
Największe cmentarzysko kurhanowe wczesnośredniowieczne na Pomorzu w Chrząstowie,
z towarzyszącymi mu cmentarzyskami kurhanowymi kultury łużyckiej i pojedynczymi
megalitami w Bińczu i Biskupnicy, Chrząstowie. Kompleks cmentarzysk wschodniopomorskich
z przewodnią formą rodzinnych grobów skrzynkowych, z najbardziej charakterystyczną formą
ceramiki sakralnej, tj. popielnicami twarzowymi – Gwieździn, Olszanowo, Biernatka.
13)
Obszar Pobrzeża Koszalińskiego (pogranicze Wysoczyzny Słupskiej, Damnickiej,
Pradoliny Redy – Łeby). W środkowym i górnym biegu rzeki Łupawy znajduje się jeden
z najcenniejszych obszarów osadnictwa pradziejowego w Polsce – koncentracja cmentarzysk
megalitycznych i osad grupy łupawskiej kultury pucharów lejkowatych (Łupawa, Poganice,
Zochowo), cmentarzysk z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów ze śladami ekspansji
plemion gockich (początek naszej ery – VI w n.e.) w Głuszynie i Szczypkowicach. Koncentracja
(25) cmentarzysk megalitycznych oraz osad, w tym największa na Niżu Europejskim osada tej
kultury o powierzchni 16 ha. Zarejestrowano kompleksy cmentarzysk kurhanowych – łącznie 32
oraz cmentarzysk kultury pomorskiej z grobami skrzynkowymi – 30. Dominaty terenowe
stanowią grodziska w Runowie (z bukowym rezerwatem przyrody), Potęgowie, Łupawie,
Zochowie, Gałęźni Małej i Wielkiej, zwarta koncentracja trzech grodzisk w Jaworach, Budowie
z wczesnośredniowiecznym cmentarzyskiem płaskim szkieletowym w Mikorowie.
14)
Pobrzeże Koszalińskie (Wybrzeże Słowińskie, Wysoczyzna Damnicka). Prawie
wszystkim glebom kopalnym spotykanym na terenie Słowińskiego Parku Narodowego
towarzyszą ślady bytowania człowieka. Łącznie na Mierzei Łebskiej odkryto 15 stanowisk
archeologicznych, w tym obozowiska mezolityczne, neolityczne i osadnictwo kultury wielbarskiej.
Krawędzie kęp, a zwłaszcza ich niskie terasy zasiedlane były już w okresie mezolitu. Liczne
obozowiska położone były w strefie przejściowej między jeziorami a wysoczyzną, w pobliżu
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rzek, w okolicach Smołdzińskiego Lasu oraz Główczyc, Cecenowa, Pobłocia na kępach
Wysoczyzny Damnickiej, Gardny Wielkiej i Małej, Wysokiej, Czystej, Rekowa. W epoce brązu
i wczesnej epoce żelaza szczególnie intensywnie zasiedlana była Wysoczyzna Damnicka. Na
wysokich krawędziach kęp lokowano duże cmentarzyska grobów skrzynkowych. Zjawiskiem
wyjątkowym są dwa grodziska o wybitnych walorach kulturowych zlokalizowane na Rowokole,
gdzie zarejestrowano także cmentarzysko szkieletowe kultury wielbarskiej oraz relikty
XV-wiecznej kaplicy św. Mikołaja. Grodziska w Równie z cmentarzyskiem kurhanowym
wczesnośredniowiecznym, Rumsku, Siodłoniach (zespół dwóch grodzisk), Będziechowie,
Żoruchowie.
15)
Pobrzeże Kaszubskie (Kępa Lęborska i Tawęcińska). Obszar o najlepszych w skali
Pomorza warunkach dla osadnictwa. Stanowiska archeologiczne układają się zespołami
i mikroregionami osadniczymi zlokalizowanymi na terasach pradoliny rzeki Łeby oraz wzdłuż
stoków i krawędzi pradoliny Łeby, stoków i krawędzi doliny Kisewy, Charbrowskiej Strugi,
Białogardzkiej Strugi, Pogorzelicy. Szczególne piętno krajobrazowi kulturowemu nadają
stanowiska o własnej formie krajobrazowej, w tym cmentarzyska kurhanowe kultury łużyckiej
ze zwartymi skupiskami osad, cmentarzyska kultury oksywsko-wielbarskiej (Czarnówko,
Lubowidz), cmentarzyska kultury wschodniopomorskiej z grobami skrzynkowymi wyposażonymi
w popielnice twarzowe i domkowe (Obliwice, Garczegorze, Pogorzelice, Janowiczki, Chocielewko,
Kębłowo, Redkowice). Łącznie na obszarze zarejestrowano 135 cmentarzysk. Trwałym
elementem krajobrazu są też grodziska wczesnośredniowieczne w Krępie Kaszubskiej, Białogardzie,
Nowej Wsi Lęborskiej, Darżewie. Pas osadniczy na zapleczu kasztelani białogardzkiej, ciągnący
się od Krępy Kaszubskiej do Nowej Wsi Lęborskiej, charakteryzuje się występowaniem
grodzisk z towarzyszącymi im dużymi osadami przygrodowymi i siecią drobniejszych form
osadniczych. Ważne znaczenie kulturotwórcze mają szlaki handlowe i komunikacyjne
wykorzystujące przewężenie Łeby pod Lęborkiem oraz zabytkowe zespoły urbanistyczne miast
Lęborka i Łeby wraz z poziomami osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Istotne znaczenie
mają relikty Starej Łeby reprezentowane w postaci ruiny XIV-wiecznego kościoła św. Mikołaja,
podziemne relikty miasta; ważne są także relikty hut szkła w Ulinii i Damnicy.
16)
Równina Słupska. Główny trzon osadnictwa pradziejowego stanowi horyzont łużyckopomorski oraz oksywsko-wielbarski, uzupełniony przez osadnictwo z okresu wczesnego
średniowiecza – to ok. 85% zarejestrowanych stanowisk archeologicznych. Osadom towarzyszą
cmentarzyska płaskie oraz kurhanowe, niekiedy skarby oraz znaleziska luźne bez kontekstu
osadniczego. Cechą charakterystyczną krajobrazu kulturowego są 33 cmentarzyska kurhanowe
o różnej zawartości – od pojedynczych rozproszonych kurhanów po cmentarzyska złożone
z kilkudziesięciu obiektów. W okresie halsztackim pojawiają się cmentarzyska z grobami
skrzynkowymi kultury pomorskiej – najbardziej charakterystycznymi dla tożsamości kulturowej
regionu: w gminie Kępice – 4, w gminie Słupsk – 15, w gminie Ustka – 17. Cechą wyróżniającą
osadnictwo tego regionu, o znaczeniu ponadregionalnymi dużym znaczeniu poznawczym dla
Pomorza, jest znaczny udział osadnictwa wczesnośredniowiecznego z wczesnych faz w rejonie
Lulemina, Kończewa, Kuleszewa. Zwarte mikroregiony osadnictwa łużyckiego i wielbarskiego
(zespoły osad i cmentarzysk) mają miejsce w dolinie Moszczeniczki (Gać Leśna, Swołowo,
Gać). Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Moszczeniczki” oraz wsie o zabytkowym
układzie ruralistycznym i zachowanej zabudowie szachulcowej, np. Swołowo, Bierkowo,
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Bruskowo, Gać, stanowią element krajobrazu kulturowego „krainy w kratę”. Zespół osadniczy
złożony z grodziska, cmentarzyska kurhanowego i osad znajduje się w Gaci Leśnej. Osadnictwo
pradziejowe i wczesnośredniowieczne układa się dość równomiernie w dolinach i na stokach
doliny rzeki Słupi z dopływami Brodniczki, Moszczeniczki. Koncentracje w rejonie Swołowa,
Bierkowa, Włynkowa, Siemianic, Bruskowa, Wrześcia, Karzcina, Kończewa, Obłęża, Bięcina,
Damna, Słupska, Krępy Słupskiej wykazują kontynuację osadniczą od horyzontu łużyckopomorskiego i wielbarskiego w zwartych zespołach ruralistycznych, uzupełniając obszar
historycznego krajobrazu osadnictwa wsi o rodowodzie (dotąd) średniowiecznym. W tej części
powiatu jest 168 osad o znaczących walorach krajobrazowych oraz 16 grodzisk. Zachowany
układ urbanistyczny miasta lokacyjnego Słupska ma pradziejowe i wczesnośredniowieczne
poziomy osadnicze oraz grodzisko. W obrębie miasta lokacyjnego rozpoczęto realizację
archeologicznych badań wykopaliskowych.
W zasobach archeologicznych znajdują się stanowiska pochodzące z różnych okresów
chronologicznych, tj. od epoki kamienia do czasów nowożytnych. Do szczególnie ważnych
obiektów archeologicznych o randze ponadregionalnej i spełniających kryteria utworzenia parku
kulturowego zaliczamy:

−

na obszarze Żuław – pracownie bursztyniarskie, jedyne zachowane w Europie zagłębie
bursztynowe datowane na epokę kamienia;

−

na terenie Pobrzeża Kaszubskiego – osadę łowców fok w Rzucewie wraz z jej walorami
krajobrazowymi. Jest to jedyna nad południowym Bałtykiem osada łowców, która może być
eksponowana w formie rezerwatu – parku kulturowego (drugi taki obiekt znajduje się
dopiero na Wyspach Alandzkich);

−

cmentarzyska kurhanowe i z kręgami kamiennymi, położone na tzw. ,,Szlaku wędrówki
Gotów”: Babi Dół – Borcz, Węsiory, Leśno i Odry;

−

na obszarze Wysoczyzny Damnickiej – Megality Łupawskie – jedyny zachowany na Niżu
Europejskim zespół cmentarzysk megalitycznych i osad kultury pucharów lejkowatych
z Rezerwatem Archeologicznym w Runowie (pomnikowy drzewostan bukowy, grodzisko,
cmentarzysko kurhanowe), a także cmentarzysko szkieletowe wczesnośredniowieczne
funkcjonujące od końca starożytności po 2 poł. XI w. w Mikorowie, cmentarzyska gockie
w Głuszynie i Szczypkowicach;

−

na obszarze Pojezierza Kaszubskiego – rynnę Jezior Krępsko i Szczytno z czterema
grodziskami w Krępsku, Gwieździnie, Olszanowie z osadami przygrodowymi oraz osadami
od VI/VII/VIII wieku – do powstania XIII-wiecznej kasztelani szczycieńskiej z siedzibą na
wyspie jeziora Szczytno, cmentarzyskami kultury pomorskiej z popielnicami twarzowymi,
cmentarzyskami kurhanowymi kultury łużyckiej oraz największym na Pomorzu
cmentarzyskiem kurhanowym wczesnośredniowiecznym w Chrząstowie, wyznaczającym
południową granicę jednostki plemiennej;

−

na Pojezierzu Bytowskim – zespół cmentarzysk kultury pomorskiej z osadami, w tym
największe cmentarzysko kultury pomorskiej (ponad 100 grobów skrzynkowych wplecionych
w krajobraz jezior lobeliowych), zespół trzech grodzisk oraz pięciu cmentarzysk
kurhanowych – element szlaku „pomorska strefa kurhanowa”;
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−

na Pobrzeżu Koszalińskim – zespół stanowisk archeologicznych neolitycznych i kultury
wielbarskiej w obrębie wychodni gleb kopalnych na obszarze Słowińskiego Parku
Narodowego z Górą Rowokół, na której znajdują się dwa grodziska, cmentarzysko
szkieletowe kultury wielbarskiej oraz relikty XV-wiecznej kaplicy św. Mikołaja. Miejsce kultu.

Zestawiając materialne, przestrzenne oraz niematerialne walory dziedzictwa
kulturowego województwa7 – na podstawie waloryzacji obejmującej takie czynniki jak nasycenie
zabytkami, ich różnorodność, unikalność, zróżnicowanie form budownictwa tradycyjnego i niwy
siedliskowej, kontynuacja historycznych struktur osadniczych, różnorodność złożonych
zasobów dziedzictwa użytkowego przestrzeni, dominanty kulturowe, zróżnicowanie krajobrazu
kulturowego, obszar typowej formy struktur osadniczych, kontynuację wzorców kultury
regionalnej, zasób historycznych odwołań kulturowych oraz dominanty kultury niematerialnej –
można wyłonić 40 jednostek.
Obszarami kulturowymi o ponadregionalnej randze i wybitnych walorach dziedzictwa
kulturowego są: Ziemia Pucka, Ziemia Pelplińsko-Gniewska, Żuławy Malborskie Wielkie,
Ziemia Wejherowska, Ziemia Kartuska, Ziemia Sztumska.
Obszarami o wysokich walorach dziedzictwa kulturowego są: Ziemia Bytowska,
Żuławy Gdańskie, Ziemia Żukowska, Ziemia Tczewska, Półwysep Helski, Ziemia Lęborska,
Ziemia Czerska, Ziemia Kwidzyńska (wysoczyzna).
Do obszarów o niższych walorach dziedzictwa kulturowego zaliczają się: Ziemia
Słupska (pas leśny), Ziemia Człuchowska (część leśna), Ziemia Chojnicka, Ziemia Świecka
(część leśna), Ziemia Oberlandzka, Przybrzeże Południowego Bałtyku i Zalew Wiślany.

3. Krajobraz – zasoby, zagrożenia i dotychczasowa ochrona
Wymóg ochrony krajobrazu wynika z różnorodnych przepisów prawa krajowego (m.in.
ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), a od
2005 roku został wzmocniony w wyniku ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji
Krajobrazowej Rady Europy, podkreślającej znaczenie krajobrazu jako specyficznego zasobu
środowiska przyrodniczego i kulturowego, który może sprzyjać działalności gospodarczej,
przyczyniać się do tworzenia nowych miejsc pracy, wpływać na kształtowanie lokalnego
dziedzictwa kulturowego, przyczyniać się do zwiększenia dobrobytu i konsolidować społeczności
lokalne oraz regionalne, kształtując jakość życia ludzi. Aby spełniał on te wszystkie funkcje,
krajobraz musi zostać utrzymany w stanie sprzyjającym kreowaniu wysokiej jakości życia, co
można osiągnąć poprzez eliminowanie czynników mu zagrażających oraz przez jego ochronę
i właściwe kształtowanie.
Wartość zasobów krajobrazowych województwa pomorskiego jest wysoka, równocześnie
jednak podlegają one różnorodnym oddziaływaniom człowieka, które mogą wpływać na
zmniejszenie ich wielkości i jakości. Na te zasoby składają się dwie podstawowe grupy walorów:
o charakterze makroprzestrzennym (zajmujące rozległe obszary regionu) oraz mikroprzestrzennym
7

Identyfikacja struktury przyrodniczej i dziedzictwa kulturowego oraz koncepcja przestrzenna ich ochrony i kształtowania
w województwie pomorskim, red. A. Kostarczyk i M. Przewoźniak, Gdańsk 2001.
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(małoobszarowe, liniowe i punktowe). Zasadnicze rysy krajobrazu województwa tworzy
kompozycja naturalnych i sztucznych cech środowiska, wyrażająca się w formach rzeźby terenu
i powiązanej z nią budowy geologicznej, pokrycia (użytkowania) terenu oraz skomponowanego
z nimi historycznego osadnictwa. Z rozmieszczenia i sąsiedztwa tych cech środowiska wynika
występowanie elementów ekspozycji wizualnej i kompozycji krajobrazowej, takich jak: punkty
widokowe, ciągi widokowe, wodne platformy widokowe, widoki panoramiczne miejscowości
i obszarów, wnętrza krajobrazowe. W skali lokalnej, a – w przypadku dużego nagromadzenia –
także w skali regionalnej, krajobraz urozmaicają elementy mikroprzestrzenne: naturalne
(wybrzeża klifowe, strefy wąwozowe, inne tereny o „żywej” rzeźbie, jeziora i oczka wodne)
i kulturowe (w szczególności: zespoły dworsko-parkowe, historyczne zespoły urbanistyczne
i ruralistyczne, krzyżackie założenia zamkowe, drogi alejowe, domy podcieniowe, szkieletowe
kościoły nowożytne, ceglane kościoły gotyckie, wiatraki, porty i przystanie rybackie, kalwarie,
stanowiska archeologiczne kultury gockiej).
Analiza wyżej wymienionych zasobów krajobrazowych wskazała na występowanie
wielu obszarów o wysokiej wartości krajobrazu (Rys. II.6.). Wartości wybitne posiada
północno-wschodnia część Pojezierza Starogardzkiego w obrębie gminy Subkowy i Pelplin.
Bardzo wysoką wartością krajobrazu cechują się Żuławy Malborskie (gminy: Lichnowy, Nowy
Staw, Miłoradz, Malbork, Stare Pole), rozległe obszary na Pojezierzu Iławskim (gminy: Mikołajki
Pomorskie, Prabuty, Stary Dzierzgoń, Sztum), południowa część Pojezierza Kaszubskiego
(gminy: Nowa Karczma, Przywidz, Skarszewy, Somonino, Tczew, Trąbki Wielkie), Wysoczyzna
Żarnowiecka (gminy: Choczewo, Gniewino, Wicko). Bardzo wartościowy krajobraz możemy
także spotkać na dużych obszarach w gminach: Puck, Łęczyce, Dębnica Kaszubska, Kępice,
Dziemiany, Smętowo Graniczne, Gniew i Kwidzyn. Stosunkowo wartościowy krajobraz
dominuje także w północno-zachodniej części województwa (Równina Słupska, Wysoczyzna
Damnicka), na Pojezierzu Bytowskim, Starogardzkim i Kaszubskim (poza suburbanizującą się
strefą na zachód od aglomeracji trójmiejskiej), jak i na Żuławach Gdańskich, w Dolinie
Kwidzyńskiej, na Pojezierzu Iławskim i w zachodniej części Pobrzeża Słowińskiego.
Wartość zasobów krajobrazowych jest obniżana przez działalność człowieka. Ogromny
wpływ ma m.in.: ekspansja zabudowy mieszkaniowej i towarzyszącej na podmiejskie tereny
otwarte, wprowadzanie zabudowy turystyczno-wypoczynkowej na tereny atrakcyjnych
krajobrazowo, zmiany pierwotnej struktury agrarnej użytków rolnych (nadmierne rozdrabnianie
niezgodne z historycznymi podziałami), zmiany formy wykorzystania użytków zielonych na
inne rolnicze, leśne lub osadnicze, realizowanie lub planowanie lokalizacji farm wiatrowych,
odkrywkowa eksploatacja surowców mineralnych, nagminne stosowanie pretensjonalnych form
architektonicznych we współczesnej zabudowie, wycinanie drzew wzdłuż dróg alejowych,
regulacja rzek i potoków, wprowadzanie napowietrznych przesyłowych linii energetycznych.
Analiza przekształceń krajobrazu w ujęciu przestrzennym wykazała, że najsilniej zagrożony jest
krajobraz Żuław Malborskich i Gdańskich (gminy: Suchy Dąb, Pszczółki, Ostaszewo, Lichnowy,
Nowy Staw, Miłoradz, Malbork, Stare Pole), Równiny Słupskiej (gminy: Kobylnica, Słupsk,
Ustka), gmin Mikołajki Pomorskie i północnej części Prabut na Pojezierzu Iławskim oraz części
Pradoliny Redy i Łeby (gminy Łęczyce i Wejherowo) oraz wschodniej części Pojezierza
Kaszubskiego (gminy Żukowo, Przodkowo). Duże zagrożenia dla krajobrazu występują także
na Wysoczyźnie Damnickiej (gminy: Słupsk, Damnica, Potęgowo), w południowej części Pojezierza
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Kaszubskiego (gminy: Somonino, Nowa Karczma, Skarszewy, Trąbki Wielkie), a także w gminach:
Chojnice, Czersk, Tuchomie, Lipusz, Nowa Wieś Lęborska, Choczewo, Gniewino, Krokowa,
Puck, Władysławowo, Jastarnia, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Nowy Dwór
Gdański, Smętowo Graniczne, Kwidzyn, Sadlinki i Gardeja. Liczne zagrożenia występują na
mniejszych obszarach także w wielu innych gminach województwa.
Konfrontując wartość zasobów krajobrazowych województwa z natężeniem zagrożeń
krajobrazu, wydzielono 49 obszarów priorytetowych dla działań w zakresie ochrony i kształtowania
krajobrazu, zajmujących około połowy obszaru województwa pomorskiego (Rys. II.6.).
Dotychczas utworzone formy ochrony krajobrazu, takie jak parki krajobrazowe, obszary chronionego
krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz krajobrazowe rezerwaty przyrody, a także
obszarowe wpisy do rejestru zabytków, w znacznym stopniu nie obejmują terenów o najwyższym
priorytecie dla ochrony krajobrazu (obszary o numerach 1–10). Szczególne niedobory istnieją
w zakresie form ochrony powoływanych na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, gdyż dotychczas w województwie pomorskim nie utworzono żadnego rezerwatu
kulturowego i zaledwie jeden park (Twierdza Gdańsk), a wpisy historycznych zespołów
urbanistycznych i ruralistycznych do rejestru zabytków są zdecydowanie za mało liczne
w stosunku do potrzeb. Sytuacja ta powinna szybko ulec poprawie.
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CZĘŚĆ III – Gospodarka
(Anna Golędzinowska, Mirosława Hałuzo, Jaromar Łukowicz, Jakub Pietruszewski)

1. Przestrzeń gospodarcza
W latach 2000–2004 zmiany w gospodarce wynikały z kontynuacji wdrażania zasad
i mechanizmów gospodarki rynkowej, polegających przede wszystkim na: przekształceniach
własnościowych, wprowadzaniu nowych technologii i nowych metod zarządzania oraz
tworzeniu warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Przekształcenia te objęły
także sektor otoczenia biznesu oraz wzrost roli samorządu terytorialnego w kreowaniu warunków
do rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw. Efekty odzwierciedlają się również w zmianach
rozmieszczenia przestrzennego działalności gospodarczej i w zagospodarowaniu przestrzennym.

1.1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne
Do podstawowych wskaźników makroekonomicznych świadczących o stanie gospodarki
regionu należą: Produkt Krajowy Brutto na osobę, produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca,
wartość dodana brutto na 1 mieszkańca.
Stan gospodarki województwa pod względem tej grupy wskaźników stawia
województwo pomorskie w czołówce województw. Wartość PKB na mieszkańca w roku 2003
wyniosła 20.929 zł (stabilna piąta pozycja, za województwami: mazowieckim, śląskim,
wielkopolskim i dolnośląskim). Poziom PKB w województwie pomorskim na 1 mieszkańca jest
nieco niższy od średniej krajowej i w roku 2003 wyniósł 98,0%. Analiza dynamiki PKB, jak
również wartości dodanej brutto, wskazują na systematyczny wzrost obu wskaźników.
Produkcja sprzedana przemysłu na jednego mieszkańca charakteryzuje się systematycznym
wzrostem wartości wskaźnika, lecz dynamika przyrostu w roku 2004 była znacznie mniejsza
i wynosiła 12% w stosunku do roku 2000, kiedy wzrost wyniósł nieco ponad 30% w stosunku
do roku poprzedniego.
Pod względem produkcji sprzedanej przemysłu na mieszkańca w roku 2004 pomorskie
uplasowało się na czwartej pozycji za mazowieckim, śląskim i wielkopolskim, z wynikiem
18.125 zł – wartość ta stanowiła 101,86% średniej krajowej1. Wysoką piątą pozycję odnotowano
także przy wskaźniku wartości dodanej brutto na 1 pracującego – 58.268 zł. Wartość ta lokowała
województwo tuż za mazowieckim, śląskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim, i podobnie
jak produkcja sprzedana przemysłu stanowiła 106,4% średniej krajowej. Wskaźniki te, choć
obrazują wyniki w skali całego województwa, są odzwierciedleniem wzrostu gospodarczego
mającego miejsce w obszarach centralnych poszczególnych regionów, które mimo problemów
społeczno-gospodarczych szybciej przyjmują trendy gospodarcze, a dzięki szybszemu wdrażaniu
nowych technologii stają się bardziej konkurencyjne. Analiza dynamiki zmian produkcji
1

Rocznik Statystyczny Województw, GUS, Warszawa 2004.
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sprzedanej przemysłu wskazuje na trwały wzrost, który w okresie 2000–2004 wyniósł ponad
50%, przy czym jego tempo wyraźnie spadło po roku 2000, co wiązać należy ze stagnacją
gospodarki, niskim wzrostem gospodarczym i kryzysem finansów publicznych.
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Wykres III.1. Dynamika zmian produkcji sprzedanej przemysłu w województwie pomorskim w latach 2000–2004.
Opracowanie na podstawie: Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, US, Gdańsk.

Podstawowym wskaźnikiem obrazującym poziom rozwoju gospodarczego w podregionach
(NUTS3) jest Produkt Krajowy Brutto. Najwyższy wskaźnik PKB per capita notuje się
w podregionie Trójmiasta, najniższy w podregionie słupskim. Rozpiętość między podregionami
w latach 2000–20032 była znaczna i kształtowała się na poziomie 71,6–79,0 w podregionach
gdańskim i słupskim do 144,6–153,2 w Trójmieście.
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Wykres III.2. Produkt Krajowy Brutto w podregionach NTS3 w województwie pomorskim w latach 2000–2003.
Opracowanie na podstawie: Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2003, 2004, 2005, US, Gdańsk.

Analiza powyższych wskaźników na poziomie NTS 3 pozwala postawić tezę, że ogólna
dobra sytuacja gospodarcza województwa, widoczna we wskaźnikach agregowanych na poziomie
2

Dane dotyczące PKB są publikowane i udostępniane z dwuletnim opóźnieniem.
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NTS 2, jest wynikiem potencjału gospodarczego skumulowanego w Trójmieście jako centralnym
ośrodku kształtującego się obszaru metropolitalnego.

2003

16556
16140

2002

15340
14404

29719

28105
13327
12985

2001

26834
11399
11965

2000

24376

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

w PLN

Trójmiasto

gdański

słupski

Wykres III.3. Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca w podregionach NTS3 w województwie pomorskim
w latach 2000–2003.
Opracowanie na podstawie: Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2003, 2004, 2005, US, Gdańsk.

1.2. Struktura zatrudnienia
Województwo pomorskie – w porównaniu z innymi – jest stosunkowo niewielkim
obszarem aktywności gospodarczej mierzonej liczbą pracujących. Pracę w roku 2000 posiadało
ponad 740 tys. osób3, co stanowiło 5,62% ogółu pracujących w kraju.
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Wykres III.4. Liczba osób zatrudnionych i zarejestrowanych jako bezrobotne w województwie pomorskim
w latach 2000–2004.
Opracowanie na podst.: Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, US, Gdańsk.

Dane dla roku 2000 i 2001 szacują liczbę zatrudnionych w rolnictwie na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego
1996. Dla lat 2002–2004 opierają się na szacunkach wynikających z Narodowego Spisu Powszechnego 2002.
3
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Analiza zmiany poziomu zatrudnienia pokazuje wyraźny wzrost osób zarejestrowanych
jako bezrobotne w latach 2000–2002. Jest to efekt kryzysu finansów publicznych i wywołanego
nim kryzysu gospodarczego. Od roku 2003 następuje poprawa na rynku pracy w województwie.
Liczba osób pozostających jako bezrobotne w roku 2004 wyniosła prawie 180 tys. Choć tendencja
jest spadkowa, to liczba bezrobotnych jest wyższa w stosunku do roku 2000 o prawie 30 tys.
Z analizy powyższych wskaźników makroekonomicznych można wywnioskować,
że względnie wysokie pozycje województwa pomorskiego przy małej liczbie pracujących
osiągane są dzięki dużej wydajności pracy oraz występowaniu w strukturze gospodarki działów
tworzących wysoką wartość dodaną, np.: handel i naprawy, obsługa nieruchomości i firm czy
transport, branże chemiczne.
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O wzroście wydajności pracy świadczy również wartość produkcji sprzedanej
przemysłu na jednego zatrudnionego w przemyśle (Wykres III.5.). W okresie 2000–2004
wzrosła ona o prawie 44%, przy czym największy wzrost wystąpił w roku 2004 – o 19%.
O nowoczesności i możliwościach dynamicznego rozwoju gospodarki decydują przede
wszystkim zmiany jakościowe, w tym przemiany strukturalne, tj. takie, które prowadzą do
wykształcenia się struktur charakteryzujących gospodarki państw rozwiniętych. W przypadku
struktury zatrudnienia dotyczy to proporcji między zatrudnieniem w sektorach rolnictwa,
przemysłu i usług. W Polsce zmiany w zakresie sektorowych przesunięć strukturalnych
widoczne są od lat 90., dążąc do osiągnięcia takiej struktury, jak w państwach rozwiniętych.
Gospodarka województwa pomorskiego pod względem liczby pracujących jest
zdominowana przez sektor usług, w którym w roku 2004 pracowało 60,6% ogółu zatrudnionych
(średnia w kraju 54,4%) (Rys. III.1.). Udział rolnictwa w liczbie pracujących kształtuje się na
poziomie 9,5% (średnia krajowa 17,3%), co w porównaniu z innymi regionami oznacza
mniejsze „znaczenie” rolnictwa w strukturze zatrudnienia. Przemysł – z uwagi na nadmorskie
położenie warunkujące lokalizację wielu branż, w tym chemicznej, budowy okrętów a także
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przetwórstwo rolno-spożywcze – nadal zajmuje drugą pozycję w strukturze zatrudnienia, choć
liczba zatrudnionych w tym sektorze systematycznie spada.
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1.3. Aktywność gospodarcza
W roku 2000 w województwie pomorskim funkcjonowały 199.352 podmioty
gospodarcze, z czego 77% stanowiły zakłady osób fizycznych. Pozostałe 23% to osoby prawne
(przedsiębiorstwa państwowe, samorządowe, spółdzielnie i spółki prawa handlowego). W roku
2004 liczba podmiotów wzrosła do 223.047, z czego nieco ponad 75% stanowiły zakłady osób
fizycznych4 (Rys. III.2.).
Dla zobrazowania zróżnicowania przestrzennego aktywności gospodarczej posłużono
się liczbą jednostek zarejestrowanych w REGON na 1000 mieszkańców. Z analizy tego
wskaźnika wynika, że najwyższą wartością charakteryzują się miejskie gminy nadmorskie: Łeba
333,59; Krynica Morska 310,32; Jastarnia 262,25; Władysławowo 251,85, w których większość
podmiotów gospodarczych związanych jest z obsługą ruchu turystycznego. Ponadto wysokie
wskaźniki odnotowano także w Sopocie, Ustce, Słupsku, Gdańsku i Gdyni oraz okolicznych
miastach położonych wokół aglomeracji Trójmiasta. Wysoką wartość odnotowano także
w mieście Człuchów.
Najniższym wskaźnikiem aktywności charakteryzowały się gminy: Nowy Staw –
32,44; Prabuty – 33,69; Debrzno – 34,37; Sadlinki – 35,53.
Z analizy struktury rodzajów działalności gospodarczej podmiotów zarejestrowanych
w REGON wynika, że najwięcej działa w usługach rynkowych – 68,4%; w przemyśle
i budownictwie – 22,6%. Usługi nierynkowe oraz rolnictwo stanowią odpowiednio 6,3 i 2,7%
podmiotów.

4

Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2002, 2004, US, Gdańsk.
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2. Wyróżnione działy produkcji i usług
2.1. Gospodarka rolna i przetwórstwo rolno-spożywcze
Działem gospodarki bardzo silnie uzależnionym od warunków naturalnych jest
rolnictwo. Szczególny wpływ wywierają gleby, klimat i ukształtowanie terenu. Warunki te
wpływają na rodzaj użytkowania ziemi i intensywność produkcji rolnej5.

Użytkowanie gruntów rolnych
Powierzchnia geodezyjna użytków rolnych (UR) województwa pomorskiego wg stanu
na dzień 1.01.2005 r. wynosiła 942.562 ha ogółem, co stanowiło 51,53% całkowitej powierzchni
województwa. W porównaniu ze stanem na dzień 1.01.2001 r. powierzchnia użytków rolnych
zwiększyła się o 35,5 tys. ha, zaś jej udział w strukturze wzrósł o 1,94 pkt. proc. Ten pozorny
przyrost powierzchni i udziału użytków rolnych jest jedynie wynikiem zmian w sposobie
grupowania niektórych użytków gruntowych wprowadzonym w 2001 r. zgodnie z ustawą Prawo
geodezyjne i kartograficzne6. Z tego względu ocenę przeobrażeń, jakie zaszły w badanym
okresie w wielkości powierzchni przestrzeni rolniczej, zawężono do porównywalnej grupy
użytków rolnych, tj.: gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych – na tle drugiej
współdominującej w przestrzeni województwa grupy użytków, jaką stanowią grunty leśne. Z
analizy wynika, że podstawowa część powierzchni rolniczej zmalała, zaś największą dynamikę
spadku zaobserwowano w obrębie sadów i pastwisk trwałych. Jednocześnie nastąpił przyrost
powierzchni lasów i ich udziału w strukturze.
Tabela.III.1. Powierzchnia geodezyjna oraz zmiany w strukturze użytkowania wybranych użytków gruntowych
w latach 2001–2004 w województwie pomorskim.
Dynamika zmian
01.01.2001
01.01.2005
w powierzchni
Wyszczególnienie
geodezyjnej
ha
%
ha
%
2001 = 100
Powierzchnia geodezyjna ogółem
1 829 288
100,00
1 829 288
100,00
100,00
Grunty orne, sady, łąki i pastwiska
907 073
49,59
906 747
49,56
99,96
trwałe
w tym: grunty orne
703 401
38,45
708 075
38,71
100,66
sady
5 950
0,33
5 470
0,30
91,93
łąki trwałe
119 680
6,54
117 055
6,40
97,86
pastwiska trwałe
78 042
4,27
76 147
4,16
97,81
Grunty leśne oraz zadrzewione
665 178
36,36
676 976
37,01
101,77
w tym: lasy
Grunty pozostałe

657 327

35,93

669 274

36,59

101,82

257 037

14,05

245 565

13,43

95,54

Źródło: Ochrona Środowiska 2002, 2005, GUS, Warszawa – na podstawie danych GUGiK.

W przekroju powiatów i gmin województwa pomorskiego widoczne jest duże
zróżnicowanie udziału poszczególnych form użytkowania. Jest ono przede wszystkim wynikiem
Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej województwa pomorskiego została omówiona w Opracowaniu
ekofizjograficznym województwa pomorskiego, red. J. Czochański, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2005.
6
Do użytków rolnych w rozumieniu nowych przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zalicza się obecnie:
grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe oraz dodatkowo: grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami oraz
rowy (zob. przypis w cz. VIII: Rozdział 4.1. Zmiany użytkowania terenu).
5
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zróżnicowań przyrodniczych, w tym szczególnie jakości gleb. Znaczącą rolę odgrywa tu także
przeszłość historyczna i tradycje gospodarowania rolniczego (Kaszuby, Kociewie). Wielkość
powierzchni geodezyjnej zajmowanej przez podstawowe formy użytkowania gruntów
w powiatach oraz ich wzajemne relacje odzwierciedlają przestrzenną dominację podstawowych
funkcji – rolnej i leśnej.
Rolnicze użytkowanie terenu dominuje w rejonach występowania najlepszych gleb –
tj. w powiatach: malborskim, sztumskim, nowodworskim, tczewskim, kwidzyńskim, gdańskim,
słupskim oraz puckim. Do niedawna były to tereny przewagi wielkoobszarowego rolnictwa
uspołecznionego. Największym odsetkiem użytków rolnych charakteryzują się gminy żuławskie
i części Powiśla (śr. 70–90% pow. gminy). Rolniczy charakter posiada także większość obszaru
Pojezierza Kaszubskiego (szczególnie w pow. kartuskim), gdzie mimo słabych gleb funkcja
rolna tradycyjnie utrzymywana jest w rozdrobnionych gospodarstwach rodzinnych. Zasadniczo
odmienny sposób użytkowania cechuje obszary środkowo-zachodniej części regionu, gdzie
występują znaczne ograniczenia dla rolnictwa – na obszarze powiatów: bytowskiego,
chojnickiego, kościerskiego oraz północnej części powiatu człuchowskiego (Równina
Charzykowska i Bory Tucholskie). Dominacja bardzo słabych gleb oraz konfiguracja terenu
zadecydowała tu o leśnym sposobie wykorzystania gruntów, co wpłynęło na intensywny rozwój
gospodarki leśnej. W gminach położonych na obszarze Borów Tucholskich odsetek użytków
rolnych wynosi średnio zaledwie 20–25%. (Przestrzenny rozkład użytków rolnych w układzie
gminnym obrazuje Rys. III.3.).
Wg Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2002), w użytkowaniu 76,7 tys. gospodarstw
rolnych, mających swoją siedzibę na obszarze województwa pomorskiego, znajdowało się
1031,3 tys. ha gruntów ogółem, w tym 869,6 tys. ha użytków rolnych7, z tego:
−
−

794,6 tys. ha, tj. 91,4%, stanowiły użytki rolne w sektorze prywatnym,
75,0 tys. ha (8,6%) znajdowało się w sektorze publicznym8.

Tabela III. 2. Użytki rolne będące w użytkowaniu gospodarstw rolnych 9 w latach 1996– 2002 w województwie
pomorskim (stan w czerwcu).
Dynamika zmian Struktura UR
Struktura UR
powierzchni
w 1996 r.
w 2002 r.
1996 r. = 100
Użytki rolne:
884 560
869 624
98,31
100,00
100,00
grunty orne
714 887
709 675
99,27
80,82
81,61
sady
4 626
3 395
73,39
0,52
0,39
łąki trwałe
104 887
104 434
99,57
11,86
12,01
pastwiska trwałe
60 160
52 120
86,63
6,80
5,99
Opracowanie na podst.: PSR 2002 – Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich.
Województwo pomorskie, US, Gdańsk 2003.
Wyszczególnienie

1996
(ha)

2002
(ha)

W porównaniu z wynikami poprzedniego spisu (PSR 1996) powierzchnia użytkowana
przez rolników województwa zmniejszyła się ogółem o blisko 11 tys. ha (1,0%), zaś przestrzeń

Według metodologii GUS przyjętej przy przeprowadzaniu spisu rolnego, do użytków rolnych zaliczono wyłącznie
grunty orne, sady, łąki trwałe i pastwiska trwałe.
8
Wyniki PSR 2002 Systematyka gospodarstw rolnych w woj. pomorskim, US, Gdańsk.
9
Grupowanie gospodarstw rolnych wg siedziby użytkownika.
7
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rolnicza o 1,7%. Jest to spowodowane m.in. zalesianiem najsłabszych gruntów rolnych oraz ich
wyłączaniem na cele nierolnicze i nieleśne.
W powierzchni ogólnej gospodarstw użytki rolne stanowiły 84,3% (śr. w Polsce
87,4%). Niższy niż średnio w kraju udział użytków rolnych w gospodarstwach spowodowany
jest większym udziałem lasów i jezior prywatnych, głównie w gospodarstwach położonych
w środkowej części województwa (na terenach pojezierzy i Borów Tucholskich). W strukturze
użytków rolnych gospodarstw dominują grunty orne, które stanowią 81,61%. Ich udział
w stosunku do roku 1996, mimo ogólnego zmniejszenia powierzchni UR, wzrósł o 0,79%,
głównie z powodu drastycznego zmniejszenia powierzchni i udziału pastwisk trwałych
zagospodarowanych rolniczo. Pozostałe zmiany w strukturze użytków rolnych będących
w użytkowaniu gospodarstw przedstawia Tabela III.2.

Władanie użytkami rolnymi
W okresie 1.01.2001–1.01.2005 r. w strukturze władania użytkami rolnymi zaszły
następujące zmiany i tendencje:
−

udział użytków rolnych we władaniu Skarbu Państwa na obszarze województwa zmniejszył się
z 28,8% do 23,1%, zaś udział użytków rolnych w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych
(ANR) odpowiednio – z 24,8% do 19,1%.

−

udział użytków rolnych we władaniu osób fizycznych wzrósł z 64,0% do 67,7%,

−

udział użytków rolnych we władaniu spółdzielni zmniejszył się z 0,9% do 0,4%,

−

struktura władania użytkami rolnymi wykazuje bardzo duże różnice w przestrzeni
województwa (Rys. III.4.). W 2005 r. odsetek użytków rolnych w zasobie ANR wahał się
od 0,0% w gminach Szemud, Chmielno i Pszczółki – do 62% w gminie Damnica. Na
przestrzenny rozkład władania użytkami rolnymi wywarły wpływ zaszłości historyczne.
Grunty rolne Skarbu Państwa, mimo prowadzonych procesów prywatyzacyjnych, nadal
koncentrują się na terenach gmin popegeerowskich, głównie w zachodniej części regionu,
gdzie stanowią od 40–60% UR (przy czym coraz większa ich część znajduje się w dzierżawie).
W odniesieniu do powiatów, największy odsetek użytków rolnych we władaniu Skarbu
Państwa występuje w powiatach: słupskim (powyżej 40%), człuchowskim i lęborskim
(powyżej 30% powierzchni użytków rolnych powiatu),

−

w niedużym lub wręcz znikomym stopniu użytki rolne Skarbu Państwa występują na terenach
Kaszub i Kociewia oraz w niektórych gminach Żuław i Powiśla (o daleko posuniętym
stopniu prywatyzacji przestrzeni rolniczej). Na terenach tych dominują grunty rolne we
władaniu osób fizycznych: w powiatach kartuskim i kościerskim – powyżej 90%, starogardzkim
i wejherowskim – powyżej 80% UR.

−

w połowie 2004 r. w zasobie ANR w Gdańsku pozostawało jeszcze blisko 27,7 tys. ha
dyspozycyjnych użytków rolnych przeznaczonych do zagospodarowania rolniczego, z tego:
15,3 tys. gruntów ornych i 12,4 tys. trwałych użytków zielonych. Blisko 38% tego areału
znajdowało się na obszarze powiatu słupskiego (10,4 tys. ha), 13% – bytowskiego (3,5 tys.
ha) i 12% – człuchowskiego (3,3 tys. ha).

−

w związku z możliwością uzyskania dopłat rolniczych, obserwuje się bardzo duży wzrost
zainteresowania dodatkowym zakupem lub dzierżawą gruntów rolnych z zasobu ANR.
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Według opinii ANR w Gdańsku, brak w wielu gminach aktualnych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, a także aktualnych studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, znacznie utrudnia realizację sprzedaży nieruchomości.
Jest to związane z brakiem możliwości określenia właściwej funkcji nieruchomości, a co za
tym idzie – ustalenia jej wartości.

Struktura gospodarstw rolnych
W porównaniu z wynikami PSR 1996, liczba gospodarstw rolnych mających siedzibę
na obszarze województwa pomorskiego w roku 2002 zmniejszyła się z 84,6 tys. do 76,7 tys., tj.
o 9,3%. W latach 1996–2002 zmieniła się struktura agrarna:
2%
13%

do 1 ha
30%
10%

1 – 5 ha
5 – 10 ha
10 – 15 ha
15 – 50 ha

14%

50 ha i więcej
31%

Wykres III.7. Struktura agrarna gospodarstw rolnych ogółem w województwie pomorskim.
Źródło: Gospodarstwa rolne według grup obszarowych, PSR 2002, US, Gdańsk 2003.

W okresie 1996-2002 można stwierdzić, że w strukturze obszarowej gospodarstw
województwa pomorskiego zarysowały się następujące zmiany:
−

wzrost udziału liczby gospodarstw małych (1–5 ha UR) – zwłaszcza w powiatach grodzkich,
na terenach miast i gmin podmiejskich oraz na obszarach atrakcyjnych turystycznie
(zwłaszcza w powiatach: bytowskim, człuchowskim, słupskim i lęborskim oraz, w mniejszym
stopniu: kartuskim, kościerskim, wejherowskim i gdańskim). Odwrotne tendencje
odnotowano na terenie powiatów posiadających najlepsze warunki do produkcji rolnej:
nowodworskiego, malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego i tczewskiego, a także
starogardzkiego, chojnickiego i puckiego, gdzie liczba gospodarstw 1–5 ha uległa
znacznemu zmniejszeniu (Rys. III.5.),

−

spadek udziału liczby gospodarstw średnich (10–15 ha UR) – uwidocznił się we
wszystkich powiatach województwa, szczególnie zaś w malborskim, nowodworskim,
sztumskim oraz kwidzyńskim, tczewskim i puckim. Najwolniej proces ubywania gospodarstw
średnich przebiegał w rejonach rolnictwa tradycyjnego – w powiatach bytowskim, kartuskim,
wejherowskim oraz kościerskim i chojnickim,

−

wzrost udziału liczby gospodarstw dużych oraz powiększanie zajmowanej przez nie
powierzchni użytków rolnych – najdynamiczniej proces ten przebiegał w powiatach
żuławskich: nowodworskim, malborskim i tczewskim, gdzie zanotowano zarówno przyrost
liczby dużych gospodarstw, jak i ich powierzchni, a także w powiatach: sztumskim,
człuchowskim, puckim i kartuskim (przyrost powierzchni),
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−

wzrost średniej powierzchni gospodarstw ogółem (13,4 ha, w tym 11,3 ha UR), w tym
w grupie indywidualnych gospodarstw rolnych (odpowiednio 14,9 ha, w tym 12,9 ha
UR) – tendencja do powiększania średniej uwidoczniła się na w prawie całym obszarze
województwa, z wyjątkiem powiatów: słupskiego, lęborskiego, bytowskiego i gdańskiego,
co ma ścisły związek z opisanym wyżej wzrostem liczby gospodarstw małych i bardzo
małych. Powiększanie się średniej powierzchni gospodarstwa najdynamiczniej przebiegało
na obszarze powiatów położonych we wschodniej części regionu oraz w powiatach
człuchowskim i chojnickim. Na terenie powiatów o przewadze tradycyjnej gospodarki
rodzinnej obserwuje się wzrost bardzo powolny lub stagnację.
− średnia powierzchnia indywidualnego gospodarstwa rolnego powiększyła się o 0,7 ha
użytków rolnych. Największa dynamika wzrostu powierzchni tych gospodarstw uwidoczniła
się wśród użytkowników zamieszkałych na terenie gmin powiatów: malborskiego, sztumskiego,
kwidzyńskiego (śr. o ok. 30–40%) oraz Sopotu (o 105%) i Gdyni (o 73%). Ujemną dynamikę
wzrostu średniej powierzchni wykazały gospodarstwa użytkowane przez mieszkańców
powiatów położonych w rejonach turystycznie atrakcyjnych lub posiadających duży udział
terenów podmiejskich (bytowski, kościerski, gdański, słupski, lęborski, Słupsk), co związane jest
ze wspomnianym gwałtownym przyrostem na tych terenach udziału małych gospodarstw,
o powierzchni 1–5 ha UR.

Przetwórstwo rolne
Ponieważ dostawcami podstawowych surowców przetwórstwa rolnego są liczne,
w większości małe gospodarstwa, niewielki jest stopień specjalizacji ich produkcji. Budowa
dużych zakładów łączy się ze znacznym udziałem kosztów transportu w kosztach własnych
produkcji, co często przekracza korzyści związane ze zwiększeniem skali produkcji. Wydłużenie
odległości i czasu transportu niektórych surowców powoduje ponadto straty na skutek ubytków
lub obniżenia jakości surowca. Wszystko to ma szczególnie duże znaczenie dla zakładów
przetwarzających surowce nietrwałe, a także zakładów charakteryzujących się dużym zużyciem
surowców na jednostkę wyrobu. Większym zróżnicowaniem skali produkcji odznaczają się
zakłady o lokalizacji konsumpcyjnej. Dla dużych rynków zbytu, którymi są duże miasta lub
aglomeracja, opłacalna jest budowa dużych zakładów. Lokalizację rynkową mają też zakłady
przetwarzające surowce nienadające się do dłuższego transportu i magazynowania.
Poszczególne branże przemysłu spożywczego, w zależności od stopnia powiązania
lokalizacji ich zakładów z bazą surowcową lub rynkami zbytu, można podzielić na kilka grup.
Do grupy ściśle związanych z bazą surowcowa należą przemysł cukrowniczy i ziemniaczany (ze
względu na duże zużycie surowców na jednostkę wyrobu gotowego), owocowo-warzywny
(nietrwałość wielu surowców, znaczna utrata wagi surowców w trakcie ich przewożenia), rybny
(bardzo nietrwały surowiec). Opisane powyżej cechy lokalizacji zakładów przetwórstwa
spożywczego są charakterystyczne dla województwa pomorskiego. Zlokalizowane są w nim:
− cztery cukrownie: w Pruszczu Gdańskim (niepracująca), Malborku i Nowym Stawie należące
do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz w Pelplinie (niepracująca) należąca do Grupy British
Sugar Overseas;
− zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego są zlokalizowane w Gdańsku, Kartuzach,
Kościerzynie, Kwidzynie, Miłobądzu, Pruszczu Gdańskim, Rumi, Tczewie.
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Zakładami wykazującymi powiązania lokalizacyjne z bazą surowcową oraz rynkami
zbytu są też obiekty przemysłu mleczarskiego, mięsnego, olejarskiego, młynar skiego.
W przemysłach mięsnym i mleczarskim zakłady produkcyjne zlokalizowane są w miarę
równomiernie. W województwie pomorskim jest ponad 100 zakładów przetwórstwa mięsnego.
Rozmieszczenie ich jest zorientowane głównie na lokalne rynki zbytu. Największe są w Chojnicach,
Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Wejherowie.
Przetwórstwem mleka zajmuje się około 30 zakładów. Największe położone są w Gdańsku,
Nowym Dworze Gdańskim, Chojnicach, Miastku, Kobylnicy k. Słupska, Człuchowie oraz
Starogardzie Gdańskim. Przemysł olejarski reprezentowany jest w Polsce przez zaledwie kilka
zakładów, zlokalizowanych zarówno przy dużych rynkach zbytu, jak i w ośrodkach położonych
na terenach obfitujących w uprawę rzepaku. Jeden z zakładów olejarskich znajduje się w Gdańsku.
Przemysł młynarski wykazuje duży stopień powiązania z bazą surowcową. W województwie
pomorskim występuje ponad 40 zakładów branży zbożowo-młynarskiej, w tym również zakłady
zajmujące się przechowalnictwem zboża. Największe z nich są w Malborku, Kwidzynie,
Prabutach, Człuchowie, Lęborku i Włynkówku. Lokalizacje te wynikają bezpośrednio z sąsiedztwa
terenów uprawowych. Przemysł browarniczy i spirytusowy wymaga lokalizacji w miejscach,
gdzie możliwe jest pozyskanie wody o wysokich walorach smakowych i chemicznych.
W województwie pomorskim działa jeden zakład produkcji alkoholu – w Starogardzie Gdańskim
oraz istnieją cztery zakłady browarnicze – w Gdańsku (nie funkcjonuje), Bytowie, Bielkówku
k. Kolbud i Słupsku.
Kolejna grupa branż przemysłu spożywczego jest uzależniona od konsumpcyjnej
lokalizacji. Do branż tych należą przemysł cukierniczy, piekarniczy, chłodniczy i garmażeryjny.
Największa koncentracja tego typu zakładów występuje w Gdańsku, Gdyni i Słupsku.
Występuje tu duża konkurencja i podaż na rynku.
Ostatnich kilkanaście lat przyniosło ogromny postęp w technologiach produkcji,
konserwowania, przechowalnictwa i w funkcjonowaniu transportu. Ma to duży wpływ na warunki
lokalizacji obiektów produkcji przemysłu spożywczego. Opisane powyżej czynniki lokalizacji
nie odgrywają już tak wielkiej roli. W związku z tym na rynkach w województwie pomorskim
pojawiają się produkty mleczarskie, mięsne oraz piekarnicze z centralnej czy wschodniej Polski.
Biomasa, głównie biomasa roślinna, ma duże znaczenie dla produkcji energii ze źródeł
nieodnawialnych. Produkcja paliw opartych na przetwórstwie biomasy kreuje nową gałąź
gospodarki, wymagającą dużych nakładów pracy (m.in. przy zakładaniu i pielęgnacji plantacji
energetycznych, zbiorze i transporcie biomasy, przygotowaniu jej do przerobu itp.), a więc wiąże
się on z powstawaniem nowych miejsc pracy – głównie na obszarach wiejskich. W województwie
pomorskim produkcja biopaliw jako komponentów do paliw płynnych i stałych, podobnie jak
i w całej Polsce, nie jest rozwinięta. Szersze ich wykorzystanie jako komponentów paliw płynnych
może nastąpić w Polsce dopiero w 2007 roku. Obecnie jednym z producentów jest Rafineria
Gdańska wytwarzająca biokomponenty do produkcji benzyn silnikowych. W województwie
rozwijają się także zakłady zajmujące się pozyskiwaniem zrębka tartacznego oraz słomy
i przerabianiem ich na ekologiczne paliwo w postaci cylindrycznego brykietu i pellet.
Zlokalizowane są one w gminach Czarna Woda (EnBio), Kościerzyna (SYLVA), Starogard
Gdański (Graso).
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2.2. Gospodarka leśna
Lasy województwa pomorskiego zajmowały w roku 2004 łącznie nieco ponad 669 tys. ha10,
co stanowiło 36,4% jego powierzchni, w stosunku do roku 2000 wzrosło o 0,4%. Pod względem
lesistości województwo zajmuje 3 miejsce w kraju, po lubuskim i podkarpackim. Lasy
rozmieszczone są w przestrzeni województwa nierównomiernie (Rys. III.6.) – największe
i najbardziej zwarte kompleksy występują w części zachodniej i środkowej. Największą
lesistością – ponad 45% całkowitej powierzchni geodezyjnej – charakteryzują się powiaty:
chojnicki, bytowski, kościerski, lęborski, człuchowski oraz miasta Sopot i Gdynia, najmniejszą
powiaty nadwiślańskie: malborski i nowodworski – poniżej 10% powierzchni geodezyjnej.
W województwie występuje sprzyjająca gospodarce leśnej struktura własności.
586.059 ha zajmują lasy publiczne, stanowiące 89,6% powierzchni gruntów leśnych zalesionych.
560.566 ha (87% ich powierzchni) jest w zarządzie Lasów Państwowych. Pozostałą część – 68.088
ha – stanowią lasy prywatne. Znaczące powierzchnie lasów prywatnych skupiają się w środkowej
i południowej części województwa (Rys. III.7.). W centralnej części województwa – szczególnie
na obszarze Pojezierza Kaszubskiego i północnej części Borów Tucholskich − zaznacza się
wyraźnie duży odsetek udziału lasów prywatnych osiągający maksymalnie do 60% drzewostanów
w gminie.
Ważnym elementem w gospodarce leśnej są Leśne Kompleksy Promocyjne (LKP) −
utworzone dla promocji proekologicznej polityki i gospodarki leśnej oraz edukacji. Obejmują
one większe, możliwie zwarte obszary leśne, wchodzące w skład jednego lub kilku nadleśnictw
LKP są jednostkami funkcjonalnymi, nieposiadającymi odrębnej administracji, sprawują ją,
bowiem (pod nadzorem regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) wchodzące w ich skład
nadleśnictwa. Na obszarze województwa pomorskiego ustanowiono 3 LKP: Lasy OliwskoDarżlubskie obejmujące nadleśnictwa Gdańsk i Wejherowo, Bory Tucholskie (w większości
w województwie kujawsko-pomorskim) obejmujące części nadleśnictw Tuchola i Woziwoda
oraz Lasy Warcińsko-Polanowskie obejmujące nadleśnictwo Warcino w województwie pomorskim
i nadleśnictwo Polanów w województwie zachodniopomorskim.

Zalesienia
Jednym z głównych zadań gospodarki leśnej jest realizacja krajowego programu
zwiększania lesistości. Powiększanie zasobów leśnych poprzez zalesianie gruntów nieprzydatnych
rolniczo jest procesem ciągłym i stanowi jedną z zasad. Dla realizacji tego celu istotne znaczenie
ma hodowla sadzonek drzew, która na terenie województwa prowadzona jest przez 4 regionalne
dyrekcje lasów państwowych – RDLP w Gdańsku, Szczecinku, Toruniu i Olsztynie. Łącznie
prowadzą one 28 szkółek (w RDLP gdańskiej – 15; szczecineckiej – 9; toruńskiej – 3 oraz
olsztyńskiej – 1), hodujących głównie sosny, dęby, buki i brzozy przeznaczone na zalesienia
obszarów województwa pomorskiego i sąsiednich.
W województwie pomorskim (podobnie jak w całej Polsce) notuje się systematyczny
wzrost powierzchni lasów. Zalesienia gruntów porolnych Skarbu Państwa prowadzą Lasy
Państwowe, którym grunty te są sukcesywnie przekazywane z zasobu gruntów rolnictwa

10

Powierzchnia gruntów opisanych w ewidencji gruntów jako leśne.
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uspołecznionego. Są to użytki rolne i nieużytki, zalesiane zgodnie z planami zagospodarowania
przestrzennego (Rys. III.8.).
Korzystne warunki do zalesiania porolnych gruntów prywatnych powstały po wejściu
w życie ustawy z 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia 11, która
przestała obowiązywać po wprowadzeniu ustawy z 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej12. Po akcesji do UE zalesianie gruntów rolnych odbywa się
w ramach wydanego przez Radę Ministrów Rozporządzenia z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych,
objętej planem rozwoju obszarów wiejskich13.
Według Urzędu Statystycznego w Gdańsku14, w latach 1999–2003 zalesiono 4281 ha
gruntów nieleśnych publicznych należących do Skarbu Państwa oraz 2333 ha gruntów
nieleśnych prywatnych.

Produkcja drewna i wyrobów z drewna
W 2003 r. w województwie pomorskim liczba podmiotów gospodarczych prowadzących
działalność w przemyśle drzewnym wyniosła 2252, z czego prawie 90% stanowiły podmioty
zatrudniające do 9 pracowników. Łącznie przemysł ten zapewniał w regionie około 15 tys.
miejsc pracy (co stanowi 1,8% ogółu zatrudnionych) oraz skupił w 2003 roku około 3,1%
produkcji sprzedanej przemysłu.
W przemyśle drzewnym w województwie dominuje produkcja tarcicy liściastej i iglastej
oraz produkcja płyt pilśniowych i mebli (Rys. III.6.):
- produkcja wyrobów tartacznych odgrywa dużą rolę w powiatach lęborskim, człuchowskim,
wejherowskim, kartuskim, bytowskim i chojnickim, gdzie występuje dużo małych i średnich
podmiotów gospodarczych tej branży. Do największych tartaków w regionie należą: PPH
„TorPal” w Kwidzynie, Zakłady Przemysłu Drzewnego „Tartak” w Chmielnie, POLTAREX Sp.
z o.o. w Damnicy, Koczale, Kępicach, Człuchowie i Przechlewie; TAR-DREW w Gdańsku.
Ponadto duże tartaki zlokalizowane są w Skórczu, Gowidlinie, Sulęczynie, Rytlu i Wejherowie.
- powiaty lęborski, bytowski i człuchowski wykazują stosunkowo silną specjalizację
w produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, a produkcja płyt pilśniowych
skoncentrowana jest w Czarnej Wodzie w powiecie starogardzkim.
- w produkcji mebli zatrudnionych jest około 2,8 tys. osób, a 50% produkcji przeznacza się
na eksport. Meblarstwo pod względem przestrzennym jest silnie skoncentrowane w powiecie
chojnickim oraz w mniejszym stopniu w powiatach wejherowskim, kartuskim, sztumskim
i starogardzkim. Do wiodących należą Inter Wood w Miastku, Bydgoskie Fabryki Mebli – filia
w Kołczygłowach, Fomos w Starogardzie Gdańskim, Polipom-Meble w Chojnicach, Chojnickie
Dz.U. 2001, Nr 73 z późn. zm. Według danych starostw powiatowych województwa pomorskiego w latach 2002–
2003 na bazie przepisów tej ustawy zalesiono łącznie 1385,09 ha porolnych gruntów prywatnych.
12
Dz. U. 2003, Nr 229.
13
Dz.U. 2004, Nr 187, z późn. zm. W ramach tego rozporządzenia zatwierdzono 94 wnioski o zalesienie łącznie 886,85
ha gruntów rolnych. W 2005 r. złożono następnych 189 wniosków na łączną powierzchnię 1208,52 ha, których
rozpatrywanie nie zostało jeszcze zakończone (dane ARIMR oddział w Gdyni). Zatem w latach 2002–2005 zalesiono
2271,23 ha prywatnych gruntów porolnych, a przewiduje się zalesienie dalszych 1208, 52 ha.
14
Leśnictwo w woj pomorskim w latach 1999–2003, US, Gdańsku 2004.
11
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Fabryki Mebli w Chojnicach, Fabryka Mebli „Fogia” w Chmielnie, Raflin w Redzie. Ponadto
ważne zakłady skoncentrowane są w Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Potęgowie, Kobylnicy, Człuchowie.

Produkcja papieru i wyrobów z papieru
W województwie pomorskim produkcją papieru oraz wyrobów z papieru w 2003 r.
zajmowało się 177 firm. Produkcja ta miała w roku 2003 prawie 24% udziału w krajowej produkcji,
a przemysł zapewniał 0,4% miejsc pracy w województwie.
- liderem w regionie i w kraju jest spółka International Paper – Kwidzyn S.A. Zakład od 1992
należy do koncernu International Paper (USA). Produkowane tam papiery kserograficzne,
offsetowe i tektury stanowią około 65% krajowej produkcji. Barierą rozwoju sektora jest trudny
dostęp do surowca. Surowiec podstawowy w dalszym ciągu w niedostatecznym stopniu
uzupełnia makulatura, której dostarczanie wymaga sprawnego systemu gromadzenia i dowozu.
- produkcja wyrobów z papieru oraz przetwórstwo i konfekcjonowanie papieru jest zlokalizowane
w powiecie gdańskim, kwidzyńskim i wejherowskim, a także w Słupsku i Trójmieście.

2.3. Rybołówstwo i rybactwo
Rybołówstwo morskie
Strefę przybrzeżną Morza Bałtyckiego uznaje się za zależną od rybołówstwa, ponieważ
dla mieszkańców tych regionów połowy oraz praca w przetwórstwie rybnym stanowią główne
źródło utrzymania.
Załamanie się połowów dalekomorskich związane jest z prawie całkowitą likwidacją
państwowej floty, której liczebność w latach 90. z 86 statków zmniejszyła się na koniec 2004
roku do 6 trawlerów, należących do Państwowego Przedsiębiorstwa Połowów i Handlu
„Dalmor” S.A., z których 3 oddane są w czarter za granicę i nie poławiają na rzecz polskiego
rybołówstwa. Upadek polskiej floty dalekomorskiej związany był z ogólnoświatowym procesem
zawłaszczania łowisk przez państwa nadbrzeżne, zapoczątkowanym w latach 70., usankcjonowanym
prawnie Konwencją Prawa Morza15.
Likwidacja dużych przedsiębiorstw połowowych i prywatyzacja sektora sprawiły, że
odłowy ryb prowadzone są w większości przez sektor prywatny, głównie niewielkie rodzinne
przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Połowy ryb morskich na Bałtyku związane są
z portami rybackimi w Ustce (58 jednostek pływających), Łebie (23), Władysławowie (85),
Jastarni (20), Helu (20), Gdyni (21), Gdańsku Górkach Zachodnich (8), Gdańsku Górkach
Wschodnich (8), Gdańsku (6). Flota kutrowa zarejestrowana w województwie w roku 2004
liczyła 249 jednostek i zmniejszyła się w stosunku do roku 2000 o 13 kutrów.
Zapisy w Sektorowym Programie Operacyjnym Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb
przewidują w latach 2004–2006 przeznaczenie 330 mln € na inwestycje w sektorze rybnym
głównie na łagodzenie skutków złomowania statków (z uwagi na planowane ograniczenie
potencjału połowowego o 30–40% – około 200 statków), modernizację statków rybackich,
budowę infrastruktury portowej, wsparcie nowoczesnego rynku rybnego oraz ochronę i rozwój
zasobów wodnych.

15

Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa2004.
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Obecnie coraz więcej masy towarowej z kutrów przeładowuje się do samochodów,
podczas gdy wcześniej ryby były przetwarzane i składowanie na terenie portów zarządzanych
przez przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielcze. W związku z upadkiem większości tych
przedsiębiorstw, ich majątek w postaci hal przetwórczych, chłodni, fabryk lodu, itd. został
sprzedany prywatnym przedsiębiorcom. Portowa infrastruktura rybacka, która obsługiwała flotę
w latach 70. i 80., przy zdecydowanie większych połowach niż obecnie, nie zaspokaja potrzeb.
Sprzedaż poszczególnych części infrastruktury rybackiej różnym podmiotom gospodarczym
spowodowała, że nie ma koordynacji działań, a partykularne interesy poszczególnych właścicieli
sprawiają, że usługi oferowane rybakom i pośrednikom są drogie. Stąd też porty rybackie coraz
częściej stanowią jedynie miejsce do przeładunku na samochody, a składowanie i przetwórstwo
odbywa się w dużej odległości od portów. Ważną rolę w handlu rybami od roku 2003 spełnia
Aukcja Rybna zlokalizowana w Ustce; celem jest stworzenie rynku rybnego, zapewniającego
przejrzystość i bezpieczeństwo transakcji, eliminacja „szarej strefy”, standaryzacja produkcji oraz
wzrost konkurencyjności producentów poprzez dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej.

Rybactwo śródlądowe
Duże powierzchnie wód śródlądowych województwa stwarzają korzystne warunki do
rozwoju rybactwa śródlądowego oraz hodowli ryb (Rys. III.9.). Największe powierzchnie wód
śródlądowych znajdują się w nadmorskich gminach Smołdzino – 8,5 tys. ha i Wicko – 2,3 tys.
ha oraz nad Zalewem Wiślanym w Krynicy Morskiej, Sztutowie. Bardzo korzystne warunki
mają też gminy położone na obszarze pojeziernym – Lipnica, Czarna Dąbrówka, Miastko,
Chmielno, Dziemiany, Kartuzy, Stężyca, Osiek, Prabuty i Kościerzyna posiadają 1–2 tys. ha
gruntów pod wodami. Mimo sprzyjających warunków, rybactwo śródlądowe rozwinięte jest
w niewielkim stopniu. Najwięcej podmiotów zajmujących się odłowem jest w powiatach
nowodworskim i bytowskim.
Czyste rzeki o dużych spadkach i szybkich przepływach wód (Słupia, Łupawa, Łeba,
Wieprza) oraz naturalne i sztuczne zbiorniki wodne na obszarach pojeziernych stwarzają warunki
do rozwoju hodowli ryb słodkowodnych, w tym szczególnie łososiowatych i karpiowatych. Chów
i hodowla ryb oparta jest na urządzeniach wodnych, przede wszystkim stawach rybnych
zlokalizowanych głównie w środkowej i zachodniej części województwa. Stawy rybne zasilane
są wodą powierzchniową, której jakość i ilość limituje wielkość produkcji16. Hodowla ryb jest
tradycyjną gałęzią gospodarki wiejskiej, szczególnie w powiatach słupskim, bytowski, chojnickim,
kościerskim. Obserwuje się dynamiczny rozwój ośrodków intensywnej hodowli pstrąga – coraz
częściej łączonej ze wstępnym przetwórstwem. Ośrodki te w największej liczbie występują
w powiatach: bytowskim i słupskim, a poza tym w wejherowskim i chojnickim.
Dominują podmioty małe, o charakterze rodzinnych gospodarstw rybackich, zatrudniające
do 9 osób. Zakłady większe położone są w gminach: Miastko, Bytów, Nowa Wieś Lęborska,
Kościerzyna (10–49 osób) oraz Czersk (59–249 osób)17.

Przepisy prawa nie przewidują żadnych preferencji w dostępie do wody dla gospodarstw prowadzących chów i hodowlę
ryb. Pobór wody powierzchniowej, która stanowi własność państwa, wymaga uzyskania stosownego zezwolenia.
17
Zróżnicowanie przestrzenne i dynamika zmian w zagospodarowaniu obszarów wiejskich województwa pomorskiego,
red. K.Wojcieszyk, DRRiP UMWP, WBPP w Słupsku.
16
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Województwo pomorskie, a w szczególności region słupski, posiada znaczną przewagę
lokalizacyjną (czyste i zimne rzeki) oraz duże tradycje w hodowli ryb słodkowodnych
(łososiowatych). Szacuje się, że w regionie koncentruje się 60% krajowej produkcji pstrąga.
Istniejące prognozy spożycia dają szansę na dalszy dynamiczny rozwój tej działalności. Pewną
barierą rozwoju jest brak w kraju specjalistycznych sklepów rybnych, w tym przede wszystkim
upadek sieci sklepów Centrali Rybnej.

2.4. Produkcja i remont statków
Do tradycyjnych czynników rozwojowych specyficznych dla województwa
pomorskiego, wynikających z nadmorskiego położenia, należą przeładunki w portach morskich
i zagospodarowanie terenów przyportowych w Gdańsku i Gdyni. Warunkują one przestrzennie
lokalizację działalności w podstawowej części segmentu gospodarki morskiej i dziedzin z nią
związanych, m.in. produkcję i remonty statków.
Procesy restrukturyzacyjne w latach 90. z jednej strony oraz tradycje i długi okres
prowadzenia działalności wykształciły liczne formy kooperacji oraz współpracy pomiędzy firmami
stoczniowymi, a całą rzeszą kooperantów z innych branż, działających na zlecenie stoczni.
Ponadto branża ta jako jedna z nielicznych prowadzi prace badawczo-rozwojowe we współpracy
z jednostkami naukowymi zlokalizowanymi w regionie. Przy budowie i remontach statków
w stoczniach produkcyjnych i remontowych zatrudnionych jest bezpośrednio około 14.000 osób18.
Przemysł okrętowy w województwie pomorskim tworzą zlokalizowane w Trójmieście
stocznie produkcyjne, stocznie remontowe oraz małe specjalistyczne stocznie prywatne.
Przemysł stoczniowy kooperuje z wieloma innymi zakładami zlokalizowanymi na terenie
aglomeracji Trójmiasta, jak również poza województwem pomorskim. Przemysł stoczniowy, ze
swoimi liderami Stocznią Gdynia S.A. i powiązaną z nią kapitałowo Stocznią Gdańską S.A. oraz
Gdańską Stocznią Remontową S.A., skutecznie konkuruje na europejskich i światowych rynkach
budowy i remontów statków. Poza wyżej wymienionymi istnieje szereg mniejszych prywatnych
stoczni, w tym m.in. z udziałem kapitału zagranicznego, jak: Damen Shipyards Gdynia S.A. w
Gdyni, Shipyard Radunia International Ltd. w Gdańsku, Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni,
Stocznia Remontowa Nauta S.A. Poza zlokalizowanymi w Trójmieście istnieją także mniejsze
stocznie w Tczewie (rzeczna) i w Ustce.

2.5. Przemysł petrochemiczny i chemiczny
Branża petrochemiczna wykazuje silną tendencję koncentracji wokół dużych ośrodków
miejskich, zwłaszcza portowych, i tak przetwórstwo ropy naftowej koncentruje się w Gdańsku.
Podstawową działalnością pomorskiego sektora naftowego jest rafinacja ropy naftowej, prowadzona
przez Grupę LOTOS S.A.19 – drugiego, co do wielkości producenta i dystrybutora paliw
w Polsce. Dzięki lokalizacji Rafinerii Gdańskiej w pobliżu baz przeładunkowych paliw płynnych
w Porcie Północnym (o rocznej zdolności przeładunkowej przekraczającej 30 mln ton), istnieje
teoretycznie nieograniczona możliwość rozbudowy potencjału rafinerii.
18

Dane szacunkowe na podstawie www.pomorskiefirmy.pl/biznestop.
Zgodnie z realizacją zapisów Strategii dla przemysłu naftowego w Polsce, przyjętej przez Radę Ministrów 24 września 2002
r., w zakresie restrukturyzacji i prywatyzacji sektora naftowego rozpoczęto proces budowy grupy kapitałowej – Grupa LOTOS
S.A. Kluczowym elementem strategii tej grupy jest przejęcie kapitałowe przez gdańską rafinerię spółki wydobywczej
Petrobaltic S.A. oraz wniesienie do Grupy akcji rafinerii południowych w Jaśle, Czechowicach i Rafinerii Nafty Glimar S.A.
19
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Na przemysł chemiczny w województwie składa się około 1200 podmiotów
gospodarczych. Do najprężniej działających należą: produkcja nawozów farmaceutyków
i kosmetyków, a także wyrobów z tworzyw sztucznych. Głównym czynnikiem lokalizacji tej
branży jest rozwinięty na uczelniach wyższych kierunek chemiczny, który kształci kadry
wysokospecjalistyczne na potrzeby regionalnego przemysłu. Koncentracja tej branży w kilku
ośrodkach województwa już w okresie powojennym wykształciła silne tradycje w Kwidzynie,
Malborku, Starogardzie Gdańskim, Słupsku i Trójmieście.
Istotny udział w produkcji sektora chemicznego ma także kilkanaście innych zakładów
zlokalizowanych w portach, należą do nich Siarkopol Gdańsk S.A. (świadczący usługi w zakresie
produkcji siarki granulowanej oraz przeładunku) oraz Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych
„Fosfory” (produkujących nawozy fosforowe, kwas siarkowy). Produkcja nawozów fosforowych
plasuje region na drugim miejscu w kraju po Policach20.
Produkcja wyrobów farmaceutycznych zlokalizowana jest przede wszystkim w powiecie
starogardzkim oraz w Gdańsku. W województwie głównym producentem są zakłady
POLPHARMA S.A. Ważne miejsce zajmują firmy z branży farmaceutyczno-kosmetycznej:
Ziaja Ltd. Zakład Produkcji Leków w Gdańsku oraz OCEANIC P.F.K. w Sopocie z fabryką
w Trąbkach Wielkich, należące do ścisłej czołówki producentów kosmetyków na polskim rynku.
Ważne miejsce w strukturze przemysłu chemicznego zajmuje produkcja wyrobów
gumowych i tworzyw sztucznych, w której pracuje ok. 8 tys. pracowników skupionych w około
930 przedsiębiorstwach. Branża ta ma duże znaczenie dla powiatów malborskiego oraz Gdańska,
Gdyni, Kwidzyna i Słupska. Do przykładowych producentów zaliczyć należy: Gdańskie Zakłady
Chemiczne „Organika-Fregata” w Gdańsku, Laminopol Słupsk, Organika Malbork. Guma
Pomorska w Słupsku, Plast Box w Słupsku, Wireland S.A. w Bytowie oraz Fabryka Plastików
Pomerania Sp. z o.o. w Kwidzynie.

2.6. Produkcja wysokiej techniki i technologii
Pomorski sektor automatyki przemysłowej i sterowania zlokalizowany jest przede
wszystkim w Trójmieście. Charakteryzuje się on bardzo wysokim wykorzystywaniem wiedzy
i technologii w produkcji. Podstawą klastrów wysokotechnologicznych jest wspólna baza
naukowa, a ich działanie przejawia się w trzech formach:
− przedsiębiorstwa charakteryzują się zdecydowaną przewagą powiązań ze sferą badawczorozwojową na poziomie regionu,
− firmy z tego sektora charakteryzują się wysokim odsetkiem pracowników z wyższym
wykształceniem. W ponad połowie firm pracownicy z wykształceniem wyższym stanowili 50%
i więcej, a w 30% firm – wszyscy pracownicy mieli ukończone studia. Znaczna część tych
pracowników pochodzi z uczelni regionalnych – głównie wydziałów Politechniki Gdańskiej.
− część firm (szczególnie te, które powstały przed 1989 rokiem) bezpośrednio lub pośrednio
czerpie swe źródła z instytucji badawczej, pośrednio przez pracowników naukowych, którzy
zdecydowali się założyć własne przedsiębiorstwo, oraz bezpośrednio – przedsiębiorstwo zostało
założone przez samą jednostkę naukową.

20

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2004, tabl. 24(37), GUS, Warszawa.
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W sektorze automatyki przemysłowej w województwie zidentyfikowano kilka istotnych
cech mogących świadczyć o pewnym potencjale konkurencyjnym. Najważniejsze z nich to:
wysoka jakość produktów i świadczonych usług – odbiorcami firm są firmy z całego kraju
i zagranicy, dobre połączenia z sieciami przepływu wiedzy i technologii zarówno na poziomie
kraju, jak zagranicy poprzez import (pośredni lub bezpośredni) wysokotechnologicznych
podzespołów 21.
Wielkość inwestycji zagranicznych w przemysł automatyki przemysłowej,
informatyczny i elektroniczny w województwie rośnie. Najważniejszymi inwestorami w tym
sektorze są dotychczas: Philips (odbiorniki telewizyjne, komponenty elektroniczne, materiały
magnetyczne) w Kwidzynie. Ważne miejsce zajmują także firmy typu montażu elektronicznego
na zlecenie np. Flextronics International w Tczewie oraz działające w zakresie produkcji
oprogramowania i akcesorii komputerowych np. Intel Technology Poland Sp. z o.o. w Gdańsku;
Prokom Software S.A. w Gdyni, czy interaktywne wydawnictwo Young Digital Poland S.A.
w Gdańsku.

2.7. Budownictwo
Budownictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki Pomorza, a łączna liczba
przedsiębiorstw wynosi ponad 23,8 tys. W sektorze tym pracuje ponad 25 tys. pracowników.
Cechą charakterystyczną pomorskich firm budowlanych jest duże rozproszenie. Dominują (ok.
95%) małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników, które zajmują się przede
wszystkim drobnymi usługami budowlanymi albo są podwykonawcami dla dużych firm
budowlanych i deweloperów działających na rynku lokalnym. Istnieje także grupa dużych firm
wykonujących znaczące inwestycje budowlane nie tylko na obszarze województwa: Kolan S.A.;
Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A.; Inpro; Margo; Incest Komfort S.A.
Produkcja materiałów budowlanych zajmuje znaczącą pozycję w gospodarce województwa,
a producenci są rozlokowani równomiernie na całym jego terenie. Największe zakłady to:
Wienerberger Ceramika Budowlana w Lęborku, Wytwórnia Materiałów Budowlanych M. Leier
w Malborku, PPU Arbet i Embra w Gniewie, Hilgerbau – Centrum Klinkieru w Starogardzie
Gdańskim, Aluplast (stolarka budowlana) w Człuchowie, Prefabet w Dąbrowie k. Bytowa.
Liderami na rynku wykonawstwa budowlanego są: Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych SKANSKA S.A. w Gdańsku, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych KRĘŻEL
w Kobylnicy k. Słupska, Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów PDiM w Gdańsku, WPRD Gravel
w Gdańsku, Bud Stal w Gdyni, Mostostal Chojnice S.A. w Chojnicach.

Budownictwo mieszkaniowe
Budownictwo mieszkaniowe jest czynnikiem bezpośrednio wpływającym na stan i wielkość
zasobów mieszkaniowych. Jest to dział, który z racji swojej wrażliwości na warunki ekonomiczne
dobrze odzwierciedla stan całej gospodarki. Dziedzina ta, w związku z generowaniem dużej
ilości miejsc pracy oraz dotykająca podstawowych potrzeb życiowych całego społeczeństwa,
silnie oddziałuje na inne obszary gospodarki.

21

Szultka St., Quasi klaster automatyki przemysłowej w Gdańsku, IBnGR, Gdańska, www.ibngr.edu.pl.
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Stan budownictwa mieszkaniowego oraz zmiany jego kondycji najlepiej ilustrują
przyrosty ilości mieszkań, ilość udzielanych pozwoleń na budowę oraz udział w tych procesach
inwestorów z poszczególnych sektorów 22.
Przyrosty ilości mieszkań, jak również ilość mieszkań oddawanych do użytku
w województwie pomorskim oraz odniesienie ich do stanu zasobów mieszkaniowych w Polsce
w latach 1996–2004 zawiera poniższa tabela.
Tabela III.3. Porównanie przyrostu ilości mieszkań oraz ilości mieszkań oddawanych do użytku w skali kraju
i województwa pomorskiego.
ilość mieszkań oddanych do
udział woj.
roczny przyrost mieszkań
udział woj.
użytku w roku
pomorskiego
Rok
pomorskiego
w mieszk. oddaw.
w przyroście
Polska
woj. pomorskie
Polska
woj. pomorskie
do użytku
1996
55 871
3 308
5,92%
62 130
3 745
6,03%
1997
65 705
5 073
7,72%
73 706
5 539
7,51%
1998
74 956
4 843
6,46%
80 594
5 260
6,53%
1999
75 616
5 314
7,03%
81 979
5 749
7,01%
2000
81 493
5 192
6,37%
87 789
5 669
6,46%
2001
101 103
6 769
6,70%
105 967
7 209
6,80%
2002
-182 401
11 976
97 595
8 439
8,65%
2003
832 351
46 390
5,57%
162 686
13 840
8,51%
2004
87 501
7 055
8,06%
108 117
8 535
7,89%

Największe przyrosty mieszkań w liczbach bezwzględnych mają miejsce w miastach
rdzeniowych aglomeracji trójmiejskiej, natomiast względne przyrosty (w stosunku do liczby
mieszkań lub na 1000 mieszkańców) obserwowane są w gminach podmiejskich Trójmiasta oraz
miastach kształtujących obszar metropolitalny. Na tle Polski województwo wykazuje wyższy
wzrost w stosunku do średniej krajowej – taki stan utrzymuje się od roku 1995. Jednocześnie
udział mieszkań w całości zasobów kraju jest mniejszy niż udział ludności w całości populacji
Polski. Wyższa dynamika wiąże się z procesem wyrównywania stanu gospodarki mieszkaniowej
w województwie do poziomu ogólnokrajowego.
Tabela III.4. Porównanie liczby mieszkań w skali kraju i województwa pomorskiego w latach 1995–2004
Ilość mieszkań
udział województwa pomorskiego
Rok
w liczbie
w liczbie
Polska
woj. pomorskie
mieszkań
ludności
1995
11 491 197
616 445
5,36%
5,61%
1996
11 547 068
619 753
5,37%
5,62%
1997
11 612 773
624 826
5,38%
5,64%
1998
11 687 729
629 669
5,39%
5,65%
1999
11 763 345
634 983
5,40%
5,67%
2000
11 844 838
640 175
5,40%
5,68%
2001
11 945 941
646 944
5,42%
5,70%
2002
11 763 540
658 920
5,60%
5,71%
2003
12 595 891
705 310
5,60%
5,73%
2004
12 683 392
712 365
5,62%
5,75%
1995=100
110,37%
115,56%

Powyższe dane pochodzą z publikacji GUS opierających się na bieżącej sprawozdawczości oraz spisów
powszechnych.
22
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Przyrost liczby mieszkań zależy od liczby oddawanych nowych zasobów mieszkalnych.
W niewielkim stopniu wpływają na to podziały istniejących lokali lub adaptacja zabudowy
niemieszkalnej. Ważnym aspektem dla poznania mechanizmów wzrostu zasobów mieszkaniowych
jest określenie udziału poszczególnych kategorii inwestorów wg form organizacyjnych i własności.
Tabela III.5. Udział poszczególnych sektorów w całkowitej ilości mieszkań oddanych do użytku w województwie
pomorskim w latach 1995–2004
Budownictwo w %
Rok
indywidualne
komunalne
społeczne
komercyjne
spółdzielcze
zakładowe
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

33
41
34
42
40
42
38
41
61
50

9
6
6
4
4
1
3
2
0
2

0
0
0
0
6
4
6
3
3
5

1,25
2,7
18,11
18,02
21,31
32,40
35,66
36,78
27,77
36,82

52,67
48,36
41,16
33,57
25,93
19,30
15,62
16,25
7,34
4,02

4,43
1,87
0,76
2,76
2,17
0,95
1,36
0,15
0,51
2,33

Zarówno w kraju, jak i województwie, większościowy udział ma budownictwo
indywidualne, na drugim miejscu jest budownictwo komercyjne (realizowane przez firmy
deweloperskie). Budownictwo deweloperskie wykazuje ustabilizowany poziom i oscyluje wokół
wartości 22–23% w kraju i 36% w pomorskim. Zanikającą formą jest budownictwo zakładowe.
Alternatywą jest tu społeczne budownictwo czynszowe, które oddaje zakładom pracy do dyspozycji
mieszkania na wynajem dla swoich pracowników, bez konieczności ich budowy. Budownictwo
społeczne, dzięki kredytom z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, stopniowo zastępuje
również budownictwo komunalne.
Tabela III.6. Pozwolenia na budowę w województwie pomorskim w odniesieniu do kraju w latach 2000–2003.
Rok
2000
2001
2002
2003
2004

liczba mieszkań objętych
pozwoleniami na budowę
Polska

woj. pomorskie

145 141
138 418
78 486
92 623
105 952

10 754
9 404
6 511
6 864
10 063

udział województwie pomorskiego
mieszkania objęte
pozwoleniami
7,41%
6,79%
8,30%
7,41%
9,50%

mieszkania oddane
do użytku
6,46%
6,80%
8,65%
8,51%
7,89%

liczba mieszkań
5,40%
5,42%
5,60%
5,60%
5,62%

Liczba mieszkań oddawanych do użytku jest pochodną wcześniej rozpoczętych procesów
inwestycyjnych. Jednocześnie analiza pozwoleń na budowę pozwala przewidzieć aktywność
budowlaną w najbliższych latach.
Relacja – pozwolenia na budowę (mierzonych liczbą mieszkań, których dotyczą) na
mieszkania oddane do użytku – pozwala stwierdzić:
−

zbieżność pomiędzy dynamiką procesów inwestycyjnych na Pomorzu i w Polsce;

−

niepokojący spadek dynamiki liczby mieszkań objętych pozwoleniami w ostatnich latach.
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Tabela III.7. Zależności: pozwolenia na budowę – mieszkania oddane do użytku, jako wskaźnik prognozy procesów
inwestycyjnych w najbliższych latach. Dane województwa pomorskiego na tle ogólnokrajowym w latach 2000–2004
Relacja
Relacja
Mieszkania Pozwolenia
Mieszkania Pozwolenia
pozwolenia /
pozwolenia /
Odniesienie do
oddane do na budowę –
oddane do na budowę –
mieszkania odd.
mieszkania odd.
Rok
wskaźnika
użytku
mieszkania
użytku
mieszkania
do użytku
do użytku
ogólnopolskiego
Polska
województwo pomorskie
2000
87 789
145 141
165,3%
5 669
10 754
189,7%
114,74%
2001
105 967
138 418
130,6%
7 209
9 404
130,4%
99,87%
2002
97 595
78 486
80,4%
8 439
6 511
77,2%
95,94%
2003
162 686
92 623
56,9%
13 840
6 864
49,6%
87,11%
2004
108 117
105 952
98,0%
8 535
10 063
117,9%
120,31%

Statystyka liczby pozwoleń na budowę do liczby mieszkań oddanych do użytku
w odniesieniu do wielkości ogólnopolskich wykazuje niestety tendencję spadkową, co oznacza,
że w nadchodzących latach, uwzględniając długość cyklu inwestycyjnego, województwo pomorskie
zacznie wykazywać malejący przyrost mieszkań. Rozkład intensywności procesów inwestycyjnych
w województwie, opisanej liczbą mieszkań, na które uzyskano pozwolenie na budowę,
prezentuje Rys. III.10.

2.8. Instytucje badawcze
Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki jest występowanie na ograniczonym
obszarze koncentracji przedsiębiorstw z określonej branży i branż z nią powiązanych – tzw.
skupisk23. Powoduje to, że na danym obszarze kształtuje się środowisko konkurencyjne, które
napędza innowacje w firmach, a w efekcie prowadzi do podnoszenia ich pozycji konkurencyjnej
względem innych przedsiębiorstw (na rynku krajowym i międzynarodowym). Przykłady dobrze
rozwijających się skupisk wskazują, iż bardzo istotne dla ich rozwoju są instytucje naukowobadawcze (uczelnie wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe), instytucje finansowe (banki,
fundusze Venture Capital) oraz inne instytucje pośredniczące: centra transferu technologii, parki
naukowe i technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości itp.24

Jednostki badawczo-rozwojowe
W roku 2004 w województwie pomorskim funkcjonowało łącznie w działalności
badawczo-rozwojowej 40 jednostek skoncentrowanych w Trójmieście i Słupsku (uczelnie
wyższe, placówki badawcze PAN i resortowe). Zatrudnionych było w nich łącznie 4231 osób,
z czego największą grupę stanowili pracownicy szkół wyższych – 3180 osób. 733 osoby pracowały
w jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych, zaś 319 – w jednostkach rozwojowych.
Zatrudnienie w B+R wynosiło 5,4% ogółu zatrudnionych w tej dziedzinie w kraju. Wartość ta
jest niższa niż udział ludności regionu w ludności kraju.
Potencjał badawczo-rozwojowy województwa pomorskiego skupiony jest w Trójmieście.
Oznacza to, że możliwości innowacyjne firm oraz instytucji działających poza aglomeracją
trójmiejską są znacząco mniejsze. Stąd potrzeba i celowość kreowania różnych form wsparcia
dla lokalnych inicjatyw proinnowacyjnych.

23

Zob.: 2.6. Produkcja wysokiej techniki i technologii.
Identyfikacja i analiza tworzących się w regionie skupisk przemysłowych i innowacyjnych, Raport z zadania 8 dla RIS
Województwa Pomorskiego.
24
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Wykres III.8. Zmiany w strukturze zatrudnienia w sektorze B+R w województwie w latach 2000–2004.
Opracowanie na podstawie: Rocznik Statystyczny Województw 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, GUS, Warszawa.

Potencjał innowacyjny podmiotów badawczo-rozwojowych (B+R), szczególnie uczelni,
jest w województwie relatywnie duży. Nie jest on jednak dostatecznie ukierunkowany na
zastosowania gospodarcze. Na przeszkodzie w szerszej współpracy zespołów B+R z firmami
regionu stoi wąski profil ich aktywności oraz mała elastyczność w dostosowywaniu się do
oczekiwań potencjalnych partnerów gospodarczych, a także słaba zdolność komercjalizacji
osiągnięć naukowych. Z drugiej strony przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie, bardzo
często nie wykazują dostatecznej świadomości i determinacji w dążeniu do zastosowania
innowacji w swojej działalności.
Dążąc do zmiany takiej sytuacji, Samorząd Województwa Pomorskiego w 2004 roku
rozpoczął realizację uchwalonej przez Sejmik Województwa Regionalnej Strategii Innowacji
dla Województwa Pomorskiego, której celem jest zbudowanie efektywnego systemu rozwoju
innowacyjności, umożliwiającego sprawne i skuteczne tworzenie, rozpowszechnianie i wdrażanie
nowych rozwiązań produktowych, technologicznych i organizacyjnych, podnoszących
konkurencyjność przedsiębiorstw i możliwości rozwojowe regionu.

2.9. Usługi wspierania biznesu
Ważną rolę we współczesnym życiu gospodarczym pełnią instytucje finansowe oraz
tzw. instytucje otoczenia i wspierania biznesu. Infrastruktura wspierania przedsiębiorczości
w województwie pomorskim obejmuje wiele różnorodnych instytucji.

2.9.1. Usługi finansowe i ubezpieczenia
W 2004 roku w sektorze finansowym na Pomorzu znajdowało zatrudnienie 17,3 tys.
osób, co lokuje go na 6 pozycji w kraju. Jednak stan rozwoju sektora finansowego mierzony
odsetkiem zatrudnionych w sektorze w stosunku do ogółu pracujących daje obraz bardziej
optymistyczny. Województwo pomorskie lokuje się pod tym względem na 2 miejscu po
województwie mazowieckim, co stawia je wśród tych o najlepiej rozwiniętej infrastrukturze
finansowej, w których odsetek zatrudnionych w sektorze wynosił powyżej 1,5%, a liczba
przedsiębiorstw działająca w finansach wynosi około 8,9 tys.
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Bankowość komercyjna i spółdzielcza
Według stanu na 31 grudnia 2004 r. na terenie województwa pomorskiego działały
22 banki komercyjne, posiadające łącznie 85 placówek – centrale i oddziały regionalne25
(w 2000 r. funkcjonowały 33 banki, mające łącznie 166 placówek) o różnym charakterze
i zakresie świadczonych usług. Najwięcej placówek posiadały: Bank PEKAO S.A. – 16; PKO BP
S.A. – 12; NORDEA Bank Polska – 12; Kredyt Bank S.A. – 8. Łącznie na cztery wyżej
wymienione banki przypada 48 placówek, co stanowi blisko 57% łącznej liczby placówek. Jeśli
chodzi o strukturę własności kapitału banków komercyjnych mających swoje placówki
w województwie pomorskim, to pod tym względem sektor finansowy obrazuje relacje
charakterystyczne dla całego kraju.
Spośród banków działających na Pomorzu dwa banki (GE Money Bank S.A. w Gdańsku
i NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni) posiadają na terenie województwa swoje centrale,
a Bank Millennium S.A. w Warszawie – centrale wydziału w Gdańsku26.
Poza bankami komercyjnymi w województwie występuje sieć placówek bankowości
spółdzielczej oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, jak SKOK im. Franciszka
Stefczyka. W 2000 r. na obszarze województwa pomorskiego działały 33 centrale banków
spółdzielczych, posiadających 38 oddziałów. W roku 2004 ich liczba spadła do 32 centrali
i 7 oddziałów. Banki spółdzielcze na Pomorzu rozmieszczone były równomiernie, głównie
w miastach powiatowych oraz ośrodkach miejskich regionu na terenach wiejskich.

Zakłady ubezpieczeń
Rozmieszczenie placówek firm ubezpieczeniowych na Pomorzu wykazuje silną
koncentrację – większość placówek działa w powiatach grodzkich. Należy podkreślić, że większość
firm ubezpieczeniowych posiada na terenie województwa oddziały lub filie, a tylko 5 z nich swoje
centrale: Ergo Hestia S.A., Ergo Hestia STUnŻ S.A., MTU S.A., SKOK TUW i SKOK Życie S.A. –
wszystkie centrale zlokalizowane są w Sopocie. W województwie pomorskim najprężniej działają
towarzystwa grupy PZU, posiadające swoje placówki w każdym powiecie.

2.9.2.

Instytucje wspierania biznesu

Struktura usług oferowanych w ramach wsparcia publicznego dla przedsiębiorstw
wskazuje, iż zapewniony jest dostęp do podstawowych usług informacyjnych i doradczych oraz
szeregu usług szkoleniowych. Znacznie gorszy jest dostęp do usług finansowych 27
i specjalistycznego doradztwa w zakresie zagadnień finansowych oraz prawnych (na które
zgodnie z dostępnymi badaniami przedsiębiorcy zgłaszają największe zapotrzebowanie), a także
usług związanych z wdrażaniem procesów innowacyjnych 28. Ośrodki (non-profit) wspierające
przedsiębiorczość w regionie pomorskim świadczą zazwyczaj usługi niskospecjalistyczne
i w zasadzie tylko w tym zakresie zachodzi między nimi współpraca.
W opracowaniu posłużono się danymi Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego przy NBP, nie zawierają one
informacji nt. liczby filii, ekspozytur, agencji, i punktów bankowych.
26
Rejestr Banków Województwa Pomorskiego – Narodowy Bank Polski. Oddział Okręgowy w Gdańsku.
27
Poziom kapitałów dostępnych w ramach funduszy poręczeniowych i pożyczkowych jest stosunkowo niski na tle
innych województw. Fundusze, których logika funkcjonowania ma w dużym stopniu charakter lokalny, są obecne
zaledwie w 8 powiatach. Tylko dwa ośrodki KSU z województwa pomorskiego posiadają akredytację w zakresie usług
finansowych (w innych województwach nawet 6–8).
25
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Rozkład przestrzenny badanych instytucji otoczenia biznesu (IOB) (Rys. III.11.) wskazuje
na znaczne różnice w zakresie pomocy dostępnej lokalnie w poszczególnych obszarach
województwa pomorskiego. Zdecydowanie najlepsza sytuacja występuje w Trójmieście oraz –
w nieco mniejszym stopniu – w Słupsku. W części powiatów (malborski, sztumski, lęborski,
wejherowski, starogardzki, kartuski) działają bardzo dynamiczne lokalne ośrodki wspierania
biznesu (zazwyczaj należące do Krajowego Systemu Usług i/lub prowadzące Punkty Konsultacyjne),
które w dużym stopniu zaspokajają popyt na tego rodzaju usługi. Istnieją także powiaty (np.
nowodworski, pucki, bytowski), gdzie dostęp do usług wsparcia przedsiębiorczości na poziomie
lokalnym jest ograniczony.
Nierównomierne rozmieszczenie przestrzenne instytucji otoczenia biznesu może być
pewnym problemem, zwłaszcza jeżeli chodzi o dostęp do podstawowych informacji i usług
wsparcia, jednakże nie powinno niepokoić w odniesieniu do bardziej wyspecjalizowanych usług
czy doradztwa.

Agencje rozwoju regionalnego
Na obszarze województwa pomorskiego działają dwie agencje rozwoju regionalnego,
tj. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku oraz Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
S.A. w Słupsku. Obie agencje są akredytowanymi wykonawcami usług w Krajowym Systemie
Usług – ARP w zakresie usług szkoleniowych i informacyjnych, a w PARR w zakresie usług
doradczych, szkoleniowych i informacyjnych.

Ośrodki wspierania biznesu
W regionie działa kilkanaście organizacji (w formie stowarzyszeń, fundacji, agencji),
których głównym celem jest wspieranie przedsiębiorczości i małej i średniej przedsiębiorczości.
Kluczowymi podmiotami tego typu należącymi do Krajowego Systemu Usług (KSU), są:
Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, które prowadzi ośrodki wspierania biznesu w Gdyni,
Kartuzach, Lęborku, Sopocie i Starogradzie Gdańskim oraz Centrum Informacji Gospodarczej
i Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Gdańsku, Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych
i Przedsiębiorczości w Słupsku, Fundacja Gospodarcza w Gdyni, Regionalne Towarzystwo
Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu, Gdańska Akademia Bankowa, Rada Regionalna Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Słupsku oraz Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości w Malborku.
Ponadto działają również różnego rodzaju ośrodki wspierające przedsiębiorczość i MSP
nieposiadające akredytacji KSU. Zlokalizowane są one m.in. w Starogardzie Gdańskim, Kwidzynie,
Nowym Dworze Gdańskim czy Debrznie (również prowadzące inkubator przedsiębiorczości).
Dodatkowo należy wskazać ośrodki przy niektórych starostwach powiatowych (Starogard
Gdański) i urzędach gmin (Brusy, Gniew, Lębork, Skarszewy, Pruszcz Gdański, Tczew).

Organizacje samorządu gospodarczego
Istotną rolę w procesie wspierania przedsiębiorczości pełnią również izby
przemysłowo-handlowe oraz inne organizacje przedsiębiorców. W województwie pomorskim
działa kilkanaście różnego rodzaju organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Ich potencjał
28

Żaden ośrodek KSU w woj. pomorskim nie posiada akredytacji w zakresie usług innowacyjnych.
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zarówno pod względem liczby członków, jak i obszaru działania, jest bardzo zróżnicowany.
Wśród największych (najbardziej znaczących) organizacji należy wymienić Pomorską Izbę
Przemysłowo-Handlową z jej oddziałami w Gdańsku, Gdyni, Chojnicach i Pruszczu Gdańskim,
Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku (zrzeszającą
kilkanaście cechów i spółdzielni rzemieślniczych z Pomorza Gdańskiego) oraz Izbę Rzemieślniczą
Pomorza Środkowego w Słupsku (zrzeszającą cechy i spółdzielnie rzemieślnicze z obszaru
dawnego województwa słupskiego). Poza nimi w regionie działa również szereg mniejszych izb
o charakterze regionalnym/lokalnym, w tym Słupska i Gdyńska Izba Przemysłowo-Handlowa,
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Człuchowie i w Wejherowie, jak i branżowe:
Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Izba Bawełny w Gdyni, Gdańska Izba Turystyki, Pomorska
Izba Rolnicza w Pruszczu Gdańskim, Polska Izba Spedycji i Logistyki w Gdyni.

Punkty konsultacyjne
Punkty konsultacyjne pełnią funkcję instytucji pierwszego kontaktu dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Udzielają one bezpłatnych informacji w zakresie zagadnień związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem, jak również
dostępnych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców.
W roku 2004 na terenie województwa działało 12 Punktów Konsultacyjnych.
Rozmieszczenie PK na obszarze województwa jest raczej równomierne. Jednakże również
i w tym przypadku istnieją powiaty (wejherowski, pucki, bytowski, kościerski, nowodworski,
sztumski, tczewski), w których brak jest tego typu podmiotów.

Inkubatory przedsiębiorczości
W roku 2004 na terenie województwa pomorskiego działało siedem inkubatorów
przedsiębiorczości: w Kwidzynie (Urząd Miasta w Kwidzynie), Malborku (Stowarzyszenie
Rozwoju Przedsiębiorczości), w Słupsku (Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych
i Przedsiębiorczości), Starogardzie Gdańskim (Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), w Debrznie
(Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno), Park Naukowo-Technologiczny
w Gdyni i działający przy nim Inkubator Przedsiębiorczości (Pomorskie Centrum Technologii),
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (Uniwersytet Gdański), Inkubator Technologiczny
Politechniki Gdańskiej (w trakcie tworzenia), Park Technologiczny w Gdańsku (w trakcie
tworzenia/opracowywania koncepcji),
Inkubatory zapewniają zazwyczaj powierzchnię biurową dla firm na preferencyjnych
warunkach (tj. poniżej ceny rynkowej), z tym, że wielkość pomocy uzależniona jest od okresu
przebywania firmy w inkubatorze. Im ten okres jest dłuższy, tym wyższy czynsz – aż do pełnej
odpłatności płaci firma. Poza wynajmem pomieszczeń, inkubatory często świadczą również
usługi dla podmiotów działających na ich obszarze. Specyficznym przypadkiem jest Inkubator
Akademicki przy Uniwersytecie Gdańskim, który swą ofertę kieruje do studentów. Inkubator ten
nie zapewnia pomieszczeń dla firm. Z założenia jest on nastawiony na pomoc osobom, które
mają pomysł, ale nie chcą jeszcze zakładać własnej działalności gospodarczej. Osoby działają
(zawierają kontrakty) poprzez inkubator i poprzez niego również osiągają przychody (w formie
umowy o dzieło/zlecenie).
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Centra transferu technologii
Na terenie województwa pomorskiego działają dwa centra transferu technologii:
Centrum Transferu Technologii w Gdańsku oraz Europejskie Centrum Transferu Innowacji
w Tczewie. Centrum Transferu Technologii jest członkiem sieci IRC (Innovation Relay
Centers), co zapewnia mu z jednej strony dostęp do europejskich baz danych o technologiach
(pochodzących zarówno od przedsiębiorstw, jak i instytucji naukowych i badawczych), a z drugiej –
dostęp do finansowania publicznego, co umożliwia mu oferowanie usług za darmo. Ponadto na
Politechnice Gdańskiej funkcjonuje Biuro Transferu Technologii, które spełnia funkcję CTT.
Należy wskazać, iż pewne funkcje w zakresie transferu technologii pełnią również podmioty
badawcze zlokalizowane w regionie pomorskim, np. Centrum Techniki Okrętowej, Instytut
Elektrotechniki o/Gdańsk.

2.10. Handel
Handel detaliczny
W 2004 roku ogólna liczba sklepów wyniosła 22.61529, z czego 99,8% stanowiło
własność prywatną. Oznacza to spadek ogólnej liczby tych placówek o prawie 2 tys. z poziomu
24 72730. Spadkowi liczby sklepów w województwie towarzyszył jednak wzrost powierzchni
sprzedażowej o ponad 4,7%. Powierzchnia ta w roku 2004 wyniosła 1.553.445 m². W roku 2004
w strukturze sklepów według powierzchni dominowały sklepy małe o powierzchni sprzedażowej
do 100 m², stanowiące prawie 94,4% ogólnej liczby sklepów. W roku 2000 średnia powierzchnia
sprzedażowa na 1 sklep wynosiła 60,0 m², zaś w roku 2004 wzrosła do poziomu 89,6 m².
Powodem tych zmian był rozwój sklepów wielkopowierzchniowych, należących w zdecydowanej
większości do inwestorów zagranicznych. W ogólnej liczbie sklepów podmioty handlowe
z udziałem kapitału zagranicznego stanowią 1,3%, przy jednoczesnym prawie 17% udziale
w powierzchni sprzedażowej województwa.

Handel wielkopowierzchniowy
Obiekty handlu wielkopowierzchniowego utrzymują stałą tendencje wzrostową, i tak
w roku 2000 było 76 supermarketów (o powierzchni sprzedażowej od 400–2500 m²), zaś
hipermarketów (o powierzchni sprzedażowej powyżej 2500 m²) tylko 8. W roku 2004 liczba ich
wzrosła do odpowiednio 289 i 3231.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 10, ust. 2, pkt 8 nakłada
obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m². Większość obiektów
tego typu jest zlokalizowana na obszarze aglomeracji trójmiejskiej oraz w Słupsku (Rys. III.12.).
Według stanu na rok 2004 r. w aglomeracji trójmiejskiej istniało 17 wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych typu hipermarket. Najwięcej zlokalizowano w rejonie dwóch głównych
arterii komunikacyjnych Trójmiasta: zachodniej obwodnicy trójmiejskiej oraz ciągu ulic:
Grunwaldzka – Niepodległości – Zwycięstwa. Największe obiekty posiadają firmy: Auchan,
Géant, Tesco, Leroy Merlin, OBI, IKEA, Praktiker, Real, Media Markt, Carrefour, Castorama.
Rynek wewnętrzny w 2004 roku, www.stat.gov.pl.
Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2004, 2004, Tabl. 5 (262), WUS, Gdańsk, s. 267.
31
Tamże, Rynek.
29
30
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Poza aglomeracją trójmiejską wielkopowierzchniowe obiekty typu hipermarket powstały
w Słupsku, a kolejne obiekty znajdują się w budowie. Ponadto na terenie województwa
pomorskiego działa kilkadziesiąt dużych obiektów handlowych o charakterze supermarketów.
Należą one do sieci handlowych budujących mniejsze obiekty (z reguły do 2000 m2 powierzchni).
Są one skupione wokół takich sieci handlowych, jak: Biedronka, EDEKA, Zatoka, REMA 1000,
NETTO, Nomi, Hypernova oraz ETC. Są one ulokowane zarówno w Trójmieście, jak i w każdym
większym powiatowym mieście województwa.
Obok sieci hipermarketów i supermarketów funkcjonują także nowoczesne centra
handlowo-usługowo-rekreacyjne, zlokalizowane głównie w Trójmieście, jak: CH Alfa, CH Madison,
CH Manhattan w Gdańsku, TCH Klif, CH Batory w Gdyni, Centrum Kwiatkowskiego w Gdyni,
a także CH Wokulski, CH Pod Wieżą, CH Manhatan w Słupsku.

Handel hurtowy i targowiska
W zakresie handlu hurtowego na Pomorzu największe znaczenie mają cztery obiekty
Makro Cash & Carry w Gdyni i w Przejazdowie k. Gdańska, Pomorskie Hurtowe Centrum
Rolno-Spożywcze S.A. Rënk w Gdańsku (dominuje handel kwiatami, artykułami dekoracyjnymi,
ogrodniczymi – produkcji krajowej i z importu, owocami i warzywami, artykułami spożywczymi,
a powierzchnia handlowa wynosi ok. 28 tys. m²) oraz powstały w 2004 roku Selgros Cash
& Carry położony w Gdańsku. Powstają także liczne obiekty magazynowe przedsiębiorstw
handlowych, zlokalizowane także w Słupsku i mniejszych miastach województwa.
Targowiska odgrywają znaczącą rolę w handlu hurtowym i detalicznym, ale przede
wszystkim są miejscami zaopatrzenia punktów sprzedaży drobnodetalicznej. Są szczególnie
ważne dla drobnych producentów rolnych z otoczenia ośrodków miejskich, jak również dla
rzemieślników i drobnych handlowców z branż pozaspożywczych. W województwie pomorskim
w latach 2000–2004 liczba targowisk spadła ze 109 do 95, przy czym powierzchnia sprzedażowa
spadła o niecałe 3,5% i w roku 2004 wynosiła 441,5 tys. m².

Targi, imprezy targowe
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. działają na rynku wystawienniczym od 1989
roku. W 2000 r. Międzynarodowe Targi Gdańskie zakupiły od WTC Gdynia-Expo Sp. z o.o.
prawo do posługiwania się znakami towarowymi imprez organizowanych w Gdyni i obecnie są
jedynym ośrodkiem targowym w Trójmieście i regionie. Infrastruktura targowa z profesjonalnym
zapleczem konferencyjno-usługowym zajmuje powierzchnię ogółem 23.000 m², z czego ponad
12.000 m2 powierzchni wystawienniczej w nowoczesnych halach Centrum Targowego
w Gdańsku. Pod względem liczby wystawców na imprezach targowych MTG S.A. znajdują się
na trzeciej pozycji po targach w Poznaniu i Kielcach. Także liczba imprez jest duża, w latach
2000–2004 wzrosła z 26 do 34, obejmując takie branże targowe, jak budownictwo, militaria,
żywność i turystyka.
Ponadto imprezy targowe odbywają się w Gdańsku w hali „Olivia” i obiektach
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Kilka imprez targowych, dotyczących głównie
sektora rolno-spożywczego, odbywa się w Słupsku w hali „Gryfia”, Strzelinku k. Słupska
i w Lubaniu.
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2.11. Turystyka
Atrakcyjność turystyczna województwa pomorskiego jest postrzegana głównie przez
pryzmat unikatowych walorów naturalnych wybrzeża i Kaszub, na które składają się morze,
rozległe kompleksy leśne, liczne jeziora, szlaki wodne oraz czyste środowisko. Istotnym
elementem tej atrakcyjności są również walory kulturowe materialne i niematerialne miast,
zwłaszcza: Gdańska, Malborka, a także obszaru Kociewia i Żuław32.

2.11.1. Formy użytkowania turystycznego
W latach 2000–2004 pozycja województwa pomorskiego pod względem przyjazdów
turystycznych wzrosła z siódmego na trzecie miejsce, przy czym w liczbach bezwzględnych
wielkość ruchu spadła, co było zauważalne także we wszystkich regionach w Polsce. W latach
2000–2004 liczba przyjazdów była zmienna, tak jak w Polsce. Generalnie jednak obserwuje się
spadek uczestnictwa mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat w krajowych wyjazdach
(podróżach) turystycznych (z co najmniej jednym noclegiem poza miejscem zamieszkania).
Spadek w nieco większym stopniu objął wyjazdy krótkookresowe (2–4 dni) niż długookresowe
(5 i więcej dni).
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Wykres III.9. Struktura pobytów w województwie pomorskim w latach 2000–2004 (w mln).
Opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Turystyki.

W regionie dominuje turystyka długopobytowa wczasowa i krótkopobytowa –
biznesowa. Najlepiej zagospodarowanymi turystycznie obszarami województwa pomorskiego
są: Wybrzeże Słowińskie, Pobrzeże Kaszubskie, Mierzeja Helska, Mierzeja Wiślana. Drugim
ważnym obszarem jest Pojezierze Kaszubskie. Na obszarach tych występuje stosunkowo
wysoka koncentracja miejsc noclegowych, a także wysoki stopień sezonowego wykorzystania
bazy noclegowej.
Z powodu braku odpowiedniej promocji innych form i produktów turystycznych
regionu oraz słabej infrastruktury turystycznej i technicznej, mimo wysokiej atrakcyjności
turystycznej (przyrodniczo-kulturowej), turystyka w gminach powiatów: malborskiego (z wyjątkiem
zamku), kwidzyńskiego, tczewskiego i człuchowskiego nie jest wystarczająco wykorzystywana
jako dziedzina gospodarki.
32

Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie pomorskim, red. M. Wanagos, UMWP, Gdańsk 2004.
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Wykres III.10. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych według miesięcy w roku 2002.
Opracowanie własne na podstawie: Turystyka w województwie pomorskim w 2002 roku, Tabl. 12, US, Gdańsk 2002.

Ruch turystyczny w województwie pomorskim ma wyraźnie sezonowy charakter.
Sezon przypada w miesiącach wiosenno-letnich i trwa mniej więcej od kwietnia do października.
W szczycie sezonu, w lipcu i sierpniu, użytkowanie bazy noclegowej koncentruje się przede
wszystkim w ośrodkach wypoczynkowych, co wskazuje na cel przyjazdów do województwa,
jako wypoczynek długoterminowy. Drugą pozycję zajmują obiekty hotelowe, w których szczyt
sezonu przypada także na lipiec-sierpień. Obiekty te kumulują głównie turystykę w celach
biznesowych i turystów zagranicznych, przyjeżdżających do województwa w celach poznawczych,
najczęściej na 2–3 dni.

2.11.2. Struktura i rozmieszczenie bazy noclegowej
Badania Instytutu Turystyki wskazują, że województwo pomorskie posiada jedną
z największych w kraju baz noclegowych zbiorowego zakwaterowania. Pod względem liczby
obiektów (787) województwo zajmowało w 2004 roku trzecie miejsce, za województwem
zachodniopomorskim i małopolskim, zaś pod względem liczby miejsc noclegowych (87 tys.)
drugie – za województwem zachodniopomorskim.
Baza noclegowa w województwie jest bardzo zróżnicowana i składają się na nią
zarówno hotele 5- i 4-gwiazdkowe, jak również ośrodki wczasowe, campingi i pola biwakowe.
Strukturę obiektów przedstawia Wykres III.11.
Analiza ilościowa i strukturalna turystycznej bazy noclegowej w województwie
pomorskim oraz jej użytkowania obejmuje wyłącznie zasoby noclegowe objęte ewidencją
statystyczną GUS. W strukturze rodzajowej miejsc noclegowych w województwie dominują
ośrodki wczasowe, kolonijne i szkoleniowo-wypoczynkowe oraz schroniska, stanowiące 49%
wszystkich obiektów zakwaterowania zbiorowego. Rozmieszczone są one nierównomiernie
w regionie, przede wszystkim w powiatach nadmorskich: lęborskim, puckim, nowodworskim,
słupskim, oraz kaszubskich: kartuskim i kościerskim. Baza noclegowa w obiektach hotelarskich
(hotele, motele, pensjonaty) stanowiła 15% ogółu obiektów – rozmieszczone są one w prawie
wszystkich powiatach województwa poza człuchowskim i kartuskim. Największa liczba hoteli
zlokalizowana jest w powiatach grodzkich, w tym: Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Pozostałe obiekty
(poza niesklasyfikowanymi), w tym pola biwakowe, campingowe oraz domki letniskowe,
stanowiły 16%, a ich rozmieszczenie nie było równomierne.
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Wykres III.11. Struktura obiektów zakwaterowania zbiorowego w województwie pomorskim w roku 2003.
Opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Turystyki.

Najbardziej intensywnie wykorzystywana jest baza noclegowa w powiatach słupskim
i nowodworskim (Rys. III.13.) – odpowiednio 47% i 42% (gmina Słupsk 81,1%; miasto Ustka 47,2%
i gmina Ustka 46,6% oraz miasto i gmina Nowy Dwór Gdański 90,3%, Krynica Morska 47,4%;
Stegna 50,1% i Sztutowo 41,9% – Rys. III.14. i Rys. III.15.). Najbardziej ekstensywnie jest
użytkowana baza noclegowa w powiecie człuchowskim – 13,2%. Gminami, w których obłożenie
bazy noclegowej nie przekracza 10%, są Tuchomie (powiat bytowski), Dziemiany (powiat
kościerski), miasto i gmina Nowy Staw (powiat malborski), miasto i gmina Kępice (powiat słupski),
Osiek (powiat starogardzki), miasto i gmina Dzierzgoń, Sztum oraz Stary Targ (powiat sztumski).
Spośród 104 sklasyfikowanych hoteli największą grupę stanowią dwugwiazdkowe (47),
są one zlokalizowane głównie w pasie nadmorskim. Obiekty najniższej kategorii (13)
zlokalizowane są również w strefie pojeziernej i na Kociewiu. Hotele trzygwiazdkowe (36)
skoncentrowane są w Trójmieście, Słupsku oraz gminach ościennych. Obiektów o wyższym
standardzie jest wciąż niewiele: 6 czterogwiazdkowych (wszystkie w Trójmieście) oraz dwa
pięciogwiazdkowe (oba w Gdańsku). Pensjonaty (20 sklasyfikowanych) skoncentrowane są w strefie
nadmorskiej (19). Tylko 4 spośród 29 campingów znajduje się poza gminami nadmorskimi.
Dominują campingi dwugwiazdkowe (15), jedyny pięciogwiazdkowy obiekt tej kategorii
znajduje się w Malborku.
Analizując dane można zaobserwować pewne prawidłowości następujących ośrodków:
-

trójmiejski obszar metropolitalny i aglomeracja Słupsk – Ustka (w mniejszym stopniu) to
miejsce koncentracji usług hotelarskich o najwyższym standardzie,

-

pas nadmorski – obszar koncentracji pensjonatów, hoteli średniej i niższej kategorii
oraz campingów,

-

Malbork – wyróżniający się ośrodek turystyki krajoznawczej, przystosowany do podejmowania
grup – jedyny w województwie camping pięciogwiazdkowy, dom wycieczkowy oraz
schronisko o wysokim standardzie,

-

pozostałe obszary – występowanie pojedynczych hoteli niższych kategorii.
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2.11.3. Działania na rzecz rozwoju turystyki
Problemem zidentyfikowanym w województwie jest eksploatacja turystyczna nie
dostosowana do chłonności obszarów, małe zróżnicowanie oferty turystycznej oraz stosunkowo
krótki okres funkcjonowania w ciągu roku wielu segmentów tego rynku. Od czasu publikacji
poprzedniego raportu (rok 2002), samorząd województwa opracował szereg dokumentów mających
na celu właściwy rozwój rynku turystycznego. Wykonano liczne prace studialne poświęcone
specyfice rynku turystycznego, które zawarto w wydawnictwie Uwarunkowania i kierunki
rozwoju turystyki w województwie pomorskim (2004), na jego podstawie stworzono i uchwalono
Strategię rozwoju turystyki na lata 2004–2013 (2004) oraz Program rozwoju produktów
turystycznych województwa pomorskiego (2004). Obecnie w przygotowaniu jest jednolity
system identyfikacji atrakcji turystycznych województwa.
Program rozwoju produktów turystycznych województwa pomorskiego (2004)33 zawiera
35 potencjalnych produktów, w większości z dziedziny turystyki kulturowej i krajoznawczej.
Inicjatywy te mają być rozlokowane przede wszystkim na obszarach użytkowanych ekstensywnie,
tzn. pojeziernych oraz tzw. „obszarach szansy”, wspierając jednocześnie odciążanie psa
przybrzeżnego. Opisowi produktów towarzyszy interdyscyplinarna analiza i przedstawienie
możliwości współpracy między regionalną i lokalnymi organizacjami turystycznymi, JST,
firmami i organizacjami pozarządowymi.

Instytucje wspierające rozwój turystyki
Województwo pomorskie przewodzi w rankingu ilości instytucji wspierających rozwój
turystyki. Znaczący postęp nastąpił w ciągu ostatnich lat: w 2003 roku powstała Pomorska
Regionalna Organizacja Turystyczna, obecnie będąca kluczowym partnerem województwa
w realizacji zadań Strategii…, zaczęto budować sieć lokalnych ośrodków – Lokalnych
Organizacji Turystycznych. Obecnie na obszarze pomorskiego znajdują się 22 takie jednostki,
co stanowi około 1/3 w skali kraju. Zasięgi działań poszczególnych organizacji pokrywają teren
całego województwa. Obok LOT-ów istnieje sieć 109 punktów informacji turystycznej. Gminą
o największej ilości takich jednostek jest Gdynia – 5, natomiast powiatami, w których najliczniej
rozlokowane są punkty są wejherowski (14), starogardzki (13), kartuski (11) i kościerski (10).
Punkty „it” nie występują w ogóle w 33 gminach, największą koncentrację „białych plam”
można odnotować w powiatach: gdańskim (5 gmin), malborskim i sztumskim (po 4 gminy),
słupskim, bytowskim, nowodworskim, kwidzyńskim oraz tczewskim (po 3 gminy).

2.11.4. Charakterystyka i rozmieszczenie wybranych form turystyki

Turystyka wodna i nadwodna
Nadmorskie położenie stwarza doskonałe warunki do wypoczynku i rozwoju sportów
wodnych (żeglarstwo, wioślarstwo i wędkarstwo morskie). Wysoki potencjał spowodował, że są
to jednocześnie najintensywniej wykorzystywane strefy. Często popyt przewyższa możliwości
absorpcji strefy przybrzeżnej, co jest przyczyną wielu konfliktów oraz stanowi zagrożenie dla
przyrody oraz krajobrazu kulturowego. Paradoksalnie innym ważnym problemem obszarów
predysponowanych do uprawiania turystyki morskiej i nadmorskiej jest niedostateczne
33

Program rozwoju produktów turystycznych województwa pomorskiego, UMWP, PROT, Gdańsk 2004.
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zróżnicowanie oferty oraz krótki sezon turystyczny. Przedsiębiorcy branży turystycznej w małych
nadmorskich miejscowościach zmuszeni są w okresie krótkiego lata wypracować dochód
pozwalający im utrzymać się cały rok. Przy tej okazji często ilość ustępuje miejsca jakości,
również w dziedzinie jakości infrastruktury i gospodarowania przestrzenią.
Ważniejsze ośrodki wczasowo-wypoczynkowe skoncentrowane nad morzem – według
liczby miejsc noclegowych są to: Ustka, Łeba, Władysławowo, Jastarnia, Sopot, Krynica
Morska, Hel, Rowy, Kuźnica, Chłapowo, Stegna, Jastrzębia Góra, Jurata, Jantar, Chałupy, Kąty
Rybackie, Sztutowo. Infrastruktura wzbogacana jest obiektami gospodarki i kultury morskiej,
w tym: portami handlowymi udostępnianymi zwiedzającym poprzez przejażdżki statkami żeglugi
przybrzeżnej, portami i przystaniami rybackimi (w Pucku, na Półwyspie Helskim, w Gdyni
Orłowie, Sopocie, Rewie, Świbnie i innych miejscowościach) oraz przez przystanie żeglarskie
i przystanie żeglugi przybrzeżnej, przystanie promowe. Trzeba pamiętać, że przydatność turystyczna
brzegu morskiego jest ograniczona przez jego szerokość, wysokość, typ plaży oraz strefy ochronne.
Dotychczas najpopularniejszą formą turystyki morskiej było żeglarstwo. Istnieje potrzeba
zorganizowania zaplecza żeglarskiego tak, aby mogło być ono konkurencyjne wobec marin
europejskich. Służyć temu mają wymienione już programy o charakterze ponadlokalnym. Wśród
najważniejszych należy wymienić zakończony w 2005 roku program Pierścień Zatoki Gdańskiej.
Infrastruktura żeglarska na wodach morskich:
−

Akwen Morza Bałtyckiego:
• porty jachtowe: Władysławowo, Łeba, Ustka;
•

−

−

przystanie: Rowy;

Akwen Zatoki Gdańskiej:
• porty jachtowe: Hel (zmodernizowany), Jastarnia (zmodernizowany), Puck, Gdynia
(zmodernizowany), Gdańsk Marina;
•

przystanie: Gdańsk Górki Zachodnie, Gdańsk Twierdza Wisłoujście oraz nowe –
3 w Osłoninie (gm. Puck), 2 w Jastarni, po 1 w Chałupach (gm. Władysławowo)
i Kuźnicy (gm. Jastarnia);

•

miejsca cumowania: Kuźnica, Osłonino, Orłowo, Sopot, Brzeźno, Hel (nowe);

Akwen Zalewu Wiślanego:
• porty jachtowe: Krynica Morska, Kąty Rybackie, Piaski.

Infrastruktura żeglarska na wodach śródlądowych:
−

przystanie: Stogi, Górki Zachodnie, Rybina, Malbork, Chojnicki Klub Żeglarski – Charzykowy
(Jezioro Charzykowskie), Portowiec Jachtklub Gołuń k. Kościerzyny, (Jezioro Wdzydze),
Ośrodek Wypoczynkowy Zawiaty, Rokity, Jezioro Jasień, Jezioro Łebsko, Jezioro Gardno;

−

stanice wodne: Rzeczenica, Charzykowy i Funka nad Jeziorem Charzykowskim, nad jeziorem
Szczytno, Bytów, Wdzydze nad Jeziorem Wdzydze, Czarna Woda, Ostrzyce i Brodnica
Dolna nad Jeziorem Ostrzyckim, Gdynia.

−

miejsca cumowania: Górki Wschodnie, Sobieszewo, Przegalina.

Nową na naszym rynku formą turystyki są podróże pływającymi hotelami zwanymi
„cruise’ami” lub „wycieczkowcami”. Wśród armatorów prowadzących tego typu rekreację coraz
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większą popularnością cieszą się porty w Gdyni i w Gdańsku. Większość jednostek cumuje na
sześć godzin, celem umożliwienia pasażerom zwiedzenia zabytków Gdańska lub zamku
w Malborku. Prowadzone są działania mające zachęcić kolejne jednostki do postoju w obszarze
Zatoki Gdańskiej – szczególną aktywność wykazuje tu Port Gdynia. Przedsiębiorstwo jest partnerem
organizacji Cruise Baltic oraz Cruise Europe, prowadzi działania zmierzające do rewitalizacji
modernistycznego dworca morskiego, ciekawą inicjatywą jest „aleja gwiazd statków pasażerskich”
upamiętniająca wizyty najznakomitszych jednostek.
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Wykres III.12. Zawinięcia wycieczkowców oraz liczba pasażerów w portach Gdańska i Gdyni.
Opracowanie własne na podstawie danych zarządów portów w Gdańsku i Gdyni.

Przy okazji zawijania jednostek przywożących po kilka tysięcy turystów
spodziewających się najwyższych standardów, pojawia się problem ich obsługi, sprawnego
przetransportowania w kierunku atrakcji turystycznych regionu. Uzupełnieniem oferty
turystycznej podkreślającej morskie walory terenu są statki udostępniane do zwiedzania: okrętmuzeum ORP „Błyskawica”, „Dar Pomorza” w Gdyni, żaglowce gościnnie zawijające do
Gdyni, „Sołdek” w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku i inne), Muzeum
Oceanograficzne i Akwarium Morskie w Gdyni, imprezy organizowane z okazji Dni Morza,
regaty żeglarskie i wiele innych.
W zagospodarowaniu szlaków kajakowych przede wszystkim brakuje ich
oznakowania, wyznaczonych miejsc do biwakowania, stanic wodnych. Wiele odcinków szlaków
jest nieczyszczonych i przez to niespławnych (można napotkać pozostałości dawnych budowli
hydrotechnicznych, szlaki są pozarastane roślinnością). Przy stałych przeszkodach na szlakach
często nie ma miejsc do wygodnego przenoszenia kajaków.
Jakość wód w województwie ulega sukcesywnej poprawie. Wg raportu Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, 31 odcinków plaż morskich zdatnych jest do
kąpieli nad tzw. otwartym morzem oraz 19 w obrębie Zatoki Gdańskiej i Mierzei Wiślanej.
Zakaz kąpieli wprowadzono w Mechelinkach, Rzucewie, Osłoninie oraz Gdyni -Orłowie.
Ponadto wskazano 177 kąpielisk na jeziorach, najwięcej w powiatach kościerskim, kartuskim,
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chojnickim i bytomskim. Negatywnie zweryfikowano wody jezior Karlikowskiego, Tucholskiego,
Żarnowieckiego w Bobkowie oraz odcinki rzek – Raduni w Pruszczu Gdańskim oraz Słupi
w Słupsku. Wśród innych form rekreacji wodnej i nadwodnej w województwie istnieją warunki
dla rozwoju turystyki specjalistycznej i wyczynowej, związanej m.in. z: windsurfingiem,
lotniarstwem, nurkowaniem i sportami motorowodnymi, które często borykają się z brakiem
właściwego zaplecza infrastrukturalnego.

Turystyka krajoznawcza
Zróżnicowanie przyrodniczo-kulturowe województwa pomorskiego sprawia, że jest ono
szczególnie atrakcyjne dla rozwoju turystyki krajoznawczej. Wśród najatrakcyjniejszych
elementów przyrodniczo można wymienić zróżnicowaną strefę brzegową, strefę pojezierną –
wiele z nich to obszary chronionej przyrody lub krajobrazu. W regionie zachowały się liczne
obiekty dziedzictwa kulturowego o wyjątkowych walorach – zespoły zabytków architektury
i urbanistyki, w tym obiekty sakralne, założenia dworsko- i pałacowo-parkowe, zabytki techniki,
militarne i inne. Najważniejszymi ośrodkami turystyki krajoznawczej są:
−

ośrodki europejskiej turystyki krajoznawczej: Gdańsk, Malbork Sopot, Gdynia;

−

ważniejsze ośrodki krajowej turystyki krajoznawczej: Słupsk, Pelplin, Gniew, Kwidzyn,
Bytów, Sztutowo, Będomin, Łeba, Hel, Rozewie, Kluki, Wdzydze Kiszewskie.

Oferta turystyczna rozbudowuje się i coraz liczniej organizowane są atrakcje opierające
się na lokalnych tradycjach, np. Jarmark św. Dominika w Gdańsku, Jarmark Wdzydzki we
Wdzydzach Kiszewskich, Dni Bytowa, Jarmark Gryfitów w Słupsku, Święto Ryby w Słupsku,
Oblężenie Malborka itp.
Specyficznym, acz ważnym elementem turystyki jest ruch pielgrzymkowy. Zjawisko to
można zakwalifikować jako rodzaj turystyki kulturowej. Celami pielgrzymek są: Gorzędziej,
Kalwaria Wejherowska, Kalwaria Wielewska, Osiek, Piaseczno, Rowokół k. Smołdzina,
Sianowo, Swarzewo, Św. Wojciech i Matemblewo w Gdańsku.
Ważnym elementem infrastruktury turystyki kulturowej są muzea – zwiedza je średnio
około 1,8 mln osób rocznie. Obserwuje się nieznaczny spadek liczby zwiedzających w skali
całego województwa. Tendencję wzrostową odnotowują instytucje, które urozmaicają swoją
działalność o wystawy czasowe, koncerty, inscenizacje historyczne, jak również o oferty kierowane
do dzieci i młodzieży. Największą frekwencją cieszą się Muzeum Zamkowe w Malborku,
Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu Rybackiego, Centralne Muzeum Morskie, Muzeum
Narodowe w Gdańsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (trzykrotny wzrost liczby
zwiedzających w ciągu 5 lat), Muzeum Stutthof i Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach
Kiszewskich. Dużą atrakcją licznie odwiedzaną zwłaszcza przez dzieci i młodzież jest fokarium
w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu oraz Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeże”
w Gdańsku.
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Wykres III.13. Liczba odwiedzających muzea w województwie pomorskim.
Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS.

W latach 2001–2004 struktura szlaków turystycznych województwa pomorskiego
znajdujących się w ewidencji PTTK zmieniła się w sposób istotny. Na terenie województwa
pomorskiego istnieją pozostałości struktur PTTK z województw gdańskiego, bydgoskiego,
elbląskiego i słupskiego. Wskutek takiego stanu rzeczy często niewłaściwie gospodarowane są
szlaki „graniczne”, np. znajdujące się w okolicach Lęborka czy Chojnic. W latach 2000–2004
znacząco rozbudowana została sieć szlaków dawnego województwa gdańskiego (gdański region
szlakowy). Zostały poprowadzone nowe szlaki piesze – czerwony ze Skarszew do Starogardu
Gdańskiego, żółty z Otomina do Kolbud, czarny z Wielkich Walichnowych do Nowego, niebieski
z Pelplina do Gniewa, żółty z Rakowca (zajazd Gniewko) do Opalenia i niebieski od zajazdu
Gniewko w rejon Małego Wiosła. Szlak czerwony z Kasparusa do Osieka rozpoczyna się teraz
wcześniej – w Ocyplu. Funkcjonuje szlak zielony z Tczewa, który po zmianach na odcinku od
Pelplina ma się kończyć przy zajeździe Gniewko. Szlak Grot Mechowskich na odcinku Puck –
Darżlubie biegnie obecnie przez Celbówko (Syberię Pucką) i w związku z tym zwiększył swoją
długość do 30,9 km. Szlak Kaszubski na odcinku Krzeszna – Gołubie został poprowadzony teraz
przez Ostrzycki Las, a następnie Stare Czaple i Nowe Czaple. Długość szlaku wzrosła do 133 km.
Tabela III.8. Długość szlaków turystycznych w województwie pomorskim
Miejsce na tle
innych
województw

Długość na 100 km²
powierzchni
województwa

2557,0

XI

14,0

2002

2427,4

VII

13,3

2003

2191

IV

12,0

2668,9

VII

14,6

Rok

Długość ogółem
(km)

2001

2004

Źródło: Turystyka polska. Układ regionalny, Instytut Turystyki.

Turystyka miejska i kongresowo-biznesowa
Trójmiasto wraz z rozwojem funkcji metropolitalnych staje się magnesem przyciągającym
turystów pragnących zrobić zakupy i skorzystać z typowo miejskich rozrywek – wybrać się do
teatru, kina, klubu nocnego. Znaczną część tej grupy turystów stanowią przybysze z Niemiec i krajów
skandynawskich zachęceni uproszczeniem procedur przyjazdowych wynikającym z przystąpienia
Polski do UE, konkurencyjnymi cenami oraz rozwojem tzw. „tanich linii lotniczych”. Obecnie
przewoźnicy tego typu korzystają z Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Dużym
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powodzeniem cieszą się połączenia promowe z Nynäshamn i Karlskroną w Szwecji oraz sezonowe
Ustka-Bornholm.
Obiekty hotelowo-kongresowe są zlokalizowane głównie w pasie nadmorskim.
Miastem o największej ilości miejsc noclegowych dla tego typu turystyki jest Władysławowo –
1047 (w tym 865 całorocznych), jest to jednocześnie miejsce największego (mierzonego
w latach 2001–2004) przyrostu miejsc w ośrodkach hotelowo-konferencyjnych – 407, w czołówce
znajduje się również Gdańsk z liczbą 966 miejsc, w tym 699 całorocznych, oraz Gmina Chojnice –
748 miejsc (sezonowo).
Tabela III.9. Miejsca noclegowe w obiektach hotelowo konferencyjnych z podziałem na gminy
najwyższa ilość miejsc
noclegowych

najwyższy przyrost
miejsc noclegowych
w latach 2001–2004

najwyższa ilość
całorocznych miejsc
noclegowych

najwyższy przyrost
całorocznych miejsc
noclegowych w latach
2001–2004

Władysławowo (1047)

Władysławowo (407)

Władysławowo (865)

Władysławowo (311)

Gdańsk (966)

Krynica Morska (205)

Gdańsk (699)

Jastarnia (89)

gm. Chojnice (748)

Jastarnia (137)

Stężyca (325)

Zblewo (40)

Źródło: Bank Danych Regionalnych.

Mimo wyjątkowej atrakcyjności, drugiej po zachodniopomorskim ilości miejsc
noclegowych i poprawiającej się dostępności komunikacyjnej, pomorskie znajduje się wśród
województw o mniejszym udziale turystyki kongresowo-biznesowej34.

Uzdrowiska
Do niedawna status uzdrowiska przynosił więcej obowiązków i barier niż możliwości
rozwoju. W reakcji na wnioski środowiska, 28 lipca 2005 uchwalono Ustawę o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach oraz o gminach uzdrowiskowych, która definiuje zasady
finansowania lecznictwa uzdrowiskowego oraz wprowadza istotny dla rozwoju przestrzennego
zapis – strefa ochrony ma obejmować cały obszar miasta lub gminy. W chwili obecnej
w województwie pomorskim znajdują się dwie miejscowości posiadające status uzdrowiska:
−

Ustka – prowadząca swoją działalność w oparciu o kąpiele solankowe i wody lecznicze;
leczona jest osteoporoza, choroby reumatyczne, schorzenia kardiologiczne, nadciśnieniowe,
choroby dróg oddechowych;

−

Sopot – działalność lecznicza oparta jest na kąpielach w wodzie morskiej, kąpielach
solankowych, zabiegach borowinowych.

Miejscowościami, w których obowiązują niektóre przepisy dotyczące uzdrowisk, są:
Jastarnia, Jurata, Łeba oraz Krynica Morska. Ponadto istnieje szereg ośrodków posiadających
naturalne predyspozycje do rozwoju turystyki uzdrowiskowej: Jastrzębia Góra, Kąty Rybackie,
Lubiatowo, Stegna, Swornegacie.
Według Banku Danych Regionalnych największa ilość sezonowych miejsc noclegowych
w zakładach uzdrowiskowych zlokalizowana jest w Łebie (256). Mniejsze ilości zlokalizowane są
w Sopocie (180) i Ustce (175), jednak w przeciwieństwie do Łeby są to miejsca całoroczne.
Według danych Instytutu Turystyki w Warszawie z 2003 roku, województwo zajmuje 7 miejsce licząc ilość odwiedzin na
targach i wystawach (około 10 tys.), 5. pod względem wizyt na konferencjach i kongresach (około 30 tys.), 11. pod względem
wizyt w interesach samodzielnych (około 30 tys.) oraz 9. w interesach prowadzonych w imieniu firm (około 40 tys.).
34
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Agroturystyka
Zainteresowanie działalnością agroturystyczną w województwie pomorskim zostało
skutecznie rozbudzone i charakteryzuje się rosnącą ilością gospodarstw. Jednocześnie od
samorządu lokalnego oczekuje się tworzenia dobrych warunków dla rozwoju agroturystyki
poprzez promocję regionu, turystyki w regionie, a także poprawę infrastruktury technicznej wsi.
Na początku 2005 roku na obszarze województwa pomorskiego funkcjonowało 808
gospodarstw agroturystycznych (wg danych Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego –
WODR – w Gdańsku). Największą liczbę gospodarstw notuje się w pasie nadmorskim oraz na
terenach Pojezierzy Kaszubskiego i Bytowskiego oraz Borów Tucholskich (najliczniej
gospodarstwa te występują w gminach powiatów: puckiego, kartuskiego, słupskiego, bytowskiego
i lęborskiego). Ilość i przestrzenny rozkład gospodarstw agroturystycznych wynika przede wszystkim
z atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej obszaru oraz zamożności jego mieszkańców (Rys. III.16.).
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Wykres III.14. Zmiany liczby gospodarstw agroturystycznych na terenie powiatów województwa pomorskiego
w latach 2000–2005
Źródło: Informacja o stanie agroturystyki w gminach województwa pomorskieg, WODR, Gdańsk, luty 2005.

Województwo pomorskie należy pod względem ilości gospodarstw agroturystycznych
do wiodących w kraju35. Średnia powierzchnia gospodarstwa agroturystycznego wynosi 12 ha,
a przypada na nie średnio 4,4 pokoi. W latach 2000–2004 liczba gospodarstw agroturystycznych
zwiększyła się o 106, tj. o około 15%. Przyrost uwidocznił się przede wszystkim w powiatach:
bytowskim, kartuskim, słupskim, nowodworskim i chojnickim (średnio o około 15 gospodarstw).
Stagnację lub znikomy wzrost zanotowano w powiatach: puckim, malborskim, sztumskim,
tczewskim i starogardzkim.
Według WODR w Gdańsku pomorskie przoduje także pod względem liczby gospodarstw
posiadających obiekty skategoryzowane, co oznacza, że w rozwoju agroturystyki coraz większą
rolę zaczyna odgrywać jakość obiektów (stąd niewielki wzrost liczby gospodarstw w latach

35

Raport Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Oddział w Krakowie, Kraków 2001.
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2000–2004). Wymagania rynku oraz potrzeba bycia konkurencyjnym sprawiają, że na
prowadzenie tej działalności decyduje się niewielka liczba właścicieli gospodarstw. Istotną
barierę stanowią wysokie koszty uruchomienia przedsięwzięcia, brak kapitału, niedorozwój
infrastruktury oraz bariery psychologiczne.

2.11.5. Bariery w rozwoju turystyki
Trzy podstawowe elementy składające się na atrakcyjność turystyczną to dostępność,
atrakcje i infrastruktura (Holloway, 1986). Na obszarze województwa można odnaleźć problemy
dotyczące każdej z tych kategorii. W ostatnich latach znacząco poprawiła się dostępność
Trójmiasta drogą lotniczą. Wpływa na to zarówno wzrost liczby połączeń z lotniskiem w Gdańsku,
jak i poprawa jakości dostępu do lotniska – modernizacja ul. Słowackiego w Gdańsku. Niestety,
jakość znacznej ilości dróg prowadzących na Kaszuby jest zła, a ilość połączeń kolejowych
niewystarczająca. W ostatnich latach zmodernizowane zostały odcinki dróg prowadzących na
Półwysep Helski oraz nad wybrzeże Bałtyku, jednak obciążenie tych tras uniemożliwia sprawne
poruszanie się nimi. Istnienie ograniczeń wynikających ze złego stanu infrastruktury
komunikacyjnej potwierdza ankieta wypełniona przez gminy województwa pomorskiego.
Obszar województwa jest bardzo zróżnicowany pod względem walorów przyrodniczokulturowych. Niska świadomość społeczna oraz silna presja inwestorska, nakierowana na
swobodny rozwój infrastruktury turystycznej, powoduje dewastacje krajobrazu i jednoczesny
zanik tradycyjnych wzorców stanowiących o różnorodności, a zatem i atrakcyjności turystycznej
regionu. Wciąż niewystarczająco rozbudowana jest oferta usług paraturystycznych (m.in.
kulturalnych i sportowych), które mogłyby generować ruch turystyczny poza sezonem letnim.
Badanie ankietowe przeprowadzone w gminach i powiatach wykazało niedostateczny
rozwój i zróżnicowanie bazy noclegowej turystyki. Na terenie Trójmiasta wciąż niewystarczająca
jest ilość obiektów o wysokim standardzie, w tym posiadających zaplecze konferencyjne.
W gminach zlokalizowanych poza pasem nadmorskim częstym problemem jest brak obiektów
spełniających standardy przyjęte w Europie. Przyczynami braku inwestycji w tej dziedzinie jest
przede wszystkim ubóstwo społeczeństwa, brak miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz brak odpowiednio przygotowanych terenów inwestycyjnych. W gminach
oddalonych od ośrodków miejskich problemem jest brak odpowiednio wyszkolonej kadry.

3. Specjalne strefy ekonomiczne
Specjalne strefy ekonomiczne są jednostkami dysponującymi szczególnymi preferencjami
dla potencjalnych inwestorów. W latach 2001–2002 drastycznie spadło zainteresowanie
inwestowaniem w strefach, czego główną przyczyną były negocjacje z Komisją Europejską,
dotyczące ustalenia nowych zasad udzielania pomocy publicznej. Po zakończeniu negocjacji
i podpisaniu Traktatu Akcesyjnego atmosfera wokół stref zdecydowanie się poprawiła, co
zaowocowało zauważalnym wzrostem zainteresowania inwestorów. Obok relatywnie tanich
gruntów i pośrednictwa w załatwianiu wszelkich formalności związanych z realizacją inwestycji,
SSE oferują bardzo atrakcyjne warunki podatkowe (zwolnienie z podatku dochodowego przez
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10 lat), zgodnie z przepisami znowelizowanej36 i zgodnej z unijnym prawodawstwem ustawy
o specjalnych strefach ekonomicznych. W województwie pomorskim istnieją dwie specjalne
strefy ekonomiczne: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) i Słupska Specjalna Strefa
Ekonomiczna (SSSE).
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała 11 lipca 2001 r. w wyniku
połączenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Żarnowiec” i Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„Tczew”, które zostały ustanowione rozporządzeniami Rady Ministrów we wrześniu 1997 roku
na okres 20 lat. PSSE obejmuje dziewięć terenów inwestycyjnych (Rys. III.11.) o powierzchni
387,82 ha, położonych na terenach atrakcyjnych lokalizacji przemysłowych – w gminie
miejskiej i wiejskiej Tczew (105,31 ha), w miastach: Kwidzyn (49,21 ha), Starogard Gdański
(59,64 ha), Malbork (8,16 ha), Sztum (12,47 ha) oraz w gminach: Krokowa (122,72 ha),
Chojnice (15,31 ha) i Człuchów (15,0 ha) – oferuje, zatem wyjątkowe możliwości inwestowania
w Polsce Północnej. Na terenie strefy w roku 2004 zlokalizowane były 22 podmioty gospodarcze,
zatrudniające łącznie 4632 pracowników i należące m.in. do inwestorów z Kanady, Stanów
Zjednoczonych, Szwecji, Francji, Belgii i Szwajcarii, oraz inwestorzy krajowi, którzy reprezentują
branże elektroniczną, spożywczą, chemiczną, farmaceutyczną, elektromaszynową. W sierpniu
2005 PSSE została powiększona o tereny w Gdańsku37, na których zamierza inwestować japońska
firma produkująca precyzyjne podzespoły wykonawcze i pomiarowe do automatycznych linii
produkcyjnych m.in. w elektronice. Powiększenie PSSE o tereny w Gdańsku nie wpłynie na
wzrost jej powierzchni, gdyż łączna powierzchnia SSE w Polsce nie może przekroczyć 6325 ha,
dlatego strefy prowadzą politykę wymiany obszarów niezagospodarowanych i mniej atrakcyjnych
na tereny zagospodarowane. Polityka wymiany gruntów prowadzi co prawda do rozproszenia
stref, ale znacznie intensyfikuje dynamikę inwestycyjną i sprzyja dostosowaniu terenów do
potrzeb inwestorów. Stopień zagospodarowania PSSE w roku 2004 wyniósł 70,7%38.
Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona została rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy
ekonomicznej. Strefa obejmuje grunty (Rys. III.11.) o powierzchni 167,89 ha, położone na
terenach miast Koszalin (woj. zachodnipomorskie) i Słupsk oraz gmin: Słupsk i Debrzno. Na
terenie strefy zlokalizowanych w roku 2004 było 14 podmiotów gospodarczych, zatrudniających
975 pracowników i należących m.in. do inwestorów z Chin, Szwajcarii, Holandii i Włoch.
Korzystny układ komunikacyjny stwarza biegnąca przez teren Strefy droga wojewódzka nr 210
łącząca Ustkę ze Słupskiem oraz zelektryfikowana linia kolejowa, przystosowana do ruchu
pasażerskiego i towarowego. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., miasto Słupsk
i gmina Słupsk wybudowały drogę, która połączyła tereny Kompleksu Słupsk – Włynkówko
z drogą międzynarodową E-28 Berlin-Gdańsk i z Kaliningradem. Na trasie Słupsk – Ustka
kursują autobusy komunikacji miejskiej oraz prywatnych przewoźników, zapewniające transport

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej określają
przepisy: ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców wraz z wydanymi do nich
przepisami wykonawczymi.
37
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 sierpnia 2005 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Dz.U., 2005, Nr 158, poz. 1327.
38
Specjalne strefy ekonomiczne – stan na dzień 31 marca 2004 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
36
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dla załóg nowobudowanych zakładów produkcyjnych. Stopień zagospodarowania Słupska SSE
w roku 2004 wyniósł 31,3%.
Obie strefy są istotnymi elementami przyczyniającymi się do gospodarczego rozwoju
regionu. Istniejące strefy pozwalają na pełniejsze wykorzystanie potencjalnych możliwości
regionu, takich jak: rynek pracy, infrastruktura techniczna, dogodne położenie wynikające
z układu komunikacyjnego.

PODSUMOWANIE
Dystans w poziomie rozwoju województwa pomorskiego względem Unii Europejskiej
nadal pozostaje bardzo duży (średni poziom PKB per capita w województwie wynosi ok. 46%
średniej dla UE-25). Stan gospodarki województwa w świetle krajowych wskaźników
makroekonomicznych przedstawia się jednak względnie korzystnie.
Udział województwa pomorskiego w wytworzonym produkcie krajowym brutto utrzymuje
się od kilku lat na podobnym poziomie. W 2003 roku wynosił on 5,6% (7. lokata w kraju). Udział
Trójmiasta w wartości PKB wytworzonego w regionie sięga blisko 50%. Pod względem PKB per
capita Pomorskie zajmuje 5. pozycję w kraju, ale rozpiętość między podregionami w 2003 r.
kształtowała się od 75,7% średniej krajowej w podregionie gdańskim do 142,0% w podregionie
Gdańsk–Gdynia–Sopot. Zróżnicowania te pozostają zbliżonym poziomie od kilku lat.
Region skupia 6,2% podmiotów gospodarczych kraju (7. miejsce w kraju), jednak
aktywność gospodarcza mierzona liczbą podmiotów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyróżnia
województwo pomorskie na tle Polski. Na 1000 mieszkańców regionu zarejestrowanych jest
ponad 100 firm, przy czym niemal połowę podmiotów gospodarczych regionu skupia Trójmiasto.
W gospodarce regionu występują branże tradycyjne (porty, przemysł okrętowy,
rafineryjny, elektromaszynowy, rybołówstwo, turystyka) oraz branże szybkiego rozwoju (przemysł
chemiczny, teleinformatyka, usługi finansowo-ubezpieczeniowe). Rozmieszczenie podmiotów
gospodarczych jest zróżnicowane przestrzennie, co wynika z jednej strony z predyspozycji
przestrzennych poszczególnych obszarów województwa. Struktura branżowa gospodarki występuje
na obszarze metropolitalnym oraz w innych ośrodkach subregionalnych Słupska, Tczewa, Kwidzyna,
Malborka, Starogardu Gdańskiego, Chojnic. Na pozostałych obszarach dominuje tradycyjnie
rolnictwo i gospodarka leśna. Specyficzną cechą najsilniejszych branż regionalnego przemysłu
(stoczniowy, rafineryjny, elektroniczny, papierniczy) jest występowanie dużych, ale pojedynczych
zakładów. Na dużych przedsiębiorstwach oparty jest również regionalny eksport – z tego
względu cechuje go wysoka koncentracja towarowa. Szczególnie duży udział w eksporcie mają
środki transportu wodnego oraz wyroby przemysłu elektronicznego. Struktura eksportowa
regionu ulega jednak zmianom, a korzystną tendencją jest wzrost udziału wyrobów zaawansowanych
technologicznie. Wielkość i dynamika generowanego eksportu stawia województwo w krajowej
czołówce.
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CZĘŚĆ IV – Infrastruktura transportu
(Agnieszka Ciesielska, Lech Michalski)

1. Infrastruktura transportowa
1.1. System transportowy
Położenie województwa pomorskiego, rozwinięta gospodarka (w tym morska) oraz
zróżnicowana sieć osadnicza sprawiają, że na system transportowy województwa składają się
wszystkie występujące w Polsce rodzaje transportu lądowego, wodnego i powietrznego. Przez
obszar województwa pomorskiego przebiegają dwa paneuropejskie korytarze transportowe1:
−

korytarz IA (Ryga – Kaliningrad – Elbląg – Gdańsk) jako odgałęzienie Korytarza I (Helsinki –
Tallin – Ryga – Kowno – Warszawa);

−

korytarz VI (Gdańsk – Katowice – Żylina).

Podstawowa sieć dróg samochodowych, kolejowych i wodnych w tych korytarzach stanowi
elementy Transeuropejskiej Sieci Transportowej Unii Europejskiej (TEN-T).
Utrzymujący się intensywny wzrost motoryzacji w Polsce i nienadążające za tym zmiany
w jakości całej sieci transportowej przekładają się na lawinowo pojawiające się problemy
transportowe. Brak realnie konkurencyjnego, a w wielu miejscach województwa alternatywnego
do samochodu środka transportu, przekłada się na dalszy wzrost czasu przejazdu samochodem,
coraz większe ryzyko uczestniczenia w wypadku drogowym, a w rezultacie – wyższe koszty
transportu.
Poniżej przedstawiono obecny stan oraz zmiany, jakie dokonały się w okresie 2000–
2004 w funkcjonowaniu i zagospodarowaniu infrastruktury transportu drogowego, kolejowego,
lotniczego, morskiego, wodnego śródlądowego, autobusowego zamiejskiego, a także innych
rodzajów transportu związanych z turystyką w województwie pomorskim.

Struktura sieci transportowej
Sieć transportową województwa tworzą:
−

19,5 tys. km dróg samochodowych, w tym 763 krajowych;

−

1589 km linii kolejowych, w tym 684 znaczenia państwowego;

−

207,6 km dróg wodnych żeglownych;

−

12 portów morskich, w tym dwa znaczenia państwowego;

−

7 lotnisk, w tym jeden port lotniczy.

1

Według ustaleń II Paneuropejskiej Konferencji Transportowej na Krecie w marcu 1994 r.
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W okresie 2000–2004 nie zaszły żadne istotne zmiany w hierarchizacji sieci drogowej
województwa pod względem funkcjonalno-technicznym. Nadal sieci tej brak jest dróg o najwyższym
standardzie technicznym (autostrad), a rozbieżności pomiędzy wymaganiami wynikającymi
z nadanych kategorii i klas technicznych dróg a ich rzeczywistymi charakterystykami są powszechne.
W tym samym okresie stan techniczny infrastruktury kolejowej uległ dalszemu
pogorszeniu, co na niektórych odcinkach przyczyniło się do wprowadzenia radykalnych
ograniczeń prędkości ruchu pociągów. Chociaż proces wstrzymania przewozów pasażerskich
i likwidacji wielu już nieczynnych linii nie jest tak gwałtowny jak przed rokiem 2000, to
problem ten w skali województwa nadal pozostaje nierozwiązany. Przekazana samorządowi
województwa rola organizatora przewozów regionalnych przyczyniła się w okresie 2000–2004
do ponownego uruchomienia kilku regionalnych połączeń kolejowych.
W lotniczym ruchu pasażerskim i towarowym obserwuje się wzrost znaczenia Portu
Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Wprowadzane są nowe połączenia krajowe
i międzynarodowe, co powoduje wzrost liczby pasażerów w połączeniach regularnych
i tranzytowych. Pojawienie się tanich linii lotniczych spowodowało nie tylko wzrost ruchu
pasażerskiego w Gdańsku, ale także potrzebę uruchomienia innych lotnisk województwa, dotychczas
niewykorzystywanych przez lotnictwo cywilne (np. Gdynia-Oksywie, Słupsk-Redzikowo).
W obu portach morskich w Gdańsku i w Gdyni rozbudowywane są terminale
i specjalistyczne bazy przeładunkowe. W celu usprawniania powiązań portów z siecią dróg
krajowych i międzynarodowych prowadzone są drogowe prace inwestycyjne (Trasa Kwiatkowskiego
w Gdyni, Trasa Sucharskiego w Gdańsku). Natomiast brak jest jakościowych zmian infrastruktury
transportu wodnego.

Dostępność transportowa i spójność regionalna
Tabela IV.1. Szacowany średni czas dojazdu transportem indywidualnym z gmin województwa pomorskiego do Gdańska2

czas dojazdu
do 30 min.
31 – 45 min.
46 – 60 min.
61 – 75 min.
76 – 90 min.

91 – 105 min.
106 – 120 min.

Ponad 2 godz.

2

Tamże.
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gmina
Gdynia, Sopot, Pruszcz Gdański miasto
Kosakowo, Żukowo, Przodkowo, Kolbudy, Pruszcz Gd. gm., Trąbki Wlk., Pszczółki, Suchy Dąb,
Cedry Wlk.
Ostaszewo, Tczew, Skarszewy gm., Nowa Karczma, Przywidz, Somonino, Kartuzy gm. i m.,
Szemud, Wejherowo gm., Reda, Rumia
Stegna, Nowy Dwór Gd., Nowy Staw, Lichnowy, Subkowy, Starogard Gd. gm. i m., Skarszewy m.,
Liniewo, Kościerzyna, Chmielno, Wejherowo m., Puck gm. i m.
Sztutowo, Malbork gm. i m., Miłoradz, Pelplin gm. i m., Gniew gm. i m., Bobowo, Skórcz gm.,
Zblewo, Stara Kiszewa, Lipusz, Sulęczyno, Stężyca, Sierakowice, Linia, Luzino, Łęczyce, Krokowa,
Władysławowo, Nowy Staw m.
Krynica Morska, Stare Pole, Stary Targ, Sztum gm. i m., Morzeszczyn, Lubichowo, Czarna Woda,
Kaliska, Dziemiany, Parchowo, Bytów gm., Czarna Dąbrówka, Cewice, Lębork, Nowa Wieś
Lęborska, Gniewino
Dzierzgoń gm. i m., Mikołajki Pom., Prabuty gm., Ryjewo, Kwidzyn gm. i m., Smętowo, Osiek,
Sieczna, Czersk gm. i m., Brusy, Studzience, Borzytuchom, Potęgowo, Choczewo, Jastarnia
Chojnice gm. i m., Czarne m. i gm., Człuchów gm. i m., Debrzno m. i gm., Damnica, Dębnica
Kaszubska, Gardeja, Główczyce, Hel, Karsin, Kępice m. i gm., Kobylnica, Koczała, Kołczygłowy,
Konarzyny, Lipnica, Łeba, Miastko, Prabuty m., Przechlewo, Rzeczenica, Sadlinki, Słupsk m. i gm.,
Smołdzino, Stary Dzierzgoń, Trzebielino, Tuchomie, Ustka m. i gm., Wicko

CZĘŚĆ IV – Infrastruktura transportu
Analizy dostępności izochronicznej do stolicy województwa oraz całej aglomeracji
Trójmiejskiej3 wskazują, że średni czas dojazdu zarówno środkami transportu zbiorowego, jak
i transportu indywidualnego z obszaru województwa, szczególnie z powiatów położonych
w zachodniej części regionu, jest na poziomie wskazującym niedostateczną spójność województwa.
Czasową dostępność do centrum Gdańska z gmin województwa przedstawiono w Tabeli IV.1.
i na Rys. IV.1.
Obecny poziom dostępności transportowej wynika nie tylko z pogarszającej się dostępności
izochronicznej, ale ograniczonego zakresu usług transportowych, stopniowej likwidacji wewnątrzregionalnych połączeń transportu zbiorowego – kolejowych i autobusowych, wzrostu cen biletów.

Integracja i intermodalność
W systemach zintegrowanych rozwinięte są wspólne elementy systemu służące zmianie
środka transportu w ruchu pasażerskim i towarowym. Od wielu lat w odniesieniu do obsługi
pasażerskiej w województwie pomorskim wskazuje się potencjalne lokalizacje najważniejszych
węzłów integracyjnych (przystanki SKM, dworce kolejowe), nadal jednak żadna z tych lokalizacji
nie posiada popularnej w wielu krajach formuły Park and Ride4, głównie z powodu braku woli
współdziałania przewoźników i gestorów przystanków i dworców.
Duże porty morskie i port lotniczy w województwie pomorskim to potencjalne węzły
transportu intermodalnego o znaczeniu ponadregionalnym. Pełne rozwinięcie tych funkcji jest
silnie uwarunkowane zarówno infrastrukturą wewnątrzportową, jak i jakością połączeń
drogowych i kolejowych z tymi portami. Pozytywnym zjawiskiem służącym rozwojowi
intermodalności jest budowa lub rozbudowa baz kontenerowych, terminali promowych i innych
obiektów na obszarach portów w Gdańsku i Gdyni. Jednocześnie w okresie 2000–2004 zbyt
słabo zaawansowane zostały prace w kierunku tworzenia pomorskiego centrum logistycznego,
inwestycje transportowe takie jak autostrada A-1 oraz drogowe i kolejowe dojazdy do portów
przystosowane do ciężkiego transportu kontenerowego niekolidującego z ruchem lokalnym
wewnątrz aglomeracji trójmiejskiej. Podobnie jest z dostępnością do innych portów morskich
i lotnisk, służących także obsłudze ruchu turystycznego.

1.2. Transport drogowy
Sieć drogowa
Sieć drogowa województwa pomorskiego posiada łączną długość ponad 19,5 tys. km.
Podział długości tych dróg na poszczególne administracje nimi zarządzające jest następujący:
–
–
–
–
–

3

4

3,9% – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Północny w Gdańsku;
9,0% – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku;
31,0% – 16 zarządów dróg powiatowych;
49,3% – jednostki samorządów gminnych;
6,9% – 4 samorządy miast na prawach powiatów.

Opracowanie – Politechnika Gdańska 2005.
Według ustaleń II Paneuropejskiej Konferencji Transportowej na Krecie w marcu 1994 r.

95

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego
Układ dróg krajowych5 w obszarze województwa (Rys. IV.1.):
–

nr 1 (Gdańsk – Świecie – Toruń – Łódź – Częstochowa – Katowice – Cieszyn – granica
państwa), położona w ciągu drogi międzynarodowej E-75;
nr 6 (granica państwa – Goleniów – Płoty – Koszalin – Słupsk – Lębork – Gdynia – Gdańsk
– Straszyn – Łęgowo), położona w ciągu drogi międzynarodowej E-28;
nr 7 (Żukowo – Gdańsk – Elbląg – Ostróda – Olsztynek – Płońsk – Warszawa – Janki –
Grójec – Radom – Kielce – Kraków – Rabka – Chyżne – granica państwa), położona w ciągu
drogi międzynarodowej E-77;
nr 20 (Stargard Szczeciński – Szczecinek – Miastko – Bytów – Kościerzyna – Żukowo –
Gdynia);
nr 21 (Miastko – Suchorz – Słupsk);
nr 22 (granica państwa – Gorzów Wielkopolski – Człuchów – Chojnice – Starogard
Gdański – Malbork – Elbląg – Grzechotki – granica państwa);
nr 25 (Bydgoszcz – Człuchów – Bobolice);
nr 55 (Nowy Dwór Gdański – Malbork – Kwidzyn – Grudziądz – Stolno).

–
–

–
–
–
–
–

Do najważniejszych z 69 dróg wojewódzkich zaliczyć należy6:
–
–
–
–
–
–
–

nr 210 (Słupsk- Ustka);
nr 212 (Chojnice –Bytów – Lębork);
nr 214 (Smętowo – Kościerzyna – Lębork – Łeba);
nr 216 (Reda – Hel);
nr 222 (Straszyn – Starogard Gdański– Skórcz);
nr 235 (Korne – Chojnice);
nr 501 (Gdańsk – Krynica).

W okresie 2000–2004 w odniesieniu do dróg publicznych o nawierzchni twardej zaszły
następujące zmiany:
–

długość dróg ogółem wzrosła o 62,8 km (ok. 0,6%),

–

długość dróg krajowych zmalała o 4,1 km (ok. 0,5%)

–

długość dróg wojewódzkich wzrosła o 29,4 km (ok. 1,64%)

–

długość dróg powiatowych wzrosła o 32,3 km (ok. 0,6%)

–

długość dróg gminnych wzrosła o 5,2 km (ok. 0,2%).

Gęstość sieci drogowej w całym województwie jest na poziomie dużo niższym niż
wartość przeciętna dla kraju. W 2004 roku wynosiła 63,3 km/100 km2, przy średniej w kraju
80,7 km/100 km2. Najniższy odsetek dróg utwardzonych ma sieć drogowa w powiatach puckim
i lęborskim – poniżej 5%. Niski też jest udział dróg gminnych o twardej nawierzchni (średnio
w województwie 18,2 km/100 km2).

5

6

Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie nadania numerów dla dróg
krajowych.
Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 22 sierpnia 2000 r. ze zmianami wg Zarządzenia
nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie nadania numerów dla dróg
wojewódzkich.
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Tabela IV.2. Drogi publiczne o twardej nawierzchni w województwie pomorskim w roku 2000 i 2004 wg kategorii 7.
Rok 2000
w liczbach
na 100
wyszczególnienie
krajowe
wojewódzkie
powiatowe
gminne
bezwzgl.
km²
w km
drogi publiczne o twardej
11519,0
63,0
838,0
1788,0
5573,0
3320,0
nawierzchni
miejskie
2561,0
14,0
200,0
226,0
761,0
1374,0
zamiejskie
8958,0
49,0
638,0
1562,0
4812,0
1946,0
w tym o nawierzchni
10177,0
55,6
838,0
1788,0
5250,0
2301,0
ulepszonej
miejskie
2404,0
13,1
200,0
226,0
751,0
1227,0
zamiejskie
7773,0
42,5
638,0
1562,0
4499,0
1074,0
Rok 2004
wyszczególnienie

w liczbach
bezwzgl.

na 100
km²

krajowe

wojewódzkie

powiatowe

gminne

w km
drogi publiczne o twardej
nawierzchni
miejskie
zamiejskie
w tym o nawierzchni
ulepszonej
miejskie
zamiejskie

11581,8

63,3

833,9

1817,4

5605,3

3325,2

2508,6
9073,0

13,7
49,6

202,5
631,4

263,2
1554,2

749,3
4856,0

1293,6
2031,6

10664,0

58,3

833,9

1815,8

5327,8

2687,1

2426,6
8238,0

13,3
45,0

202,5
631,4

263,0
1552,8

740,7
4587,1

1220,4
1466,7

Na obszarze województwa pomorskiego jedynym odcinkiem drogi szybkiego ruchu jest
droga krajowa S6 na odcinku Gdynia – Łęgowo8. Droga krajowa nr 7 o docelowej klasie drogi
ekspresowej została odcinkowo zmodernizowana poprzez wzmocnienie nawierzchni. Już w 1997
roku spółka akcyjna Gdańsk Transport Company S.A. z Gdańska otrzymała koncesję na budowę
i eksploatację autostrady płatnej A-1 na odcinku Pruszcz Gdański – Toruń, jednak dopiero w połowie
2005 roku przystąpiono do budowy tej autostrady.
W latach 2004–2005 następujące odcinki dróg zaliczono do kategorii drogi krajowej9:
–

odcinek drogi gminnej – ul. Prosta w Słupsku zaliczony jest do drogi krajowej nr 21;

–

droga wojewódzką nr 232 (Mała Karczma – Opalenie – Kwidzyn) – do ciągu nowej drogi
krajowej.

–
–

W 2005 roku pozbawiono następujące odcinki dróg kategorii drogi krajowej10:
odcinek drogi krajowej nr 6 – ul. Słupska, ul. I Armii Wojska Polskiego, Al. Niepodległości,
ul. Gdańska w Lęborku;
odcinek drogi krajowej nr 7 – ul. Słowackiego, ul. Grunwaldzka (od ul. Słowackiego do al.
Zwycięstwa), Al. Zwycięstwa, ul. Błędnik w Gdańsku;

Według danych GUS.
Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z 8 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia klas dróg krajowych.
9
Rozporządzenie z 29 września 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz.U. Nr 214 poz. 2176,
2177); Rozporządzenie z 6 maja 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz.U. Nr 90 poz. 763).
10
Rozporządzenie z 29 września 2004 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Dz.U. Nr 214 poz.
2177, 2178), z wejściem w życie 1.01.2005; Rozporządzenie z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie pozbawienia dróg
kategorii dróg krajowych (Dz.U. Nr 90, poz. 762).
7
8
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–

odcinek drogi krajowej nr 21 – ul. Jaracza w Słupsku;

–

odcinek drogi krajowej nr 22 – ul. Szczecińska, Pl. Bohaterów, ul. Zamkowa, ul. Wojska
Polskiego w Człuchowie;

–

odcinek drogi krajowej nr 7 – ul. Chmielna, ul. Stągiewna, ul. Długie Ogrody w Gdańsku;

–

odcinek dawnej drogi krajowej nr 220 – ul. Chwaszczyńska, ul. Wielkopolska w Gdyni.

W 2005 roku nadano numery drogom zakwalifikowanym jako wojewódzkie, dotychczas
oznaczonym symbolami X i Y11. Dodatkowo droga oznaczona symbolem X została podzielona
na dwie odrębne drogi:
–

ciąg ulic pomiędzy drogą krajową nr 1 a drogą krajową nr 6: ul. Błędnik, Al. Zwycięstwa,
ul. Grunwaldzka w Gdańsku, Al. Niepodległości w Sopocie, Al. Zwycięstwa, ul.
Władysława IV, ul. Piłsudskiego, ul. Śląska, ul. Morska w Gdyni – otrzymał nr 468;

–
–

ulica Słowackiego: od ul. Grunwaldzkiej do Portu Lotniczego Gdańsk – otrzymała nr 472;
ciąg ulic: ul. Chwaszczyńska, ul. Wielkopolska w Gdyni – otrzymał nr 474.

Ruch drogowy
W województwie pomorskim w roku 2004 zarejestrowanych było ok. 950 tys. pojazdów,
w tym 690 tys. samochodów osobowych, co daje wskaźnik motoryzacji 313 samochodów
osobowych na 1000 mieszkańców. Ogólnie wielkości i przyrosty ruchu samochodowego w skali
województwa wynikają z generalnego pomiaru ruchu prowadzonego co pięć lat na drogach
krajowych i wojewódzkich. Dane z pomiaru w roku 2005 będą dostępne w roku 2006, jednak
inne analizy ruchu z roku 2004 wskazują12, że największe wartości średniorocznych dobowych
natężeń ruchu występują na ulicach położonych w Aglomeracji Trójmiejskiej, a mianowicie:
–

na Trasie Średnicowej miast Gdańska, Sopotu i Gdyni:
•

Al. Zwycięstwa i Al. Grunwaldzka w Gdańsku – od 56.200 do 84.200 poj./dobę,

•

Al. Niepodległości w Sopocie – od 42.000 do 56.200 poj./dobę,

•

Al. Zwycięstwa w Gdyni – od 33.900 do 52.900 poj./dobę,

−

na ciągu ulic dolnego tarasu w Gdańsku – od 23.600 do 48.400 poj./dobę,

−

na drodze DK-6, przechodzącej przez miasta Gdynię, Rumię, Redę i Wejherowo, wynoszą
13,3 – 31,4 tys. poj./dobę,

−

na Obwodnicy Trójmiasta wynoszą od 21 – 24 tys. poj./dobę.

Również duże zróżnicowanie natężenia ruchu występuje na drogach krajowych
i wojewódzkich, przechodzących przez: Słupsk (8,9–9,1 tys. poj./dobę), Tczew (1,6–20,6 tys.
poj./dobę), Starogard Gd. (6,5–11,3 tys. poj./dobę), Chojnice (3,7–9,4 tys. poj./dobę), Człuchów
(2,4–9,4 tys. poj./dobę), Kościerzynę (2,3–9,4 tys. poj./dobę), Żukowo (7,6–16,9 tys. poj./dobę),
Malbork (2,6–13,4 tys. poj./dobę), Puck (12,6 tys. poj./dobę), Lębork (5,1–10,2 tys. poj./dobę),
Władysławowo (6–6,6 poj./dobę), Kartuzy (1,7–10 tys. poj./dobę), Pruszcz Gdański (2,7–21 tys.
poj./dobę), Kwidzyn (2,4–6,2 tys. poj./dobę), Sztum (1,8–8,6 tys. poj./dobę), Nowy Dwór
Gdański (3,9–15,3 poj./dobę), Bytów (2,0–4,4 tys. poj./dobę).
Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 lipca 2005 zmieniające zarządzenie
w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim
12
Ocena funkcjonowania i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w Obszarze Metropolitalnym Zatoki Gdańskiej,
Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Gdańsk, listopad 2004; Analizy ruchu, Katedra Inżynierii Drogowej PG, Gdańsk 2005.
11
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Rycina 1. Kartogram natężeń ruchu dla województwa pomorskiego w roku 2005.
Źródło: Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej.

Największy udział ruchu regionalnego występuje we wschodniej części województwa
i ma to związek z dojazdami do Trójmiasta. Ruch tranzytowy krajowy i międzynarodowy
odbywa się przede wszystkim ciągami dróg krajowych (głównie nr 1, 6 i 7). Ruch tranzytowy
przez cały obszar Aglomeracji Trójmiejskiej stanowi 4,5% wszystkich pojazdów wjeżdżających
do i wyjeżdżających z niej. Na obszarze województwa ponad 100 skrzyżowań można uznać za
skrzyżowania krytyczne, tj. takie, na których stopień wykorzystania przepustowości wynosi co
najmniej 75%. Prawie wszystkie zlokalizowane są w miastach, z czego w znacznej części w miastach
Aglomeracji Trójmiejskiej. Obliczenia przepustowości i strat czasu na skrzyżowaniach układu
ulicznego Trójmiasta pozwoliły na identyfikację skrzyżowań krytycznych13. Ogółem
zidentyfikowano ich 65, z czego 22 w Gdańsku, 9 w Sopocie i 34 w Gdyni. Skrzyżowania
krytyczne zlokalizowane są głównie w ciągu Trasy Średnicowej (przede wszystkim w obszarach
centralnych – Śródmieście Gdańska, Wrzeszcz, Sopot, Śródmieście Gdyni) i na ciągach ulicznych
doprowadzających ruch do Trasy Średnicowej, jak również w ciągu Obwodnicy Trójmiasta.
Krytyczne warunki ruchu panują na zidentyfikowanych skrzyżowaniach przede wszystkim
w godzinach szczytowych, jednakże zauważalne jest zjawisko wydłużania się okresów szczytów
transportowych.
Tabela IV.3. Zestawienie długości i pracy przewozowej dla poszczególnych rodzajów dróg
w województwie pomorskim w roku 2003
Długość L

Praca przewozowa PP

Rodzaje dróg

[mln pojazdokilometrów
[%]
na rok]
krajowe
763
4,0
2.132
30,5
wojewódzkie
1.742
9,2
1.650
23,6
powiatowe
5.948
31,5
959
13,7
gminne i lokalne
8.887
47,2
1.043
14,9
w powiatach grodzkich
1.534
8,1
1.195
17,1
Razem
18.874
100,0
6.979
100,0
Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim, Politechnika Gdańska 2004.
[km]

13

[%]
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Wykres IV.1. Rozkład % długości dróg i pracy przewozowej poszczególnych kategorii dróg w województwie
pomorskim w roku 2004. Opracowanie na podstawie: Tabela IV.3.

Szacuje się, że w roku 2003 pojazdy wykonały pracę przewozową o wielkości prawie 7 mld
pojazdokilometrów, z czego drogi krajowe i wojewódzkie, mimo niewielkiego udziału w łącznej
długości (13,2%), przejmują ponad połowę (55%) obciążenia ruchem (Tabela IV.3.). Z analiz
dotyczących okresu 2000–2004 wynika, że wielkość przewozów rokrocznie oscyluje wokół
podobnych wartości.

Przewozy drogowe
W 2004 r. przedsiębiorstwa transportowe zatrudniające powyżej 9 osób przewiozły
łącznie 3,0 mln ton ładunków. Oznacza to ponad 20% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego
(po spadku o 1,1% w 2003 r.). Zwiększyła się również (o 49,7%) ilość ładunków
przewiezionych w transporcie międzynarodowym, była to kontynuacja wzrostu z 2003 r. Udział
ładunków przewiezionych w transporcie międzynarodowym w stosunku do ogółu ładunków
wyniósł 29,3% i był o 5,7% większy niż przed rokiem i o 9,5% niż dwa lata wcześniej. Średnia
odległość przewozu jednej tony ładunku wyniosła odpowiednio 181 km w komunikacji krajowej
i 1542 km w międzynarodowej.
W analizowanym okresie tabor autobusowy przedsiębiorstw transportowych, w których
liczba pracujących przekraczała 9 osób, nie uległ istotnym zmianom w porównaniu z rokiem
poprzednim. Z autobusów własnych, które stanowiły 96,0% wszystkich eksploatowanych przez
przedsiębiorstwa transportowe, 14,3% posiadało homologację EURO-1 lub -2. Zaobserwowano
natomiast zmiany w strukturze taboru samochodowego ciężarowego. Przy spadku w 2004 r.
o 15,3% (do 397 szt.) liczby samochodów ciężarowych (w ładowności odpowiednio o 16,2% –
do 4085 t), wzrosła liczba ciągników siodłowych z 700 w 2003 r. do 747 szt. na koniec 2004 r.,
co oznacza wzrost o 6,7% w stosunku do 2003 r. i o 29,5% w porównaniu z 2002 r. Temu
wzrostowi towarzyszył zbliżony procentowo wzrost ładowności eksploatowanych naczep,
których łączna ładowność osiągnęła 19,7 tys. ton na koniec 2004 r. Spośród eksploatowanych
własnych 346 samochodów ciężarowych i 591 ciągników siodłowych, homologacje EURO-1
lub -2 posiadały 163 samochody ciężarowe oraz 490 ciągników siodłowych.
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Rok 2004 był kolejnym rokiem, w którym spadała liczba pasażerów transportu
miejskiego. Spadek ten wyniósł 2,6% w stosunku do 2003 r., w którym to zanotowano już 3,0%
spadku w stosunku do 2002 r. Na koniec 2004 r. na 1000 mieszkańców przypadało 48 miejsc
w taborze komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, trolejbusy), natomiast 43,2% autobusów,
o prawie 2% więcej niż rok wcześniej, było przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
Tabela IV.4. Linie regularnej komunikacji autobusowej w latach 2000–2004

Linie krajowe
ogółem

rok
liczba

dalekobieżne

regionalne

podmiejskie

miejskie

Linie
międzynarodowe

długość
długość
długość
długość
długość
liczba
liczba
liczba
liczba
liczba
w km
w km
w km
w km
w km

długość
w km

2000

1593

77603

21

7258

384

29275

1129

40541

59

529

7

5845

2001

1567

76401

22

7155

384

29276

1100

39414

61

556

9

12082

2002

1526

73497

21

6664

357

26802

1089

39501

59

530

12

17534

W tym
PKS

1522

73358

21

6664

357

26802

1085

39362

59

530

2

817

2003

1514

77513

24

8913

394

29798

1035

38242

61

560

12

17534

2004

1400

75670

29

12565

350

27213

959

35308

62

584

6

8917

Opracowanie na podstawie: Transport – wyniki działalności w 2003 i 2004 r., 2004, 2005, GUS, Warszawa;
Rocznik statystyczny województwa pomorskiego 2003, 2004, Urząd Statystyczny w Gdańsku.

Na obszarze województwa pomorskiego regularną komunikację pasażerską prowadzi
obecnie 59 przedsiębiorstw państwowych, spółek i firm prywatnych14. Najwyższą wartość refundacji
kosztów poniesionych z tytułu stosowanych ulg ustawowych w komunikacji autobusowej
otrzymują następujący przewoźnicy:
1.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Bytowie;

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Spółka z o.o.;

3.

Przedsiębiorstwo PKS Człuchów Spółka z o.o.;

4.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gdańsku;

5.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gdyni;

6.

Powiślańska Komunikacja Samochodowa, Kwidzyn;

7.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku;

8.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim;

9.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Tczewie;

10. Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Wejherowo;
11. Samodzielne Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Dzierzgoń;
Linie autobusowe stanowią jeszcze stosunkowo gęstą sieć powiązań. Realizują one
przewozy pomiędzy wszystkimi miastami powiatowymi. Największe przewozy, głównie z uwagi
na brak obsługi kolejowej, są wykonywane na zachodnich terenach województwa, szczególnie
w powiecie bytowskim i słupskim. Zauważalne jest, że w związku ze stopniowym zmniejszaniem

14

Wg danych uzyskanych z Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWP.
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się ilości przewożonych pasażerów na niektórych liniach autobusowych zmniejsza się częstotliwość
kursowania autobusów – stan taki nie sprzyja dostępności do pozostałych części regionu.
W powiązaniach międzynarodowych realizowane są przewozy pasażerskie do
następujących krajów (w nawiasie liczba połączeń w tyg.): Belgia (13), Dania (8), Francja (11),
Hiszpania (6), Holandia (11), Irlandia (2), Litwa (7), Niemcy (85), Norwegia (3), Rosja –
Kaliningrad (14), Szwajcaria (5), Szwecja (4), Włochy (11).
Do najważniejszych połączeń regularnych należą:
−

linie do Wilna i Kaliningradu obsługiwane przez PKS Gdańsk,

−

linie w kierunku m.in. Hamburga, Bremy, Hanoweru, Monachium, Dortmund, Trewiru,
Genewy, Brukseli, Londynu, Rzymu i Paryża, obsługiwane m.in. przez firmy EST,
POLMAR, Nord, Olivia, korzystające głównie z dworców PKS/PKP w Gdańsku, Gdyni,
parkingu NOT w Gdańsku; w zależności od przebiegu linii na obszarze województwa
stacjami pośrednimi są: Malbork, Tczew, Starogard Gdański, Chojnice, Kościerzyna,
Bytów, Wejherowo, Lębork i Słupsk.

Istotnymi elementami integracji systemu przewozów pasażerskich nadal są punkty
integracji przewozów kolejowych i autobusowych. Do takich punktów niewątpliwie należą
blisko siebie położone dworce kolejowe i PKS w Gdańsku, Gdyni, Chojnicach, Kartuzach,
Lęborku, Malborku, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Wejherowie. W niektórych potencjalnych
punktach integracji dworce te zlokalizowane są w znacznej odległości od siebie, np. w Kościerzynie.
W przewozach pasażerskich transportem zarobkowym (z wyłączeniem transportu
miejskiego), w okresie 2000–2004 zauważalny jest spadek wielkości przewozów. W 2004 roku
transportem tym w połączeniach krajowych i międzynarodowych przewiezionych zostało 46.122
tys. pasażerów15, tj. o 2,0% mniej niż w roku 2003 – 47.117 tys. oraz o 18% w stosunku do roku
2000 – 54.312 tys. pasażerów. Spadek o 36,4% liczby pasażerów w porównaniu z rokiem
poprzednim odnotowano w komunikacji międzynarodowej. Zdecydowaną większość (66,1%)
w komunikacji międzynarodowej stanowili podróżujący z i do Niemiec. Zarówno w komunikacji
krajowej jak i międzynarodowej przeważająca część pasażerów, odpowiednio 88,0% i 97,0%,
korzystała z komunikacji regularnej.
Transport autobusowy miejski, poza Trójmiastem, występuje w miastach powiatowych:
Słupsk, Starogard Gdański, Tczew, Malbork, Lębork, Kościerzyna, Chojnice, Wejherowo,
Pruszcz Gdański i Kwidzyn. Miejski transport autobusowy, z wyjątkiem Kościerzyny i Kwidzyna,
pełni również funkcję transportu zamiejskiego – jego działalność wykracza na teren sąsiednich
gmin.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego
W roku 2004 w województwie pomorskim zarejestrowano 21.740 kolizji, 3.209
wypadków, w których 4.268 osób było rannych, a 306 zginęło. Szacunkowe straty materialne
i społeczne wypadków drogowych w województwie pomorskim w roku 2004 wyniosły
1,8 mld zł.

Transport – wyniki działalności w 2003 i 2004 r., GUS, Warszawa 2004 i 2005; Rocznik statystyczny województwa
pomorskiego 2003 i 2004, Urząd Statystyczny w Gdańsku, 2003, 2004.
15
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Analiza rozkładu wypadków i ich ofiar z podziałem na poszczególne województwa
w Polsce w 2004 roku wykazuje, że:
−

na terenie województwa pomorskiego miało miejsce 6% ogółu wypadków w Polsce,
w których zginęło 5% ogółu zabitych w wypadkach drogowych, co plasuje je nieco poniżej
średniego zagrożenia w przeliczeniu na mieszkańców;

−

pod względem liczby wypadków województwo pomorskie zajmuje 6 miejsce w kraju;

−

wskaźnik demograficzny, liczony jako liczba ofiar na 100 tysięcy mieszkańców, wynosił
14 osób zabitych i 195 osób rannych;

−

wskaźnik ciężkości wypadków (zabitych na 100 wypadków) wynosił prawie 10 osób;

−

wskaźnik motoryzacyjny, liczony jako liczba ofiar na 10 tys. pojazdów, wyniósł 44 osoby
ranne i 3 osoby zabite;

−

ofiary śmiertelne w wypadkach z nadmierną prędkością w województwie pomorskim to ok.
35% wszystkich ofiar śmiertelnych.

W roku 2004 w stosunku do poprzedniego wzrosła liczba kolizji o 16% i liczba ofiar
śmiertelnych o 10%. Natomiast liczba wypadków i ofiar rannych zmniejszyła się o ok. 2%.
Wskaźnik demograficzny, liczony jako liczba ofiar na 100 tysięcy mieszkańców, wynosił:
14 osób zabitych i 195 osób rannych, a wskaźnik ciężkości wypadków (zabitych na 100
wypadków) wynosił 9 osób (Rys. IV.2.).
Tabela IV.5. Koszty zdarzeń drogowych w okresie 2000–2004 w mln PLN

2000
1629,1

2001
1662,2

2002
1714,1

2003
1696,6

2004
1828,0

Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim, Politechnika Gdańska 2004.
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Wykres IV.2. Kolizje i wypadki w województwie w okresie 2000–2004.
Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim, Politechnika Gdańska 2004.
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Wykres IV.3. Liczba ofiar zdarzeń drogowych w województwie w okresie 2000–2004.
Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim, Politechnika Gdańska 2004.
Tabela IV.6. Koszty zdarzeń drogowych na drogach krajowych w okresie 2000–2004 w mln PLN

2000
353,7

2001
373,7

2002
369,8

2003
351,8

2004
341,8

Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim, Politechnika Gdańska 2004.
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Wykres.IV.4. Analiza zdarzeń drogowych na drogach krajowych w województwie w okresie 2000–2004.
Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim, Politechnika Gdańska 2004.
Tabela IV.7. Koszty zdarzeń drogowych na drogach wojewódzkich w okresie 2000–2004 w mln PLN

2000
352,7

2001
349,2

2002
364,3

2003
349,4

2004
359,0

Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim, Politechnika Gdańska 2004.
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Wykres IV.5. Analiza zdarzeń drogowych na drogach wojewódzkich w okresie 2000–2004.
Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim, Politechnika Gdańska 2004.

Spośród wszystkich powiatów województwa pomorskiego w 2004 roku najwięcej
kolizji wystąpiło w powiecie grodzkim Gdańsk (6148) i grodzkim Gdynia (2557); wypadków
w grodzkim Gdańsk (623) i kartuskim (241). Najwięcej rannych ofiar wypadków drogowych
było w powiecie grodzkim Gdańsk (755), natomiast ofiar śmiertelnych – grodzkim Gdańsk (33),
słupskim (28) i kartuskim (26).
W gminach województwa pomorskiego w 2004 r. najwięcej kolizji wystąpiło
w m. Chojnice (478), m. Starogard Gdański (439) i m. Wejherowo (392), a wypadków –
w Pruszczu Gdańskim (79), Kartuzach (72) i Żukowie (63). Największa liczba ofiar rannych –
Pruszcz Gdański (112), Kartuzy (102) i Żukowo (89), a śmiertelnych – Nowy Dwór Gdański
(11 zabitych), natomiast w gminach: Skarszewy, Gniew i Potęgowo – po 8.
Analizy tendencji zmian w bezpieczeństwie ruchu drogowego w województwie pomorskim
w latach 2000–2004 wskazują, że na drogach krajowych i wojewódzkich zaobserwowano wzrost
liczby zdarzeń drogowych, ofiar rannych oraz kosztów zdarzeń drogowych, jedynie w odniesieniu do
dróg krajowych w samym roku 2004 prawie we wszystkich wskaźnikach nastąpił spadek.

Stan techniczny infrastruktury drogowej
Według raportów GDDKiA stan nawierzchni dróg krajowych w województwie ogólnie
można ocenić jako zadowalający16. Około 50% długości dróg znajduje się w przedziale
określającym stan jako dobry i zadowalający, 32% stanowią drogi o stanie technicznym
niezadowalającym, natomiast 18% odcinki o stanie technicznym złym. W stosunku do roku
2002 nastąpił wzrost wskaźnika potrzeb utrzymaniowych na wykonanie zabiegu warstwy
ścieralnej wraz z wyrównaniem, gdzie dominującym parametrem jest nierówność podłużna
i koleiny. Szacuje się, że aby całkowicie przywrócić sieci dróg krajowych zarządzanych przez
GDDKiA stan zadowalający, należy wykonać zabiegi remontowe na długości ok. 374 km.
Na podstawie oceny stanu nawierzchni 17, przeprowadzonej przez służby drogowe
zarządów dróg krajowych i wojewódzkich, stwierdza się (Rys. IV.2.), że:
16
17

Raport o stanie technicznym dróg krajowych województwa pomorskiego w roku 2003, GDDKiA, Gdańsk 2004.
Informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 2005.
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a)

na ogólną długość dróg krajowych województwie pomorskim:
−

86 km dróg (12%) kwalifikuje się do natychmiastowego remontu ze względu na zły
stan techniczny;

−

227 km dróg (31%) kwalifikuje się do wykonania zabiegów poprawiających stan
techniczny – stan niezadowalający wynika ze znacznych uszkodzeń nawierzchni;

−

412 km dróg (57%) uznanych zostało jako zadowalające i dobre, posiadające pożądany
poziom techniczny.
b) na ogólną długość 1750 km dróg wojewódzkich:
−

863 km wymaga modernizacji lub wzmocnienia nawierzchni (49%);

−

532 km wymaga odnowy nawierzchni (30,5%);

−

355 km dróg potrzebuje tylko bieżącego utrzymania (20,5%).

Z oceny stanu technicznego mostów w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze
działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na rok 2004 wynika, że:
−

3 obiekty oceniono poniżej 2,0 pkt., co oznacza, że ich stan techniczny jest niedostateczny
lub przedawaryjny i powinny być one w pierwszej kolejności poddane rehabilitacji. W tej
liczbie znalazły się też obiekty, które muszą być wzmocnione lub zastąpione nowymi
konstrukcjami (Mątowskie Pastwiska – droga nr 525, Bydlino – droga nr 210, Ciecholewy –
droga nr 212);

−

22 obiekty oceniono notą od 2,01 do 3,00, co oznacza, że ich stan techniczny jest mocno
niepokojący i zaniechanie na nich prac remontowych prowadzić będzie do postępującej
degradacji tych obiektów;

−

największa liczba obiektów mostowych (119 szt.) oceniona została na 3,01–4,00. Znaczy to,
że ich stan techniczny jest nieznacznie poniżej stanu określonego jako zadowalający.
Bieżące prace utrzymaniowe pozwolą na zachowanie przyzwoitego stanu technicznego;

−

29 ze 173 obiektów uzyskało ocenę wyższą niż 4,0. Są to obiekty, które w nieodległej
przeszłości były remontowane lub nowo wybudowane.

Prace modernizacyjne
W okresie 2000–2004 na sieci dróg krajowych i wojewódzkich dokonano szeregu
zabiegów mających na celu poprawę stanu technicznego dróg, co w następstwie zmieniło
przepustowość i poprawiło komfort użytkowania. Szerzej o inwestycjach w części VIII – Ocena
realizacji inwestycji.

1.3. Transport kolejowy
W wyniku przemian strukturalnych podjętych przez PKP, wydzielono z dawnego
przedsiębiorstwa szereg specjalistycznych spółek, których działalność ma usprawnić transport
szynowy w Polsce i dostosować go do warunków konkurencji w ramach gospodarki rynkowej.
Najwięcej problemów dotyczy przewozów regionalnych, które ustawowo miały być
dofinansowywane z budżetu państwa, jednak przyznawane corocznie dotacje nie zapewniają
utrzymania rentowności tych przewozów. Obecnie dążenie do zmniejszania kosztów spółek
kolejowych poprzez ograniczenia liczby pociągów regionalnych powoduje, że duże części
województwa są pozbawione dostępności do transportu szynowego, a mieszkańcy muszą
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korzystać z transportu drogowego – indywidualnego albo autobusowego. Rozdzielenie zarządzania
infrastrukturą kolejową i wykonywania przewozów pomiędzy odrębne przedsiębiorstwa jest
realizacją zaleceń Unii Europejskiej18.
Uregulowania prawne z roku 2003 wprowadziły dla samorządów nowe uprawnienia
w zakresie transportu kolejowego19, m.in.:
−

likwidacja linii wymaga opinii właściwych jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze
których zlokalizowana jest dana linia kolejowa;

−

samorząd wojewódzki ma możliwość finansowania budowy i utrzymania linii o znaczeniu
wojewódzkim;

−

do zadań własnych samorządu województwa należy organizowanie i dotowanie
regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych w ramach obowiązku
służby publicznej oraz nabywanie kolejowych pojazdów szynowych.

Obecnie struktura zarządzania liniami i przewozami kolejowymi dostosowana jest do
granic administracyjnych województw. Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje
Oddział Regionalny PKP PLK S.A. oraz podlegający mu Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku.
Dodatkowo funkcjonują zakłady podległe odpowiednim dyrekcjom ogólnokrajowym w Warszawie,
a mianowicie:
−

PKP Cargo, Zakład Przewozów Towarowych w Gdyni;

−

PKP Przewozy Regionalne, Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni;

−

PKP Intercity, Oddział Gdynia;

−

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście.

Udział transportu kolejowego w kraju w ogólnych przewozach pasażerskich wynosi
około 28%, a w pasażerokilometrach nieco ponad 40%. W porównaniu do roku 1970 odwróciły
się proporcje w przewozach pomiędzy transportem kolejowym i samochodowym, a w ostatnich
latach wpływy ze sprzedaży biletów pokrywały średnio około 31% kosztów przewozów.
W analizowanych 5 latach dotacja państwowa dla PKP pokrywała ponoszone koszty w 15%.
Środki przekazane przez samorząd w 2004 roku wynosiły 22,7 mln zł20 – ponad 5%
całości dotacji dla PKP, wielkość ta wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 8 mln zł.
W województwie pomorskim objętych dofinansowaniem w 2004 roku było 98 pociągów –
co stawia region na 11 miejscu w kraju.

Sieć kolejowa
Linie kolejowe21 znajdujące się w województwie pomorskim są zarządzane przez
spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Linie te znajdują się na terenie dwóch Zakładów Linii
Kolejowych w Gdańsku (z siedzibą w Gdyni) oraz w Koszalinie. Drugim zarządcą infrastruktury
jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (Rys. IV.3.).
A. Massel, Kolej jako element systemu transportowego województwa pomorskiego, [w:] Kierunki rozwoju transportu
w województwie pomorskim na tle narodowej strategii rozwoju transportu i strategii rozwoju województwa, konferencja
naukowo-techniczna, Gdańsk, wrzesień 2001.
19
Ustawa z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym – Dz.U. 2003, Nr 86, poz. 789 z późn. zm.
20
Raport roczny PKP PR za rok 2004, Warszawa 2005.
21
Bogdaniuk B., Massel A., Stan infrastruktury kolejowej i jej wykorzystanie, Katedra Inżynierii Kolejowej, Wydział
Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska 2005.
18
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Na obszarze województwa pomorskiego znajduje się 1589 km linii kolejowych oraz
54 km łącznic. W zestawieniu tym równolegle biegnące odcinki linii Gdańsk – Rumia (SKM,
linia 250) oraz Gdańsk – Stargard Szczeciński (linia 202) uwzględniono osobno. Udział
poszczególnych kategorii linii podano w Tabeli IV.8.
Tabela IV.8. Podział linii kolejowych w województwie pomorskim
Kategoria linii
Magistralne
Pierwszorzędne
Drugorzędne
Znaczenia miejscowego
Razem

Długość [km]
177,6
500,5
488,9
422,0
1589,0

Znaczenie

Długość [km]

Państwowe

684,1

Lokalne

904,9

W województwie pomorskim 397 km to linie dwutorowe; 414 km linii kolejowych jest
zelektryfikowanych. Należy jednak podkreślić, że znaczenie elektryfikacji nie jest aż tak duże
z uwagi na fakt, że w przypadku linii o niewielkich przewozach całkowite koszty trakcji
spalinowej mogą być mniejsze niż koszty trakcji elektrycznej.
Trzy ciągi kolejowe przebiegające przez województwo pomorskie są objęte umowami
międzynarodowymi AGC (o głównych międzynarodowych liniach kolejowych) i AGTC
(o głównych liniach transportu kombinowanego):
−

E-65 Zebrzydowice – Katowice – Warszawa – Prabuty – Malbork – Tczew – Gdańsk – Gdynia;

−

CE-65 Katowice – Bydgoszcz – Smętowo – Tczew;

−

Malbork – Elbląg – Braniewo – Kaliningrad w korytarzu transportowym IA.

Inne ważne linie to:
−

Gdynia – Lębork – Słupsk – Koszalin – Szczecin;

−

Tczew – Chojnice – Piła – Kostrzyn.

Gęstość sieci kolejowej, na której odbywa się ruch kolejowy, z roku na rok maleje.
Spowodowane jest to również likwidowaniem kolejnych połączeń, co w rezultacie sprowadza
się do nieopłacalności utrzymywania danych linii i ich zamykaniem. Zjawisko obrazuje
poniższy wykres:
9

8

7

6

5

2000

2001

2002

2003

2004

Wykres IV.6.
Gęstość
siecikolejowej
kolejowej.
gęstość
sieci
Opracowanie na podstawie: Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2004, US, Gdańsk.
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We wrześniu 2000 r. Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych (PTMKŻ)
wspólnie ze starostwem powiatowym w Nowym Dworze Gd. oraz gminami Stegna i Sztutowo
podjęło starania o przywrócenie działalności Żuławskiej Kolei Dojazdowej. W 2003 r. całość
linii kolejowej oraz tabor stał się własnością PTMKŻ. Obecnie ta linia wąskotorowa funkcjonuje
jako linia sezonowa na odcinku Nowy Dwór Gdański – Stegna – Sztutowo i Mikoszewo Ujście
Wisły – Stegna – Sztutowo.

Ruch i przewozy kolejowe
W roku 2005 bezpośrednie połączenia międzynarodowe (wagony sypialne lub kuszetki)
realizowane są jedynie w relacjach:
−

Gdynia – Berlin przez Poznań;

−

Gdynia – Kaliningrad przez Braniewo.

W powiązaniach międzyregionalnych województwo pomorskie ma bezpośrednie
połączenia pasażerskie ze wszystkimi województwami w Polsce z wyjątkiem opolskiego.
Poniżej charakterystyki tych połączeń.
Tabela IV.9. Kolejowe bezpośrednie połączenia międzyregionalne (relacje z Gdańska Głównego 2005)
Miasto
Wrocław
Bydgoszcz
Toruń
Lublin
Gorzów Wielkopolski
Zielona Góra
Łódź
Kraków
Warszawa
Opole
Rzeszów
Białystok
Katowice
Kielce
Olsztyn
Poznań
Szczecin

Liczba stałych połączeń
bezpośrednich
478
3
160
11
211
4
494
0
365
0
451
1
389
4
621
5
329
10
560
0
779
1
450
2
627
3
517
1
179
6
313
6
374
3
Opracowanie na podstawie: www.pkp.pl
Odległość

Czas jazdy
5:40
1:42
2:57
6:04
5:14
6:20
5:27
6:50
3:53
–
8:57
6:59
6:45
7:04
2:41
3:45
5:18

W województwie pomorskim ruch pasażerski prowadzony jest na liniach o łącznej
długości tylko 1008 km. Na 281 km linii odbywa się jedynie ruch towarowy, a na 299 km ruch
jest zawieszony. Mimo formalnego zawieszenia, na niektórych odcinkach nadal odbywają się
przewozy towarowe (na przykład Lębork – Maszewo Lęborskie). Zawieszenia przewozów
pasażerskich, które miały miejsce w ostatnich latach na wielu odcinkach linii, spowodowały
istotny spadek dostępności transportu kolejowego.
W 2000 roku zawieszono przewozy pasażerskie na odcinkach: Pszczółki – Skarszewy;
Kartuzy – Lębork; Chojnice – Nakło nad Notecią. Od roku 2003 nie kursują pociągi na linii
Kartuzy – Somonino, a w roku 2005 zlikwidowano przewozy SKM na linii Gdańsk Główny –
Nowy Port.
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W ofercie kolejowych przewozów regionalnych na terenie województwa pomorskiego
na rok 2004/2005 nie uruchomiono nowych połączeń w stosunku do rozkładu z roku poprzedniego.
W 2004 roku w województwie pomorskim uruchamiano w ciągu doby 193 pociągi, kursowało
natomiast 271 (wraz z międzyregionalnymi). Nastąpiły natomiast nieznaczne zmiany relacji
kilku pociągów.

Stan techniczny sieci kolejowej
Najbardziej syntetycznym miernikiem stanu technicznego sieci kolejowej w województwie
pomorskim są obowiązujące prędkości rozkładowe, których histogram przedstawiono na
wykresie IV.7. Histogram ten wskazuje, że w województwie pomorskim nie ma odcinków linii
eksploatowanych z prędkością powyżej 120 km/h, natomiast prędkość nie mniejsza niż 100
km/h obowiązuje tylko na długości niecałych 500 km, a prędkość 40 km/h lub mniejsza (nawet
20 km/h) – na długości 454 km (ponad 25% sieci). Pogorszeniu ulega również stan toru na
liniach magistralnych. Na przykład na odcinku Tczew – Gdańsk, na którym obowiązywała
kiedyś prędkość 120 km/h, zmniejszono ją do 100 km/h (Rys. IV.3.).
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Wykres IV.7. Histogram prędkości na liniach województwa pomorskiego.
Źródło: Stan infrastruktury kolejowej i jej wykorzystanie, Politechnika Gdańska 2005.

Ponieważ inwestycje modernizacyjne koncentrują się na wybranych ciągach
transportowych o znaczeniu międzynarodowym, tylko niewielki ich zakres finansowany jest
przez PKP PLK S.A., a i te z reguły nie dotyczą linii lokalnych. Fakt ten wskazuje, że reforma
polskiego kolejnictwa, w której ważną rolę odgrywać powinien samorząd województwa jako
organizator przewozów, nie rozwiązała problemu finansowania utrzymania infrastruktury.
Do słabych elementów sieci kolejowej zaliczyć należy między innymi: linię nr 202 na
odcinku Rumia – Reda – Wejherowo, obsługującą ruch międzyregionalny, regionalny
i aglomeracyjny (SKM), funkcjonujący na granicy przepustowości; jednotorowy most na rzece
Martwa Wisła na linii nr 226 do Portu Gdańsk; zły stan techniczny linii 212 na odcinku Lipusz –
Bytów, stanowiącej jedyne powiązanie Bytowa i zakładów w Osławie-Dąbrowie i Ugoszczy
z siecią kolejową.
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1.4. Transport morski
Infrastruktura portowa
W województwie pomorskim znajduje się 12 portów morskich (Rys. IV.5.).
Tabela IV.10 Wykaz portów morskich w województwie pomorskim
Nazwa portu
Miejsce publikacji granic portu
Urząd Morski w Gdyni
1.
Gdańsk
Dz.U. Nr 146 z 1998 r.
2.
Gdynia
Dz.U. Nr 35 z 2003 r.
3.
Hel
Dz.U. Nr 37 z 1957 r.
4.
Władysławowo
Dz.U. Nr 31 z 1938 r.
5.
Puck
Dz.U. Nr 7 z 1999 r.
6.
Jastarnia
Dz.U. Nr 52 z 2000 r.
7.
Kąty Rybackie
Dz.U. Nr 12 z 1957 r.
8.
Krynica Morska
Dz.U. Nr 12 z 1957 r.
9.
Piaski
Rozgraniczenie geodezyjne
Urząd Morski w Słupsku
10.
Ustka
Dz.U. Nr 41 z 1961 r.
11.
Łeba
Dz.U. Nr 36 z 1983 r.
12.
Rowy
Dz.U. Nr 273 z 2004 r.
Opracowanie na podstawie: Informacja Urzędu Morskiego w Gdyni i Urzędu Morskiego w Słupsku, 2000;
Rozporządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich w województwie pomorskim.
Lp.

Port Gdańsk zlokalizowany jest na przecięciu głównych europejskich szlaków
transportowych, stanowiących najdogodniejsze połączenie zarówno między Europą ŚrodkowoWschodnią a Skandynawią, jak również pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią. Ponadto Port
Gdańsk zapewnia dogodny dostęp do Morza Bałtyckiego krajom takim jak Czechy, Słowacja,
Ukraina, Białoruś i Węgry.
W Porcie Gdańsk działają specjalistyczne bazy przeładunkowe wyposażone w wydajne
i nowoczesne urządzenia. W Porcie Wewnętrznym zaliczyć do nich można:
−

bazę kontenerową przeznaczoną do obsługi linii feederowych – Gdański Terminal
Kontenerowy;

−

Terminal Promowy Westerplatte;

−

bazę dla promów pasażersko-towarowych – Bazę Promową BŻB;

−

bazę przeładunku siarki płynnej i granulowanej;

−

bazę przeładunku fosforytów;

−

bazę przeładunku owoców cytrusowych zlokalizowaną w Wolnym Obszarze Celnym
(założonym w 1995 r.);

−

pozostałe nabrzeża w Porcie mają charakter uniwersalny;

−

w Porcie Wewnętrznym pozostałe nabrzeża mają charakter uniwersalny. Możliwy jest
przeładunek większości drobnicy konwencjonalnej i towarów masowych. Są tu urządzenia
i infrastruktura umożliwiające między innymi przeładunek zboża, nawozów sztucznych,
tarcicy, rudy, stali, kontenerów oraz obsługę statków ro-ro.

W porcie zewnętrznym zwanym Portem Północnym zlokalizowane są nowoczesne bazy
ładunków masowych:
−

baza przeładunku węgla;
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−

baza przeładunku surowców i paliw płynnych (ropa naftowa, oleje napędowe i opałowe);

−

baza przeładunku gazu ciekłego (LPG).
Właścicielami Portu Gdańsk S.A. są Skarb Państwa w 51% i Gmina Gdańsk w 49%.

W Porcie Gdańsk w ostatnich latach daje się zauważyć bardzo intensywne prace
zmierzające do rozwoju infrastruktury technicznej, zarówno przeładunkowej jak i transportowej.
W 2004 r. port Gdańsk rozpoczął prace inwestycyjne przy budowie w Porcie Północnym dużego
terminalu kontenerowego, w którym planowane są stanowiska promowe.
Port Gdynia charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami nawigacyjnymi, które
zapewnia: łatwa dostępność portu od strony morza – reda osłonięta przez Półwysep Helski,
który stanowi przez cały rok naturalną osłonę dla zakotwiczonych statków, zewnętrzny
falochron – 2,5 km długości wejście do portu o szerokości 150 m i głębokości 14,1 m. Dwa
główne tory wodne umożliwiają wygodne i bezpieczne podejście do nabrzeży przeładunkowych
statkom pełnomorskim. Port Gdynia jest portem niezamarzającym, portem, w którym nie
występują pływy. Poziom wody może wzrosnąć o 60 cm podczas silnych wiatrów zachodnich
lub opaść o około 60 cm podczas silnych wiatrów wschodnich.
W skład Portu Gdynia wchodzą:
−

BBM Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.,

−

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.;

−

GCT Gdynia Container Terminal Spółka Akcyjna;

−

Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o.;

−

MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.;

−

Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z. o.o. w Gdyni.
Tabela IV.11. Podstawowe charakterystyki portów w Gdańsku i w Gdyni
Wyszczególnienie
Port Gdańsk
Port Gdynia
Powierzchnia [ha]
653
240
Długość nabrzeży eksploatacyjnych [m] –
10.000
10.000
łączna
Powierzchnia magazynowa [m2]
106.300
230.000
Powierzchnia składowa [ m2]
548.000
400.000
Głębokość przy nabrzeżach [m]
10-15 m
6,5-13 m
Opracowanie na podstawie: www.portgdansk.pl; www.port.gdynia.pl; dane z roku 2005.

Przewozy i przeładunki
Od roku 2000 wolumen przewożonych ładunków wzrósł w Porcie Gdańsk o ok. 43%;
w Porcie Gdynia wielkości przeładunków wzrastały od roku 2000 do 2003, a w roku 2004
osiągnęły wartość o 19% niższą niż w roku bazowym i o 28% niż w roku 2003. Ze względu na
rodzaj ładunku, w 2004 r. najwięcej przeładowano:
−

w Porcie Gdańsk – paliw płynnych (prawie 100% więcej niż w roku 2000) oraz drobnicy
(wzrost przeładunku o 66%);

−

w Porcie Gdynia – zboża (prawie 100% więcej niż w roku 2000), drewna (2,5-krotnie
więcej niż w roku 2000) i drobnicy (ok. 60% więcej niż w roku 2000).
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W przewozach pasażerskich odnotowano generalny wzrost liczby przewiezionych osób
– o 41%. W Porcie Gdańsk największą ilość przewiezionych pasażerów zanotowano w roku
2003, w Porcie Gdynia natomiast w 2004. Jednocześnie spadła o 10% ilość statków wchodzących
do ww. portów handlowych, za to pojemność tych statków wzrosła o 46%. W przypadku
statków wychodzących, w okresie 5 lat występowało wahanie w liczbie, niemniej odnotowano
generalny wzrost ilości statków wychodzących – o 8% w stosunku do roku 2000.
Tabela IV.12. Przeładunki w Porcie Gdańsk [w tys. ton] 22

Ładunek

2000

2001

2002

2003

2004

Węgiel
Ruda
Zboże
Paliwa płynne

5909
74
496
6061

6065
108
560
7237

6962
65
540
5980

5926
99
397
9991

5921
47
403
11802

Inne masowe
Drobnica
RAZEM

2457
1547
16544

2127
1716
17813

1948
1876
17370

2582
2298
21292

2573
2570
23315

Tabela IV.13. Przeładunki w Porcie Gdynia [w tys. ton]23

Ładunek

2000

2001

2002

2003

2004

Węgiel i koks
Ruda
Zboże
Paliwa płynne
Drewno
Inne masowe
Drobnica
RAZEM

1754
11
510
333
28
1676
4287
8599

1705
11
745
372
28
1386
4211
8458

1943
0
744
459
59
1298
4862
9365

1442
0
872
193
81
1431
5729
9748

1045.4
0.7
1004.1
135
75.2
1602.2
6882
7017

Tabela IV.14. Przeładunki i ruch pasażerów w portach Gdańsk i Gdynia w latach 2000–200424

22
23

Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

Przeładunki ogółem [tys. ton]
Gdańsk
W tym:
Gdynia
Liczba pasażerów ogółem [tys.]
Gdańsk
w tym:
Gdynia
Ogółem
Statki
Gdańsk
wchodzące do
Gdynia
morskich
Pojemność [tys. NRT]
portów
Gdańsk
handlowych
Gdynia
Ogółem
Statki
Gdańsk
wychodzące
Gdynia
z morskich
Pojemność [tys. NRT]
portów
Gdańsk
handlowych
Gdynia

25 143
16 544
8 599
462,4
137,8
324,6
5 515
2 572
2 943
20 071
9 486
10 585
5 548
2 592
2 956
20 295
9 542
10 753

26 271
17 813
8 458
492,8
136
356,8
5 891
2 906
2 985
20 387
9 743
10 644
5 903
2 905
2 998
20 597
9 780
10 817

26 735
17 370
9 365
563,4
172
391,4
5 989
2 506
3 483
22 708
10 708
12 000
6 010
2 503
3 507
22 879
10 703
12 176

31 040
21 292
9 748
725,2
280,7
444,5
4 846
2 524
2 322
29 832
16 436
13 396
5 851
2 534
3 317
29 950
16 495
13 455

30 332
23 315
7 017
656,1
165,5
490,6
4 978
2 626
2 352
29 375
13 740
15 635
5 994
2 625
3 369
29 444
13 690
15 754

www.portgdansk.pl, 2005.
www.port.gdynia.pl, 2005.
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Wykres IV.8. Liczba zawinięć i pasażerów w porcie w Gdyni.
Opracowanie na podstawie: Wyniki działalności transportu za rok 2004.
Tabela IV.15. Przewozy promowe w relacjach z portami polskimi w latach 2000–2004
Samochody
Jednostki
Pasażerowie
Autobusy
osobowe
ładunkowe
Lata
w tys.
2000
881,4
161,8
3,4
125,9
2001
861,6
143,6
3,6
130,2
2002
945,6
147,4
5,5
143,0
2003
1 061,2
145,7
5,8
171,5
2004
1 026,8
191,1
4,1
203,0
Opracowanie na podstawie: Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2004, US, Gdańsk 2004.

W przewozach pasażerskich dominująca rolę pełni Przedsiębiorstwo Usług Morskich
Żegluga Gdańska Sp. z.o.o., Polferries oraz Stena Line.
Żegluga Gdańska realizuje:
a)

rejsy międzynarodowe:
− Elbląg – Krynica Morska – Frombork – Kaliningrad;
− Gdańsk – Bałtijsk (zakupy na morzu);
− Gdynia – Bałtijsk (zakupy na morzu);

b) rejsy krajowe po Zatoce Gdańskiej, Zalewie Wiślanym i Środkowym Wybrzeżu.
Polferries obsługuje połączenie promowe
− Gdańsk – Nynäshamn,
− Gdańsk – Visby,
Stena Line realizuje połączenie promowe
− Gdynia – Karlskrona (w 2004 roku przewieziono ponad 120 tys. pasażerów).

24

Wyniki działalności transportu za rok 2004; Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2004, US Gdańsk 2004.
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1.5. Transport śródlądowy
Infrastruktura rzeczna
Przez obszar województwa pomorskiego przebiegają dwie międzynarodowe drogi wodne25:
−

E-40 prowadząca z Gdańska w górę Wisły do Warszawy, a dalej Bugiem do Brześcia, gdzie
łączy się z drogą wodną prowadzącą przez Polesie do Dniepru;

−

E-70 łącząca kraje Europy Zachodniej poprzez Niemcy z Polską; droga ta prowadzi od
śluzy Hohensaaten w górę Odry, a dalej Wartą, Notecią, Kanałem Bydgoskim i Brdą do
Wisły, następnie 114 km Wisłą w dół (odcinek wspólny z E-40), Nogatem, Zalewem
Wiślanym do Kaliningradu, skąd dalsze połączenia prowadzą do Niemna.

System dróg wodnych umożliwia połączenie subregionu z europejskim systemem
powiązań wodnych poprzez (Rys. IV.5.):
−

Zalew Wiślany, stanowiący drogę morską łączącą porty Mierzei Wiślanej i nadzalewowe
poprzez Cieśninę Piławską z portami bałtyckimi;

−

Wisła, Martwa Wisła, Szkarpawa i Nogat jako drogi śródlądowe, które mają połączenie
z systemem dróg wodnych w Europie Zachodniej (Ren – Kanał Havela – Odra – Noteć –
Wisła), w Europie Wschodniej (Pregoła – Kanał Delma – Zalew Kurski – Niemen) i w Polsce
(Wisła środkowa – Narew – Bug);

−

Wisła, Martwa Wisła, Szkarpawa i Nogat, Tuga – Wielka Święta, Wisła Królewiecka jako
szlak turystyczny łączący Trójmiasto poprzez Zalew z wodami jezior mazurskich;

−

szlaki wodne Żuław w hierarchii połączeń transportowych mają status połączeń lokalnych.

Rycina 2. Sieć europejskich dróg wodnych w Polsce Północno-zachodniej
Źródło: www.aquadocinter.pl

Europejska Konwencja AGN – Europejskie Porozumienie nt. wielkich dróg żeglownych o międzynarodowym
znaczeniu w transporcie śródlądowym.
25
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W 2002 roku do wód śródlądowych żeglownych w województwie pomorskim
zaliczono rzeki26:
−

Martwą Wisłę od Wisły w miejscowości Przegalina do granicy z morskimi wodami
wewnętrznymi;

−

Nogat od Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego;

−

Szkarpawę od Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego;

−

Wisłę od granicy województwa do ujścia do Zatoki Gdańskiej.

Wisła, Martwa Wisła, Szkarpawa i Nogat mają klasę żeglowności od I do IV. Szkarpawa
i Martwa Wisła do Sobieszewa oraz drogi wodne w Porcie Gdańsk są administrowane przez
Urząd Morski w Gdyni, Wisła Królewiecka znajduje się pod Zarządem Melioracji i Urządzeń
Wodnych. Pozostałe rzeki są natomiast administrowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gdańsku.
Tabela IV.16. Charakterystyka śródlądowych dróg wodnych w województwie pomorskim27,
Lp

Nazwa drogi wodnej

Km

Długość

Klasa

Zarząd

Dostępność

Drogi żeglowne
1
2
3
4
5
6

Wisła
Martwa Wisła
Szkarpawa (ujście do
Zalewu Wiślanego)
Nogat
Brda

od miejscowości
Opalenie k. Kwidzyna do Tczewa
od Tczewa do ujścia
0,0 – 11,5

61,6

II

RZGW

KZMS

32,7
11,50

III
IVb

RZGW

KZMS

0,0–25,4

25,40

II

RZGW

KZMS

62
14,4

II
II

RZGW
RZGW

KZMS

-

RZGW

K

-

RZGW

K

-

RZGW

K

-

RZGW

-

RZGW

0,0 – 62,0
od m. Ciecholewy do gr.woj.

Drogi nieżeglowne
7
8
9
10
11

Motława wraz z
Opływem i Starą
Motławą

na terenie m. Gdańska – od ujścia
rzeki Raduni do granicy morskich
7,0
wód wewnętrznych
wraz z jeziorem Raduńskim
Radunia
101,0
Górnym i Dolnym
od m. Nowy Dwór Gdański do
Tuga
12,0
ujścia do rz. Szkarpawy
od ujścia rz. Kamiennej (lewy
Słupia
52,0
dopływ) do ujścia do morza
od jeziora Wdzydze (wraz z tym
Wda
jeziorem), do granicy
166,5
województwa
K – kajak, Z – łódź żaglowa, M – łódź motorowa, S – statek pasażerski

K

Na całej sieci szlaków wodnych województwa pomorskiego występują:
− 2 porty rzeczne: Malbork, Łeba;
− 5 zimowisk;
− 6 czynnych śluz: jedna na Szkarpawie, jedna na Martwej Wiśle i cztery na Nogacie;
− 1 stocznia w Tczewie.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych – Dz.U. 2002, Nr 210,
poz. 1786.
27
Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych – Dz.U. 2002, Nr 210,
poz. 1786, Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych –
Dz.U. 2002, Nr 77, poz. 695; Zbigniew Ptak – lider projektu, Założenia programowe rozwoju gospodarczego
i turystycznego dróg wodnych delty Wisły i Zalewu Wiślanego, Gdańsk 2005; www.rzgw.gda.pl.
26
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Ruch i przewozy rzeczne
W porównaniu z rokiem 2000 nastąpił spadek w ilości jednostek pływających
w śluzach Gdańska Głowa, Przegalina, Biała Góra i Szonowo. Jednocześnie znaczący wzrost
ilości jednostek zanotowano w latach 2001–2003 w śluzach Biała Góra i Szonowo – nawet
o 300%. W pozostałych śluzach: Rakowiec i Michałowo, w okresie 2000–2004 zanotowano
stopniowy wzrost liczby jednostek pływających.
Tabela IV.17. Zestawienie ilości jednostek pływających po Wiśle i Nogacie w latach 2000–2004
Śluza

2000

2001

2002

2003

2004

2004/2000

Gdańska Głowa

790

800

643

785

702

-12%

Przegalina

882

842

892

580

771

-13%

Biała Góra

117

277

443

448

84

-28%

Szonowo

104

295

443

440

71

-32%

Rakowiec

120

163

234

164

218

+81%

Michałowo

131

192

199

235

222

+70%

Opracowanie na podstawie: Założenia programowe rozwoju gospodarczego i turystycznego dróg wodnych delty Wisły i
Zalewu Wiślanego. Zbigniew Ptak-lider projektu, Gdańsk 2005.
Tabela IV.18. Przewozy ładunków i pasażerów śródlądowym transportem wodnym

Wyszczególnienie
Przewozy ładunków ogółem w tys. ton
Przewozy pasażerów ogółem w tys.

2000
260
437

2001
136
504

2002
132
386

2003
197
181

2004
224
61

Opracowanie na podstawie: Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2004, US, Gdańsk.
Tabela IV.19. Przewozy pasażerskie w portach Zalewu Wiślanego

Port
Krynica Morska [tys. pas]
Kąty Rybackie [tys. pas]
Razem [tys. pas]

2001
63,0
1,3
64,3

2002
66,6
2,0
68,6

2003
56,0
2,7
58,7

2004
67,1
0,8
67,9

Opracowanie na podstawie: Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2004, US, Gdańsk.

Na akwenach Gdańska odbywają się również przewozy pasażerskie, świadczone
głównie przez Żeglugę Gdańską. Przewozy, przede wszystkim rejsy wycieczkowe, odbywają się
przez cały rok; dodatkowo działają przewozy, w celach zakupowych, do Kaliningradu. Według
armatorów, z uwagi na rosnące ceny biletów oraz niezbyt korzystne warunki pogodowe ilość
pasażerów stale się zmniejsza. Natomiast zauważalny jest wzrost zainteresowania żeglarzy
i właścicieli małych sportowych i turystycznych łodzi imprezami takimi jak regaty, zloty,
zawody, pokazy, organizowanymi na akwenach przyległych do Starego Miasta. Oprócz
jednostek wychodzących z Gdańska i przechodzących przez śluzę w Przegalinie, na akwenach
portowych odbywają się stałe przewozy fosfogipsów z Gdańskich Zakładów Nawozów
Fosforowych do składowiska w Wiślince. Trasa ta ma 12,2 km długości i pomimo ciągłych
sygnałów o przepełnieniu składowiska i o jego szkodliwym wpływie na środowisko, przewozy
trwają.
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W żegludze śródlądowej wystąpił spadek (o 66,5%) liczby przewiezionych pasażerów
ze 180,8 tys. w 2003 r. do 60,6 tys. w 2004. Drogą śródlądową przewieziono 223,9 tys. ton
ładunków, tj. o 13,8% więcej niż rok wcześniej. Ponad 99% przewiezionych ładunków
stanowiły fosfogipsy.
Generalnie żegluga śródlądowa była i jest nadal traktowana marginesowo w programach
i strategiach rozwoju gospodarki wodnej w Polsce, co doprowadziło do załamania się przewozów
towarowych. Drogi wodne charakteryzują się bardzo złym stanem techniczno-eksploatacyjnym,
niedostosowanym do posiadanego taboru wodnego i potrzeb nowoczesnej żeglugi śródlądowej.

1.6. Transport lotniczy
Infrastruktura lotnictwa w województwie
W województwie pomorskim infrastrukturę lotnictwa tworzą (Rys. IV.5.)28:
−

7 lotnisk, w tym dwa cywilne, o różnym statusie własnościowym i różnym sposobie
użytkowania;

−

lądowiska stałe i tymczasowe (szacuje się, że w województwie jest 25–35 obiektów
mogących pełnić rolę lądowisk);

−

lotnicze urządzenia naziemne (obiekty i urządzenia do kierowania, kontroli, nadzoru
i zabezpieczania obsługi ruchu lotniczego).

Trzy lotniska (Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, lotnisko Oksywie w Gdyni
oraz Pruszcz Gdański) zlokalizowane są w obszarze Aglomeracji Trójmiejskiej, co sprawia, że
pod względem infrastruktury lotniczej jest to najlepiej wyposażona aglomeracja w Polsce.

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy
Jest to jedyne na obszarze województwa pomorskiego lotnisko cywilne wpisane do
Rejestru Lotnisk Cywilnych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Port jest powołaną 30 kwietnia 1993
roku spółką, w której udziały posiadają PP Porty Lotnicze, samorząd województwa oraz
samorządy miast Gdańska, Gdyni i Sopotu. Port położony jest w niewielkiej odległości od
centralnych obszarów Aglomeracji Trójmiasta. Podstawowym elementem lotniska jest
asfaltobetonowa droga startowa o wymiarach 2.800 m długości i 45 m szerokości na kierunku
11/29. Oprzyrządowanie drogi pozwala na obsłużenie 8–12 operacji start-lądowanie na godzinę,
co oznacza 40–50 tys. samolotów i 3–4 mln. pasażerów rocznie. Terminal pasażerski jest
nowoczesnym budynkiem o kubaturze 38.500 m³. Przepustowość terminalu obliczono na
1.000.000 osób rocznie.

Inne lotniska
Do pozostałych elementów infrastruktury lotniczej w obszarze województwa
pomorskiego należą następujące lotniska wojskowe:
−

lotnisko Oksywie – dwa pasy startowe, wyposażenie nawigacyjne dla ruchu samolotów
wojskowych; kompleks lotniskowy jest w trwałym zarządzie Dowództwa Sił Powietrznych
MON i użytkowany przez lotnictwo Marynarki Wojennej; w roku 2005 lotnisko zostało
udostępnione dla lotnictwa cywilnego;

A. Ruciński, Strategia rozwoju infrastruktury transportu lotniczego województwa pomorskiego, [w:] Kierunki rozwoju
transportu w województwie pomorskim, materiały konferencyjne, Gdańsk, wrzesień 2001.
28
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−

lotnisko Pruszcz Gdański – pas startowy długości 2000 m bez oświetlenia, stare
wyposażenie radionawigacyjne umożliwia użytkowanie tylko w porze dziennej; kompleks
lotniskowy jest w trwałym zarządzie Dowództwa Sił Powietrznych MON i użytkowany
przez lotnictwo Wojsk Lądowych; w ograniczonym zakresie wykorzystywane jest przez
lotnictwo sportowe i śmigłowce;

−

lotnisko Malbork – pas startowy długości powyżej 2000 m; kompleks lotniskowy jest
w trwałym zarządzie Dowództwa Sił Powietrznych Ministerstwa Obrony Narodowej
i użytkowane przez lotnictwo Sił Powietrznych; zostało włączone w struktury NATO
i poddane jest modernizacji technicznej;

−

lotnisko Słupsk – kompleks lotniskowy jest przekazany do Agencji Mienia Wojskowego.

−

lotnisko Cewice – kompleks lotniskowy jest w trwałym zarządzie Dowództwa Sił
Powietrznych Ministerstwa Obrony Narodowej i użytkowany przez lotnictwo Marynarki
Wojennej;

Poza tym na obszarze województwa znajdują się:
−

lotnisko Krępa – lotnisko Aeroklubu Polskiego w Słupsku;

−

lotniska „powojskowe” Wdzydze, Lędziechowo, Pieniężnica – wyłączone spod ruchu
lotniczego, w przyszłości mogą być wykorzystywane dla ruchu turystycznego;

−

lądowisko Jastarnia.

Dodatkowo w fazie planowania są:
−

lotnisko Korne – dla śmigłowców;

−

lądowisko dla szpitala w Wejherowie.

W Trójmieście znajduje się lądowisko dla śmigłowców ratunkowych przy szpitalu św.
Wojciecha w Gdańsku Zaspie. Do lądowania śmigłowców wykorzystywane jest także
skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Nowe Ogrody w Gdańsku – dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego
im. M. Kopernika.
Użytkowane w województwie pomorskim lądowiska, których lokalizacja jest trudna do
sprecyzowania (także z uwagi na nietrwały charakter), są wykorzystywane głównie przez
lotnictwo sanitarne, prywatne i aerokluby. Jako elementy cywilnej infrastruktury liniowej
wyróżnić można lotniskowe pomoce radionawigacyjne wraz z ich strefami ochronnymi29:
−

obiekt Kartuzy VOR/DME KRT (radiolatarnie i radiostacja) dla obsługi skrzyżowania dróg
lotniczych Warszawa – Grudziądz – Kartuzy – Trzebielino – Darłówek i Kmiecin – Gdańsk
– Trzebielino;

−

obiekty Gdańsk ILS/LLZ IDGA, ILS GP/DME IDGA, NDB GDA, NDB S (radiostacje,
instrumentalny system lądowania) dla obsługi strefy dolotowej do lotniska w Gdańsku
i przelotów tranzytowych;

−

obiekt Kmiecin k. Nowego Dworu VOR KMI (radiolatarnia) dla obsługi drogi lotniczej B56 na trasie Kartuzy – Kmiecin – granica północno-wschodnia państwa).

Informacja Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Warszawa 2004 (Wniosek do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego).
29
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Obiekty techniczne użytkowane przez jednostki wojskowe Sił Powietrznych (trwały
zarząd MON: Rejonowy Zarząd Infrastruktury – Gdynia) znajdują się w gminach: Puck, Nowy
Dwór Wejherowski, Władysławowo, Głobino oraz Chojnice, i posiadają strefę ochronną
o promieniu 3 km.

Ruch i przewozy lotnicze
Port Lotniczy Gdańsk obsługuje 17% wszystkich operacji lotniczych, mających miejsce
w regionalnych portach lotniczych w Polsce30. Dziennie wykonywanych jest średnio prawie
40 startów i lądowań. Prawie jedna czwarta ładunków cargo obsługiwanych w regionalnych
portach lotniczych w Polsce jest odprawianych w Porcie Lotniczym Gdańsk.
W 2004 roku ruch pasażerski w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku wynosił
łącznie 466.691 pasażerów, w tym:
−

440.946 pasażerów w połączeniach regularnych (190.361 – krajowych, 250.585 –
zagranicznych);

−

23.710 pasażerów w ruchu nieregularnym (2.557 – krajowych, 21.153 – zagranicznych);

−

2.035 pasażerów w ruchu tranzytowym.

Oznacza to wzrost przewozów o 72% w stosunku do roku 2000.
Przewozy ładunków w tym porcie w roku 2004 wyniosły:
−

łączny wywóz 1.183.245 ton, w tym 337.712 ton w ruchu krajowym;

− łączny przywóz 627.241 ton, w tym 480.367 ton w ruchu krajowym.
Oznacza to wzrost o około 100% w stosunku do roku 2000.
Tabela IV.20. Wielkości ruchu lotniczego w okresie 2000–2004 w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
Port lotniczy Gdańsk
2000
2001
2002
2003
2004
2004/2000
im. Lecha Wałęsy
Liczba pasażerów
270,0
319,2
318,0
365,0
466,7
172,9%
Tonaż cargo [tony]
1552,4
1953,5
2211,3
2686,0
3100,5
199,7%
Liczba operacji lotniczych
11434
12686
12104
12880
16286
142,4%
komunikacyjnych
Opracowanie na podstawie: Wyniki działalności portów lotniczych, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa 2005.
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www.airport.gdansk.pl
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Rok
2000
2001
2002
2003
2004

Tabela IV.21. Wielkości przewozów CARGO w tysiącach ton w latach 2000–2004
WYWÓZ
PRZYWÓZ
krajowy
międzynarodowy
krajowy
międzynarodowy
165 961
462 557
159 845
764 045
210 593
608 703
168 591
965 652
262 663
734 524
190 329
1 023 817
332 801
884 360
353 952
1 114 915
337 712
845 533
480 367
1 436 884

RAZEM
1 552 408
1 953 539
2 211 333
2 686 028
3 100 496

Opracowanie na podstawie: Wyniki działalności portów lotniczych, ULC, Warszawa 2005.

3500

3100,5

3000

2686

tysiące ton

2500
2000

2211,3

1953,5
1552,4

1500
1000
500
0

2000

2001

2002

2003

2004

Wykres IV.10. Przewozy CARGO w tysiącach ton w latach 2000–2004. Oprac. na podst. Tabeli IV.21.

W roku 2004 roku tygodniowo w dni robocze realizowano połączenia pasażerskie do:
−

Warszawy – 55 lotów (LOT);

−

Frankfurtu – 14 lotów (LOT);

−

Kopenhagi – 25 lotów (SAS);

−

Monachium – 13 lotów (7 – Lufthansa i 6 – LOT);

−

Hamburga – 7 lotów (LOT);

−

Dortmundu – 3 loty (WIZZ AIR);

−

Londynu – 5 lotów (WIZZ AIR);

−

Oslo – 5 lotów (AIR LITHUANIA).

W roku 2004 roku w dni robocze realizowano połączenia CARGO do:
−

Warszawy – 51 lotów dziennie (45 – LOT, 6 – Poczta Polska);

−

Kopenhagi – 20 + 3*31 lotów dziennie (SAS);

−

Hamburga – 7 lotów dziennie (LOT);

−

Frankfurtu – 14 + 2* lotów dziennie (14 – LOT, 2 – Lufthansa);

−

Budapesztu/Pragi – 1* lot dziennie (British Airways);

−

Berlina – 6 lotów dziennie (DHL);

−

Malmö – 5 lotów dziennie (TNT);

−

Kowna – 5 lotów dziennie (TNT).

Początek funkcjonowania tanich linii lotniczych w Gdańsku sięga 2004 roku, kiedy to
pojawiła się pierwsza oferta węgierskiej linii lotniczej WIZZ AIR, lecz pierwsze „tanie” loty do

31

* – samochody ciężarowe.
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Skandynawii odbyły się w 2005 roku. Połączenie z Gdańska do Sztokholmu zostało zlikwidowane
po bardzo krótkim okresie. Pod koniec 2005 roku z portu lotniczego w Gdańsku loty pasażerskie
do Kopenhagi odbywają regularnie samoloty linii Scandinavian Airlines, tradycyjnego przewoźnika
na tej trasie (25 lotów tygodniowo).
Tabela IV.22. Ruch pasażerski z Gdańska do krajów skandynawskich w okresie styczeń 2000 – grudzień 2004
Przewoźnik/lotnisko
Lata

LOT /CPH/
przylot
10 800
3 313
0
0
0

2000
2001
2002
2003
2004

SAS /CPH/
odlot
8 799
3 436
0
0
0

przylot
35 962
48 330
56 682
54 062
57 355

odlot
38 085
48 699
59 396
56 708
59 109

LOT – Polskie Linie Lotnicze, SAS – Scandinavian Airlines, CPH – Kopenhaga.

2. Infrastruktura transportowa służąca turystyce rowerowej
Na obszarze województwa pomorskiego układ tras o międzynarodowym znaczeniu
tworzą odcinki:
− Trasy Rowerowej Euroroute R-1 (Kwidzyn-Biała Góra-Sztum-Malbork-Dzierzgoń);
− Hanseatyckiej Trasy Rowerowej nr 10 (Ustka – Łeba – Władysławowo – Puck – Wejherowo –
Kartuzy – Tczew – Malbork);
− Pojeziernej Trasy Rowerowej „Trasa Tysiąca Jezior” Miastko – Bytów, dalej rozgałęziona
na dwa przebiegi: Bytów – Kartuzy i Bytów – Czersk – Grudziądz.
Na ogólną długość 914,0 km tych tras, oznakowanych znakami szlaku rowerowego jest
105,7 km (11,6%), zaś na ogólną długość 4018,7 km regionalnych tras turystyki rowerowej,
oznakowanych znakami szlaku rowerowego jest 438,0 km (10,9%). Poza tym w poszczególnych
powiatach istnieje wiele innych tras lokalnych, na ogół nie oznakowanych, natomiast opisanych
w informatorach turystycznych. Do najbardziej popularnych należy zaliczyć Szlak Zwiniętych
Torów (Ustka–Rowy), trasy wokół Chmielna i w rejonie Chojnic.
W miastach województwa największy rozwój sieci dróg rowerowych obserwuje się
w Trójmieście i Kościerzynie. W Gdańsku wybudowano dotąd około 30 km dróg
rowerowych, korzystając także ze środków pomocowych GEF (Global Environment Facility).
Generalnie – układ tras rowerowych w województwie nie jest obecnie spójny.

PODSUMOWANIE
Na system transportowy województwa pomorskiego składają się wszystkie rodzaje
transportu lądowego, wodnego i powietrznego (drogi samochodowe, linie kolejowe, drogi
wodne żeglowne, porty morskie, port lotniczy i lotniska).
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Dostępność transportowa województwa pomorskiego jest niska na tle innych
centralnych i południowych regionów Polski i UE. Wynika ona z ukształtowania sieci
infrastruktury transportowej i jakości jej funkcjonowania.
Problemem jest również niska wewnątrzregionalna spójność transportowa. Zwłaszcza
obszary powiatów położonych w zachodniej, a także południowo-wschodniej części regionu
wymagają poprawy dostępności i jakości połączeń transportowych z ośrodkami gospodarczymi
województwa, głównie z aglomeracją trójmiejską. Niezmiernie istotnym wyzwaniem jest także
poprawa jakości sieci transportowej samego Trójmiasta, stanowiącego główny węzeł
transportowy regionu.
Od wielu lat w odniesieniu do obsługi pasażerskiej w województwie pomorskim
wskazuje się potencjalne lokalizacje najważniejszych węzłów integracyjnych (przystanki SKM,
dworce kolejowe), nadal jednak żadna z tych lokalizacji nie posiada popularnej w wielu krajach
formuły Park and Ride.
Porty morskie i lotniska w województwie pomorskim to potencjalne węzły transportu
intermodalnego. Pełne rozwinięcie tych funkcji jest silnie uwarunkowane zarówno infrastrukturą
wewnątrzportową, jak i jakością zewnętrznych połączeń drogowych i kolejowych z tymi
węzłami.
Transport lotniczy w ostatnich latach charakteryzował się wysoką dynamiką wzrostu
przewozów. Dominujące znaczenie dla obsługi pasażerów ma Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy
w Gdańsku. Jego potencjał dotąd nie był w pełni wykorzystany, choć w latach 1991–2005
wielkość przeładunków wzrosła dwunastokrotnie, a liczba odprawianych pasażerów ponad
ośmiokrotnie.
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(Grażyna Kubicz, Ryszard Musiał, Aleksandra Rudzińska)

1. Infrastruktura techniczna
1.1. Dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej
Infrastrukturę techniczną województwa pomorskiego – w części określanej niekiedy jako
„inżynieria” – tworzą systemy:
−

gospodarki wodno-ściekowej, obejmujący: zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie
ścieków oraz regulację stosunków wodnych, w tym zabezpieczenie przeciwpowodziowe;

−

gospodarki energetycznej, obejmujący: zaopatrzenie w gaz, zaopatrzenie w energię elektryczną,
zaopatrzenie w ciepło, przesył paliw płynnych;

−

gospodarki odpadami, obejmujący: odpady komunalne, odpady przemysłowe, w tym
niebezpieczne;

−

telekomunikacji.

Ze względu na zasięg obsługi wyróżnia się systemy:
−

krajowy: zaopatrzenie w gaz, przesył paliw płynnych, zaopatrzenie w energię elektryczną,
oraz telekomunikacja; mają one również powiązania międzynarodowe;

−

lokalne lub regionalne (ponadlokalne) – pozostałe; zdecydowanie przeważa zasięg lokalny.
Systemy o zasięgu krajowym przebiegające przez województwo tworzą trzy korytarze:

−

południowo-wschodni – z Gdyni i Gdańska przez Tczew, Malbork, Kwidzyn w kierunku
Śląska i południa Polski; przebiegają w nim: tranzytowy gazociąg wysokiego ciśnienia
Włocławek – Gdańsk, ropociąg relacji Port Północny – Płock, linie elektroenergetyczne
najwyższych i wysokich napięć oraz sieć telekomunikacyjna o znaczeniu międzynarodowym;

−

północno-zachodni – z Gdańska przez Wejherowo, Słupsk do Koszalina (z rozgałęzieniem
w kierunku Gniewina – elektrownia pompowo-szczytowa „Żarnowiec”), w którym przebiegają:
linie elektroenergetyczne najwyższych i wysokich napięć, sieć telekomunikacyjna o znaczeniu
międzynarodowym i krajowym oraz gazociągi przesyłowe wysokiego ciśnienia;

−

południowy – z Człuchowa przez Chojnice do Bydgoszczy, prowadzący linie wysokich
napięć oraz gazociąg wysokiego ciśnienia i sieć telekomunikacyjną.

Największe zagęszczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej występuje w silnie
zurbanizowanym paśmie Wejherowo – Trójmiasto – Tczew oraz w rejonie Kwidzyna.
Z analizy dostępności do urządzeń infrastruktury technicznej w roku 2004 wynikają
następujące wnioski:
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1) We wszystkich miastach oraz na 50% obszarów wiejskich wskaźnik dostępu do wodociągów
był wysoki i oscylował w granicach 80-100%.
2) Na poziomie powiatów wskaźnik dostępu do wodociągów był jeszcze bardziej wyrównany
i we wszystkich (za wyjątkiem kościerskiego ok. 71,8% i sztumskiego ok. 78,3%) mieści się
w granicach 80 –100%; w miastach na prawach powiatu wyrównanie to jest jeszcze wyższe
i waha się w granicach od 96,7% w Gdańsku do 98,3% w Sopocie.
3) Wskaźnik dostępu do kanalizacji w miastach jest ogólnie wysoki (92,3%), ale zróżnicowany:
niższy od 80% jest w Brusach (79,0%), Prabutach (77,9%), Redzie (77,3%), Czersku (71,1%),
Żukowie (69,5%), Pelplinie (68,6%), a poniżej 50% – w Czarnej Wodzie (36,4%) i Skórczu (7,2%).
4) Wskaźnik ten na obszarach wiejskich jest zdecydowanie niższy – średnio w województwie
wynosi 32%.
5) W porównaniu z rokiem 2002 zwiększyła się o 3 liczba gmin, w których ponad 50%
mieszkańców korzysta z sieci kanalizacyjnej; są to: Czarne (56,8%), T uchomie (52,3%)
i Konarzyny (51,4%).
6) W dalszym ciągu znikomy odsetek ludności (poniżej 10%) korzysta z sieci kanalizacyjnej
na terenie niektórych gmin: Debrzno (7,69%) i Lipnica (2,57%) w subregionie słupskim, Karsin
(3,2%) w subregionie kościersko-zaborskim, Stary Targ (8,6%), Lichnowy (7,49%), Prabuty
(6,1%), Skórcz (5,82%), Skarszewy (5,7%) i Subkowy (4,82%) w subregionie nadwiślańskim
oraz Żukowo (9,81), Ostaszewo (7,77%), Linia (3,4%) i Wejherowo (3,2%) w subregionie
metropolitalnym.
7) Mieszkańcy gmin: Osiek, Osieczna, Bobowo w subregionie nadwiślańskim i Lipusz
w subregionie kościersko-zaborskim nie mają dostępu do sieci kanalizacyjnej; w roku 2000
gmin takich było 11.
8) Oczyszczalnie ścieków w 2004 r. obsługiwały 77,6% ogólnej liczby mieszkańców województwa
(92,3% ogółu ludności zamieszkałej w miastach i 32% ogółu ludności zamieszkałej na wsi), co
oznacza wzrost o 4,2% w porównaniu do roku 2000.
9) Pomimo znacznego przyrostu tego wskaźnika na terenach wiejskich (w ostatnich pięciu
latach o ok. 10%), nadal utrzymuje się jego duża różnica w stosunku do miast. W dalszym ciągu
znikomy odsetek ludności (poniżej 5%) korzysta z oczyszczalni ścieków na terenie gmin
wiejskich: Prabuty (4,6%), Lichnowy (4,5%), Gniew (4,4%) i Skarszewy (2,8%) w subregionie
nadwiślańskim.
10) Brak dostępu do oczyszczalni ścieków odnotowano w 7 gminach: Osiek, Osieczna,
Bobowo, Trąbki Wielkie, Karsin, Subkowy, Wejherowo. Pogłębia to lukę cywilizacyjną między
miastem a wsią, obniża atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną obszarów wiejskich oraz
niekorzystnie wpływa na stan środowiska przyrodniczego. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza tych
obszarów wiejskich, gdzie występuje wysoki wskaźnik dostępu do wodociągów, a niski do
oczyszczalni ścieków pracujących na sieciach kanalizacyjnych.
11) Znacznie większe wahania charakteryzują wskaźnik dostępu do oczyszczalni ścieków
w powiatach; najniższy był w powiecie kartuskim ok. 40,9%, a najwyższy w miastach
powiatowych Sopot, Słupsk, Gdynia – 100%.
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12) Wskaźnik dostępu do gazu ziemnego w roku 2004 w województwie wyniósł ok. 57%
i również charakteryzuje się wysokim zróżnicowaniem pomiędzy miastem (ok. 82%) a wsią
(niecałe 5%).
13) Dostępu do gazu ziemnego nie mają miasta: Brusy, Czarna Woda, Czarne, Debrzno, Hel,
Jastarnia, Kępice, Łeba, Puck, Skarszewy i Skórcz, co stawia pod znakiem zapytania możliwości
powszechnej gazyfikacji województwa przyjmowanej w planie zagospodarowania przestrzennego
województwa, tym bardziej, że ceny gazu ziemnego systematycznie rosną. Wobec bardzo
wysokich zasobów energii odnawialnych (szczególnie biomasy i wiatru, ale także energii solarnej
i w mniejszym stopniu geotermii) i możliwości ich wykorzystywania, gospodarka energetyczna
powinna być oparta w wyższym stopniu na odnawialnych źródłach energii.
14) Z energii elektrycznej korzysta 100% mieszkańców województwa; niezadowalający stan
techniczny sieci średniego i niskiego napięcia na obszarach wiejskich nakazuje rozważać potrzebę
„reelektryfikacji wsi”. W miastach występuje wysoka awaryjność sieci spowodowana głównie
wadliwym materiałem izolacyjnym zastosowanym w kablach produkowanych w latach 70. i 80.
ubiegłego wieku.
15) Wskaźniki dostępu do energii cieplnej wskazują, że w zdecydowanej większości jest ona
pozyskiwana z indywidualnych źródeł – w miastach w ok. 58%, na wsi w ok. 92%. System
zaopatrzenia w energię cieplną wymaga gruntownej modernizacji źródła, bowiem cechuje je
niska sprawność i opalane są one w zdecydowanej większości (w ok. 70%) węglem. Stan
obecny niekorzystnie wpływa na klimat aerosanitarny (szczególnie w miastach) i jest bardzo
niekorzystny ekonomicznie.
16) Mieszkańcy wszystkich miast oraz ok. 90% mieszkańców wsi mają możliwości korzystania
ze zorganizowanego systemu zbierania i odbioru odpadów komunalnych. Szacuje się, że ok. 95%
tych odpadów unieszkodliwiana jest poprzez składowanie.
17) Po ostatniej katastrofalnej powodzi, jaka wystąpiła w 2001 r., podjęto szereg prac
modernizujących infrastrukturę ochrony przed powodzią (głównie w zakresie wałów); z uwagi
na ograniczone środki nie nastąpiła znacząca poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
szczególnie na Żuławach. Wystąpienie zjawisk o charakterze ekstremalnym nadal grozi stratami
szacowanymi na dziesiątki miliardów złotych.
W konkluzji dokonanych analiz i ocen najważniejsze problemy wymagające rozwiązania
w okresie najbliższych lat to:
1) w gospodarce wodno-ściekowej utrzymuje się wysoka dysproporcja wyposażenia w urządzenia
kanalizacyjne pomiędzy miastami a terenami wiejskimi; pogłębia to lukę cywilizacyjną
między miastem a wsią, obniża atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną obszarów
wiejskich oraz niekorzystnie wpływa na stan środowiska przyrodniczego,
2) w części województwa (Żuławy Wiślane, Dolina Dolnej Wisły, fragmenty strefy nadmorskiej
i zlewni rzek Przymorza) występuje silne zagrożenie powodziowe
−

stan ochrony przeciwpowodziowej zagraża życiu i utrzymaniu majątku,

3) w gospodarce energetycznej główne problemy to:

127

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego
−

niezadowalający stan rozdzielczych sieci średniego i niskiego napięcia, a także urządzeń
do jego transformacji na terenach wiejskich;

−

wysoka awaryjność linii kablowych, spowodowana głównie wadliwą izolacją przewodów;

−

niski wskaźnik dostępu mieszkańców do gazu ziemnego;

−

wysoki udział źródeł o niskiej sprawności, wykorzystujących węgiel do produkcji energii
cieplnej,

4) niezadowalający stan bezpieczeństwa energetycznego województwa,
5) unieszkodliwianie odpadów polega prawie wyłącznie na ich składowaniu, co nawet przy
dobrze prowadzonej eksploatacji składowisk, stanowi duże zagrożenie dla wszystkich
komponentów środowiska.

1.2. Zaopatrzenie w wodę
Elementy systemu
Potrzeby w zakresie dostaw wody do celów bytowo-gospodarczych ludności i usług,
a także w dużej mierze do celów produkcyjnych, zaspokajane są przez wykorzystanie zasobów
wód podziemnych różnego wieku (czwartorzęd, trzeciorzęd i kreda). Południowo-zachodnie obszary
Gdańska oraz miasto i gmina Pruszcz Gdański zaopatrywane są z ujęcia wód powierzchniowych
„Straszyn”, ujmującego wody rzeki Raduni. Podstawę zaopatrzenia w wodę do spożycia
mieszkańców woj. pomorskiego stanowią wodociągi publiczne bazujące na wodach wgłębnych.
Wody powierzchniowe ujmowane z różnych rzek wykorzystywane są w przemyśle do celów
produkcyjnych, w rolnictwie (nawodnienia i uzupełnianie stawów rybnych) i leśnictwie.
Zbiorowe systemy wodociągowe istnieją we wszystkich miastach i gminach (Rys. V.1),
a infrastrukturę techniczną zaopatrzenia w wodę w roku 2004 tworzyły:
1) układy wodociągowe o zasięgu ponadlokalnym:
−

gdański – obsługujący miasta: Gdańsk i Pruszcz Gdański, a także część obszaru gminy
Pruszcz Gdański (ok. 24% ogólnej ilości mieszkańców województwa, korzystających
z wodociągów);

−

gdyński – obejmujący miasta: Gdynię, Rumię i Redę (ok. 14%);

−

Centralny Wodociąg Żuławski – obsługujący 138 wsi w gminach: Stegna, Nowy Dwór
Gdański, Ostaszewo, Nowy Staw, Lichnowy, Malbork i Stare Pole oraz miasta: Nowy
Dwór Gdański, Nowy Staw i częściowo Elbląg, z największym ujęciem zlokalizowanym
w miejscowości Ząbrowo gmina Stare Pole (ok. 2%);

−

nadmorski – obejmujący rejon Władysławowa i miejscowości Półwyspu Helskiego na
terenie gminy Jastarnia (ok. 1%);

−

słupski – obejmujący Słupsk i część gminy wiejskiej Słupsk z ujęciami wody „Głobino”
gm. Słupsk oraz Westerplatte, Sobieskiego w Słupsku;

−

lęborski – obejmujący miasto Lębork, a także część gminy Nowa Wieś Lęborska z ujęciem
„Okalica” gm. Cewice i „Dolina Łeby” w Lęborku;

−

łebski – obejmujący Łebę oraz północny pas gminy Wicko z ujęciem w Szczenurzu gm.
Wicko;
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2) układy wodociągów grupowych obsługujących co najmniej dwie jednostki osadnicze na
terenie gminy lub miasta i gminy, tworzące jedną jednostkę administracyjną;
3) lokalne wodociągi obejmujące poszczególne jednostki osadnicze; grupowe i lokalne wodociągi
(wymienione w pkt. 2 i 3) występują na terenach wszystkich niewymienionych wyżej miast
i gmin i zaopatrują w wodę ok. 49% ogólnej ilości mieszkańców korzystających z wodociągów;
4) stacje uzdatniania, w które wyposażone jest 80% wodociągów zbiorowych i grupowych;
5) sieci magistralne i rozdzielcze o długości ok. 12.042,4 km, którymi ujmowana i uzdatniana
woda przesyłana jest do odbiorców; w stosunku do 2000 r. długość sieci wzrosła o ok.
1.723,1 km tj. o 16,7%;
6) indywidualne ujęcia wody zaopatrujące pojedyncze gospodarstwa domowe (studnie kopane
i wiercone), z których korzysta około 10% mieszkańców.
Wszystkie ujęcia wody funkcjonujące na terenie województwa posiadają wymagane przepisami
prawa wodnego strefy ochrony bezpośredniej. W przypadku ujęć wód podziemnych jest to
wydzielony i ogrodzony obszar wokół studni o średnicy 8–10 m oraz teren stacji uzdatniania.
Ujęcie wód powierzchniowych „Straszyn” oraz część ujęć wód podziemnych posiada
ustanowione strefy ochrony pośredniej. Ujęcia te zestawiono w Tabeli V.11.
Gmina

Miejscowość

Choczewo
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk

Słajkowo
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk

Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Kolbudy
Kościerzyna
Krokowa
Lubichowo
Lubichowo
Reda
Reda
Rumia
Skórcz

Tabela V.1. Strefy ochrony pośredniej ujęć wody
Obiekt
Gmina
Miejscowość

Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Pręgowo
Kościerzyna
Sulicice
Ocypel
Osowo Leśne
Pieleszewo
Reda

Gminne ujęcie wody
Ujęcie „Dolina Radości”
Ujęcie „Zaspa”
Ujęcie „Lipce”
Ujęcie Szpitala Specjalistycznego św. Wojciecha
Ujęcie „Sieradzka”
Ujęcie „Wielki Kack”
Ujęcie „Źródło Marii”
Ujęcie „Wiczlino I”
Ujęcie „Radmor”
Ujęcie piekarni nr 1 ul. Hutnicza
Ujęcie drenażowe
Ujęcie komunalne
Gminne ujęcie wody
Gminne ujęcie wody
Gminne ujęcie wody
Reda Pieleszewo
Ujęcie „Reda II”

Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Starogard
Gdański
Sulęczyno
Wejherowo
Studzienice
Wicko
Puck
Krokowa
Krokowa
Stężyca
Konarzyny
Chojnice
Skórcz
Tczew
Stare Pole

Rumia
Skórcz

Ujęcie „Rumia-Janowo”
Ujęcie „Ryzowie”

Dzierzgoń
Kwidzyn

Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Starogard
Gdański
Grabowo
Wejherowo
Prądzonka
Łebieniec
Puck
Sławoszyno
Sulicice
Zgorzałe
Konarzyny
Chojnice
Skórcz
Tczew
JanówkoKaczynos
Dzierzgoń
Kamionka

Obiekt
Ujęcie „Wzgórze Zamkowe”
Ujęcie „Haffnera”
Ujęcie „Nowe Sarnie Wzgórze”
Ujęcie „Bitwy pod Płowcami”
Ujęcie „Południe”
Gminne ujęcie wody
Ujęcie „Cedron”
Ujęcie lokalne
Ujęcie „Łebieniec”
Miejskie ujęcie wody
Gminne ujęcie wody
Gminne ujęcie wody
Ujęcie lokalne
Gminne ujęcie wody
Ujęcie „Funka”
Ujęcie „Ryzowie”
Ujęcie „Park Miejski”
Ujęcie „Letniki”
Miejskie ujęcie wody
Ujęcie „Kamionka”

Na terenie województwa w obszarze gminy Czersk leży niewielki fragment zasięgu
strefy ochrony pośredniej ujęcia „Czyżkówko” z rzeki Brdy, zaopatrującego Bydgoszcz. Strefa
ma zasięg lokalny, dotyczący tylko tej gminy.

1

Wg informacji uzyskanej w Wydziale Ochrony Środowiska Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
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Cechy charakterystyczne systemu
Wielkości poboru wody na potrzeby gospodarki i ludności w latach 2000 i 2004
przedstawia Tabela V.2. W 2004 roku pobór wynosił 284,8 hm3 i był wyższy o 14,4 hm3
w porównaniu z rokiem 2000. W tym okresie nie wystąpiły istotne zmiany w strukturze poboru
wody, najbardziej wzrósł pobór wody na cele produkcyjne – o 24,1%. Pobór wód
powierzchniowych na cele komunalne wynosi ok. 22,8%, zaś podziemnych ok. 77,2% i był
niższy o 0,2 hm3 w odniesieniu do roku 2000.
Tabela V.2. Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności
Wyszczególnienie

2000

2004

2000=100

[h m3]
Ogółem, w tym na cele:
Produkcyjne z ujęć własnych
w tym wody •

powierzchniowe

• podziemne
Nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz
napełniania i uzupełniania stawów rybnych*)
Eksploatacji sieci wodociągowej,
w tym wody •

powierzchniowe

• podziemne
*) Tylko wody powierzchniowe

270,4
112,5

284,8
139,6

105,3
124,1

93,2

119,9

128,6

19,3

17,4

90,1

29,9

26,3

87,9

127,6

118,8

93,1

9,7

9,5

97,9

117,9

109,3

92,7

Wielkość i strukturę zużycia wody w latach 2000 i 2004 zestawiono w Tabeli V.3. W 2004
roku zużycie wynosiło 256,9 hm3 (w 2000 r. – 239,5), z czego na cele przemysłowe zużyto 53,4%,
a na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej 36,4%. Wzrost zużycia wody nastąpił w przemyśle
– o ok. 24%. W pozostałych działach nastąpił spadek zużycia wody (od 8 do 12%). Oznacza to duży
spadek jej zużycia w gospodarstwach domowych – do 2000 r. było ono znacznie wyższe.
Tabela V.3. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności
Wyszczególnienie
Ogółem,
w tym na cele: Przemysł*)

2000
2004
[h m3 ]
239,5
256,9
110,6
137,2

2000=100
107,3
124,0

Rolnictwo i leśnictwo
29,9
26,3
88,0
Eksploatacja sieci wodociągowej,
99,0
93,5
94,4
w tym gospodarstwa domowe
81,2
75,0
92,4
*) Bez zużycia wody na cele przemysłowe przez wodociągi stanowiące własność gmin,
wojewódzkich zakładów usług wodnych i spółek wodnych

Wielkości jednostkowego zużycia wody na mieszkańca zestawiono w Tabeli V.4.
Województwo pomorskie w tym zakresie plasuje się na dziewiątym miejscu w kraju. W okresie
2000–2004 wskaźnik ten spadł aż o 17,8% i osiągnął wielkość 34,2 m3 rocznie / mieszkańca
korzystającego z wodociągów. Nie jest to zjawisko pozytywne – uważa się, że sanitarne minimum
jednostkowego zużycia powinno wynosić ok. 40 m3 rocznie / mieszkańca. W tym kontekście sytuacja
w miastach jest o wiele lepsza niż na wsi. Znamienny jest wyjątkowo niski wskaźnik w gminie
Lipusz, co wynika głównie z niewielkiej liczby mieszkańców korzystających z wodociągów
(Rys. V.2.).

130

CZĘŚĆ V – Infrastruktura techniczna i tereny zamknięte
Tabela V.4. Jednostkowe zużycie wody przez mieszkańca
Wyszczególnienie
Kraj (średnie)
Województwo
w tym: Miasto
Wieś
Najwyższe (miasto Sopot–gm. Kosakowo)
Najniższe (gmina Lipusz)
Miejsce województwa w kraju

Zużycie jednostkowe
[m3 rocznie / mieszkańca]
2000

2004

43,5
41,6
42,0
27,4
57,8
4,7
10

32,2
34,2
37,8
26,7
87,6
3,6
9

2000=100
74,02
82,21
90,0
97,44
-

Pomimo że województwo należy do silnie zurbanizowanych, gęstość sieci wodociągowych
jest niższa niż w kraju – pod tym względem plasuje się ono na 11. miejscu. W miastach gęstość
jest wielokrotnie wyższa niż na wsi, co jest efektem dużego skupienia sieci wodociągowej na
stosunkowo małej powierzchni. W latach 2000–2004 wskaźnik gęstości sieci wodociągowej
wzrósł o ok. 2,8%.
Tabela V.5. Gęstość sieci wodociągowej
Gęstość wodociągów
[km/km2]
Wyszczególnienie
2000
2004
Kraj (średnie)
Województwo
w tym: Miasto
Wieś
Najwyższa (miasto Pelplin
Najniższa (gmina Lipusz)
Miejsce województwa w kraju

0,741
0,640
2,92
0,428
13,61
0,049
11

0,765
0,658
3,03
0,508
14,98
0,049
11

2000=100
103,2
102,8
103,8
118,7
-

Wskaźniki ludności korzystającej z sieci wodociągowej na terenie województwa
przedstawiono w Tabeli V.6. W tym zakresie województwo zajmuje czwarte miejsce w kraju.
W latach 2002–2004 przyrost tego wskaźnika, pomimo znacznego wzrostu długości sieci, był
niewielki (nieco ponad 0,1%). W miastach sieci wodociągowe budowano głównie na terenach
nowej zabudowy mieszkaniowej, a związane z tym rozgęszczanie istniejących osiedli nie
powodowało znaczącego przyrostu liczby korzystających z wodociągów. Na wsi rozbudowa
wodociągów dotyczyła przede wszystkim rozproszonej zabudowy, wymagającej długich odcinków
sieci przy małej liczbie mieszkańców obsługiwanych przez wodociąg. Ponadto wyłączano
z użytkowania ujęcia wody obsługujące jedną jednostkę osadniczą, zaś sieć wodociągów
zbiorowych włączano do wodociągów grupowych. Wymagało to również budowy długich
odcinków sieci, często bez wzrostu liczby mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej.
W miastach wskaźnik ludności korzystającej z sieci wodociągowej był bardzo wysoki (97,1%),
na wsi znacznie niższy (79,6%), ale wyższy od średniej krajowej. Niekorzystnie wyróżnia się
gmina Lipusz, gdzie odsetek korzystających z wodociągów wynosił tylko 14,2% ogółu
mieszkańców. Najdłuższe odcinki sieci w 2004 roku oddano do eksploatacji w gminach: Czersk,
Ryjewo i Dzierzgoń (Rys. V.3.).
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Tabela V.6. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej
% ludności korzystającej z sieci
wodociągowej do ludności ogółem
Wyszczególnienie
2002
2004
Kraj (średnie)
w tym: Miasto
Wieś
Województwo, w tym:
w tym: Miasto
Wieś
Najwyższy (miasto Kępice)
Najniższy (gmina Lipusz)
Miejsce województwa w kraju

84,8
94,1
69,6
91,2
97,1
78,7
99,5
13,6
3

2002=100

85,4
94,4
71,3
91,5
97,2
79,6
99,5
14,2
4

100,7
100,3
102,4
100,3
100,1
101,1
-

Jakość wody (wg obowiązujących norm fizyko-chemicznych i sanitarnych) dostarczanej
ludności do spożycia odniesiono do odsetka ludności zaopatrywanej w wodę w 2003 r.
i przedstawiono w Tabeli V.7. Została ona opracowana w nowym ujęciu, nieporównywalnym
z rokiem 2000.
Tabela V.7. Jakość wody ze studni dostarczanej ludności do spożycia
Jakość wody podawanej
do sieci

% ludności zaopatrywanej w wodę ze studni
publicznych
innych
miasta
wieś
miasta
wieś

Odpowiednia

90,9

-

-

21,1

Nieodpowiednia

9,1

100,0

-

78,9

W roku 2004 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa pomorskiego skontrolowała
łącznie 1.433 wodociągi oraz 79 studni. Wodę dobrą, tj. spełniającą wymogi określone przepisami
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 203, poz. 1718)
dostarczało ogółem 67,34% skontrolowanych wodociągów: w miastach 67,5% (129), na terenach
wiejskich 67,3% (836).
W porównaniu z rokiem 2003 odsetek wodociągów dostarczających wodę dobrą zwiększył
się o 3,5% w miastach oraz 3,1% na wsi.

2004

100
80
100,0
60
[%]
64,2
63,0
75,0
40
66,7
67,2
0,0 0,0
20
0
<1000 1000- 10000- >100000
10000 100000
2003
wydajność wodociągów [m3/dobę]

Wykres V.1. Odsetek wodociągów dostarczających dobrą wodę z uwzględnieniem ich wydajności.
Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
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W stosunku do wszystkich skontrolowanych wodociągów, jakość wody pod względem
bakteriologicznym była kwestionowana w 0,76% obiektów (w miastach 1,57%, na wsi 0,64%).
W odniesieniu do roku 2003 wskaźnik ten zmniejszył się o 0,02%.

Ocena funkcjonowania systemu
Stan funkcjonowania systemu można uznać za zadowalający z uwagi na następujące
cechy pozytywne:
1) bardzo wysoki udział wód podziemnych w zużyciu wody na cele komunalne; uzdatnianie
wód podziemnych jest nieporównywalnie łatwiejsze i tańsze niż powierzchniowych i są one
w znacznie mniejszym stopniu narażone na zanieczyszczenia antropogeniczne. Miasto
Gdańsk planuje zaniechanie eksploatacji ujęcia wód powierzchniowych „Straszyn”, co
będzie oznaczało zaspokajanie wszystkich potrzeb na obszarze województwa tylko przez
wody podziemne;
2) zasoby wszystkich ujęć wód podziemnych są wyższe od produkcji odpowiadającej
zapotrzebowaniu na wodę; w przypadku terenów wiejskich nadwyżki wynoszą 20–200%.
3) wysoki jest odsetek mieszkańców województwa korzystających z wodociągów – ok. 91,5%.
W systemie występują także elementy negatywne:
1) duże zróżnicowanie stopnia zaspokojenia potrzeb, na wsi o ok. 18% niższe w stosunku do
miast. Dysproporcje te znajdują również swoje odzwierciedlenie we wskaźniku jednostkowego
zużycia wody w gospodarstwach domowych w miastach i na wsi;
2) niepokój budzi stały spadek zużycia wody, które zbliża się już do poziomu uznawanego
w krajach zachodniej Europy za minimum sanitarno-higieniczne; występuje tu zjawisko
„zamkniętego kręgu”: powszechne wprowadzenia, głównie ze względów ekonomicznych,
opomiarowania zużycia wody w początku lat 90. ubiegłego wieku spowodowało jego
znaczący spadek, co skutkowało podnoszeniem ceny wody przez producentów w celu
utrzymania przychodów na dotychczasowym poziomie, wzrost ceny wody powoduje z kolei
dalsze zmniejszanie poziomu jej zużycia przez odbiorców itd.);
3) w większości gmin pojawia się potrzeba bardziej racjonalnego – niż to ma miejsce obecnie
– wykorzystywania zasobów wody, polegająca na konieczności rezygnacji z części
istniejących ujęć i tworzenia układów wodociągowych obejmujących całą gminę lub jej
znaczne obszary. Problem stanowią nadwyżki zdolności produkcyjnych ujęć zaopatrujących
poszczególne wodociągi, w znaczący sposób przekraczające zapotrzebowanie na wodę,
a jednocześnie rosnące koszty ich eksploatacji (obsługa, energia, remonty). Koncentracja
zaopatrzenia w wodę przynosi istotne korzyści ekonomiczne w zakresie eksploatacji
systemu, wymaga to jednak poniesienia często znaczących nakładów inwestycyjnych na
modyfikację systemu dystrybucji wody;
4) jakość wody podawanej do sieci nie jest zadowalająca, a jej ocena wskazuje na konieczność
pilnej modernizacji stacji uzdatniania zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich.
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1.3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Elementy systemu
Wszystkie miasta województwa pomorskiego wyposażone są w sieć kanalizacyjną,
a w przewadze układy kanalizacyjne zakończone są komunalnymi oczyszczalniami ścieków.
Wyjątkiem jest miasto Czarna Woda, gdzie ścieki odprowadzane są do oczyszczalni Zakładów
Płyt Pilśniowych. Pozytywnym jest fakt korzystania przez mieszkańców 23 miast z oczyszczalni
z podwyższonym usuwaniem biogenów, pozwalających na zwiększoną redukcję azotu i fosforu.
Najniższy odsetek ludności miejskiej obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków w 2003 r.
odnotowano na terenie miasta Skórcz – 44,2%.
W stosunku do roku 2000 zwiększyła się liczba gmin wiejskich, w których ponad 70%
mieszkańców korzysta z oczyszczalni ścieków; są to: Pszczółki (100%), Kosakowo (97,3%),
Kolbudy Górne (83,0%) i Sztutowo (73,5%) w subregionie metropolitalnym, Przechlewo (79,3%)
w subregionie kościersko-zaborskim i Mikołajki Pomorskie (75,5%) w subregionie nadwiślańskim.
W dalszym ciągu znikomy odsetek ludności (poniżej 5%) korzysta z oczyszczalni ścieków na
terenie niektórych gmin wiejskich: Prabuty (4,6%), Gniew (4,4%), Lichnowy (4,5%) i Skarszewy
(2,8%) – wszystkie położone w subregionie nadwiślańskim.
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków realizowane jest poprzez:
1) ponadlokalne układy kanalizacyjne:
−

gdański – obsługujący Gdańsk, Sopot, miasto i fragment gminy Pruszcz Gdański oraz
gminy Kolbudy i Żukowo (ok. 17,0% ogółu mieszkańców województwa korzystających
z kanalizacji);

−

gdyński – obsługujący: Gdynię, Rumię, Redę i Wejherowo oraz Kosakowo (ok. 12%);

−

nadmorski – miasto i gminę Puck oraz Władysławowo (ok. 2%);

−

oczyszczalnia w Słupsku przyjmuje ścieki z terenu miasta Słupska i fragmentów gmin
wiejskich Kobylnica i Słupsk;

−

oczyszczalnia w Lęborku przyjmuje ścieki z miasta Lębork i części gminy Nowa Wieś
Lęborska;

−

oczyszczalnia w Kwidzynie przyjmuje ścieki z miasta i fragmentów gminy Kwidzyn;

−

oczyszczalnia w Łebie przyjmuje ścieki z miasta Łeba i części terenu gminy Wicko;

−

oczyszczalnia w Czerwonych Stogach przyjmuje ścieki z Malborka, fragmentów gminy
Malbork i Nowy Staw;

−

oczyszczalnia w Ustce przyjmuje ścieki z miasta i części terenu gminy Ustka;

−

oczyszczalnia w Sławkach przyjmuje ścieki z gminy Somonino oraz części gminy Kartuzy.

2) układy kanalizacji grupowych obsługujących co najmniej dwie jednostki osadnicze;
3) zbiorowe systemy kanalizacyjne obejmujące poszczególne jednostki osadnicze; urządzenia
wymienione w punktach 2 i 3 występują we wszystkich miastach i gminach (poza podanymi
wyżej) wyposażonych w kanalizację i obsługują ok. 35,5% ogółu mieszkańców województwa
korzystających z kanalizacji;
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4) kolektory i kanały boczne o łącznej długości ok. 4.940 km; w stosunku do roku 2000
długość kanałów wzrosła o ok. 33,5%;
5) komunalne oczyszczalnie ścieków – 224 obiekty (w tym 95,5% stanowiły oczyszczalnie
typu biologicznego i z podwyższonym usuwaniem biogenów) oraz 33 oczyszczalnie
przemysłowe i 39 podczyszczalni ścieków; oczyszczalnie komunalne obsługiwały 77,6%
ogólnej liczby mieszkańców województwa (o 4,2% więcej niż w roku 2000), przy czym
58,1% ludności korzystało z oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów, 18,8%
z oczyszczalni biologicznych i 0,6% z oczyszczalni mechanicznych (Rys. V.4.);
6) indywidualne urządzenia do gromadzenia ścieków z odwożeniem ich do punktów zlewnych
– korzysta z nich ok. 20% ogółu mieszkańców województwa;
7) tzw. „suche ustępy” – korzystało z nich ok. 5,7% ogółu mieszkańców województwa (NSP 2002)
w mieszkaniach niewyposażonych w instalacje kanalizacyjne.

Cechy charakterystyczne systemu
W województwie pomorskim w 2004 r. do wód lub do ziemi odprowadzono 217,8 hm3
ścieków (w 2000 – 198,0 hm3), przy czym 74,1 hm3 (w 2000 – 40,0 hm3) to wody chłodnicze
(umownie czyste) (Rys. V.5.). Ilość ścieków wymagających oczyszczania kształtowała się na
poziomie 143,7 hm3, z czego oczyszczaniu poddano 132,9 hm3, tj. 92,5% (w 2000 r. oczyszczono
158,0 hm3, tj. 93,1%). Podstawowe dane dotyczące ilości ścieków wymagających oczyszczania
w 2000 i 2004 r. zestawiono w Tabeli V.8. Ogólna ilość odprowadzanych ścieków wymagających
oczyszczania spadła (podobnie jak zużycie wody) w latach 2000–2004 o ok. 15,3%. Znacznie
mniejszy spadek nastąpił w zakresie ścieków komunalnych odprowadzonych siecią kanalizacyjną
– ok. 6,2%, w tym o 6,5% ścieków oczyszczonych. Z ogólnej ilości ścieków oczyszczonych
96,6% stanowiły ścieki oczyszczone w obiektach biologicznych i z podwyższonym usuwaniem
biogenów. Jedynie 3,4% poddano oczyszczeniu w sposób niedostateczny, tj. mechanicznie.
Udział ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych do odbiorników w stosunku do roku 2000
uległ obniżeniu o 0,8 hm3, tj. o ok. 6,8%.
W 2004 roku zakłady oczyszczania zebrały 810,4 dam3 odpadów płynnych (w tym
z gospodarstw domowych 513,7 dam3), co oznacza wzrost o ponad 100% w stosunku do roku 2003.
Tabela V.8. Ścieki wymagające oczyszczania
2
Wyszczególnienie

2000

2
2004

2000=100

3

[h m ]
Ogółem

158,0

143,7

90,5

146,3
9,7

132,9
4,5

90,8
46,4

2,9
69,6

2,9
60,1

100,0
86,0

65,4

102,0

10,9
10,3

93,1
96,3

Ścieki oczyszczane
Ogółem
w tym: mechanicznie
chemicznie
biologicznie
z podwyższonym usuwaniem biogenów

64,1
Ścieki nieoczyszczane

Ogółem
w tym: odprowadzone siecią kanalizacyjną

11,7
10,7
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Sieć kanalizacyjna w 2004 r. osiągnęła długość ok. 5339,1 km (opracowanie sygnalne
US Gdańsk 2005). W stosunku do roku 2000 długość kanałów wzrosła o ok. 1640,6 km, tj. 44,3%.
W ramach prowadzonych inwestycji najdłuższe odcinki sieci w 2004 r. oddano do użytku na
terenach wiejskich, m.in. w gminach Karsin, Skórcz, Subkowy i Parchowo (Rys. V.6.). Efektem
wzrostu długości sieci była większa liczba budynków mieszkalnych posiadających instalacje
kanalizacyjne. W stosunku do roku 2000 o 33.451 wzrosła liczba połączeń kanalizacyjnych
prowadzących do budynków mieszkalnych.
Gęstość sieci kanalizacyjnej w roku 2000 i 2004, wyrażoną w długości sieci odniesionej
do powierzchni, przedstawia Tabela V.9. Gęstość ta jest blisko 2,2 razy niższa niż gęstość
wodociągów. Na obszarach wiejskich dysproporcja ta jest prawie czterokrotna i – choć długość
sieci wzrosła od 2000 r. o 100% –nadal jest bardzo wysoka. Pomimo niskich wartości
bezwzględnych tego wskaźnika, województwo zajmuje wysokie piąte miejsce w kraju. Daje to
wyobrażenie o bardzo niskim poziomie skanalizowania Polski i ogromie problemów wymagających
rozwiązania. W miastach gęstość jest ponad siedemnastokrotnie wyższa niż na wsi. W latach
2000–2004 nastąpił znaczący wzrost gęstości sieci kanalizacji (o ok. 45%).
Tabela V.9. Gęstość sieci kanalizacyjnej
Gęstość kanalizacji
[km/km2]
2000
2004

Wyszczególnienie
Kraj (średnie)
Województwo pomorskie
w tym: Miasta
Najwyższa (Jastarnia – Żukowo)
Najniższa (Czarna Woda)
w tym: Wieś
Najwyższa (gmina Kolbudy)
Najniższa (gmina Karsin)
Miejsce województwa w kraju

0,21
0,20
2,18
5.75
0,10
0,077
0,66
0,002
5

0,27
0,29
2,56
5,95
0,104
0,149
0,73
0,002
5

2000=100
128,6
145,0
117,4
193,5
-

Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w latach 2002–2004 przedstawiono
w Tabeli V.10. W tym zakresie województwo zajmuje drugie miejsce w kraju. W latach 2002–
2004 przyrost tego wskaźnika był zadowalający – nieco ponad 11%. W miastach odsetek ludności
korzystającej z sieci kanalizacyjnej był wysoki i kształtował się na poziomie 90,1–91,8%,
natomiast na wsi na poziomie 18,3–30,6%.
Tabela V.10. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej
Wyszczególnienie
Kraj (średnie)
w tym: Miasto
Wieś
Województwo pomorskie
w tym: Miasto
Wieś
Najwyższy (Sopot)
Najniższy (gmina Lipusz)
Miejsce województwa w kraju
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Ludność korzystająca z sieci
kanalizacyjnej w % do ludności ogółem
2002
2004
56,7
83,0
14,2
71,3
91,7
27,9
97,7
0,0
2

58,3
84,0
17,3
72,7
92,3
32,0
98,64
0,0
2

2002=100
102,8
101,2
121,81
102,0
100,6
114,7
-
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W miastach odsetek korzystających z kanalizacji w niewielkim stopniu różni się od odsetka
korzystających z wodociągów – odpowiednio 97,2 i 92,3% (Rys. V.7.), natomiast na wsi różnica
ta jest ogromna. Z wodociągów korzysta 79,6% mieszkańców, natomiast z kanalizacji 32%
mieszkańców. Warto zwrócić uwagę, że niski (pomimo wysokiego wzrostu o ok. 15% w stosunku
do 2002 r.) odsetek korzystających z kanalizacji na wsi jest i tak prawie dwa razy wyższy niż
w skali kraju.
Z oczyszczalni ścieków na obszarze województwa korzysta ok. 77,6% ogółu
mieszkańców. W 2000 r. odsetek ten wynosił ok. 73,4% – wzrost o ok. 4,2%. Odsetek ludności
korzystającej z oczyszczalni ścieków w roku 2000 i 2004 przedstawiono w Tabeli V.11.
W stosunku do roku 2000 zwiększyła się liczba gmin wiejskich, w których ponad 80%
mieszkańców korzysta z oczyszczalni ścieków (Rys. V.8.); są to m.in.: Pszczółki (100%),
Kosakowo (97,3%) i Kolbudy Górne (83,0%). W dalszym ciągu znikomy odsetek ludności
(poniżej 5%) korzysta z oczyszczalni ścieków na terenie gmin wiejskich: Prabuty (4,6%),
Lichnowy (4,5%), Gniew (4,4%) i Skarszewy (2,8%) w subregionie nadwiślańskim. Brak
dostępu do oczyszczalni ścieków odnotowano w 7 gminach: Osiek, Osieczna, Bobowo, Trąbki
Wielkie, Karsin, Subkowy, Wejherowo (w roku 2000 było ich 26).
Tabela V.11. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków
Wyszczególnienie
Kraj (średnie)
Województwo pomorskie
w tym: mechanicznych
biologicznych
z podwyższonym usuwaniem biogenów
Miejsce województwa w kraju

Ludność korzystająca
z oczyszczalni w % do
ludności ogółem
2000
2004
59,0
53,6
77,6
74,3
0,6
1,3
18,8
32,2
58,1
40,8
1
2

2000=100
110,1
104,4
-

Większość oczyszczalni ścieków posiada rezerwy przepustowości; w 2004 roku
przepustowość oczyszczalni komunalnych typu mechanicznego wykorzystana była w 10%, typu
biologicznego w 21%, oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów w 18%.

Ocena funkcjonowania systemu
Ocenę funkcjonowania systemu trzeba rozpatrywać odrębnie w odniesieniu do miast
i obszarów wiejskich.
1. Przyjmując jako stan zadowalający 80% dostęp ludności do oczyszczalni ścieków stwierdzić
trzeba, że obejmuje on ok. 90% miast. W 10% ogółu miast kryterium to nie jest spełnione.
Dotyczy to miast: Czarna Woda, Czersk, Pelplin, Skórcz. Stan systemu odprowadzania
i oczyszczania ścieków w tych miastach nie jest zadowalający. W pozostałych miastach
funkcjonowanie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków można uznać za dobre.
2. Stan gospodarki ściekowej na obszarach wiejskich jest wysoce niezadowalający.
Zdecydowana większość miejscowości wiejskich (poza siedzibami gmin) nie posiada sieci
kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Ścieki odprowadzane są do zbiorników przydomowych,
często nieszczelnych, osadników gnilnych lub bezpośrednio do wód powierzchniowych.
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3. Około 7,5% ogólnej ilości ścieków wymagających oczyszczania odprowadzana jest do wód
powierzchniowych lub ziemi bez oczyszczania, w tym 7,1% siecią kanalizacyjną. Znamienne
jest, że wg oficjalnej statystyki tylko ok. 0,6% ścieków wymagających oczyszczania podlega
dowożeniu do oczyszczalni, podczas gdy z kanalizacji na obszarach wiejskich nie korzysta ok.
68% mieszkańców. Świadczy to albo o niedoskonałości statystyki w tym zakresie, albo też
o ogromnej ilości ścieków przedostających się w do środowiska w sposób niekontrolowany.
4. Brak dostatecznego wyposażenia obszarów wiejskich w urządzenia do odprowadzania
i oczyszczania ścieków stwarza zagrożenie sanitarne dla mieszkańców, zmniejsza atrakcyjność
inwestycyjną, obniża wartości agroturystyczne i jest podstawowym czynnikiem zanieczyszczeń
bakteriologicznych i fizyko-chemicznych rzek i jezior.
5. Zmniejszające się zużycie wody powoduje wzrost stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych
do oczyszczalni ściekach komunalnych. Część działających oczyszczalni nie jest na to przygotowana
i wymaga modernizacji.
6. Elementem pozytywnym są znaczne rezerwy przepustowości w większości istniejących
oczyszczalni ścieków. Stwarza to szanse skanalizowania gmin w oparciu o te oczyszczalnie,
przy wysokim stopniu koncentracji systemów.
7. Warte podkreślenia jest zwiększenie efektywności oczyszczania poprzez stosowanie lepszych
technologii i stopniowe wyłączanie z użytku mało skutecznych oczyszczalni typu mechanicznego.
Ponadto nowe inwestycje dotyczące budowy urządzeń i sieci kanalizacyjnych przyczyniają się
do systematycznego wzrostu odsetka ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków. Wpływa to
również na poprawę jakości wód rzek i jezior województwa. Przebadane w 2003 r. rzeki
województwa pomorskiego odznaczały się stosunkowo dobrą jakością fizyko-chemiczną:
w I klasie czystości – 9,8% przebadanych odcinków, w II klasie czystości – 65,4% przebadanych
odcinków. Pozaklasowe wody prowadziło 6,4% przebadanych odcinków rzek. W stosunku do
roku 2000 ich udział zmalał blisko 1,5-krotnie. Cechował je także stosunkowo dobry stan sanitarny.
Przewagę stanowiły odcinki o II-klasowej jakości wód (48,4%). Odcinki zaliczone do I klasy
czystości stanowiły 11,4% długości przebadanych rzek, a pozaklasowe – 13,5%. W stosunku do
roku 2000 długość odcinków prowadzących wody I klasy wzrosła o ok. 280%, natomiast odcinków
pozaklasowych spadła o ok. 30%. Zaowocowało to również dopuszczeniem do kąpieli kolejnych
(lecz wciąż nie wszystkich) odcinków Zatoki Puckiej i Gdańskiej. W 2005 r. organy Państwowej
Inspekcji Sanitarnej objęły nadzorem 58 kąpielisk morskich województwa pomorskiego (w roku
2000 – 53 kąpieliska). Dwóch z nich (w 2000 r. – 8) nie dopuszczono do kąpieli, a w 6 wyłączono
z kąpieli niektóre odcinki. W stosunku do roku 2000 poprawę notuje się w Rzucewie, Osłoninie,
Gdyni Orłowie, Gdańsku Świbnie, Mikoszewie, Jantarze, Stegnie, Kątach Rybackich i Swarzewie,
natomiast pogorszenie w Gdańsku Westerplatte.

1.4. Regulacja stosunków wodnych
Elementy systemu
Regulacja stosunków wodnych w województwie pomorskim prowadzona jest przez:
1) zorganizowane odprowadzanie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni do odbiorników,
tj. wód powierzchniowych – tego typu urządzenia (o charakterze lokalnym) występują we
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wszystkich miastach województwa, a także w centralnych częściach większości wsi gminnych;
są one (w większości przypadków) związane z układami drogowymi;
2) urządzenia melioracyjne, służące do odwadniania i nawadniania użytków rolnych, które
tworzą: rzeki i potoki, kanały, rowy i cieki, rurociągi i budowle hydrotechniczne (przepusty,
jazy, zastawki) – urządzenia tego typu o charakterze ponadlokalnym występują na
Żuławach i Dolnym Powiślu, natomiast o charakterze lokalnym – głównie w północnej
części województwa:
Tabela V.12. Urządzenia melioracyjne2
Melioracje podstawowe [km]
Melioracje szczegółowe [km]
Rodzaj urządzeń
Objęte
Objęte
Ogółem
Ogółem
utrzymaniem*
utrzymaniem*
Rzeki i potoki:
2679
606
w tym - uregulowane
1578
364
Kanały:
1878
733
w tym - uszczelnione
7,0
0,7
Rowy i cieki
27202
5728
Rurociągi
874
874
*) Przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Woj. Pomorskiego w Gdańsku

3) infrastrukturę ochrony przed powodzią tworzą: wały przeciwpowodziowe, stacje pomp
i budowle hydrotechniczne (jazy rozrządowe, wrota przeciwpowodziowe, kierownice itp.):
Tabela V.13. Infrastruktura ochrony przed powodzią3
Jednostka
miary

Rodzaj urządzeń
Wały przeciwpowodziowe
Stacje pomp odwadniających
- liczba obiektów
- wydajność
Budowle hydrotechniczne

km
szt.
m 3/h
obiekty

Ilość
jednostek w roku
2000
2004
653
657
95
55069
23

95
55069
23

Cechy charakterystyczne systemu
Ogólna powierzchnia obszarów zmeliorowanych na terenie województwa wynosi ok.
422,9 tys. ha. Powierzchnie obszarów podlegających regulacji stosunków wodnych urządzeniami
podstawowymi i szczegółowymi zestawiono poniżej:
Tabela V.14. Obszary zmeliorowane
Orne
Trwale użytki zielone
[tys. ha]
[tys. ha]
Objęte
Objęte
Ogółem
Ogółem
utrzymaniem*
utrzymaniem*
Zmeliorowane
422,9
106,1
135,5
29,9
Nawadniane
14,7
0,2
33,8
7,6
Nawadniane ściekami i gnojowicą
0,2
0,3
Zdrenowane
164,3
30,1
22,5
2,3
Wyposażone w deszczownie
1,1 – utrzymywane przez użytkowników
*) Przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Woj. Pomorskiego w Gdańsku
Grunty

2
3

Wg sprawozdania RRW – 10 stan na 31.12.2004 r.
Tamże.
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Wałami przeciwpowodziowymi chronionych jest 141,0 tys. ha, a w zasięgu oddziaływania
stacji pomp znajduje się 111,7 tys. ha. Od dawna na terenie województwa obserwuje się proces
obniżania lustra wody w jeziorach. W wielu zbiornikach poziom wody obniżył się o 0,3–1,0 m
w stosunku do naturalnych linii brzegowych4, co powoduje stopniowe wypłycanie, zarastanie
i zachwianie naturalnego bilansu wodnego jezior, ich degradację i zanikanie. Zjawiska te dotyczą
zwłaszcza jezior płytkich oraz zbiorników położonych w zlewni Wdy, charakteryzującej się
słabą naturalną retencyjnością. Pogłębia je występowanie suszy obserwowane przede wszystkim
w pasie środkowym (dawne woj. gdańskie).

Ocena funkcjonowania systemu
1. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych na terenach zurbanizowanych funkcjonują
na ogół poprawnie, natomiast ich stan techniczny jest zróżnicowany od bardzo dobrego do złego
(odsetek tego ostatniego w skali województw szacuje się na ok. 20%).
2. Stan funkcjonowania urządzeń melioracyjnych nie jest zadowalający – wynika to przede
wszystkim z ich stanu technicznego związanego z permanentnym brakiem dostatecznych środków
finansowych na utrzymanie i modernizacje. Szacuje się, że powierzchnia użytków rolnych, na
której urządzenia wymagają pilnej odbudowy lub modernizacji stanowi ok. 30% ogółu obszarów
zmeliorowanych.
3. Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja w zakresie ochrony przed powodzią – modernizacji
lub odbudowy wymaga ok. 28% ogólnej długości wałów i ok. 44% długości wałów objętych
utrzymaniem, ok. 60% długości rzek i potoków, ok. 25% ogólnej ilości stacji pomp oraz ok. 30%
budowli hydrotechnicznych.
4. Pomimo całego szeregu działań podjętych po katastrofalnej powodzi w 2001 r., w dalszym
ciągu występują znaczne zagrożenia powodziowe:
−

na Żuławach i w dolinie Dolnej Wisły – spowodowane niedostatecznym stanem technicznym
urządzeń ochrony przeciwpowodziowej;

−

na przydepresyjnych obszarach Gdańska – obiekty ochrony przeciwpowodziowej nie gwarantują
pełnego zabezpieczenia – zagrożenia powodzią występują:
a)

od strony Motławy, Opływu Motławy, Raduni, Czarnej Łachy i Kanału Rudnickiego spowodowane niedostatecznym stanem technicznym i zbyt niskimi rzędnymi korony
wałów. Niebezpieczeństwo powodzi istnieje w okresie spływów roztopowych
i długotrwałych ulewnych deszczów, przy jednocześnie zamkniętych wrotach
przeciwsztormowych, przy wysokich stanach wody w Zatoce Gdańskiej;

b) na terenach depresyjnych i przydepresyjnych, gdzie zły stan techniczny pompowni,
zbyt małe wydajności pomp, zły stan rowów wywołany brakiem konserwacji i właściwej
eksploatacji, niedostosowanie systemów melioracyjnych do obecnych potrzeb – stwarzają
zagrożenie powodziowe, szczególnie w przypadku wysokich stanów wody w rzekach
przepływających przez te tereny, uniemożliwiając skuteczne przeciwdziałanie skutkom
powodzi zewnętrznych;

4

Program małej retencji dla województwa pomorskiego… 2004.
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c)

od strony kanału Raduni, spowodowane zbyt małą przepustowością kanału w stosunku
do ilości spływających wód opadowych. Ocenia się, że jest ona kilka razy mniejsza od
prawdopodobnego spływu wód deszczowych z jego zlewni. Podobne problemy pojawiają
się w dopływach kanału, szczególnie w obrębie potoku Toruńskiego;

d) od strony potoków miejskich, spowodowane intensywną zabudową górnych części ich
zlewni – osiedli górnego tarasu m. Gdańska;
−

na pozostałych obszarach województwa, gdzie ok. 50% ogólnego stanu urządzeń
melioracyjnych i ochrony przeciwpowodziowej wymaga odbudowy i modernizacji.

5. Mała zdolność retencyjna gleb większości obszarów województwa i zadawniony proces
opadania jezior (szczególnie w zlewni Brdy, Wdy i Wierzycy) powodują niebezpieczny spadek
lustra wód gruntowych poniżej dopuszczalnego poziomu. Powstrzymanie tego zjawiska i w dalszej
kolejności podniesienie lustra wody w jeziorach może zapewnić budowa obiektów małej retencji
w oparciu o lokalne zasoby. W celu zwiększenia retencyjności obszaru województwa opracowany
został przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
Program małej retencji województwa pomorskiego do roku 20155. Obiekty małej retencji umożliwią
wzrost istniejących zasobów wodnych. Program uwzględnia:
−

odbudowę istniejących systemów nawodnień w celu utrzymania mokradeł i bagien oraz
trwałych użytków zielonych;

−

odbudowę, remont i budowę nowych progów korekcyjnych w rzekach;

−

specjalne stawy przeciwpożarowe na terenach wiejskich;

−

odbudowę, budowę i modernizację stawów rybnych;

−

wykonanie zbiorników retencyjnych.

1.5. Gospodarka odpadami
1.5.1.

Odpady komunalne

Elementy systemu
W końcu 2004 roku w województwie istniało 47 składowisk kontrolowanych (w 2000 r.
było ich 63) o powierzchni 244,0 ha, w tym powierzchnia zamknięta wynosiła 1,9 ha,
a zrekultywowana 0,2 ha (Rys. V.9.). Nieczynnych było 15 (w 2000 r. – 6) składowisk o łącznej
powierzchni ok. 10,6 ha. W instalacje odgazowania wyposażono 10 składowisk (w roku 2000 –
4), w tym z gazem uchodzącym do atmosfery siedem składowisk, a unieszkodliwianym przez
spalanie z odzyskiem energii trzy składowiska: „Szadółki”, „Łężyce”, „Bierkowo”.
W latach 2000–2004 nowe składowiska odpadów komunalnych oddano do eksploatacji
w okręgach: Kiełpin (gm. Człuchów); Kozy (gm. Czarna Dąbrówka); Chlewnica (gm. Potęgowo);
Łężyce (gm. Wejherowo) i Gliwa Mała (gm. Kwidzyn). Zaprzestano składowania odpadów na
77 obiektach, które nie spełniały wymogów ochrony środowiska, w tym najwięcej: 23 obiekty
na terenie powiatu bytowskiego; 15 obiektów na terenie powiatu słupskiego; 11 obiektów na
terenie powiatu lęborskiego.

5

Przyjęty Uchwałą nr 356/XXIV/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2004 r.
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Na terenie województwa funkcjonują dwa rodzaje składowisk: o zasięgu ponadlokalnym
– przyjmujące odpady z dwóch lub więcej gmin, oraz lokalne – odbierające odpady z terenu
jednej gminy.
Zasięg obsługi składowisk ponadlokalnych nie jest stabilny – część gmin nieposiadających
składowisk, kierując się względami ekonomicznymi, często zmienia kierunek wywozu odpadów.
Pozostałe, niewymienione miasta i gminy, posiadają własne składowiska o lokalnym zasięgu obsługi.
Tabela V.15. Składowiska odpadów o zasięgu ponadlokalnym w 2004 r.
Lp.

Nazwa składowiska, lokalizacja

Obsługiwane gminy

1
2
3

Sierżno gm. Bytów
Angowice/Nowy Dwór gm. Chojnice
Kiełpin gm. Człuchów

Bytów, Borzytuchom, Parchowo, Kołczygłowy
Chojnice (miasto i gmina)
Człuchów (miasto i gmina)

4

Nicponia gm. Gniew

Gniew, Morzeszczyn

5
6
7

Miłocin gm. Cedry Wielkie
Gostomie gm. Kościerzyna
Liniewskie Góry gm. Liniewo

Cedry Wielkie, Suchy Dąb
Kościerzyna (miasto i gmina), Lipusz, Przywidz, Stężyca
Liniewo, Nowa Karczma, Stara Kiszewa

8
9
10

Bądki gm. Gardeja
Czarnówko gm. Nowa Wieś Lęborska
Oskowo gm. Cewice

Gardeja, Kwidzyn (miasto i gmina)
Lębork, Nowa Wieś Lęborska
Cewice, Chmielno, Przodkowo, Kartuzy, Sierakowice

11

Świerki gm. Nowy Staw

Nowy Staw, Malbork (gmina wiejska)

12

Swarzewo gm. Puck

Krokowa, Władysławowo, Puck (miasto i gmina), Jastarnia, Hel

13

Bierkowo gm. Słupsk

Ustka (miasto i gmina), Słupsk (miasto i gmina), Damnica, Dębnica
Kaszubska, Główczyce, Smołdzino, Trzebielino, Kobylnica

14
15
16

Gniewino gm. Gniewino
Linowiec gm. Starogard Gd.
Łężyce gm. Wejherowo

Gniewino, Linia
Starogard Gdański (miasto i gmina), Bobowo, Skórcz (gmina)
Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo (gmina), Szemud, Linia, Krokowa

17
18

Szadółki miasto Gdańsk
Rybska Karczma gm. Gniewino

Gdańsk, Pruszcz Gdański (miasto i gmina), Kolbudy Górne, Żukowo
Wejherowo (miasto), Szemud

19
20

Chlewnica gm. Potęgowo
Rokitki gm. Tczew

Damnica, Potęgowo, Główczyce, Dębnica Kaszubska
miasto i gmina Tczew

21
22

Minęta gm. Dzierzgoń
Nowa Wieś k. Sztumu gm. Sztum

Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Malbork (gm. miejska)
Sztum, Stary Targ

Jednym z najważniejszych działań w gospodarce odpadami jest ich odzysk, rozumiany
jako wykorzystanie odpadów w całości lub części, a także jako odzyskanie z odpadów substancji,
materiałów lub energii. Podstawą w systemie odzysku odpadów jest ich selektywna zbiórka,
a następnie wykorzystanie. Na terenie województwa funkcjonuje kilkanaście instalacji do odzysku
odpadów komunalnych w różnym zakresie.
Odpady organiczne w niewielkim stopniu poddawane były odzyskowi w kompostowniach
zlokalizowanych przy składowiskach w Łężycach, Szadółkach, Bierkowie oraz przy oczyszczalniach
ścieków w Słupsku, Tczewie, Swarzewie, Chojnicach i Brusach. Technologicznie można je
zakwalifikować do kompostowni pryzmowych, w których kompostowaniu poddawane są odpady
organiczne z pielęgnacji terenów zielonych, odpady kuchenne (Swarzewo, Tczew, Słupsk,
Władysławowo) oraz osady ściekowe (w przypadku kompostowni zlokalizowanych przy
oczyszczalniach). Zakłady utylizacji odpadów w Szadółkach i w Bierkowie wyposażone są
w instalację do odzyskiwania gazu, służącą do napędzania generatorów prądu elektrycznego.
W Bierkowie jest instalacja do kompostowania komorowego, która aktualnie nie jest w pełni
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wykorzystywana. Obecnie także wiele firm zajmujących się utrzymaniem terenów zielonych
w miastach kompostuje odpady zielone we własnym zakresie.

Cechy charakterystyczne systemu
W 2004 roku w województwie zebrano 612,2 tys. ton odpadów komunalnych; ich ilość
zmalała o 156,8 ton w stosunku do roku 2000. Z ogólnej ilości odpadów komunalnych zebranych
ok. 23,4 tys. ton zebrano selektywnie, 0,3 tys. ton unieszkodliwiono w procesach kompostowania,
natomiast większość, tj. 588,5 tys. ton, zdeponowano na składowiskach. Informacje dotyczące
ilości zebranych odpadów komunalnych zmieszanych zamieszczono w Tabeli V.16, a odpadów
komunalnych zebranych selektywnie – w Tabeli V.17. Dane dotyczą tylko 2004 roku; brak
porównywalnych danych za rok 2000 (do roku 2001 prowadzona była ewidencja objętościowa – m3).
Tabela .V.17. Zebrane odpady komunalne zmieszane w 2004 r.

wyszczególnienie

2004 [tys. Mg]

Ogółem
w tym: z gospodarstw domowych
handlu, małego biznesu, biur i instytucji
usług komunalnych

589
375
171
43

Udział odpadów komunalnych wyselekcjonowanych w zebranej masie odpadów
komunalnych był niewielki, w 2004 r. wynosił 3,8%. Z danych zawartych w Tabeli V.16 wynika,
że najwięcej odpadów zmieszanych zebrano z gospodarstw domowych, stanowiły one 63,8%.
Z danych zawartych Tabeli V.17 wynika natomiast, że wśród odpadów zebranych selektywnie
dominowały odpady wielkogabarytowe – 56,8%.
Tabela V.17. Odpady komunalne zebrane selektywnie w 2004 r.
Ogółem

z gospodarstw
domowych

1594,7
4940,4
2368,7
157,5
1024,6
5,0
13266,0

1030,4
4007,3
1610,8
98,0
7,9
3,7
11934,4

Rodzaj odpadu

z usług
komunalnych

z handlu, małego
biznesu, biur
i instytucji

[Mg]
papier i tektura
szkło
tworzywa sztuczne
metale
tekstylia
niebezpieczne
wielkogabarytowe

141,9
755,3
282,3
53,4
0,7
886,6

422,4
177,8
475,6
6,1
1016,7
0,6
445,0

Jednostkowa ilość odpadów zebranych w 2004 r. wynosiła 244 kg na mieszkańca
i spadła w stosunku do 2001 r. o ok. 12%. W tym zakresie województwo zajmuje 7 miejsce
w kraju. We wszystkich gminach województwa funkcjonuje system odbioru i transportu odpadów
na składowiska za pomocą specjalistycznego sprzętu. Nigdzie nie wdrożono kompleksowego
programu gospodarowania odpadami, zapewniającego wysoki odsetek odzysku odpadów. We
wszystkich gminach funkcjonują natomiast bardziej lub mniej rozbudowane systemy segregacji
w miejscu powstawania odpadów poprzez rozstawianie specjalnie oznakowanych pojemników
na szkło, makulaturę i tworzywa sztuczne. W minimalnym zakresie funkcjonuje system odbioru
odpadów niebezpiecznych typu: lampy rtęciowe, zużyte kineskopy, baterie, opakowania po
farbach i lakierach itp. oraz odpadów ulegających biodegradacji.
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W 2004 r. wytworzono 36.826 ton osadów z oczyszczalni ścieków komunalnych. Ich
ilość wzrosła o 3.382 ton w stosunku do roku 2000. Ilość oraz sposób wykorzystania osadów
w roku 2000 i 2004 scharakteryzowano w Tabeli V.18. Z danych tych wynika, że ilość osadów
składowanych zwiększyła się o 11.785 ton, tj. ok. 150%, spadła natomiast ilość osadów
nagromadzonych na terenach oczyszczalni ścieków.
Tabela V.18. Osady z oczyszczalni ścieków komunalnych
Wyszczególnienie
Osady wytworzone w ciągu roku ogółem
w tym: stosowane w rolnictwie
stosowane do rekultywacji terenów
stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu
przekształcone termicznie
składowane
inne
Odpady nagromadzone na terenie oczyszczalni
Odpady wykorzystane z nagromadzonych

2000
2004
w tonach suchej masy
33444
927
524
5369
3799
7780
15045
14824
255527

36826
3275
6779
972
14
19565
278
5943
12170

Ocena funkcjonowania systemu
1.

Z punktu widzenia sprawności obsługi mieszkańców i ich wygody, system usuwania
i unieszkodliwiania odpadów funkcjonuje poprawnie. Odpady z gospodarstw domowych oraz
od pozostałych wytwórców odpadów, którzy podpisali umowy na ich odbiór, odbierane są
z należytą regularnością, nieźle funkcjonuje zbiórka odpadów wielkogabarytowych
w subregionie trójmiejskim, a wprowadzany system segregacji odpadów „u źródła” spotyka
się z dużym zrozumieniem.

2.

Natomiast z punktu widzenia nadrzędnego celu polityki ekologicznej państwa w odniesieniu
do gospodarki odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk surowców i ponowne
wykorzystanie odpadów, bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów
niewykorzystanych, oparte na zintegrowanej sieci instalacji i urządzeń służących do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów) – stan jest wysoce niezadowalający. Podstawowe mankamenty
systemu to:
− unieszkodliwianie odpadów prawie wyłącznie przez składowanie, nawet przy dobrze
prowadzonej eksploatacji składowisk stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska;
− daleko posunięta dekoncentracja systemu nie sprzyja (ze względów ekonomicznych)
wprowadzaniu nowoczesnych technologii unieszkodliwiania odpadów (sortownie,
kompostownie, obiekty zgazowywania i termicznej utylizacji odpadów na składowiskach
o funkcji ponadlokalnej), a dotychczasowy system prawny nie daje gminom możliwości
pełnej kontroli nad zbiórką i transportem odpadów;
− niemal zupełny brak systemu eliminacji odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów
komunalnych oraz ich zbiórki i recyklingu;
− nierozwiązany problem gospodarki osadami z oczyszczalni ścieków komunalnych; będzie
on lawinowo narastał w miarę wzrostu ilości i przepustowości oczyszczalni i efektywności
oczyszczania ścieków;
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− konieczność doposażenia składowisk odpadów komunalnych w niezbędne obiekty
i urządzenia techniczne.
Pomimo istnienia na terenie województwa sieci składowisk odpadów komunalnych oraz
dynamicznie rozwijających się podmiotów gospodarczych zajmujących się zbiórką odpadów
komunalnych, w dalszym ciągu obserwuje się zjawisko porzucania odpadów w miejscach do
tego nieprzystosowanych – przydrożne rowy, lokalne zagłębienia, tereny leśne, nieużytki. Tylko
w 2004 roku zinwentaryzowano 270 miejsc nielegalnego deponowania odpadów, tzw. dzikich
wysypisk, 217 z nich zlikwidowano. W celu poprawy stanu gospodarki odpadami opracowany
został Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 6. Jego realizacja
pozwoli na osiągnięcie wymaganych zmian w gospodarce odpadami.

1.5.2. Odpady przemysłowe i niebezpieczne
Elementy systemu
Odpady przemysłowe na terenie województwa deponowane były na 9 składowiskach
odpadów o powierzchni 161,2 ha (w roku 2000 – 287 ha) oraz w mogilniku (odpady niebezpieczne)
zlokalizowanym na składowisku odpadów komunalnych „Szadółki” w Gdańsku.
Tabela V.19. Składowiska odpadów przemysłowych
Rodzaj odpadów
Fosfogipsy

Popioły

Osady ściekowe
Różne odpady
poprodukcyjne
Odpady poprodukcyjne
Zużyte ścierniwo
Odpady garbarskie
Razem

Składowisko

Gmina

Wiślinka
Grabówek II
Kwidzyn
Gdańsk
Gdynia
Dębogórze

Pruszcz Gd.
Kwidzyn
Kwidzyn
Gdańsk
Gdynia
Kosakowo

Kwidzyn

Kwidzyn

Łubiana
Gostomie
Obłęże

Kościerzyna
Kościerzyna
Kępice

Użytkownik
217,2
0,0
72,7
27,6
34,5
0,0

Nagromadzenie
[tys. ton]
15 267,8
668,8
170,3
300,0
1527,3
9,5

12,4

863,0

0,5
0,0
1,6

103,0
64,6
9,3
366,5

Około 80% nagromadzonych odpadów przemysłowych to fosfogipsy, ok. 14,6% –
popioły z energetyki, pozostałe rodzaje składowanych odpadów stanowiły około 5,4% ogólnej
ilości odpadów. Na terenie województwa znajdują się również instalacje termicznego
przekształcenia odpadów innych niż komunalne – instalacje zlokalizowano w zakładach:
−

Rafineria Gdańska S.A. (piec fluidalny);

−

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. w Stargardzie Gd. (zakładowa spalarnia odpadów
niebezpiecznych; spalarka SP-300 z fluidalną stacją oczyszczania spalin);

−

Oczyszczalnia Ścieków Dębogórze (piec fluidalny do osadów);

−

Port Service w Gdańsku (piec obrotowy z komorą dopalającą);

−

Zakłady Papiernicze International Paper Kwidzyn – piec korowy (kocioł parowy);

−

Comal Sp. z o.o. w Tczewie (pirolizator WPS-1000);

6

Przyjęty uchwałą nr 153/XIII/03 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 września 2003.
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−

Optiroc Gniew Sp. z o.o. w Gniewie (piec obrotowy do keramzytu);

−

Polima S.A. w Gurczu k. Kwidzyna (kocioł parowy).

Odpady medyczne spalane były w 13 urządzeniach do spalania odpadów medycznych,
a wody zaolejone, odbierane ze statków w portach i stoczniach remontowych, oraz różnego
rodzaju odpady ropopochodne poddawano unieszkodliwianiu w sześciu instalacjach. Największą
instalacją do termicznego unieszkodliwiania odpadów jest (jeszcze w trakcie rozruchu)
instalacja przedsiębiorstwa Port Service Sp. z o.o. Instalacja przewidziana jest do termicznego
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, zawierających związki chlorowcoorganiczne
o zawartości mniejszej niż 1% w przeliczeniu na chlor. Maksymalna wydajność instalacji
wynosi 20.000 Mg/rok.
Na terenie województwa na koniec 2004 w ewidencji PUW w Gdańsku figurowały
3 nieczynne mogilniki: Drzewiny (gm. Kaliska), Jęczniki (gm. Człuchów) i w Tuchomiu.
W 2003 r. usunięto zawartość dwóch mogilników, zlokalizowanych w miejscowościach Bięcino
(gm. Damnica) i Gonty (gm. Prabuty). Kolejne dwa mogilniki: Skorzewo (gm. Kaliska) i Warcz
(gm. Trąbki Wielkie) zlikwidowano w 2004 roku.

Cechy charakterystyczne systemu
Wg danych statystycznych (GUS 2001, 2005) na terenie województwa w roku 2004
wytworzono 2.097,1 tys. Mg odpadów przemysłowych. W stosunku do roku 2000 ilość wzrosła
o ok. 6%. Wzrosła znacznie (aż o ok. 28%) ilość odpadów poddanych odzyskowi, co
spowodowało spadek ilości odpadów składowanych. Wzrosła również powierzchnia składowisk
zrekultywowanych. Informacje charakteryzujące system zawarto w Tabeli V.20.
Tabeli V.20. Odpady przemysłowe wytworzone i nagromadzone oraz tereny ich składowania
Wyszczególnienie

Stan na koniec roku

2000

2004

Zakłady wytwarzające odpady
56
71
Odpady wytworzone w tys. t
1976,1
2097,1
Poddane odzyskowi
1152,3
1468,7
Unieszkodliwione
712,1
533,7
W tym składowane w % wytworzonych:
651,0
463,1
– poddane odzyskowi
58,3
70,0
– unieszkodliwione
36,0
25,5
Tereny składowania odpadów w ha:
– niezrekultywowane
287
161,2
– zrekultywowane
2,8
40,3

2000=100
126,8
106,1
127,5
74,9
71,1
58,0
1439,3

W 2004 r. wytworzono 92,5 tys. ton osadów z oczyszczalni ścieków przemysłowych,
ich ilość wzrosła o 57,1 tys. ton w stosunku do roku 2000 (wzrost o ok. 163%). Ilość
nagromadzonych osadów w 2004 r. wzrosła w stosunku do 2000 r. prawie czterokrotnie.
Pozytywną cechą jest stosunkowo wysokie gospodarcze wykorzystywanie odpadów
z przemysłu – w 2003 roku:
−

na kruszywo o nazwie Pollytag przerobiono ok. 94,4 tys. ton popiołów paleniskowych
z elektrociepłowni Wybrzeże;
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−

w International Paper w Kwidzynie wdrożono metodę suchego odprowadzania popiołów,
które przekazywano innym podmiotom do wykorzystania jako: dodatek do betonów ok.
22 tys. ton, do produkowanej masy asfaltowej – 0,8 tys. ton i do produkcji cementu – ok.
0,9 tys. ton;

−

największy zakład zajmujący się bieżnikowaniem (Colmec w Rudnie) zregenerował 2,1 tys.
ton zużytych opon;

−

w zakładzie utylizacyjnym w Uśnicach (pow. sztumski) unieszkodliwiono 65,6 tys. ton
odpadów poubojowych;

−

ponad 3,3 tys. ton przemysłowych odpadów organicznych poddano procesowi kompostowania
w kompostowni pryzmowej Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku, zlokalizowanej
na składowisku odpadów komunalnych „Szadółki”.

Około 72% odpadów powstających w sektorze gospodarczym pochodzi z: przemysłu
rolno-spożywczego, drzewnego, celulozowo-papierniczego i stoczniowego, energetyki cieplnej,
obsługi portów, budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych. Do
największych wytwórców odpadów przemysłowych na terenie województwa nadal należą:
−

International Paper Kwidzyn S.A. w Kwidzynie – 750 tys. ton,

−

G.Z.N.F. Fosfory Sp. z o.o. – 194, 2 tys. ton,

−

Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. – 176 tys. ton,

−

Cukrownia Nowy Staw S.A. w Nowym Stawie – 123,8 tys. ton,

−

Cukrownia Malbork S.A. w Malborku – 97 tys. ton,

−

Cukrownia Pelplin S.A. w Pelplinie – 78,9 tys. ton

Część odpadów jest poddawana termicznemu przekształceniu w specjalnych instalacjach
do spalania odpadów, bądź wykorzystywana jako zastępcze paliwo i dodatki technologiczne.
Spaleniu poddawano przede wszystkim odpady medyczne i osady ściekowe. Największe
i najbardziej uciążliwe składowisko odpadów przemysłowych (fosfogipsów) w Wiślince
poddawane jest rekultywacji i monitoringowi.

Ocena funkcjonowania systemu
W istniejących uwarunkowaniach system gospodarki odpadami innymi niż komunalne
funkcjonuje w sposób zadowalający. Wymaga on jednak:
−

podejmowania dalszych działań zmierzających do minimalizacji strumienia odpadów oraz
zwiększenia stopnia odzysku i recyklingu odpadów innych niż komunalne, w tym odpadów
niebezpiecznych;

−

prowadzenia rzetelnego monitoringu wpływu na środowisko obiektów unieszkodliwiających
odpady przemysłowe; największe i najbardziej uciążliwe składowisko odpadów
przemysłowych (fosfogipsów) w Wiślince na Żuławach Gdańskich systematycznie wzbudza
wiele kontrowersji – pomimo pozytywnych wyników prowadzonego monitoringu, np.
w trakcie wizji przeprowadzonej w czerwcu 2005 r. urzędnik WIOŚ zakwestionował sposób
transportu fosfogipsów otwartym taśmociągiem. Jego zdaniem może wtedy występować
nadmierna emisja fosfogipsu do ziemi i powietrza. Za niezadowalające uznał również efekty
rekultywacji składowiska odpadami z oczyszczalni ścieków Wschód. Tam, gdzie została ona
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przeprowadzona, zamiast trawy rosną chwasty i brakuje wystarczająco trwałej warstwy
glebowej. Inspektor zwrócił również uwagę na rowy otaczające hałdę i położony w sąsiedztwie
zbiornik retencyjny. Po dokonaniu oględzin stwierdził, że woda ściekająca z hałdy może
przenikać do środowiska, przede wszystkim do Martwej Wisły7. Ponadto lekarze z terenu
Wiślinki stwierdzili, że ich pacjenci częściej niż inni gdańszczanie zapadają na raka i inne
choroby.
Odrębny problem stanowią instalacje do termicznego przekształcania odpadów –
spalarnie. Większość z nich spełnia wymogi decyzji o dopuszczalnej emisji, wydanych przez
organy administracyjne. Okazuje się jednak, że w momencie pełnej transpozycji prawa Unii
Europejskiej do Polski, zdecydowana większość z tych instalacji będzie wymagała poważnych
i kosztownych usprawnień.

1.6. Gospodarka energetyczna
1.6.1. Zaopatrzenie w gaz
Elementy systemu
Podstawowym, systemowym źródłem gazu w województwie pomorskim, jest krajowy
system przesyłu gazu ziemnego wysokometanowego GZ-50 obejmujący cały kraj. Na teren
województwa gaz przesyłany jest wybudowanym w latach 1971–1973 gazociągiem dn 400
przebiegającym z kierunku Włocławka przez gminy: Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo i dalej po
przejściu przez Wisłę – Gniew, Pelplin, Subkowy, Tczew, Pszczółki, Pruszcz Gdański, Kolbudy,
Żukowo, Szemud, Gdynię, Wejherowo, Luzino, Łęczyce – do Lęborka. Jego przekrój zmienia
się z Ø 400 na Ø 300 i Ø 200 na końcówce. Na trasie znajduje się szereg odgałęzień wysokiego
ciśnienia:
−

w gminie Kwidzyn – do Prabut;

−

w gminie Sztum – do Starego Targu i Dzierzgonia, przez Malbork i Stare Pole do Elbląga,
Nowego Stawu i Nowego Dworu Gdańskiego;

−

w gminie Pelplin – w kierunku południowym do Gniewa i dalej na teren województwa
kujawsko-pomorskiego;

−

w gminie Pelplin – do Starogardu Gdańskiego;

−

w gminie Żukowo – przez gminę Przodkowo i Kartuzy do Chmielna;

−

w gminie Pruszcz Gdański – w kierunku zachodnim przez gminę Trąbki, Nową Karczmę,
Kościerzynę, do Lipusza, Parchowa i Bytowa;

Drugie źródło zaopatrzenia w gaz GZ–50 stanowi gazociąg wysokiego ciśnienia Nakło
– Chojnice z odgałęzieniami do Człuchowa i Czerska. Trzecim źródłem gazu jest gazociąg
wysokiego ciśnienia z kierunku zachodniego, przez gminę Kobylnica do Słupska i do Ustki. Jest
to końcówka gazociągu prowadzącego gaz z kopalń na niżu wielkopolskim. Gazociąg ten
doprowadza gaz ziemny zaazotowany GZ–35, a parametry układu przesyłowego nie zapewniają
rozwoju gazyfikacji na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska.

7
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Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Tabela V.21. Charakterystyka gazociągów wysokiego ciśnienia
Długość
dn
Trasa gazociągu
odcinka
[mm]
[km]
Gaz GZ–50
Gardeja – Pruszcz (Juszkowo)
400
85,0
Przekroczenie Wisły Biała Góra – Kuchnia
300
3,9
Pruszcz – Wiczlino
300
38,8
Wiczlino – Sopieszyno
200
15,0
Sopieszyno – Lębork
250/200
3,7/27,3
Rakowiec – Prabuty
125/100
6,7/6 ,3
Sztumska Wieś – Raczki (Elbląg)
200
42,6
odgałęzienie do Sztumu
80
0,5
odgałęzienie Nowa Wieś Malborska
100
0,1
Malbork – Dzierzgoń
100
24,0
odgałęzienie Waplewo
80
0,5
Królewo – Nowy Dwór Gd.
200
19,8
Chlebówka – Nowy Staw
100
2,6
odgałęzienie Stare Pole
100/80
0,2/0,1
Walichnowy – Gniew
150
10,0
Gniew – Nowe
80
25,5
Walichnowy – Starogard
125
22,6
odgałęzienie Pelplin
100
0,7
Pszczółki – Łubiana
200
59,8
Łubiana – Bytów
200
36,9
odgałęzienie Kościerzyna
150
0,5
odgałęzienie Pszczółki
80
0,1
odgałęzienie Lublewo
100
0,1
Pępowo – Żukowo
100/80
2,0/1,4
Pępowo – Grzybno
150/150
10,3/2,2
Grzybno – Garcz
150
9,6
odgałęzienie Wiczlino
150
0,1
odgałęzienie Rumia
100
0,1
Sopieszyno – Wejherowo
150
6,2
Tuchola – Chojnice
150
22,0
Tuchola – Czersk
100
26,6
Sępólno Kraj. – Chojnice
150
28,7
Chojnice – Człuchów
150
24,9
Gaz GZ–35
Sławno – Słupsk
200
23,6
Słupsk – Ustka
150
16,4
odgałęzienie Bierkowo
80
0,1

Lokalne źródła gazu stanowią:
−

kopalnia gazu zlokalizowana w pobliżu Żarnowca w gminie Krokowa, zaopatrująca w gaz
ziemny GZ–50 gminę Krokowa;

−

platforma wiertnicza firmy „Petrobaltic” zlokalizowana na morzu – GZ–50 pozyskiwany
przy okazji wydobywania ropy naftowej przesyłany jest rurociągiem podmorskim do
Władysławowa, gdzie zasila miasto i elektrociepłownię gazową oraz stanowi źródło
produkcji gazu płynnego (LPG).
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Gaz ziemny dostarczany gazociągami wysokiego ciśnienia zasila układy rozdzielcze
średniego ciśnienia poprzez 32 stacje redukcyjno-pomiarowe pierwszego stopnia. Ich przepustowość
nominalna jest zróżnicowana: maksymalna 50 000 Nm3/h, minimalna 1500 Nm3/h.
Tabela V.22. Charakterystyka stacji redukcyjno-pomiarowych pierwszego stopnia
Lp.

Powiat

Lokalizacja stacji

Q
nominalna
[Nm 3/h]

Zasięg obsługi

Bytów

3.000

m. Bytów

gm. Chojnice

3.000

m. Chojnice

m. Czersk

1.600

m. Czersk

gm. Człuchów – Ględowo
- Kołdowo

2.000
4.000

m. Człuchów

6

gm. Pruszcz – Juszkowo

35.000

m. Gdańsk, m. i gm. Pruszcz Gd.

7

gm. Pszczółki

3.200

gm. Pszczółki

gm. Kolbudy
Gdynia – Niemotowo

3.000
20.000

gm. Kolbudy
m. Gdynia i m. Sopot

gm. Kartuzy – Grzybno

6.000

m. Kartuzy

gm. Żukowo

6.000

m. i gm. Żukowo

gm. Żukowo – Banino
m. Kościerzyna

50.000
5.000

m. Gdańsk, m. Sopot i gm. Żukowo
m. Kościerzyna

gm. Kościerzyna – Łubiana

3.000

ZPS „Lubiana”

gm. Kwidzyn – Rakowiec

16.000

m. Kwidzyn i gm. Kwidzyn

m. Prabuty
gm. Nowa Wieś Lęb.

3.000
6.000

m. Prabyty
m. Lębork i gm. Nowa Wieś Lęb.

18

gm. Dzierzgoń

2.000

m. Dzierzgoń

19

gm. Nowa Wieś Malb.

8.000

m. Malbork

gm. Nowy Staw
gm. Stare Pole

1.500
1.500

m. Nowy Staw
gm. Stare Pole

1
2
3
4
5

8
9

bytowski
chojnicki
człuchowski

gdański
gdyński

10
11
12
13
14
15
16
17

20
21

kartuski

kościerski
kwidzyński
lęborski

malborski

22
23
24
25

m. Sztum

1.600

m. Sztum

nowodworski

gm. Nowy Dwór Gd.

3.000

m. Nowy Dwór Gd.

słupski

gm. Słupsk – Bolesławice
- Bierkowo

8.000
3.000

m. Słupsk i gm. Kobylnica
m. Słupsk i gm. Słupsk

26

gm. Ustka

6.000

m. Ustka i gm. Ustka

starogardzki

m. Starogard

9.000

m. Starogard i gm. Starogard

tczewski

m. Gniew
m. Tczew – Rokitki

5.000
16.000

m. Gniew
m. Tczew i gm. Tczew

30

gm. Pelplin

5.000

m. i gm. Pelplin

31

gm. Stara Piła

6.000

m. Rumia i m. Reda

m. Wejherowo

6.000

m. Wejherowo i m. Reda

27
28
29

32

wejherowski

Do odbiorców gaz dostarczany jest w zdecydowanej większości przypadków pod
niskim ciśnieniem – w wyniku jego redukcji – w stacjach redukcyjno-pomiarowych drugiego
stopnia. Część odbiorców (nowe realizacje) wyposażonych jest w reduktory przydomowe
i otrzymuje gaz pod średnim ciśnieniem. Długość sieci gazowej wynosi ok. 3.381 km, z czego
w miastach jest ok. 2.598 km, a na wsi ok. 783 km.

Cechy charakterystyczne systemu
Z gazu ziemnego nie korzystają miasta: Brusy, Czarna Woda, Czarne, Debrzno, Hel,
Jastarnia, Kępice, Krynica Morska, Łeba, Miastko, Puck i Skórcz. Spośród gmin wiejskich
z gazu ziemnego korzystają jedynie gminy: Kobylnica, Kościerzyna, Kwidzyn, Nowy Staw,
Nowy Dwór Gdański, Pszczółki, Słupsk, Stare Pole, Sztum, Tczew i Żukowo.
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Zużycie gazu na terenie województwa zestawiono w Tabeli V.23. W stosunku do 2000
r. wzrosło ono o ok. 13%. W gospodarstwach domowych zużycie wzrosło o ok. 2%, w tym do
ogrzewania mieszkań tylko o ok. 7%. Największy wzrost zużycia nastąpił w przemyśle – aż
o ok. 53%. Wzrosło też zużycie w handlu i usługach oraz w obiektach użyteczności publicznej.
Tabela V.23. Sprzedaż gazu w woj. pomorskim w [tys. m 3]
Ogółem
Lata

Gospodarstwa domowe
Przemysł

Handel
i usługi

Obiekty
użyteczności
publicznej

118 733

50 879

16 426

43 657

127 701

79 164

20 050

49 818

Gaz wysokometanowy
Gaz zaazotowany

Ogółem

W tym ogrzewanie
mieszkań

2000

303 453

192 491

2004

346 027

196 994

Gęstość sieci gazowych (podobnie jak w przypadku wodociągów), pomimo że
województwo należy do najsilniej zurbanizowanych, jest znacznie niższa niż w kraju i plasuje je
na 10. miejscu. W miastach gęstość jest wielokrotnie wyższa niż na wsi. W latach 2000–2004
gęstość gazociągów wzrosła o ok. 4,0%. Spośród gmin wiejskich wyróżnia się Krokowa, gdzie
gęstość gazociągów jest prawie 13-krotnie wyższa niż średnia na obszarach wiejskich.
Tabela V.24. Gęstość sieci gazowej
Gęstość gazociągów
[km/km 2]
Wyszczególnienie
2000
2004
Kraj (średnie)
0,30
0,33
Województwo pomorskie
0,18
0,19
w tym: Miasta
2,26
2,39
Najwyższa (Sopot)
5.17
5,18
Wieś
0,04
0,05
Najwyższa (gmina Krokowa)
0,68
0,69
Miejsce województwa w kraju
10
10

2000=100
110,0
105,6
105,8
100,2
125,0
101,5
-

Odsetek mieszkańców korzystających z gazu przedstawia Tabela V.25. Nie jest on
wysoki, w tym zakresie województwo zajmuje 7. miejsce w kraju. W latach 2000–2004 przyrost
tego wskaźnika był niewielki – nieco poniżej 3%. W miastach województwa wskaźnik ten jest
bardzo wysoki – 81,8%, wyższy niż średni w miastach w skali kraju o ok. 5%. Na wsi bardzo
niski – 4,8%, niższy od średniej krajowej dla wsi aż o ok. 14% (Rys. V.10.).
Tabela V.25. Odsetki ludności korzystających z gazu ziemnego
Wyszczególnienie
Kraj (średnie)
w tym: Miasto
Wieś
Województwo pomorskie
w tym: Miasto
Wieś
Miejsce województwa w kraju

Odsetek ludności korzystającej
z gazu [%]
2000
2004
53,8
54,2
74,8
76,1
17,6
19,2
55,6
57,0
79,0
81,8
3,7
4,8
7
7

2000=100
100,7
101,7
109,1
102,5
103,5
129,7
-
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Ocena funkcjonowania systemu
W miastach stan systemu jest zadowalający. Świadczą o tym wysoki wskaźnik gęstości
sieci i wysoki odsetek korzystających z gazu. Sieci i urządzenia gazowe są w dobrym stanie
technicznym. Poza zasięgiem obsługi pozostaje tylko kilka miast o niewielkiej liczbie
mieszkańców, stanowiącej ok. 4% ogółu mieszkańców miast. Jednakże brak możliwości
wykorzystywania gazu do ogrzewania i produkcji ciepłej wody w takich miastach jak Łeba,
Jastarnia i Krynica Morska, niekorzystnie wpływa na stan czystości atmosfery, a w konsekwencji
obniża atrakcyjność turystyczno-wypoczynkową tych ośrodków.
Na obszarach wiejskich wskaźniki te są wielokrotnie niższe i wskazują na bardzo
ograniczony dostęp ludności do gazu ziemnego. Rozwój gazownictwa od kilku lat ma charakter
komercyjny i uwarunkowany jest przede wszystkim ekonomiczną opłacalnością inwestycji. Na
obszarach wiejskich, gdzie konieczne są realizacje długich odcinków sieci przy niewielkiej
liczbie odbiorców i niskiej ich koncentracji, rozwój gazownictwa jest nieopłacalny.
Dodatkowym czynnikiem utrudniającym rozwój są wysokie i stale rosnące ceny gazu. Urząd
Regulacji Energetyki prognozuje8, że ceny te wzrosną w okresie 15 lat nawet trzykrotnie.
Szybkiego rozwiązania wymaga kwestia poprawy bezpieczeństwa zasilania i możliwości
istotnego zwiększenia ilości przesyłanego gazu. Rozwiązanie problemów polega na budowie
drugiej nitki gazociągu wysokiego ciśnienia Ø 500 mm (równolegle do istniejącej Ø 400 mm).
Inwestycja ma na celu m.in. doprowadzenie gazociągu do planowanej elektrowni „Żarnowiec”,
opalanej gazem, z odgałęzieniem do planowanego podziemnego zbiornika gazu w rejonie
Mechelinek. Realizacja jej jest prowadzona, ale poważnie opóźniona, m.in. z powodu
problemów terenowo-prawnych związanych z lokalizacją gazociągów.

1.6.2. Zaopatrzenie w ciepło
Elementy systemu
System zaopatrzenia w ciepło w województwie (Rys. V.11.) tworzą:
1. Elektrociepłownie: EC–II w Gdańsku i EC–III w Gdyni eksploatowane przez prywatną
(z ok. 36% udziałem Skarbu Państwa) firmę energetyczną Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.
(ECW). W elektrociepłowniach produkowane jest ciepło i energia elektryczna w technologii
skojarzonej. Moc zainstalowana produkcji energii w EC–II wynosi: cieplna osiągalna 731,7 MW,
elektryczna osiągalna 232,6 MW, elektryczna zainstalowana turbozespołów 243,1 MW; zaś
w EC–III: cieplna osiągalna 497,6 MW, elektryczna osiągalna 108 MW, elektryczna zainstalowana
turbozespołów 110 MW. W roku 2004 nadwyżka mocy osiągalnej ponad moc zamówioną przez
odbiorców i powiększoną o moc potrzeb własnych w elektrociepłowniach kształtowała się na
poziomie 9% w elektrociepłowni gdańskiej i 18% w gdyńskiej.
2. Elektrociepłownia zakładu International Paper w Kwidzynie o mocy ok. 200 MW, opalana
odpadami drewna, sprzedaje przedsiębiorstwu energetyki cieplnej ok. 400 TJ energii cieplnej,
zasilającej za pomocą sieci cieplnych ok. 50% budownictwa w mieście.
3. Źródła wytwarzające ciepło w tzw. kogeneracji, polegającej na spalaniu gazu ziemnego
w turbinach gazowych sprzężonych z generatorami energii elektrycznej i odzyskiwaniu energii
8

W maju 2004 r.
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cieplnej ze spalin – ciepło do odbiorców przesyłane jest za pomocą sieci cieplnych. Systemy
takie funkcjonują we Władysławowie i Gdańsku (kotłownia „Matarnia”) i zasilają budownictwo
mieszkaniowe wielorodzinne. Źródło we Władysławowie obejmuje: elektrociepłownię o mocy
12 MW (energia elektryczna) i 18 MW (energia cieplna), także rurociąg doprowadzający gaz
ziemny z platformy wiertniczej do zakładu o długości ponad 82 km, małą rafinerię propanu
butanu o wydajności 16 tys. ton, w której gaz podlega obróbce, część ciepłowniczą i sieci
cieplne o długości ok. 10 km. W trakcie realizacji jest elektrociepłownia w Helu, która będzie
pracowała na podobnych zasadach.
4. Kotłownie rejonowe produkujące tylko energię cieplną przesyłaną do odbiorców za pomocą
sieci ciepłowniczych – systemy takie, obejmujące swym zasięgiem przede wszystkim
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, funkcjonują w miastach: Bytów, Chojnice, Czersk,
Człuchów, Czarna Woda, Gdańsk, Gdynia, Gniew, Kartuzy, Kępice, Kościerzyna, Kwidzyn,
Lębork, Malbork, Nowy Dwór, Prabuty, Pruszcz Gdański, Puck, Reda, Słupsk, Sopot, Starogard
Gdański, Tczew, Ustka i Wejherowo. Kotłownie i związane z nimi sieci cieplne eksploatowane
są przez przedsiębiorstwa ciepłownicze, przeważnie spółki z większościowym udziałem gmin –
część z nich jest całkowicie sprywatyzowana lub w trakcie prywatyzacji. Działalność rynkową
w tym zakresie prowadzi w województwie na podstawie uzyskanych koncesji 58 podmiotów
gospodarczych. Parametry kotłowni (w skali województwa): moc zainstalowana – ok. 4.319
MW; ciepło wytworzone – ok. 26.300 TJ; ciepło sprzedane – ok. 18.215 TJ; sprawność
wytwarzania – ok. 81,0%; sprawność przesyłania – ok. 86,0%. Struktura zużycia paliw: węgiel
71,0%; olej 8,0%; gaz 16,0%; biomasa 5,0%.
5.

Źródła przemysłowe stanowią:
−

dwie duże przemysłowe elektrociepłownie – rafinerii nafty w Gdańsku (ok.150 MW)
i „Polfarmy” w Starogardzie (ok. 100 MW),

−

małe (o mocy 5–10 MW) elektrociepłownie w cukrowniach, przemyśle chemicznym
i spożywczym,

−

duże i średnie kotłownie wytwarzające ciepło technologiczne w przemyśle okrętowym,
spożywczym, materiałów budowlanych, przetwórstwa drewna i innych.

6. Indywidualne urządzenia zaopatrujące w ciepło poszczególne mieszkania również
funkcjonują we wszystkich miastach i gminach województwa. W województwie funkcjonuje ich
ok. 135 tys. na terenach wiejskich oraz ok. 45 tys. w miastach. Na wsi ok. 50% źródeł opalanych
jest drewnem, reszta węglem oraz w niewielkim stopniu (nieprzekraczającym 1%) olejem
i gazem. W miastach zdecydowanie dominuje węgiel.
7. Energia cieplna przesyłana jest do odbiorców siecią cieplną o długości ok. 1.125 km, na
którą składają się rurociągi z Ø od 40 do 1000 mm, komory sekcyjne z armaturą odcinającą oraz
komory z armaturą spustową i odpowietrzającą, niezbędną przy eksploatacji. Węzły cieplne
stanowią połączenie między siecią cieplną a instalacjami odbiorczymi budynków. Służą one do
przetwarzania parametrów czynnika grzewczego.

Cechy charakterystyczne systemu
Zapotrzebowanie na ciepło, jego strukturę zestawiono z rocznym zużyciem i strukturą
paliw w Tabeli V.26. W ostatnich latach notowany jest systematyczny spadek zapotrzebowania
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na ciepło u odbiorców zasilanych przez miejskie sieci ciepłownicze. Główne powody, to spadek
zapotrzebowania wynikający z działań termomodernizacyjnych u odbiorców, odłączanie się
klientów od miejskiej sieci ciepłowniczej (z różnych powodów), zmniejszenie odbioru ciepła
przez przemysł z powodu recesji (zwłaszcza dotyczy to odbiorców parowych). Wszystko to
spowodowało, że Elektrociepłownie Wybrzeże, mając na celu dostosowanie potencjału
produkcyjnego do aktualnych potrzeb (i ze względów ochrony środowiska), zlikwidowały:
−

w Gdańsku – Elektrociepłownię Ołowianka oraz kotły wodne nr 3 i nr 6 w EC–II;

−

w Gdyni – dwie elektrociepłownie Gdynia I i Gdynia 2 oraz kocioł mazutowy nr 3 w EC–III.
Tabela V.26. Zapotrzebowanie na ciepło i jego struktura

Budownictwo
mieszkaniowe
Ogółem
województwo

Zapotrzebowanie na ciepło
Obiekty
Usługi
użyteczności
i rzemiosło
publicznej
674,78
347,20

Razem
Przemysł

[MW]

[TJ]

[MW]

4147,26

1166,42

6335,66

-

[TJ]

52043,97

8467,81

4357,01

14637,40

-

79506,19

%

65,5

10,7

5,5

18,3

-

-

Odsetki ogólnego
zapotrzebowania

Tabela V.27. Roczne zużycie i struktura paliw
Wielkość i struktura zużycia paliw
Rodzaj
zapotrzebowania

Węgiel

Gaz ziemny

Olej

Biomasa

Energia
elektryczna

Q

[tys. t
/rok]

[% *]

[mln
m3
/rok]

[%*]

[tys. t
/rok]

[%*]

[tys. t
/rok]

[%*]

q
[TJ]

[%*]

1 381

71,6

240,9

16,2

65,0

5,2

99

3,4

2 082

4,0

52 044

172

55,1

47,5

19,6

45,2

22,2

14,6

3,1

-

-

8 468

Usługi i rzemiosło

117

71,9

20,1

16,1

7,8

7,5

8,5

3,5

44

1,0

4 357

Przemysł

267

47,3

79,1

18,9

57,2

16,4

1 26,7

15,4

293

2,0

14 637

Razem

2 018

62,3** 265,0

11,8**

165,4

8,8**

485,8

11,1**

1 628

6,0**

79 506

Budownictwo
mieszkaniowe
Obiekty użyteczności
publicznej

TJ

* Odsetek udziału paliwa w rodzaju zapotrzebowania
** Odsetek udziału paliwa w ogólnym zapotrzebowaniu ciepła (Q)
Q – Zapotrzebowanie na ciepło

Z danych tych wynika, że największy udział w ogólnym zapotrzebowaniu na ciepło ma
budownictwo mieszkaniowe – ok. 66%, a dalej: przemysł – ok. 18%, obiekty użyteczności
publicznej – ok. 11% oraz usługi i rzemiosło – ok. 5%. Energia elektryczna zużywana jest do
ogrzewania w wielkości ok. 4% zapotrzebowania w budownictwie, nieco poniżej 1% w usługach
i ok. 2% w przemyśle (tam również do potrzeb technologicznych). W strukturze paliw dominuje
węgiel we wszystkich rodzajach zapotrzebowania. Na drugim miejscu plasuje się gaz, a dalej
olej opałowy. Istotny wpływ na wielkość jego zużycia ma elektrociepłownia rafinerii nafty
opalana tym paliwem9. Stosunkowo wysoki udział biomasy wynika z zastosowania tego paliwa
w elektrociepłowni „IP” w Kwidzynie, w licznych zakładach przetwórstwa drewna oraz
w większości mieszkań na obszarach wiejskich.

9

Należy to traktować umownie, ponieważ spalane są różne substancje ropopochodne.
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Tabela V.28. Odsetki mieszkańców wg sposobu ogrzewania mieszkań [%]
Centralne ogrzewanie
Zbiorowe
Wyszczególnienie
Piece
źródła
Ogółem
z kotłowni
indywidualne
razem z sieci
lokalnych
Ogółem województwo
81,4
47,5
45,3
2,2
34,0
17,2

Inne
(elektryczne
pompy
ciepła itp.)
1,4

Miasto

85,9

61,6

59,4

2,2

24,4

12,8

1,3

Wieś

68,5

7,3

5,1

2,2

61,2

30,2

1,0

Odsetek mieszkańców korzystających z centralnego ogrzewania jest wysoki – ponad
81%; w miastach bardzo wysoki – blisko 86%, ale również wysoki na wsi – ponad 68%.
Znaczące są też odsetki korzystających z ogrzewania sieciowego w województwie ponad 45%,
w miastach prawie 60%. Źródła indywidualne oparte na urządzeniach o niskiej sprawności
i wykorzystujące w zdecydowanej większości węgiel, nadal stanowią także znaczące pozycje.
W województwie korzysta z nich ponad jedna trzecia, w miastach prawie jedna czwarta, a na
wsi ponad dwie trzecie mieszkańców. Ciągle też stosunkowo wysokie są odsetki mieszkańców
korzystających z pieców.

Ocena funkcjonowania systemu
System w rozumieniu zorganizowanej dystrybucji energii cieplnej funkcjonuje na ogół
poprawnie. Charakteryzuje się on:
−

wysoką efektywnością wytwarzania i przesyłu energii w systemie scentralizowanym,

−

niezłym stanem technicznym źródeł pracujących w układzie skojarzonym,

−

poprawiającą się jakością węzłów cieplnych i coraz większym odsetkiem sieci preizolowanych,

−

znacznym przyrostem ilości nowoczesnych urządzeń regulacyjnych i pomiarowych,

−

zmniejszającą się awaryjnością sieci.

Rozpatrując system jako całość działań stanowiących o zaopatrzeniu w energię cieplną
można w nim dostrzec szereg elementów negatywnych. Najważniejsze z nich to:
1.

Utrzymujący się ciągle bardzo wysoki udział węgla spalanego w urządzeniach o niskiej
sprawności – indywidualne kotły centralnego ogrzewania i piece, ale także przestarzałe
urządzenia ciepłownicze zainstalowane w kotłowniach. Rzutuje to w istotny sposób na
ekonomikę produkcji ciepła i niekorzystnie wpływa na klimat aerosanitarny (szczególnie
miast), poprzez najbardziej dokuczliwą tzw. „niską emisję”.

2.

Niezadowalający stan techniczny kotłowni lokalnych. Zdecydowaną większość stanowią
obiekty przestarzałe opalane węglem. Około 20% obiektów zostało w ostatnich latach
zmodernizowanych i przestawionych na opalanie olejem. Zaledwie kilka obiektów
opalanych jest biomasą, w tym np. szpital w Wejherowie.

3.

Wyraźne tendencje do oszczędzania energii przez klientów, prowadzące do nieuchronnego
spadku sprzedaży energii. Zjawisko to oczywiście jest ze wszech miar korzystne, jednakże
– jak wykazuje praktyka – prowadzi do wzrostu obciążeń finansowych mieszkańców.
Brakuje mechanizmów regulacji cen w skali samorządowej, a także koncepcji przeciwdziałania
niezwykle niekorzystnemu zjawisku zmniejszania się sprzedaży ciepła sieciowego.

4.

Konieczność dalszej, kosztownej modernizacji źródeł, sieci i węzłów cieplnych.
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1.6.3. Przesył paliw płynnych
Przez województwo z północy na południe przebiega trasa ropociągów przesyłających ropę
naftową i produkty jej przerobu z bazy przeładunkowo-magazynowej w Porcie Północnym
w Gdańsku do Zakładów Rafineryjno-Petrochemicznych w Płocku.

1.6.4. Zaopatrzenie w energię elektryczną

Elementy punktowe systemu
Województwo pomorskie zasilane jest w energię elektryczną ze źródeł zlokalizowanych
na terenie województwa oraz przez przesył energii z krajowego systemu elektroenergetycznego
liniami najwyższych napięć 400 i 220 kV. W związku z tym, że sieć 400, 220 i 110 kV pracuje
w układzie zamkniętym, sekcjonowanym, źródła energii – a zwłaszcza sieć 400 i 220 kV –
pracują również na potrzeby północnej Polski.
Źródła lokalne to:
−

elektrociepłownie zawodowe (EC Gdańsk i EC Gdynia) o łącznej mocy zainstalowanej
353 MW10;

−

elektrociepłownie przemysłowe o łącznej mocy zainstalowanej 129 MW;

−

elektrownie wodne o łącznej mocy zainstalowanej 745 MW, w tym: Elektrownia szczytowopompowa „Żarnowiec” – 716 MW, małe elektrownie wodne – 31 zawodowych i 18 prywatnych
o łącznej mocy ok. 29 MW, elektrownie wiatrowe – 6 obiektów o łącznej mocy ok. 3 MW;

−

elektrownie biogazowe na składowiskach odpadów w Gdańsku (Szadółki) i Słupsku
(Bierkowo) o łącznej mocy ok. 1 MW;

−

elektrociepłownia gazowa we Władysławowie zasilana gazem wydobywanym ze złóż
podmorskich, o mocy 18 MW.

Łączna moc zainstalowana w źródłach energii elektrycznej na terenie województwa
pomorskiego wynosi 1236 MW. Źródła te produkują 3182 GWh energii, w tym:
elektrociepłownie zawodowe – 1539 GWh, elektrociepłownie przemysłowe – 330 GWh,
elektrownia wodna „Żarnowiec” – 1198 GWh, źródła odnawialne – 115 GWh. Udział energii
produkowanej w źródłach odnawialnych w ogólnej produkcji energii wynosi ok. 3,6%.

Elementy liniowe systemu
Energia elektryczna dostarczana jest do województwa liniami najwyższych napięć
400 kV i 220 kV, eksploatowanymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Są to:
1. Linia 400 kV łącząca elektrownie „Dolna Odra” i „Bełchatów” po trasie: Nowy Czarnów
k. Gryfina – Żarnowiec – Gdańsk – Grudziądz – Warszawa. Przez województwo linia przebiega
w relacji: Słupsk – Lębork – Żarnowiec – Wejherowo – Gdańsk – Malbork – Kwidzyn. Na
terenie Gdańska w stacji „Błonie” odgałęzia się ona w kierunku Elbląga. Linia ta współpracuje
(na terenie województwa pomorskiego) z czterema stacjami transformatorowo-rozdzielczymi,
w których następuje zmiana napięcia z 400 kV na 110 kV: Słupsk Wierzbięcino, Żarnowiec,
Gdańsk I (Leźno) Gdańsk Błonie. Współpracuje też z układem przesyłowym prądu stałego
o napięciu 450V, łączącym Polskę ze Szwecją. Układ ten składa się z następujących elementów:
10

Źródło: Gospodarka paliwowo-energetyczna 2004, strona internetowa GUS.
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stacja przekształtnikowa początkowa w Szwecji zlokalizowana na brzegu Bałtyku; podmorski
kabel prądu stałego, kablowa linia przesyłowa po stronie polskiej na trasie od brzegu morza
przez gminę Ustka do Wierzbięcina w gminie Słupsk oraz stacja przekształtnikowa w Wierzbięcinie.
2. Linia 220 kV przebiega po trasie: Żydowo – stacja transformatorowo-rozdzielcza „Gdańsk I”
(z zachodu na wschód) i Jasiniec – stacja transformatorowo-rozdzielcza „Gdańsk I” (przebiegająca
z południa na północ); dostarcza energię do stacji „Gdańsk I” zlokalizowanej w Leźnie (gmina
Żukowo), gdzie następuje zmiana napięcia z 220 na 110 kV. Ogólna moc znamionowa
transformatorów redukcyjnych zainstalowanych w stacjach transformatorowo-rozdzielczych wynosi
1930 MVA (MW). Zapotrzebowanie mocy czynnej, w szczycie zimowym, dla obszaru
województwa jest rzędu 1210 MW, przy generacji ze źródeł zlokalizowanych na obszarze
województwa – rzędu 120 MW. W szczycie obciążenia letniego zapotrzebowanie to wynosi ok. 780
MW przy generacji 130 MW. Zmienność obciążenia mocą czynną w ciągu doby jest znaczna
i w dolinie nocnej wynosi 65% obciążenia ze szczytu dziennego. Deficyt mocy czynnej pokrywany
jest przesyłem mocy przede wszystkim z kierunku Grudziądza i Dunowa liniami 400 kV, Jasińca
linią 220 kV oraz pracą elektrowni wodnej „Żarnowiec” w szczycie zapotrzebowania.
3. Linie 110; 15 i 0,4 kV. Ze stacji transformatorowo-rozdzielczych wyprowadzona jest sieć
linii 110 kV, które doprowadzają energię do Głównych Punktów Zasilających (GPZ), w których
następuje zamiana napięcia ze 110 kV na 15 kV. Z GPZ wyprowadzone są linie napowietrzne
i kablowe o napięciu 15 kV do Punktów Zasilających (PZ), w których następuje zmiana napięcia
na 0,4 kV i pod takim napięciem energia jest dostarczana odbiorcom. Linie te eksploatowane są
na terenie województwa przez dwie firmy dystrybucyjne: „ENEA” w Poznaniu, oddział
w Bydgoszczy na fragmencie włączonym z dawnego województwa bydgoskiego, oraz koncern
energetyczny „Energa” w Gdańsku działający na pozostałym obszarze województwa.

Cechy charakterystyczne systemu
Tabela V.29. Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej
Wyszczególnienie
2000
2004 *)
696,3
734,9
Odbiorcy w tysiącach
540,1
565,0
miasto
156,2
169,9
wieś
1416,9
1508,1
Zużycie energii [GWh]
w miastach
1082,0
1118,3
na wsi
334,9
389,8
Zużycie energii w gospodarstwach domowych
671,1
689,9
na 1 mieszkańca w województwie [kWh]
w miasta
728,6
753,4
na wsi
548,2
556,6
Zużycie energii w gospodarstwach domowych
bd
577,3
na 1 mieszkańca w kraju [kWh]
w miastach
bd
692,7
na wsi
bd
392,0
Zużycie energii – miejsce w kraju *)
6
6
Zużycie na 1 mieszkańca – miejsce w kraju *)
1
1
*) Wg informacji uzyskanych ze spółek dystrybucyjnych.

2000=100
105,5
104,6
108,8
106,4
103,4
116,4
102,8
103,4
101,5
-
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1.

Z energii elektrycznej korzysta 100% mieszkańców województwa.

2.

W Tabeli V.29 zestawiono dane dotyczące ilości odbiorców i zużycia energii elektrycznej.
Ilość odbiorców w latach 2000–2004 wzrosła o ok. 5,3%, w tym w miastach o ok. 4%, a na
wsi o ok. 8%. Natomiast zużycie w gospodarstwach domowych wzrosło o ok. 6%, w tym
w miastach nieco ponad 3%, a na wsi niecałe 3%. Zarówno w miastach jak i na wsi zużycie
energii w okresie ostatnich pięciu lat było niższe od przyrostu odbiorców.

3.

Województwo zajmuje 6 miejsce w kraju pod względem zużycia energii w gospodarstwach
domowych i 1 miejsce w zakresie jednostkowego zużycia energii.

Ocena funkcjonowania systemu
1.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną województwa jest w pełni zaspokajane poprzez jej
przesył z systemu krajowego i produkcję w źródłach lokalnych. Jednakże zachowanie
bezpieczeństwa energetycznego wymagałoby znacznego zwiększenia udziału źródeł
lokalnych w bilansie energetycznym województwa.

2.

Stan techniczny i funkcjonalny linii 110 kV jest dobry i bardzo dobry. Występują też
znaczne rezerwy przepustowości linii. Wyjątki stanowią:
− linie Nowy Dwór – Cedry – Gdańsk Błonia i EC Elbląg – Gdańsk Błonia, których stan
techniczny oceniany jest jako średni i wymagają one modernizacji.
− linia Błonia – Starogard Gd. (z linią Czarna Woda) – Kościerzyna (z linią Sierakowice)
– Kiełpino – Gdańsk 1. W warunkach normalnych poziom obciążeń jest znacznie wyższy
niż średnio w pozostałych elementach układu 110 kV, z konsekwencjami w postaci
wyższych strat i zróżnicowanego poziomu napięć. Sytuacje awaryjne lub przerwanie tego
ciągu w związku z wyłączeniami dla celów eksploatacyjnych stwarzają znaczne problemy z
zachowaniem warunków napięciowych i pewności zasilania. Wiąże się to z koniecznością
zmian zasilania w Czarnej Wodzie i wprowadzeniu ograniczeń poboru mocy.
− brak powiązania linią 110 kV między GPZ Brusy a GPZ Czersk znacznie ogranicza
pewność dostaw energii elektrycznej u odbiorców zasilanych z tych stacji. W przypadku
awarii linii 110 kV Kościerzyna – Brusy mogą wystąpić przejściowe zaniki zasilania oraz
długotrwałe niedotrzymanie parametrów napięciowych u odbiorców położonych w gminach
Brusy, Czersk, Chojnice. W przypadku awarii linii 110 kV Czarna Woda – Czersk mogą
wystąpić przejściowe zaniki zasilania oraz długotrwałe niedotrzymanie parametrów
napięciowych u odbiorców położonych w gminach Brusy, Czersk, Śliwice, Tuchola, Karsin.
Poprawa pewności zasilania ww. odbiorców wymaga wybudowania linii 110 kV Czersk –
Brusy (rozpoczęta realizacja).

3.

Układy sieci 15 kV oparte na liniach napowietrznych, stosowane w obszarach o większym
rozproszeniu zabudowy i odbiorców, wykazują często znaczną rozległość, przez co
odczuwa się w nich problemy z dotrzymaniem wymaganych parametrów napięciowych.
Wymaga to zagęszczenia sieci GPZ na niektórych obszarach. Istnieją też niewystarczające
przekroje zastosowanych w liniach przewodów roboczych oraz potrzeba ukształtowania
korzystniejszych układów linii średniego napięcia.
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4.

Najpoważniejszym problemem na sieciach kablowych jest niski poziom pewności zasilania
spowodowany złą jakością izolacji kabli. Przy dużej awaryjności linii kablowych, problemem
są trudności z lokalizacją uszkodzonych odcinków linii.

5.

Napowietrzne linie 15 kV zasilające głównie tereny wiejskie – trzony linii pracują
w układzie pierścieniowym otwartym ze stałym podziałem sieci, natomiast odgałęzienia
linii 15 kV do stacji transformatorowych wykonane są jako promieniowe. W przypadku
awarii na odgałęzieniu nie ma możliwości zasilania odbiorców do czasu usunięcia
uszkodzenia. Sieć napowietrzna niskiego napięcia pracuje jako promieniowa bez możliwości
przełączania zasilania z sąsiednich stacji transformatorowych, natomiast sieć kablowa
pierścieniowa umożliwia drugostronne zasilanie odbiorców.

6.

Udział energii odnawialnej w ogólnym bilansie energii jest niski i nie przekracza 4%.

1.6.5. Energetyka odnawialna
W województwie pomorskim wykorzystywano dotychczas przede wszystkim energię
rzek i biomasy, a pozostałe źródła w znikomym stopniu. Łączna produkcja odnawialnych źródeł
energii wynosiła 115 GWh, co stanowiło 3,6% ogółu energii elektrycznej wyprodukowanej na
terenie województwa11. Do szczególnych cech energetyki odnawialnej należy m.in. jej lokalny,
rozproszony charakter oraz niewielka emisja zanieczyszczeń.

Energetyka wodna
Potencjał energii wody jest w województwie wysoki, o czym decyduje dolny odcinek
Wisły. Nie będzie on jednak wykorzystywany, tak ze względów ekonomicznych jak i
ekologicznych. Potencjał energetyczny pozostałych rzek, charakteryzujących się odpowiednimi
spadkami i przepływami, jest w przeważającej części wykorzystany. Szczególną efektywnością
wyróżniają się w skali kraju m.in. rzeki Radunia i Słupia.
Energię odnawialną, tzn. wyprodukowaną w elektrowniach przepływowych, rzadziej
przyzaporowych o mocy do 5 MW, produkuje około 60 małych elektrowni wodnych. Wśród
nich 31 obiektów, przeważnie o większej mocy, to elektrownie zawodowe należące do czterech
spółek dystrybucyjnych PSE S.A. Łączna moc w nich zainstalowana wynosi około 29 MW.
Pozostałe to małe obiekty prywatne, wykorzystujące przeważnie dotychczasowe niszczejące
budowle hydrotechniczne. Nie posiadają one istotnego znaczenia dla funkcjonowania sieci
energetycznej. Część z nich pracuje wyłącznie na potrzeby właściciela. W fazie realizacji
znajdują się trzy kolejne niewielkie elektrownie o łącznej mocy kilkuset kW.

Energia biomasy
Największe nadzieje – na wykorzystanie jako odnawialnego źródła energii – wiązane są
z biomasą. Może być ona używana na cele energetyczne w procesach bezpośredniego spalania
biopaliw stałych (drewna, słomy), gazowych w postaci biogazu, lub przetwarzana na paliwa
ciekłe (olej, alkohol). W najbliższej perspektywie można się spodziewać znacznego wzrostu
zainteresowania wykorzystaniem biopaliw stałych – drewna i słomy.

11

Gospodarka paliwowo-energetyczna 2002, GUS, Warszawa 2003.
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Z lasów województwa pozyskiwane są duże ilości drewna opałowego, a z przetwórstwa
tartacznego i przemysłu celulozowo-papierniczego – drewna odpadowego. Drewno opałowe
pochodzi również z poboczy dróg, sadów oraz terenów zieleni w miastach. Ważnym źródłem
energii z biomasy jest słoma zbóż i rzepaku. Na uzyskanie wysokoenergetycznego źródła energii
odnawialnej pozwala produkcja biogazu z instalacji przeróbki odchodów i odpadów rolniczych,
oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów. Potencjał produkcyjny biogazu, pochodzący
przede wszystkim z ferm trzody chlewnej i drobiu, koncentruje się w powiatach: człuchowskim,
kartuskim, wejherowskim, kościerskim i słupskim.
Tabela V.30. Szacowane zasoby biomasy oraz wielkość energii możliwej do uzyskania z tych zasobów
w województwie pomorskim
Rodzaj paliwa energetycznego
Szacowane zasoby lub areał
Energia możliwa do uzyskania
drewno opałowe i odpadowe
450 tys. t/rok
4,8 mln GJ/rok
słoma
710 tys. t/rok
8,5 mln GJ/rok
rośliny energetyczne
148 tys. ha
26,9 mln GJ/rok
biogaz z ferm zwierzęcych
27,4 mln m3 metanu/rok
1,0 mln GJ/rok
Źródło: Regionalna strategia energetyki ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych, UMWP, Gdańsk 2004.

Na obszarze województwa uruchomiono szereg instalacji wykorzystujących drewno lub
słomę w kotłowniach lokalnych o łącznej mocy zainstalowanej około 60 MW (największy
udział ma powiat sztumski i słupski, a w dalszej kolejności chojnicki i człuchowski). W gminie
Przechlewo zrealizowano w 2005 roku pierwszą w Polsce (na tak dużą skalę) biogazownię
rolniczą. Uruchomiony przez Spółkę POLDANOR S.A. obiekt w Pawłówku może produkować
około 790 000 m3 biometanu/rok, przy wykorzystaniu gnojowicy pochodzącej z fermy trzody
chlewnej oraz odpadów z ubojni zwierząt. Elektrownie biogazowe o łącznej mocy około 1,1 MW
działają na składowiskach odpadów w Szadółkach koło Gdańska, Bierkowie koło Słupska i Bądkach
koło Kwidzyna. Zebrane doświadczenia pozwolą w przyszłości na rozszerzenie kolejnych wdrożeń.

Energetyka wiatrowa
Korzystne warunki klimatyczne w pasie nadmorskim przyczyniły się dotychczas do
powstania na terenie województwa pomorskiego ośmiu elektrowni wiatrowych. Są one
zlokalizowane w gminach: Gniewino, Puck, Choczewo i Szemud. Całkowita moc zainstalowana
w przyłączonych do sieci profesjonalnych elektrowniach wiatrowych wynosiła w 2004 roku
2,1 MW. Udział elektrowni wiatrowych w bilansie energetycznym województwa jest znikomy
i nie przekracza 0,2%.
Z uwagi na uprzywilejowaną pod względem zasobów energetycznych wiatru pozycję
wybrzeża Morza Bałtyckiego, a także dużą podaż rozległych terenów popegeerowskich
o stosunkowo jednorodnej strukturze własnościowej, w województwie pomorskim obserwuje się
wzrost zainteresowania inwestorów tą gałęzią energetyki. W perspektywie do 2010 roku
przewiduje się, iż wielkość mocy zainstalowanej może wzrosnąć nawet do 600–700 MW.
Inwestycje o tej mocy uzyskały w zakładach energetycznych Gdańska, Słupska i Elbląga
warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wysokiego lub średniego napięcia.
Natomiast planowana elektrownia wiatrowa o mocy 100 MW na Morzu Bałtyckim na
wysokości Karwi została zakwestionowana przez ministra środowiska, ze względu na kolizję
z ochroną obszarów wyznaczonych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
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Tabela V.31. Podstawowe dane o elektrowniach wiatrowych przyłączonych do sieci w woj. pomorskim w 2004 r.
Moc zainstalowana [kW]
Rok
Ilość
L.p. Lokalizacja
uruchoTyp turbiny
jednostkowa
całkowita turbin mienia
1
Swarzewo
95
95
1
1991
Folkecenter
gm. Puck
2
Lisewo
150
150
1
1991
NTK 25/150, Nordtank, Dania
gm. Gniewino
3
Starbienino
250
250
1
1997
N-29, Nordex, Dania-Niemcy
gm. Choczewo
4
Swarzewo II
600
1200
2
1997
TW-600, Tacke, Niemcy
gm. Puck
5
Zwarcienko
160
320
2
2001
EW-160, Nowomag S.A. Polska
gm. Choczewo
6
Kielno-Bożanka
55
55
1
Przyłączono do sieci 0,4
gm. Szemud
Źródło: dawna ENERGIA Gdańska Kompania Energetyczna Spółka Akcyjna w Gdańsku.

W gminach województwa pomorskiego przystąpiono w latach 2001–2005 do
opracowania szeregu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, umożliwiających
lokalizację farm (parków) wiatrowych przede wszystkim w powiatach słupskim (gminy: Ustka,
Kobylnica, Główczyce i Słupsk), lęborskim (zwłaszcza w gminie Wicko) i wejherowskim
(gminy Choczewo, Gniewino i Łęczyce). Przewiduje się je również w planach miejscowych
gmin: Puck, Potęgowo, Sztutowo, Przechlewo i Miastko. Z informacji uzyskanych w starostach
powiatowych wynika, że do połowy 2005 roku wydano pozwolenia na budowę około 100 turbin
wiatrowych o łącznej mocy ponad 170 MW. Jesienią 2005 r. w gminie Gniewino rozpoczęto
budowę pierwszej w województwie pomorskim farmy wiatrowej „Lisewo” o mocy 8,4 MW.
Będzie ją stanowić 14 siłowni o mocy 0,6 MW każda.

1.7. Telekomunikacja
Dla zagospodarowania przestrzennego istotne znaczenie mają dwa elementy systemu
telekomunikacji: telefonia przewodowa (stacjonarna) oraz radiolinie. Mają one implikacje
przestrzenne w skali ponadlokalnej, związane przede wszystkim z lokalizacją urządzeń
infrastruktury łączności niezbędnej do ich funkcjonowania. Pozostałe elementy systemu
telekomunikacji, takie jak: telefonia komórkowa i szeroko pojęta informatyzacja jednostek
osadniczych, aczkolwiek również angażują przestrzeń, pomimo globalnego zasięgu usług,
czynią to w skali lokalnej. Maszty przekaźnikowe telefonii komórkowej lokalizowane są na
obszarach konkretnych jednostek administracyjnych, także przewody światłowodowe służące do
przesyłu różnych informacji (powszechny dostęp do Internetu, sygnał radiowy i telewizyjny,
monitoring ulic i urządzeń komunalnych itp.) obsługują poszczególne jednostki administracyjne.
Łączność tego ostatniego typu, jeżeli będzie organizowana pomiędzy jednostkami osadniczymi
(np. w skali powiatów), odbywać się będzie za pomocą fal radiowych nieangażujących
zagospodarowania przestrzeni. Dostęp do telefonu mają wszyscy, których na to stać. W miastach
dotyczy to zarówno telefonii przewodowej (stacjonarnej), jak i komórkowej. Na obszarach
wiejskich, gdzie gęstość kabli telefonicznych i central jest wielokrotnie niższa niż w miastach,
odnosi się to przede wszystkim do telefonii komórkowej.
Analizę ograniczono do prezentacji systemu telefonii przewodowej związanej
z wykorzystaniem przestrzeni. System telekomunikacyjny województwa stanowi fragment
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systemu krajowego, ten zaś poprzez łącza kablowe i satelitarne włączony jest do globalnego
systemu obejmującego praktycznie wszystkie zamieszkałe obszary kuli ziemskiej. Infrastrukturę
telekomunikacyjną tworzą:
−

urządzenia komutacyjne, tzw. „centrale”, pracujące na określonym obszarze, powiązane
siecią łącz z centralami nadrzędnymi – w województwie pomorskim występują trzy
obszary: Bydgoszcz, Gdańsk i Słupsk,

−

sieci dostępowe składające się z kabli magistralnych, rozdzielczych i abonenckich,
łączących centrale,

−

sieci transportowe, które stanowią urządzenia teletramisyjne, przenoszące do central ruch
generowany przez abonentów.

W systemie rozróżnia się dwie warstwy: międzystrefową (obejmującą obszar kraju)
i międzynarodową oraz lokalną. Wyróżnić należy przebiegającą przez północną oraz
południowo-wschodnią część województwa sieć kablową światłowodową w relacji: Kopenhaga
– Słupsk –Gdańsk – Elbląg – Warszawa – południe Europy. Pozwala ona na powiązanie obszaru
województwa z cyfrową siecią międzynarodową.
Stan systemu na obszarach miejskich jest zadowalający. Na terenach wiejskich,
pomimo znaczącej poprawy, dostępność połączeń stacjonarnych nie osiągnęła poziomu
zadowalającego – jest trzykrotnie niższa niż na obszarach miejskich. Podstawową barierą
techniczną jest niewystarczająca infrastruktura na poziomie sieci dostępowej. Wiele central
wymaga wymiany na nowoczesne, o zwiększonej pojemności. Połączone to powinno być
z wymianą sieci napowietrznych na kablowe światłowodowe, które umożliwią korzystanie
z proponowanych nowych usług telekomunikacyjnych.
Istnieją przesłanki rokujące zdecydowaną poprawę sytuacji, a związane to jest
z ostateczną likwidacją monopolistycznej pozycji Telekomunikacji Polskiej S.A. i wejściem na
rynek – w stopniu znacznie szerszym niż ma to miejsce obecnie – konkurencyjnych operatorów.

2. Tereny zamknięte
Program rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2005–2010 określa zasadnicze kierunki
zmian w Siłach Zbrojnych, dostosowując jednocześnie ich organizację i strukturę do standardów
NATO. Przygotowanie infrastruktury SZ RP do integracji z NATO realizowane jest według
Programu Inwestycji NATO na rzecz Bezpieczeństwa (Security Investment Programme – NSIP)
oraz modernizację tych elementów infrastruktury, które będą zabezpieczać realizację zadań
Polski jako państwa gospodarza HNS – Host Nation Suport. Priorytetowymi obszarami
infrastruktury wojskowej, które jako pierwsze dostosowane będą do wymagań NATO, są:
−

systemy łączności i informatyki;

−

systemy dowodzenia i kierowania obrony powietrznej;

−

infrastruktura związana ze wsparciem dla sił reagowania NATO (lotniska, porty, składnice
MPS itp.);

−

obszary infrastruktury szkoleniowej.
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W ramach realizowanego przez NATO Programu Inwestycji w Dziedzinie
Bezpieczeństwa, na obszarze województwa pomorskiego zaplanowano, a w niektórych
wypadkach przystąpiono do budowy obiektów infrastruktury wojskowej przewidzianej do
bezpośredniej współpracy z NATO. Harmonogram zadań NSIP przewidzianych do realizacji do
2008 r. obejmuje:
−

modernizację baz lotniczych w Malborku;

−

budowę obiektu systemu dowodzenia OP we Władysławowie;

−

modernizację bazy morskiej w Gdyni.

Inwestycje te, jako istotne z punktu widzenia strategicznego, wymagają umiejscowienia
ich w procedurze planowania zagospodarowania przestrzennego województwa, z uwzględnieniem
regulacji przepisów o ochronie informacji niejawnych. W związku z tym na podstawie art. 4 ust.
2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne12 ustalono, że wszystkie
tereny jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej są terenami zamkniętymi, tj.
terenami zastrzeżonymi ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa 13.
W myśl przepisów ustawy z dn. 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji
niejawnych14, w celu ochrony informacji, których ujawnienie mogłoby spowodować szkodę dla
prawnie chronionych interesów jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej,
ustawodawca ograniczył wpływ i swobodę działania na terenach zamkniętych do ściśle
określonych organów – o czym mówi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym15. Art. 39 ust. 3 pkt. 7 tej ustawy określa jako obowiązek
przedstawienia w aktualizowanym planie zagospodarowania przestrzennego województwa oraz
planie zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego przebiegu granic terenów
zamkniętych i ich stref ochronnych. Procedura ta ma zapewnić warunki bezkolizyjnego
funkcjonowania obiektów i urządzeń związanych z obronnością kraju, ze względu na
specyficzny charakter nieruchomości wojskowych, wynikający m.in. z konieczności ich
ochrony, uniemożliwienia penetracji, podsłuchu i zakłóceń pracy.
Zapewnienie warunków bezpiecznego, niezakłóconego, czy też bezkolizyjnego
funkcjonowania obiektów wojskowych i cywilnych w aspekcie udziału sił zbrojnych
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powinno być postrzegane w szczególności
poprzez ustanowienie stref ochronnych obiektów wojskowych. Sposób uwzględnienia
w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa określa
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 maja 2004 r.16, gdzie w § 5 potrzeby obronności
i bezpieczeństwa państwa w planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia
się, określając w szczególności:
a)

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

b) obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary metropolitalne;

Dz.U. 2000, Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.
Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 0-11/MON z dnia 28 grudnia 2000 r. z późn. zm.
14
Dz.U. 1999, Nr 11, poz. 95 z późn. zm.
15
Dz.U. 2003, Nr 80, poz. 717 z późn. zm.
16
Dz.U. 2004, Nr 125, poz. 1309.
12
13
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c)

obszary wsparcia;

d) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi;
e)

granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

f)

obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin;

g) obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym.
Dodatkowo w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie
określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa
państwa17 wymienia się nieruchomości wykorzystywane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej
Polskiej i wojska państw sojuszniczych, instytucje wojskowe, ochrony państwa, Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, oraz Służby Więziennej:
a)

na cele sztabowe i administracyjne;

b) do zbiorowego i tymczasowego zakwaterowania żołnierzy pełniących czynną służbę;
c)

na cele magazynowe i techniczno-usługowe;

d) pod obiekty gospodarczo-eksploatacyjne i inne urządzenia infrastruktury;
e)

pod obiekty szkoleniowe, poligony, place ćwiczeń i strzelnice;

f)

na nabrzeża, porty wojenne oraz pod urządzenia portowe Marynarki Wojennej i Straży
Granicznej;

g) na porty i przystanie żeglugi śródlądowej, którym odrębne przepisy nadają znaczenie
obronne;
h) wykorzystywane przez przedsiębiorstwa państwowe oraz jednostki i ośrodki badawczorozwojowe, dla których Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw
wewnętrznych jest organem założycielskim, realizujące zadania na rzecz obronności
i bezpieczeństwa państwa;
i)

na siedziby sądów, prokuratur oraz zakładów poprawczych;

j)

na zakwaterowanie osób skazanych i tymczasowo aresztowanych oraz osób odosobnionych,
o których mowa w przepisach o stanie wyjątkowym;

k) na zakwaterowanie uchodźców, azylantów, a także osób podlegających wydaleniu;
l)

pod obiekty łączności radiowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

m) pod obiekty kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia ruchu lotniczego;
n) pod obiekty zbiorników wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów
i ochronie przed powodzią oraz stopni wodnych, a także pod stałe urządzenia służące do
dokonywania przewozów międzybrzegowych;
o) nieruchomości pod drogami publicznymi, liniami kolejowymi oraz liniami i obiektami
łączności, którym odrębne przepisy nadają znaczenie obronne;
p) nieruchomości pod wojskowymi bocznicami kolejowymi.
Na terenie województwa pomorskiego znajdują się tereny zamknięte, które ustanowione
zostały decyzjami:
17

Dz.U. 2004, Nr 207, poz. 2107.
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1.

Ministra Obrony Narodowej, Decyzja Nr 0-11/ z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie
ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej;

2.

Komendanta Głównego Straży Granicznej, Decyzja Nr 17 i 18 z 7 stycznia 2002 r.
w sprawie ustalenia terenu zamkniętego (Dz.Urz. KGSG z dnia 15 lutego 2002 r.);

3.

Komendanta Głównego Policji, Decyzja Nr 174 z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
ustalenia terenu zamkniętego;

4.

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Decyzja Nr 42 z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów
zamkniętych, wraz z decyzjami Ministra Infrastruktury zmieniającymi ww. decyzję: Nr 19
z dnia 10 marca 2004 r., Nr 143 z dnia 27 września 2004 r.

Przebieg granic terenów zamkniętych w województwie pomorskim prezentuje Rys. V.12.

PODSUMOWANIE:
Ponad 3/4 ludności województwa pomorskiego jest obsługiwane przez oczyszczalnie
ścieków. Wszystkie miasta województwa są skanalizowane oraz wyposażone w oczyszczalnie
ścieków. Wśród oczyszczalni miejskich 95,5% to obiekty typu biologicznego i z podwyższonym
usuwaniem biogenów.
Stopień skanalizowania gmin wiejskich jest znacznie niższy. Wzrostowi konsumpcji
wody z wodociągów grupowych nie zawsze towarzyszy adekwatny rozwój systemów
kanalizacyjnych, zakończonych odpowiednio sprawnymi oczyszczalniami ścieków. O ile odsetek
ludności korzystającej z sieci wodociągowej wynosi w miastach 97,2% (w Polsce 94,4%), to
wskaźnik ten na obszarach wiejskich wynosi 79,6%, a w gospodarstwach rolnych tylko ok. 70%.
W przypadku ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej dysproporcja jest znacznie większa
i wynosi odpowiednio 92% (miasto) oraz 32% (wieś).
Gospodarka odpadami komunalnymi na Pomorzu polega głównie na ich unieszkodliwianiu
poprzez składowanie, często w miejscach niedostosowanych do obowiązujących przepisów.
Stanowi to silne zagrożenie dla wszystkich komponentów środowiska. Na terenie województwa
działają 63 składowiska odpadów.
Północno-wschodnia część województwa pomorskiego wraz z Półwyspem Helskim,
a także doliny rzek Przymorza, narażone są na duże niebezpieczeństwo powodzi. Największe
zagrożenie znacznych przestrzeni i ludności oraz możliwość dużych strat materialnych
występuje na Żuławach i w dolinie Wisły. Może tam dochodzić do kumulacji różnych przyczyn
wywołujących powodzie opadowe, roztopowe, zatorowe i sztormowe. Ich skutkiem mogą być
podtopienia, powodzie i topiele, kiedy woda nie może w naturalny sposób ustąpić z zalanych
obszarów. Największe zagrożenie stanowią wody Wisły w przypadku przerwania lewego wału
przeciwpowodziowego.
W gospodarce energetycznej główny problem stanowi niezadowalający stan
rozdzielczych sieci średniego i niskiego napięcia, a także urządzeń do jego transformacji na
terenach wiejskich, wysoka awaryjność linii kablowych, a także wysoki udział źródeł o niskiej
sprawności, wykorzystujących węgiel do produkcji energii cieplnej.

165

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

LITERATURA:
1.

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu
6 września 2005 roku.

2.

Narodowy Spis Powszechny z 2002 r.

3.

Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2001, US, Gdańsk 2001.

4.

Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2002, US, Gdańsk 2002.

5.

Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2003, US, Gdańsk 2003.

6.

Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2004, US, Gdańsk 2004.

7.

Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2005, US, Gdańsk 2005.

SPIS RYSUNKÓW:
Rys. V.1. Zaopatrzenie w wodę – sieci wodociągowe.
Rys. V.2. Zaopatrzenie w wodę – zużycie wody.
Rys. V.3. Zaopatrzenie w wodę – korzystający z sieci wodociągów.
Rys. V.4. Gospodarka ściekowa – oczyszczalnie.
Rys. V.5. Gospodarka ściekowa – ścieki odprowadzone.
Rys. V.6. Gospodarka ściekowa – sieci kanalizacyjne.
Rys. V.7. Gospodarka ściekowa – korzystający z sieci kanalizacji.
Rys. V.8. Gospodarka ściekowa – ludność korzystająca z oczyszczalni.
Rys. V.9. Gospodarka odpadami – składowiska.
Rys. V.10. Zaopatrzenie w gaz i paliwa płynne.
Rys. V.11. Zaopatrzenie w energię elektryczną i w ciepło.
Rys. V.12. Tereny zamknięte.
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CZĘŚĆ VI – Ludność, sieć osadnicza i infrastruktura społeczna
(Barbara Lewicka, Jaromar Łukowicz, Iwona Markešić, Jakub Pietruszewski)

1. Ludność – rozmieszczenie i procesy demograficzne
1.1. Rozmieszczenie przestrzenne
Województwo pomorskie w dniu 31.12.2004 roku zamieszkiwało 2.189.419 osób.
Stanowiło to 5,7% ogółu ludności Polski (ósma pozycji w kraju). Szóstą pozycję z wynikiem
120 osób/km² region zajmuje pod względem gęstości zaludnienia, mimo że jest to mniej od
średniej krajowej (122 osoby/km²).
W latach 2000-2004 liczba ludności województwa wzrosła o ok. 1% – z 2.166 tys. do
2.189 tys. Stosunkowo niewielki dodatni przyrost rzeczywisty ludności wynika przede
wszystkim z utrzymującego się w tym okresie dodatniego przyrostu naturalnego oraz dodatniego
salda migracji. Przyrost naturalny w roku 2000 w województwie wyniósł +2,4‰, w roku 2004
spadł do poziomu +2,0‰.
Województwo utrzymywało czwartą pozycję, jeśli chodzi o saldo migracji, które
w roku 2000 wyniosło +0,2‰, a w roku 2004 wzrosło do +0,5‰. W latach 2000–2004
województwo utrzymało swą wysoką pozycję w poziomie urbanizacji. Wskaźnik urbanizacji,
choć spadł do 67,5% w roku 2000 z 68,4% w roku 2004, to utrzymywał się na wysokiej czwartej
pozycji w kraju, po województwach: śląskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim.

Przyrost naturalny
W analizowanym okresie największy przyrost naturalny (ponad 10 na 1000 mieszkańców)
odnotowano w gminach wiejskich środkowej części województwa: Stężyca, Chmielno, Somonino
i Nowa Karczma. Ujemny przyrost naturalny wystąpił w miastach: Gdańsk, Gniew, Gdynia, Łeba,
Pelplin, Słupsk, Sopot i Ustka oraz w gminach wiejskich: Konarzyny, Miłoradz, Osieczna, Osiek,
Stegna, Suchy Dąb i Sztutowo.
Charakterystycznym zjawiskiem dla województwa pomorskiego jest stagnacja populacji
miast. Współczynnik dynamiki demograficznej 1 dla miast wyniósł 1,07 w roku 2004
i w stosunku do roku 2000 spadł o 0,01 co oznacza, że w miastach prosta zastępowalność
pokoleń jest zagrożona – zbliża się do poziomu stagnacji. Niepokojącym zjawiskiem jest
tendencja „starzenia się” ludności miast będących najważniejszymi ośrodkami województwa, tj.

Współczynnik dynamiki demograficznej – stosunek liczby lub współczynnika urodzeń do liczby lub współczynnika
zgonów w danym okresie czasu. Wartość mniejsza od jedności oznacza malejący przyrost naturalny, brak występowania
zastępowalności pokoleń i starzenie się badanej populacji, jeżeli jest równa 1 – wówczas badana populacja nie ulega
zmianie, jeżeli jest większa od jedności, wówczas zapewniona jest prosta zastępowalność pokoleń;
1
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Gdańska, Gdyni, Sopotu i Słupska. Zjawisko prostej zastępowalności pokoleń (o współczynniku
od 2 do 3,5) charakterystyczne jest dla gmin wiejskich środkowo-północnej części województwa.

Migracje
Jak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego 2002 (NSP 2002), większość
ludności województwa (54%) nie zmieniła miejsca zamieszkania, co oznacza, że mieszka w swej
miejscowości od urodzenia. Największy odsetek ludności zamieszkałej od urodzenia występuje
w powiatach: kościerskim 66%, kartuskim 65%, chojnickim 64%; najmniejszy natomiast
w Sopocie – 35%. Dominowały migracje wewnętrzne, gdyż zmiany miejsca zamieszkania
odbywały się głównie w granicach kraju, a tylko nieco ponad 2% dotyczyło zagranicy2.
Do roku 1995 utrzymywał się ujemny współczynnik salda migracji ogółem, który
wynosił -0,2‰ (Tabela VI.1). Gminy wiejskie były obszarami odpływu ludności, w niektórych
(Dzierzgoń, Gardeja, Malbork, Stare Pole, Stary Targ) saldo przekroczyło 20‰, zaledwie
w kilkunastu przeważał napływ migracyjny, m.in. gminach w graniczących z Gdańskiem
(Kolbudy, Żukowo) i z Gdynią (Kosakowo), ponadto w gminach Kaliska, Osieczna, Kartuzy,
Kościerzyna, Luzino. W miastach natomiast w 1990 r. współczynnik przyrostu migracyjnego
(salda migracji na 1000 ludności) był dodatni (+3,3‰), a w Redzie osiągnął niebywałą wielkość
aż +166‰, co, między innymi, należy tłumaczyć napływem ludności do nowych osiedli
mieszkaniowych (oddawanych w tym czasie do użytku) dla pracowników budowanej w latach
80. elektrowni jądrowej w niedalekim Żarnowcu. W drugiej połowie lat 90. podstawowe
parametry migracyjne w województwie uległy wyraźnej zmianie, a saldo migracji na 1000
ludności przyjęło wartość +0,3‰.
Tabela VI.1. Współczynniki migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały
w województwie pomorskim w l. 1990–2004
Ogółem
Lata

napływ

odpływ

Wieś

Miasto
saldo

napływ

odpływ

saldo

napływ

odpływ

saldo

3,3
-0,1
-0,4
0,0
-0,4
0,0
0,7
-1,4
-1,7

16,2
13,8
14,7
14,7
13,7
12,3
14,7
17,5
18,7

25,0
14,3
12,9
13,3
12,3
11,0
12,1
13,1
12,7

-8,8
-0,5
1,8
1,4
1,4
1,3
2,6
4,4
6,0

na 1000 ludności
1990
1995
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

17,2
12,3
12,3
13,0
11,9
11,3
12,5
13,9
14,5

17,4
12,5
12,0
12,5
11,7
10,9
12,2
13,4
13,6

-0,2
-0,2
0,3
0,5
0,2
0,4
0,3
0,5
0,9

17,6
11,6
11,2
12,2
11,1
11,0
11,6
12,2
12,4

14,3
11,7
11,6
12,2
11,5
11,0
12,3
13,6
14,1

Opracowanie własne na podstawie roczników statystycznych woj. pomorskiego z lat 1998–2004.

W aspekcie przestrzennym zarysowały się zasadnicze zmiany obszarów napływowych
i odpływowych. Saldo migracji zaczęło maleć, przyjmując wartości ujemne w ponad połowie
miast, w przeciwieństwie do obszarów wiejskich, które stawały się obszarami napływu
migracyjnego. Były to przeważnie gminy wiejskie otaczające miasta największe i niektóre
średniej wielkości. Stawały się one terenami wzmożonej suburbanizacji, gdyż wzrosła ich
atrakcyjność osiedleńcza. Wokół Trójmiasta zaczął tworzyć się pierścień podwyższonego
2

Studium migracji w województwie pomorskim, red. J. Skupowa, DRRiP 2005, maszynopis.
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napływu, efekt sukcesywnie rosnącej atrakcyjności migracyjnej strefy podmiejskiej. W Gdańsku
i Sopocie w latach 1990–2003 utrzymywało się ujemne saldo migracji, wyjątek stanowiła
Gdynia z saldem dodatnim. Już w 2002 r. w gminach wiejskich Kolbudy, Żukowo, Pruszcz
Gdański (graniczących z Gdańskiem) i w gminach wiejskich Szemud i Wejherowo (graniczących
z Gdynią) współczynnik salda migracji był wysoki i wahał się od +13,1‰ w gminie Szemud do
+31,8‰ w gminie Kolbudy. W Słupsku w 1990 roku saldo było dodatnie i wysokie (+7‰), ale
od połowy lat 90. już stale ujemne (-1,7‰), przez co miasto utraciło swoją pozycję w grupie
miast stutysięcznych. Również z niektórych ośrodków subregionalnych: Malborka, Lęborka,
Starogardu Gdańskiego, Chojnic, ludność – zwłaszcza bardziej zamożna – zaczęła przemieszczać
się do otaczających te miasta gmin wiejskich. Główne obszary odpływowe w województwie
uległy dość znaczącej zmianie. Odpływ ludności z gmin wiejskich zachodniej części województwa
należy tłumaczyć relatywnie niską atrakcyjnością tych terenów dla możliwości poprawy jakości
życia mieszkańców. Zróżnicowanie przestrzenne parametrów migracji w województwie w latach
2000–2004 przedstawia Rys. VI.1.

Zmiany liczby ludności w gminach
W latach 2000–2004 w części miast nastąpiło zmniejszenie liczby ludności, i tak
spadek zaludnienia w roku 2004 w stosunku do roku 2000 powyżej 0,5% ludności zanotowano
w: Helu (94,7); Sopocie (96,2); Nowym Stawie (97,2); Miastku (97,3); Kępicach (97,8);
Debrznie (98,0); Sztumie (98,0); Gniewie (98,2); Starogardzie Gdańskim (98,4); Kartuzach (98,5);
Słupsku (98,8); Bytowie (98,8); Łebie (98,9); Ustce (99,1); Pelplinie (99,2); Gdańsku (99,2);
Czarnem (99,2); Nowy Dworze Gdańskim (99,4) Rys. VI.2.
Najwyższy wzrost ludności w roku 2004 w stosunku do roku 2000 miał miejsce
w miastach: Żukowie (106,9); Krynicy Morskiej (106,5); Redzie (105,9); Pruszczu Gdańskim
(105,5); Skarszewach (104,8); Rumi (103,6); Jastarni (102,3); Władysławowie (102,2).
W pozostałych miastach liczba mieszkańców utrzymała się na niezmienionym poziomie lub
wzrosła poniżej 2%.
Najwyższy wzrost ludności wiejskiej w latach 2000–2004 wystąpił w powiatach
sąsiadujących z Trójmiastem:
−

powiat pucki – 103,7%; w tym gminy: Kosakowo – 115,5% i Puck – 106,2%;

−

powiat kartuski – 105,3%; w tym gminy: Żukowo – 112,0%; Przodkowo 105,9%; Kartuzy
106,6%; Somonino 104,9% i Stężyca 105,2%;

−

powiat wejherowski – 104,5%, w tym gminy: Wejherowo – 115,5%, Szemud – 111%
i Luzino – 108,8%;

−

powiat gdański – 106,8%, w tym gminy: Pruszcz Gd. – 110,9%, Kolbudy Górne – 115,4%
i Pszczółki 105,4%.

Największy spadek liczby ludności wiejskiej miał miejsce w powiatach:
−

malborskim – 99,7%; w tym w gminach: Nowy Staw – 99,3%; Mikołajki Pomorskie –
99,4% i Stary Dzierzgoń – 98,9%;

−

człuchowskim – 99,8%; w tym w gminach: Rzeczenica – 99,4%; Czarne – 99,1% i Debrzno
– 99,0%.
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Gęstość zaludnienia
Zróżnicowanie rozmieszczenia ludności3 województwa pomorskiego przedstawiają
dane dotyczące gęstości zaludnienia. Średnia gęstość zaludnienia w województwie pomorskim
wynosi 120 osób/1 km² (Polska – 122 osoby/1 km²). W przekroju gmin zróżnicowanie średnich
gęstości zaludnienia jest bardzo duże – od 2.727 do 13 osób na 1 km² (Rys. VI.3).
Wysoka gęstość zaludnienia – ponad 1000 osób/1km² występuje w miastach na prawach
powiatu: Sopocie 2.356 osób/km²; Słupsku 2.295 osób/km²; Gdyni 1.854 osób/km²; Gdańsku
1.728 osób/km² oraz w większości (ok. 70%) miast. Najwyższą zanotowano w mieście Tczew –
2.727 osób na km². Obszar województwa pomorskiego charakteryzuje się również stosunkowo
wysoką gęstością zaludnienia – od 70 do 150 osób na km² – na obszarach gmin położonych
w sąsiedztwie aglomeracji trójmiejskiej (gm. Pszczółki 150 os./km²) oraz wzdłuż dróg krajowych
nr 22 i nr 1. Zdecydowanie niską gęstością zaludnienia w porównaniu do pozostałej części
województwa – od 10 do 30 osób na km² – charakteryzują się obszary gmin należących do
powiatów człuchowskiego i bytowskiego.

1.2. Struktura etniczna ludności
Wyniki NSP 2002 wykazały, że 96,4% (2.101,3 tys.) ludności mieszkającej
w województwie pomorskim wskazało Polskę jako kraj swego urodzenia, 2,1% (45,7 tys.)
urodziło się za granicą, a w przypadku pozostałych 1,5% ludności (32,9 tys.) kraj urodzenia nie
został ustalony. Oprócz Polski ponad 110 krajów zostało wymienionych jako miejsce urodzenia
mieszkańców województwa. Spośród 45,7 tys. osób urodzonych poza granicami Polski prawie
93% urodziło się w siedmiu krajach:
Tabela VI.2. Miejsce urodzenia mieszkańców województwa pomorskiego poza granicami Polski

kraj

%

Ukraina
24,3
Litwa
22,4
Białoruś
20,4
Niemcy
13,5
Rosja
8,5
Francja
2,5
pozostałe
8,4
Opracowanie na podstawie: Ludność. Stan oraz struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna.
Województwo Pomorskie, US, Gdańsk 2003.

Uzyskane w spisie wyniki wskazują na dużą – w skali kraju – różnorodność społeczności
narodowościowych, etnicznych czy nawet etniczno-regionalnych. Spis wykazał, że Polska jest
krajem jednorodnym etnicznie, pomimo współistnienia wielu grup deklarujących swoją odrębność.
W województwie pomorskim, jak wykazują wyniki spisu, 2.123,8 tys. mieszkańców, czyli
97,4% ogólnej liczby ludności województwa, zadeklarowało swoją narodowość jako polską
(w kraju 96,7%). Przynależność do narodowości innej niż polska zadeklarowało 12,5 tys. osób,
co stanowi 0,6% (kraju – 1,2%). W odniesieniu do 43,6 tys. osób (2,0%) nie zdołano ustalić
przynależności narodowej.

3

Stan w dniu 31 grudnia 2004 r. Źródło: GUS Bank Danych Regionalnych.
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Wśród deklaracji narodowościowej, jakie najczęściej były wymieniane w odpowiedziach
osób spisywanych, pojawiały się – poza polską – narodowość: kaszubska – 4,9 tys. osób,
ukraińska – 3,0 tys. osób, niemiecka – 2,3 tys. osób. W dalszej kolejności występują grupy
narodowościowe lub inne społeczności, takie jak: Rosjanie, Romowie, Białorusini, Grecy,
Amerykanie, Wietnamczycy, Litwini, Anglicy i Włosi.

1.3. Struktura płci i wieku
Struktura wieku ludności w krótkim okresie czasu, jaki prezentowany jest w niniejszym
raporcie, nie uległa głębokim przeobrażeniom. Opierając się jednak na wynikach spisów
powszechnych z roku 2002 i 1988 można zauważyć znaczne zmiany w zakresie struktury wieku
ludności, wynikające z przesuwania się w coraz to wyższe grupy wiekowe wyżów i niżów
demograficznych. W latach 2000–2004 liczba osób w wieku do 17 lat spadła o 64 tys., natomiast
liczba ludności w wieku produkcyjnym (18–64 lat) zwiększyła się o 68 tys. osób. W tym samym
okresie liczba ludności w wieku poprodukcyjnym wzrosła o 18 tys.
70
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63,9

63,4

62,4

61,4

50
w
%

40
30
20
10

25,5

24,2
13,1

23,0

22,3
13,8

13,6

13,4

0
2000
przedprodukcyjny (0-17 lat)

2002

2003

produkcyjny (18-64 lata)*

2004

poprodukcyjny (65 lat i więcej)**

* kobiety 18-59 lat, ** kobiety 60 lat i więcej
Wykres VI.1. Stan i struktura ludności według wieku w roku 1988 i 2002.
Opracowanie na podstawie: Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego, US, Gdańsku 2005.

Podstawowy wpływ na liczebność grupy osób w wieku przedprodukcyjnym miała
zmniejszająca się z roku na rok liczba urodzeń żywych, a także osiągnięcie pełnoletności przez
osoby urodzone w pierwszej połowie lat 80., tj. w okresie ostatniego wyżu demograficznego
Największy odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym odnotowano (na podstawie
danych Narodowego Spisu Powszechnego 2002) w powiatach: kartuskim (31,4%), bytowskim
(29,2%), kościerskim (28,6%) i sztumskim (28,3%), a najniższy w miastach na prawach
powiatu: Sopocie (15,7%), Gdańsku (18,6%), Gdyni (19,0%) i Słupsku (21,0%).
Miasta charakteryzowały się w roku 2002 zdecydowanie wyższym odsetkiem osób
w wieku produkcyjnym od średniej wojewódzkiej (62,3%): Gdańsk i Słupsk (po 65,1%), Gdynia
(64,7%) i Sopot (62,5%); a najniższym – powiaty: kartuski (57,9%), kościerski (59,5%),
chojnicki (59,8%) i bytowski (59,9%).
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Najwyższy odsetek osób w wieku poprodukcyjnym wystąpił w dużych miastach:
Sopocie (21,8%), Gdańsku i Gdyni (po 16,2%) oraz w Słupsku (14,0%); a najniższe w powiatach:
gdańskim (10,6%), wejherowskim (10,7%), kartuskim (10,8%), bytowskim i puckim (po 11,0%).

1.4. Poziom wykształcenia
Badaniem poziomu wykształcenia w czasie NSP 2002 w województwie pomorskim
objęte zostało 1.830,7 tys. osób w wieku 13 lat i więcej.
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podstawowe
nieukończone
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Wykres VI.2. Struktura i zmiany poziomu wykształcenia ludności w latach 1988-20024.
Opracowanie własne na podstawie: NSP – Raport z wyników: Ludność. Stan oraz struktura demograficzna
i społeczno-ekonomiczna. Województwo pomorskie, Tabl. 19 (23), US, Gdańsku, s. 139.

W okresie 1988–2002 poziom wykształcenia ludności województwa pomorskiego
wyraźnie wzrósł (Wykres VI.2.). Odsetek osób z wykształceniem ponadpodstawowym
zwiększył się z 59,1% w roku 1988 do 66,33% w roku 2002. Obserwuje się tendencję
wzrostową odsetka osób z wykształceniem wyższym z 7,6% do 10,9% oraz średnim
i policealnym z 26,8% do 31,7% (dynamika wzrostu liczby osób z wykształceniem wyższym
43,4% oraz średnim i policealnym 18,3%). Niewielki spadek dotyczył osób z wykształceniem
zasadniczym zawodowym – z 24,7% do 23,9%, natomiast wyraźny spadek nastąpił w liczbie
osób z wykształceniem podstawowym – z 37,6% do 28,5% i niepełnym podstawowym –
z 3,3% do 2,8%.
Mieszkańcy miast charakteryzują się zdecydowanie wyższym odsetkiem osób
z wykształceniem ponadpodstawowym (Wykres VI.3.); w okresie międzyspisowym nastąpił
wzrost udziału z 66,3% do 74,6%, w tym z wykształceniem wyższym z 9,8 do 14,3%. Ludność
wiejska również szybko uzupełniała swoje wykształcenie; odsetek osób z wykształceniem
ponadpodstawowym wzrósł z 41,3% w 1988 do 56,2% w 2002 roku, w tym z wykształceniem
wyższym z 2,1% do 4,4%.
NSP w roku 2002 obejmował badaniem wykształcenia ludności grupę wiekową 13 lat i więcej. Natomiast NSP w roku
1988 obejmował tym badaniem tylko ludność w wieku 15 lat i więcej.
4
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Wykres VI.3. Struktura wykształcenia wg miejsca zamieszkania.
Opracowanie własne na podstawie: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań Raport z wyników: Ludność. Stan
oraz struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna. Województwo pomorskie, Urząd Statystyczny, Gdańsk.

Poziom wykształcenia jest silnie zróżnicowany regionalnie. W 2002 roku prawie 69%
legitymowało się wykształceniem ponadpodstawowym, w poszczególnych powiatach wskaźnik
wahał się od nieco ponad 55% w Słupskim (55,8%); sztumskim (56,5%); bytowskim (57,1%) –
do prawie 80% w miastach na prawach powiatu: Gdynia (76,9%); Sopot (76,8%); Gdańsk
(74,3%) i Słupsk (71,8%).
Jeśli chodzi o zróżnicowanie przestrzenne liczby osób z wykształceniem wyższym, to
największy udział procentowy występuje w Sopocie (23,9), Gdyni (17,5), Gdańsku (17,0) oraz
w Słupsku (14,1). Najmniejszy odsetek ludności z wykształceniem wyższym występuje w powiatach
nowodworskim i sztumskim (5,2).

1.5. Stan zdrowotny ludności
Dostępność usług medycznych w województwie pomorskim mierzona liczbą personelu
medycznego (lekarzy, stomatologów, farmaceutów, pielęgniarek) jest wyższa od średniej
krajowej i zbliżona do poziomu krajów UE (głównie za sprawą obecności Akademii Medycznej
w Gdańsku). W stosunku do lat ubiegłych spadła liczba łóżek w szpitalach ogólnych, a także
uległ skróceniu czas pobytu pacjenta, przy jednoczesnym wzroście liczby hospitalizowanych
osób. Ważny problem, zwłaszcza w kontekście wysokiej w regionie zachorowalności i umieralności
na choroby nowotworowe, stanowią jednak wewnątrzregionalne dysproporcje przestrzenne
w dostępie do wyspecjalizowanych usług medycznych, które skupiają się w największych
miastach regionu.

Choroby układu sercowo-naczyniowego
Od szeregu lat jednostką chorobową najczęściej występującą wśród mieszkańców
województwa pomorskiego są choroby układu krążenia. W roku 2001 leczonych z tego powodu
było 170.963 osób, w tym po raz pierwszy 37.622. Kolejne lata to znaczny wzrost
zachorowalności na ten rodzaj chorób, zarówno wśród leczonych po raz pierwszy, jak
i w poszczególnych grupach wiekowych.
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Wykres VI.4. Zachorowalność i chorobowość na choroby układu krążenia w województwie w latach 2001–2004.
Opracowanie własne na podstawie statystyk Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Gdańsku.

Analizując lata 2002–2004 można mówić o tendencji wzrostowej zarówno
zachorowalności, jak i chorobowości mieszkańców na choroby naczyń mózgowych. Wśród
chorób układu krążenia na pierwsze miejsce wysuwa się choroba nadciśnieniowa. Ona to
stanowi wiodącą przyczynę zachorowalności wśród mieszkańców Gdańska, Gdyni, powiatów
tczewskiego, wejherowskiego, gdańskiego, słupskiego. Z powodu choroby nadciśnieniowej
leczonych było 164.071 osób powyżej 19. roku życia oraz 855 osób do 18. roku. Niepokojący
jest wzrost zachorowalności na chorobę naczyń mózgowych w roku 2004 – 3.716 osoby (2002 r.
– 3.491 osób, 2003 r. – 3.629 osób). Największa zachorowalność na choroby układu krążenia na
1000 mieszkańców wg powiatów występuje w Gdańsku (207); Sopocie (156) oraz w powiecie
wejherowskim (158). Najmniejsza – w powiecie chojnickim (43) i kościerskim (36).

Choroby nowotworowe
Choroby nowotworowe stanowią poważny problem zdrowotny i społeczny
w województwie pomorskim. W okresie 2001–2004 odnotowujemy tendencje wzrostowe
zachorowalności, w tym na nowotwory złośliwe.
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Wykres VI.5. Zachorowalność i chorobowość na choroby układu krążenia w województwie w latach 2001–2004.
Opracowanie własne na podstawie statystyk Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Gdańsku.
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W roku 2004 zarejestrowano 5.246 zgonów z powodu nowotworów, w tym 5.197
z powodu nowotworów złośliwych. Liczba ta stanowi 29,1% wszystkich zgonów w woj.
pomorskim i zmniejszyła się o 0,1% w porównaniu z rokiem 2003. W ogólnej liczbie zgonów na
nowotwory przeważa liczba zgonów mężczyzn – 2.953 (w tym: 2.928 nowotwory złośliwe)
i jest o 660 zgonów większa niż liczba zgonów kobiet – 2.293 (w tym: 2.269 nowotworów
złośliwych). Największa zachorowalność na choroby nowotworowe na 1000 mieszkańców
występuje w Gdańsku (12,5), powiecie tczewskim (11,2), wejherowskim (8,8) i Sopocie (9,5).
Najmniejsza w powiatach chojnickim (3,1), kościerskim (3,4), malborskim (3,5) i słupskim (2,9).

1.6. Zasoby pracy i aktywność zawodowa
Rynek pracy w województwie pomorskim charakteryzuje się niskim wskaźnikiem
zatrudnienia na tle kraju. W ostatnich latach zanotowano spadek tego wskaźnika we wszystkich
grupach wiekowych, jednak w największym stopniu wśród osób poniżej 25. i powyżej 55. roku
życia. Sytuację pogarsza niska kreacja miejsc pracy, zwłaszcza na obszarach pozametropolitalnych,
czego skutkiem jest wysokie bezrobocie.

Bezrobocie
Sytuacja na pomorskim rynku pracy jest rezultatem zmian, jakie miały miejsce od początku
transformacji. Wyraziły się one znacznym spadkiem zatrudnienia5 i pojawieniu się masowego
bezrobocia o charakterze długookresowym. Bezrobocie stało się od 1990 roku jednym z najbardziej
istotnych problemów regionu. Po gwałtownym wzroście w początkowym okresie transformacji,
liczba bezrobotnych latach 1995–1997 zaczęła spadać. Rok 1998 stał się początkiem nowej fali
bezrobocia. W efekcie liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w latach 1998–2004
podwoiła się do ponad 190 tys. Od 2004 roku utrzymuje się jednak tendencja spadkowa liczby
bezrobotnych – na 31 grudnia 2004 ich liczba wyniosła 179 tys. (stopa bezrobocia 21,4%).
Tabela VI.3. Zmiany stopy bezrobocia w powiatach w latach 2000–2005:

powiaty

31 grudnia 2000

31 grudnia 2004

30 czerwca 2005

M. Gdańsk
6,7
11,5
12,0
M. Gdynia
7,0
9,4
8,9
M. Słupsk
17,4
22,4
20,6
M. Sopot
5,8
8,5
7,7
bytowski
31,5
35,9
34,1
chojnicki
24,0
27,5
26,5
człuchowski
32,9
34,3
33,5
gdański
10,8
20,6
20,8
kartuski
13,8
20,9
19,7
kościerski
19,5
24,7
23,3
kwidzyński
21,8
24,7
23,7
lęborski
26,9
31,0
30,1
malborski
31,4
32,4
31,2
nowodworski
33,6
42,4
38,4
pucki
11,5
20,9
18,6
słupski
30,7
35,2
33,9
starogardzki
20,9
30,9
30,8
sztumski
39,6
38,0
tczewski
23,7
27,4
26,5
wejherowski
15,8
23,1
21,9
Opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny województwa Pomorskiego 2001, BDR, US w Gdańsku.

5

Zatrudnienie w 2003 roku miało niewiele ponad 700 tys. osób.
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Stopa bezrobocia w województwie pomorskim od kilku lat jest o 2–3 pkt. proc. wyższa
niż średnia w kraju, wynosząc 20,6% na koniec czerwca 2005 roku (w kraju 18,0%). Blisko
60% to osoby długotrwale bezrobotne. Kobiety są bardziej zagrożone bezrobociem niż mężczyźni.
Bezrobocie w województwie pomorskim jest zróżnicowane terytorialnie (Rys. VI.4).
Różnica pomiędzy najwyższą i najniższą stopą bezrobocia odnotowaną w czerwcu 2005 roku
w powiatach województwa wynosiła 30,7 punktów procentowych (powiat nowodworski – 38,4%,
Sopot – 7,7%).

2. Sieć osadnicza
System osadniczy województwa pomorskiego pod względem ogólnych cech strukturalnych,
rozkładu wielkości i rozmieszczenia miejscowości, wykazuje znaczny stopień stabilności.
Wskaźnik urbanizacji, tzn. udział ludności miast w ogólnej liczbie mieszkańców, ulegał
nieznacznemu zmniejszeniu w ostatnich pięciu latach z poziomu 68,4% w 2000 roku do
poziomu 67,5% w roku 2004. Liczba ludności miejskiej spadła w tym okresie o 2,5 tysiąca, zaś
obszarów wiejskich wzrosła o 26 tysięcy. Powyższe dane wskazują na zahamowanie, a nawet
pewien regres procesów urbanizacji od końca lat dziewięćdziesiątych. W rzeczywistości procesy
te postępują w formie rozprzestrzeniania się osadnictwa miejskiego poza granice administracyjne
miast (suburbanizacji) oraz przekształceń osadnictwa wiejskiego.

2.1. Ośrodki miejskie – miasta duże i średnie
Na terenie województwa znajdują się 42 miasta oraz 2.994 miejscowości wiejskich.
Miasta stanowią główne elementy sieci osadniczej o charakterze węzłowym. Rozpatrując
rozkład miast pod względem liczby mieszkańców można stwierdzić, że w latach 2000–2004 nie
nastąpiły zmiany w udziale poszczególnych klas wielkości ośrodków w ogólnej liczbie ludności
miejskiej, ale w grupie miast z liczbą mieszkańców między 5.000 a 40.000 odnotowano wzrost
liczby mieszkańców, podczas gdy w miastach powyżej 40.000 i poniżej 5.000 zanotowano
spadek liczby ludności.
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Wykres VI.6. Struktura miast i dynamika zmian liczby ludności w miastach w latach 2000–2004.
Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Regionalnych.
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Zróżnicowanie wielkości miejskich jednostek osadniczych jest znaczne: od 452.809
mieszkańców w Gdańsku do 1.318 w Krynicy Morskiej. Do największych ośrodków miejskich,
których liczba ludności przekracza lub jest zbliżona do 40.000 mieszkańców, należą: Gdańsk
(452.809), Gdynia (252.124), Słupsk (98.676), Tczew (60.003), Starogard Gdański (48.519),
Wejherowo (44.256), Rumia (43.411), Sopot (40.054), Chojnice (39.875).
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Wykres VI.7. Struktura miejskiej sieci osadniczej ze względu na liczbę mieszkańców w roku 2004.
Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Regionalnych.

Na kształtowanie się dynamiki ludnościowej miast oddziałuje ich ranga administracyjna
i wielkość oraz zróżnicowanie ofert rynku pracy (Rys. VI.5.). Choć w przypadku Gdańska
i Sopotu liczba ludności zmalała odpowiednio 0,8 i 3,8% w stosunku do 2000 roku, to jednak
liczba ludności w gminach sąsiednich, w tym w Gdyni, wzrosła. W miastach – ośrodkach
subregionalnych jak Tczew, aglomeracja Chojnice – Człuchów, Kwidzyn, liczba ludności nieco
wzrosła i tendencja ta powinna się utrzymać. W pozostałych ośrodkach subregionalnych
odnotowano niewielki spadek w Malborku – o 0,3% i w Starogardzie Gdańskim – o 1,6%. We
wszystkich gminach otaczających ośrodki subregionalne nastąpił znaczny przyrost liczby
ludności. W przypadku Słupska odnotowano spadek liczby ludności o 0,5%, który
prawdopodobnie w najbliższych latach ulegnie zwiększeniu na skutek odpływu ludności do
większych ośrodków (Trójmiasta, Szczecina, Poznania) oraz wzrostu liczby ludności w strefie
podmiejskiej Słupska.
W przypadku miast średnich i małych wzrost nastąpił przede wszystkim w ośrodkach
miejskich obszaru metropolitalnego: Żukowo, Reda, Pruszcz Gdański, Rumia. Ponadto wzrost
liczby ludności odnotowano w miastach pasa nadmorskiego: Krynica Morska, Jastarnia,
Władysławowo. W pozostałych miastach nadmorskich poza obszarem metropolitalnym: Ustka,
Łeba – nastąpił spadek liczby mieszkańców.
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Pogłębiają się różnice w poziomie aktywności gospodarczej między obszarem
metropolitalnym i ośrodkami subregionalnymi a większością pozostałych miast, co najostrzej
odzwierciedla zróżnicowanie sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Duże ośrodki wykazują pod
tym względem stosunkowo niewielkie różnice, wynikające ze zróżnicowanych funkcji i ofert
rynku pracy (Rys. VI.6.).

2.2. Obszary wiejskie i małe miasta
Ludność województwa pomorskiego poza miastami dużymi i średnimi mieszka
w ponad 2.600 wsiach i miejscowościach wiejskich liczących od kilkunastu osób do kilku
tysięcy oraz w 17 miastach wyjątkowo tylko przekraczających 10 tysięcy mieszkańców (należą do
nich ośrodki powiatowe: Bytów, Kartuzy, Nowy Dwór Gdański, Sztum oraz Miastko).
Tabela VI.1. Sieć osadnicza wiejska województwa pomorskiego wg subregionów
Ludność
Miasta i miejscowości wiejskie
udział w
ludności
w tym
Subregion
500–1000 1000–2000 2000–5000 pow. 5000
ogółem
Ogółem
obszarów
mieszk.
mieszk.
mieszk.
mieszk.
[%]
wiejskich
90
33
12
6
metropolitalny 1 226 824
307 258
25,04
64 198
41 885
31 814
48 898
31
14
2
4
kościersko213 672
136 288
63,78
zaborski
21 033
20 380
5 170
25 261
61
15
7
7
nadwiślański
418 323
229 991
54,98
41 869
20 253
17 923
50 098
44
16
3
2
słupski
330 099
175 409
53,14
30 743
22 441
9 322
28 012
226
78
24
19
województwo
2 189 914
848 946
38,78
157 843
104 959
64 229
152 269
Źródło: Zróżnicowanie przestrzenne i dynamika zmian w zagospodarowaniu obszarów wiejskich
województwa pomorskiego, Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego, Słupsk 2005.

Sieć osadnicza województwa pomorskiego najlepiej rozwinięta jest w subregionie
nadwiślańskim, gdzie ponad 50% mieszkańców zamieszkuje relatywnie duże jednostki
osadnicze, a miasta i większe miejscowości rozmieszczone są równomiernie, w zbliżonych
odległościach. W subregionie metropolitalnym największa liczba ludności mieszka w dużych
jednostkach osadniczych – są one jednak rozmieszczone nierównomiernie (głównie na obrzeżach
Trójmiasta). Sieć osadnicza subregionów słupskiego i kościersko-zaborskiego charakteryzuje się
niewielką liczbą dużych miejscowości i znacznymi odległościami pomiędzy nimi, jednak
w przypadku subregionu słupskiego pozytywne jest, że przeważająca część ośrodków
osadniczych jest związana ze szlakami komunikacyjnymi kategorii ponadgminnej.
W subregionie metropolitalnym mieszkańcy wsi i miejscowości wiejskich na koniec
2004 roku stanowili 89,3% (wzrost 0,8), w słupskim 81,8 (wzrost 0,94), w zaborskim 81,46
(wzrost minimalny – 0,12%) i 75,2 w nadwiślańskim. W tym ostatnim – jako jedynym – nastąpił
w ciągu analizowanego okresu spadek tej wartości – o 1,3%. W połączeniu ze spadkiem liczby
ludności w miastach, dane te świadczą o zmniejszaniu się zaludnienia subregionu nadwiślańskiego.
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2.3. Suburbanizacja
Przyczyny i obraz suburbanizacji
W obszarze metropolitalnym Trójmiasta, podobnie jak w innych obszarach
metropolitalnych Polski, od kilku lat obserwowane jest nasilanie się procesu suburbanizacji6.
Dokumentują ten proces także przeprowadzane badania procesów migracyjnych7, analiza liczby
wydawanych pozwoleń na budowę w gminach sąsiadujących z Trójmiastem – wreszcie
zaobserwować można gołym okiem i odczuć skutki tego procesu w przestrzeni – powstawanie
amorficznych struktur o coraz niższej sprawności użytkowej.
Mówiąc o przyczynach procesu suburbanizacji należy rozpatrywać je w aspektach
ogólnych – niezależnych od miejsca, konkretnej przestrzeni, uniwersalnych dla całego kraju,
oraz w aspektach przestrzennych – zlokalizowanych w danej konkretnej przestrzeni.
Do najważniejszych przyczyn w aspekcie ogólnym należą:
−

likwidacja ograniczeń dotyczących możliwości posiadania większej liczby mieszkań
o dowolnej maksymalnej powierzchni;

−

zmiany w lokalizacji aktywności gospodarczej – upadek lub ograniczenie zatrudnienia
w skoncentrowanych kompleksach produkcyjnych, powstawanie wielu małych i mikro firm
lokalizowanych także bezpośrednio w miejscu zamieszkania (w osiedlu, a nawet w mieszkaniu);

−

gwałtowny wzrost liczby samochodów i powszechna dostępność paliw;

−

szybka degradacja publicznego transportu publicznego w rezultacie urealnienia jego
kosztów, ograniczania dotacji i przegrywania konkurencji z transportem indywidualnym;

−

ogólny wzrost i zwiększenie zróżnicowania dochodów, w tym przeznaczanych na inwestycje;

−

zwiększona dostępność do zróżnicowanej i bogatej oferty materiałów budowlanych
i technologii budowania;

−

ulgi podatkowe na inwestycje mieszkaniowe.

Mówiąc o przyczynach suburbanizacji w aspekcie przestrzennym można rozpatrywać je
z punktu widzenia sił wypychających mieszkańców z obszarów centralnych miast oraz sił
przyciągających ich do przedmieść, w tym gmin sąsiadujących z miastami. Do pierwszej grupy
przyczyn należą przede wszystkim:
−

chęć podwyższenia standardu zamieszkania przez zwiększenie powierzchni mieszkalnej,
poprawienie jego funkcjonalności i zdrowotności, lepszego dostosowania do aktualnych
potrzeb, w tym estetycznych, zastąpienie osiedla z wielkiej płyty własnym domem z działką,
uzyskanie bliższego kontaktu z przyrodą;

−

brak skutecznej polityki poprawiającej stan środowiska miejskiego oraz jej efektów, np.
w zakresie rewitalizacji osiedli mieszkaniowych i centrów miast, poprawy jakości transportu
publicznego, wewnątrzmiejskich terenów rekreacyjnych;

Zob. m.in.: Pankau F., Transformacja struktury funkcjonalno-przestrzennej Trójmiasta, 2001; Pankau F., Markešić I.,
Pietruszewski J., Planowanie zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – doświadczenia,
problemy, kierunki rozwiązań, 2005.
7
Studium migracji w województwie pomorskim, red. J. Skupowa, 2005.
6
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−

potrzeba znalezienia lepszego miejsca dla rozwijanej działalności gospodarczej prowadzonej
w miejscu zamieszkania.

Do najważniejszych powodów przyciągających mieszkańców do przedmieść zaliczyć można:
−

niższy koszt zakupu gruntów budowlanych (kilkakrotnie niższa cena działek budowlanych
w gminach suburbialnych w stosunku do Trójmiasta);

−

interesująca i coraz bogatsza oferta deweloperów proponujących lokalizacje mieszkaniowe
na przedmieściach;

−

prostsze i szybsze (często) procedury administracyjne w doprowadzeniu do realizacji
zamierzenia w gminach wiejskich w porównaniu z miastami;

−

relatywnie wyższa jakość środowiska (czystsze powietrze pozbawione wielu negatywnych
bodźców) i łatwiejsza dostępność do otwartych terenów wypoczynkowych;

−

lokalizacja na przedmieściach obiektów handlu wielkopowierzchniowego, co znacznie
ułatwia dostęp mieszkańców suburbii do usług handlowych.

Ponadto ważne są również aspekty przestrzenne specyficzne dla danego miejsca,
różnicujące lokalnie sytuację, np.:
−

zróżnicowana struktura własności gruntów dla miasta i gmin otaczających lub między
częściami obszaru (na obszarze metropolitalnym Trójmiasta występuje znacząca różnica
w strukturze własności, będąca efektem różnej sytuacji prawnej w okresie II Rzeczypospolitej
i stosunków powojennych, co odzwierciedla się np. znacznym udziałem gruntów prywatnych
w Gdyni i gminach z nią sąsiadujących, przy małym udziale tych gruntów w Gdańsku);

−

często niewyjaśniona sytuacja prawna stanu własności utrudniająca obrót nieruchomościami
w miastach i prowadzenie inwestycji;

−

polityka przestrzenna poszczególnych gmin oraz narzędzia jej realizacji – zróżnicowany
stan podejścia i planistycznego przygotowania poszczególnych gmin do prowadzenia
działalności inwestycyjnej.

W obszarze metropolitalnym Trójmiasta silny proces suburbanizacji zachodzi przede
wszystkim w gminach bezpośrednio graniczących z Gdańskiem i Gdynią – są to gminy:
Kolbudy, Pruszcz Gdański, Żukowo, Szemud, Wejherowo oraz Kosakowo.
Obraz procesu suburbanizacji daje się wyraźnie odczytać z wykonanego na potrzeby
Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego 8 studium migracji dla
województwa pomorskiego9, obejmującego lata 1990–2002. W badanym okresie nastąpiło
w województwie przesunięcie współczynnika salda migracji wewnętrznych na pobyt stały
w kierunku wartości dodatnich. Do połowy lata 90. utrzymywał się ujemny współczynnik salda
migracji ogółem, który wynosił -0,2‰. Na jego wielkości zaważyło wysokie ujemne saldo
migracji występujące na terenach wiejskich (-8,8‰ w 1990 r.). Nielicznymi gminami wiejskimi
o dodatnim saldzie migracji były m.in. graniczące z Gdańskiem Kolbudy i Żukowo, z Gdynią –
Kosakowo. W miastach zaś współczynnik salda migracji miał wartość dodatnią i wynosił
Uchwała Nr 374/XXV/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz sporządzenia planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego.
9
Studium migracji…
8
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+3,3‰. W Redzie osiągnął niebywałą wielkość +166‰, co należy tłumaczyć m.in. oddawaniem
w tym czasie do użytku mieszkań budowanych od lat 80. dla pracowników elektrowni atomowej
w niedalekim Żarnowcu (Rys. VI.7).
W drugiej połowie lat 90. podstawowe wskaźniki migracyjne w województwie uległy
wyraźnej zmianie. W 1998 roku saldo migracji wyniosło +0,3‰. W aspekcie przestrzennym
zmianom uległy zasadniczo obszary napływowe i odpływowe. Saldo migracji w miastach
zaczęło przyjmować wartości ujemne, w przeciwieństwie do obszarów wiejskich, które stawały
się obszarami napływu migracyjnego. W Gdańsku saldo migracji w 2002 roku wyniosło -0,9‰,
w Sopocie -9,3‰, wyjątek stanowiła Gdynia z saldem +0,7‰. W roku 2003 w gminach wiejskich
Kolbudy, Żukowo, Pruszcz Gdański (graniczących z Gdańskiem) oraz Szemud i Wejherowo
(graniczących z Gdynią) saldo migracji wahało się od +13,1‰ do +31,8‰ (Rys. VI.8.).
Wielkość migracji wewnątrzwojewódzkich pozwoliła na wyznaczenie kierunków
odpływu i napływu ludności w gminach województwa. Wielkości i kierunki napływu i odpływu
ludności analizowane oddzielnie w odniesieniu do Gdańska i Gdyni wskazują na ponadregionalny
charakter zjawiska, ale przede wszystkim pozwalają wyznaczyć obszary wzmożonych procesów
suburbanizacyjnych.
Terenami wzmożonego napływu ludności z Gdańska o charakterze suburbanizacyjnym
są gminy Kolbudy, Kartuzy, Żukowo oraz Pruszcz Gdański (Rys. VI.9). W przypadku Gdyni są
to gminy: Kosakowo, Luzino, Puck, Szemud, Wejherowo.
Należy podkreślić, że chociaż migracje w aspekcie suburbanizacyjnym dotyczą głównie
dużych miast, to jednak problem ten w mniejszej lub większej skali jest zauważalny także
w przypadku takich ośrodków subregionalnych, jak: Kwidzyn, Malbork, Tczew, Starogard
Gdański, Słupsk.

Skutki suburbanizacji
Proces suburbanizacji, w znikomym stopniu poddający się planowaniu, rodzi duże
zagrożenie dla szeroko pojętego ładu przestrzennego. Jego wpływ na przekształcenia struktury
funkcjonalno-przestrzennej aglomeracji – dowodzą tego obserwacje i zidentyfikowane skutki –
jest ogromny. Negatywne skutki suburbanizacji w chwili obecnej dotykają przede wszystkim
dużych miast: wyludnianie się, przenoszenie funkcji usługowych na obrzeża, utrata jakości
i znaczenia centrów miast. Zauważyć należy, że przenoszenie się ludności i często prowadzonej
przez nią działalności gospodarczej, dotyczy jednostek i podmiotów aktywnych. Łączy się to
z tworzeniem silniejszej bazy ekonomicznej w postaci podatków (PIT i CIT) w gminach kosztem
miast, co związane jest z zamieszkaniem i rejestracją podmiotów gospodarczych. W rezultacie
dla gmin, w których zachodzi silny proces suburbanizacji, jego efekty – początkowo odbierane
niemal wyłącznie pozytywnie – z czasem dają zróżnicowany obraz, a często iluzoryczne skutki
pozytywne mogą docelowo przynieść negatywne konsekwencje. W miastach zaś częściowo
pozbawionych dotychczasowych dochodów nadal są zaspokajane liczne, zwłaszcza
wyspecjalizowane potrzeby usługowe, zwłaszcza edukacyjne. Rozwój suburbanizacji,
wpływając na zmianę ciążeń między miejscami zamieszkania, usług, pracy i wypoczynku,
zaburza strukturę układów komunikacyjnych powodując w nich nieprzewidywane wcześniej
napięcia.
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3. Infrastruktura społeczna
3.1. Administracja publiczna
Administracja publiczna staje się, w coraz większym stopniu, jednym z kluczowych
czynników kształtujących warunki dla szeroko pojmowanego rozwoju. Sprawność i skuteczność
jej działania wprost przekładają się na jakość życia obywateli, możliwości rozwijania przez nich
gospodarczej i społecznej aktywności oraz poziom ich zaufania do władzy publicznej.
Na terenie województwa pomorskiego w roku 2004 instytucje administracji rządowej
funkcjonowały przede wszystkim w Gdańsku (54 instytucje), w Gdyni (27) oraz w Słupsku (22).
Także ośrodki subregionalne poza Słupskiem koncentrowały instytucje o znaczeniu
ponadpowiatowym i należały do nich: Tczew (15), Starogard Gdański (14), Chojnice (13),
Człuchów (13), Pruszcz Gdański (13), Kościerzyna (13), Wejherowo (13). Większość miast –
stolic powiatów skupiało także instytucje pełniące funkcje administracyjne. Należały do nich
przede wszystkim instytucje z zakresu prokuratury i sądownictwa, służb skarbowych oraz
inspekcji weterynaryjnej, inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa, inspekcje sanitarne i służby
nadzoru budowlanego. W miastach średnich, takich jak Rumia czy Reda, nie występowały
instytucje o charakterze ponadlokalnym, podobnie w gminach miejskich Skarszewy, Czarna
Woda, Czersk, Łeba.

Policja
W 2004 roku w jednostkach pomorskiej Policji stwierdzono ogółem 110.587
przestępstw, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 2001 stanowi spadek o 5,2%
(w 2001 r. – 116.646). Niemal połowa przestępstw – 46,6% – to czyny odnotowane w największych
ośrodkach miejskich Trójmiasta – Gdańsk (32,0%) i Gdynia (14,6%). Główne zagrożenie
w województwie stanowią podstawowe kategorie przestępstw kryminalnych, do których według
stopnia nasilenia ich występowania zalicza się: kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże z włamaniem,
kradzieże samochodu, rozboje i wymuszenia rozbójnicze, uszczerbek na zdrowiu.
W latach 2001–2004 wykrywalność wszystkich przestępstw spadła o 0,4% i w roku
2004 wyniosła 55,5%. Zmniejszył się wskaźnik zagrożenia przestępczością kryminalną na 10 tys.
mieszkańców. W roku 2004 wyniósł 454,3, podczas gdy w roku 2001 – 506,4.
Pod względem organizacyjnym na terenie województwa pomorskiego funkcjonują:
−

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku;

−

4 Komendy Miejskie Policji w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Słupsku;

−

15 Komend Powiatowych Policji;

−

98 Posterunków Policji, Zespołów i Rewirów Dzielnicowych.

System ratowniczo-gaśniczy
Szybkie zmiany cywilizacyjne generują różnego rodzaju zagrożenia dla środowiska,
w tym dla ludności i mienia. Ich charakter, skala zjawiska oraz skutki wskazują na konieczność
doskonalenia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym jego największego filaru –
Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie PSP na terenie województwa pomorskiego tworzą:
−

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku;
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−

4 Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Słupsku;

−

15 Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej;

−

31 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych.

Na jednego zatrudnionego w straży pożarnej w województwie pomorskim przypada
1495 osób. Dodatkowo poza strukturami Państwowej Straży Pożarnej w województwie
pomorskim funkcjonują:
−

168 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które zostały włączone do krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego;

−

3 jednostki Zakładowych Straży Pożarnych i Zakładowych Służb Ratowniczych włączonych
do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

−

623 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonujące poza krajowym systemem
ratowniczo-gaśniczym.

W Ochotniczej Straży Pożarnej czynnych jest łącznie ok. 35000 strażaków.

Więziennictwo
W latach 2001–2004 obiekty więziennictwa istotnie uległy dalszej dekapitalizacji.
Realna staje się groźba wyłączania z eksploatacji kolejnych obiektów. Wśród osadzonych coraz
więcej jest sprawców najpoważniejszych przestępstw, członków zorganizowanych grup
przestępczych, więźniów brutalnych o wyjątkowo wysokim poziomie demoralizacji. Tymczasem
przeludnienie i stan techniczny wielu więzień powodują obniżenie ich właściwości ochronnych.
Spada poczucie bezpieczeństwa wśród osadzonych i funkcjonariuszy. Na terenie województwa
pomorskiego istnieją:
−

areszty śledcze: w Chojnicach, Gdańsku, Słupsku, Starogardzie Gdańskim i Wejherowie;

−

zakłady karne: w Czarnym, Czersku, Gdańsku, Kwidzynie, Malborku i Sztumie.

3.2. Infrastruktura edukacyjna, w tym szkolnictwo wyższe
Szkolnictwo podstawowe i średnie
W roku szkolnym 2004/2005 w województwie pomorskim liczba uczniów szkół
podstawowych i średnich (wraz z uczniami szkół policealnych) wynosiła 382 760 i spadła
w stosunku do roku szkolnego 1999/2000 o ok. 8,5%. Liczba uczniów szkół podstawowych
wynosiła 164.126, gimnazjów – 98.865 oraz szkół średnich – 119.769, w tym:
−

16 382 – uczniowie szkół zasadniczych;

−

40 889 – uczniowie liceów ogólnokształcących;

−

15 260 – uczniowie liceów profilowanych;

−

30 302 – uczniowie szkół średnich zawodowych i techników;

−

16 936 – uczniowie szkół policealnych.

Struktura uczniów szkół podstawowych i średnich przedstawiała się następująco:
−

42,9% uczniów – to uczniowie szkół podstawowych (spadek o ok. 13% w stosunku do roku
szkolnego 1999/2000);
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−

25,8% uczniów – to uczniowie gimnazjów (wzrost o ok. 17% w stosunku do roku
szkolnego 1999/2000);

−

16,2% uczniów – to uczniowie szkół średnich technicznych i zawodowych, w tym
zasadniczych zawodowych (spadek o ok. 4,4% w stosunku do roku szkolnego 1999/2000);

−

10,7% uczniów – to uczniowie liceów ogólnokształcących (spadek o ok. 1% w stosunku do
roku szkolnego 1999/2000);

−

4,4% uczniów – to uczniowie szkół policealnych (wzrost o ok. 2,4% w stosunku do roku
szkolnego 1999/2000).

Między rokiem szkolnym 1999/2000 a 2004/2005 obserwuje się niepokojący spadek
liczby uczniów szkół podstawowych oraz wyraźny wzrost liczby uczniów gimnazjów.
Liczba szkół średnich w województwie pomorskim – liceów ogólnokształcących, szkół
średnich technicznych i zasadniczych szkół zawodowych – wynosi 737. Największa liczba szkół
występuje w Trójmieście – 294 i w Słupsku – 61. Najmniejsza liczba szkół zlokalizowana jest
w sąsiedztwie, tj. w powiecie słupskim (7) oraz w powiecie nowodworskim (7).

Szkolnictwo wyższe
Na terenie województwa pomorskiego swoją siedzibę ma 31 szkół wyższych, w tym
9 publicznych i 22 niepubliczne. Największym ośrodkiem akademickim, koncentrującym
zdecydowaną większość studentów i kadry naukowej województwa, jest Trójmiasto – to
jednocześnie największy ośrodek akademicki Polski północnej.
Tabela. VI.5. Szkoły wyższe w województwie pomorski w roku akademickim 2004/2005
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12

typ szkoły

Liczba szkół

nauczyciele
studenci
akademiccy
Uniwersytety
1
1545
27640
Wyższe szkoły techniczne
1
1093
16912
Wyższe szkoły ekonomiczne
6
122
11216
Wyższe szkoły pedagogiczne
1
429
10369
Wyższe szkoły morskie
1
343
8386
Akademie medyczne
1
892
3486
Akademie wychowania fizycznego
1
166
3464
Wyższe szkoły artystyczne
2
240
1351
Wyższe szkoły zawodowe
14
bd
11242
Wyższe szkoły wojskowe
1
bd
2097
Szkoły teologiczne
2
bd
230
Opracowanie na podstawie: Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2004.

Zmiany zachodzące od początku transformacji gospodarczej w Polsce objęły także
szkolnictwo wyższe, powodując powstawanie nowych niepublicznych szkół wyższych. Sprzyja
to poprawie dostępności do szkolnictwa wyższego zwłaszcza na obszarach, na których
wcześniej ośrodki akademickie nie istniały. Dzięki temu wykształcają się nowe funkcje
ośrodków miejskich, przede wszystkim subregionalnych, co skutkuje podniesieniem ich rangi
w strukturze sieci osadniczej województwa.
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Analiza szkół wyższych10 (Rys. VI.10.) w województwie pomorskim pozwala
stwierdzić, że w roku akademickim 2004/2005:
−

−

−

uczelnie zlokalizowane były w:
• Gdańsku – 14, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska,
Akademia Medyczna, Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia
Wychowania Fizycznego i Sportu;
• Gdyni – 6, w tym 2 publiczne: Akademia Morska, Akademia Marynarki Wojennej;
• Sopocie – 3 niepubliczne szkoły wyższe;
• Słupsku – 2, w tym 1 publiczna Pomorska Akademia Pedagogiczna;
• Chojnicach, Kępicach, Kwidzynie, Pelplinie, Stargardzie Gdańskim oraz w Wejherowie –
po 1 szkole wyższej.
5 zamiejscowych wydziałów: Politechniki Koszalińskiej w Chojnicach i Redzikowie
k. Słupska, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie w Człuchowie, Wyższej Szkoły
Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie w Gdańsku, Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej w Warszawie w Sopocie;
3 punkty konsultacyjne, w tym 2 Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
w Ustce i Tczewie oraz 1 Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w Ustce.

W latach 2000–2004 utworzono szkoły wyższe w Chojnicach (1), Gdańsku (4), Gdyni
(2), Kępicach (1), Sopocie (3), Starogardzie Gdańskim (1), Wejherowo (1) oraz zlikwidowano
lub są w trakcie likwidacji szkoły wyższe w:
−

Gdańsku – Katolicki Uniwersytet Lubelski – Gdański Instytut Teologiczny;

−

Gdyni – Wyższa Szkoła Dziennikarstwa w Warszawie – Instytut Dziennikarstwa;

−

Malborku, Tczewie i Wejherowie – punkty konsultacyjne Akademii Morskiej;

−

Pucku – Wyższa Szkoła Zdrowia i Turystyki;

−

Skórczu – Akademia Rolnicza w w Szczecinie – Punkt Kształcenia Zaocznego.

Liczba studentów wszystkich uczelni, wydziałów zamiejscowych oraz punktów
konsultacyjnych prowadzonych przez wyższe uczelnie (wszystkich trybów studiów) w roku
akademickim 2004/2005 wyniosła prawie 97 tys. i w porównaniu rokiem akademickim 2000/2001
wzrosła z około 78 tys., przy czym nieznacznie zmienił się odsetek studentów wg trybu studiów:
−

52% to studenci studiów dziennych (51% w 2000/2001);

−

43% to studenci studiów zaocznych (45% w 2000/2001);

−

4% to studenci studiów wieczorowych (3% w 2000/2001);

−

1% to studenci studiów eksternistycznych.

Oferta szkół i instytucji szkoleniowych świadczących usługi edukacyjne stale się
rozszerza, wychodząc naprzeciw pojawiającym się potrzebom. Ze względu na wysoki poziom
bezrobocia w regionie i znaczny odsetek absolwentów wśród osób bezrobotnych konieczna jest
dalsza weryfikacja kierunków kształcenia. Niezwykle ważne jest także umożliwianie zdobywania
Dotyczy szkół wyższych, filii szkół wyższych, instytutów, wydziałów zamiejscowych oraz punktów konsultacyjnych
i miejsc prowadzenia zajęć przez wyższą uczelnię w roku akademickim 2004/2005 (na podstawie ankiety skierowanej
do szkół wyższych przez Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP).
10
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nowych kwalifikacji przez osoby już aktywne na rynku pracy, co powinno procentować
wzrostem udziału osób pracujących w sektorach gospodarki wymagających wysokich kwalifikacji.
Rosnące potrzeby podwyższania kwalifikacji i nowej wiedzy spowodowały rozwój rynku usług
edukacyjnych dla osób dorosłych. Na rynku tym działają szkoły publiczne i niepubliczne,
oferujące naukę w trybie zaocznym i wieczorowym. Poziom zdobywania wykształcenia przez
osoby dorosłe jest jednak stosunkowo niski w porównaniu do krajów UE. W województwie
pomorskim ok. 13% osób w wieku 25–59 lat osiąga wykształcenie na poziomie wyższym.
Odsetek ten jest wyższy niż przeciętnie w kraju, ale jednocześnie znacznie niższy niż w krajach
UE (22–23%).

3.3. Infrastruktura ochrony zdrowia
Lecznictwo zamknięte11
W województwie pomorskim w 2004 roku funkcjonowało 65 jednostek lecznictwa
zamkniętego, w tym:
−

42 szpitale ogólne, w tym: 30 szpitali publicznych oraz 12 szpitali niepublicznych;

−

12 zakładów opiekuńczo-leczniczych;

−

11 hospicjów.

Z 65 jednostek lecznictwa zamkniętego 18 podlegało samorządowi województwa,
12 powiatom i 3 resortom; 32 stanowiły jednostki niepubliczne. W porównaniu z rokiem 2000
nastąpił wyraźny wzrost liczby niepublicznych jednostek lecznictwa zamkniętego – z 4 do 32
w roku 2004. Jednostki lecznictwa zamkniętego (Rys. VI.11.) zlokalizowane były:
−

16 jednostek w Gdańsku, w którym funkcjonowały: Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny Nr 1 Akademickie Centrum Kliniczne AMG Gdańsk, Specjalistyczny Zespół
Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha SP ZOZ,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, Wojewódzki Szpital Zakaźny,
Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny,
7. Szpital Marynarki Wojennej, Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA oraz 7 niepublicznych
szpitali ogólnych, m.in. Niepubliczny ZOZ Zespół Klinik Specjalistycznych „Szpital
Gdański”, Niepubliczny ZOZ „Perfekt Media”, Szpital „SWISSMED”;

−

8 jednostek w Gdyni, w której funkcjonowały m.in.: Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego,
Szpital Morski im. PCK, Akademickie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej AMG
w Gdańsku oraz Wielospecjalistyczna Klinika Zabiegowa Clinica Media;

−

3 jednostki w Słupsku, w którym funkcjonowały: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.
J. Korczaka, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ, Niepubliczny
ZOZ Salus;

−

w miastach: Kościerzyna, Nowy Dwór Gdański, Prabuty, Sopot, Tczew, Wejherowo
funkcjonowały szpitale ogólne; w Starogardzie Gdańskim szpital psychiatryczny – prowadzone
przez samorząd województwa;

Analizę lecznictwa zamkniętego na obszarze województwa pomorskiego opracowano na podstawie informacji
uzyskanych w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – stan na 30 czerwca
2004, oraz na podstawie Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego dla województwa pomorskiego na rok 2005.
11
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−

w miastach: Bytów, Człuchów, Chojnice, Kartuzy, Lębork, Malbork, Miastko, Puck,
Sopot, Sztum , Starogard Gdański i Tczew – szpitale prowadzone przez powiaty;

−

w Helu – 115. Szpital Wojskowy – resortowy Ministerstwa Obrony Narodowej;

−

w miejscowościach Krojanty (gm. Chojnice) – Prywatna Klinika Rehabilitacyjna, Jantar
(gm.Stegna) – Niepubliczny ZOZ Romed;

−

w Miastku – Niepubliczny ZOZ Medica oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Rehabilitacji Remedium.

W latach 2001–2004 w strukturze służby zdrowia w województwie pomorskim zaszły
następujące zmiany:

− Wojewódzki Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc włączono w strukturę Wojewódzkiego Szpitala
Chorób Zakaźnych, a obecnie Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku;

− SPZOZ w Bytowie i SPZOZ w Miastku połączone zostały w jedną jednostkę: Szpital
Powiatu Bytowskiego;

− Okręgowy Szpital Kolejowy w Gdańsku włączono w strukturę Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Gdańsku;

− Obwodowy Punkt Lecznictwa Kolejowego w Tczewie przekształcono w Szpital Rehabilitacyjny
i Opieki Długoterminowej;
−

Szpitale Kliniczne nr 1, 2 i 3 i Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
połączono w jedną jednostkę pod nazwą Akademickie Centrum Kliniczne Samodzielny
Publiczny Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Gdańsku.

Ponadto w latach 2001–2004 powstały hospicja stacjonarne: w Szpitalu Specjalistycznym
w Kościerzynie oraz Hospicjum w Sopocie.
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Wykres VI.8. Liczba łóżek w szpitalach oraz stopień wykorzystania bazy łóżkowej w latach 2000–2004.
Opracowanie na podstawie danych Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego 2005 i PCZP w Gdańsku.

Największa liczba łóżek szpitalnych znajduje się w miastach: Gdańsk – 3.596,
Starogard Gdański – 1.119, Gdynia – 985, Słupsk – 769, Wejherowo – 629, Kościerzyna – 399.
Wykorzystanie bazy łóżkowej szpitali ogólnych w województwie waha się na poziomie 69,0 –
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72,0%, co między innymi jest skutkiem decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia o wprowadzeniu
limitowania świadczeń.
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Wykres VI.9. Pacjenci hospitalizowani oraz średni czas pobytu w szpitalach w latach 2000–2004.
Opracowanie na podstawie danych Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego 2005 i PCZP w Gdańsku.

W latach 2000–2004 liczba pacjentów hospitalizowanych wahała się od około 387 tys.
w roku 2000 do prawie 455 tys. w roku 2003, przy czym w roku 2004 spadła do poziomu 372
tys., co wiąże się z wprowadzonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia limitami na hospitalizacje
i zwiększeniem liczby badań niewymagających hospitalizacji. Jednocześnie w analizowanym
okresie spadła średnia długość pobytu pacjenta w szpitalu.

Ambulatoryjna opieka zdrowotna
Sieć placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w roku 2004 tworzyło w województwie
685 przychodni, w tym 109 publicznych i 576 niepublicznych. Najwięcej zakładów
zlokalizowanych jest w Trójmieście (195), w Słupsku (34) oraz w miastach liczących powyżej
40 tys. mieszkańców (od 10 do 17).

3.4. Infrastruktura kultury
Występujące w województwie ponadlokalne obiekty kultury, stanowiące infrastrukturę
społeczną o znaczeniu ponadlokalnym, to przede wszystkim: muzea, teatry, sale koncertowe,
galerie, zespoły kin i biblioteki. Dostępność do instytucji kultury, a także stopień korzystania
z nich wykazuje znaczne zróżnicowanie między miastem a wsią. W ostatnich latach w sferze
kultury daje się zauważyć kryzys finansowo-instytucjonalny. Jednym z jego objawów są ubytki
w sieci instytucji kultury (głównie na wsi), dodatkowo sprzężone z malejącymi wydatkami na
działalność tych instytucji. Systematycznie zmniejsza się sieć bibliotek publicznych. Liczne
placówki animacji działalności kulturalnej, wcześniej samorządowe, zostały skomercjalizowane.
Niektóre w swej pierwotnej formie prawie zanikły – jak np. kina, które pojawiły się w nowej
formie multipleksów. Spadkowi oferty kulturalnej niektórych dziedzin towarzyszy wzrost oferty
w innych sferach (np. przedstawienia i koncerty). Charakterystyczna dla większości instytucji
kultury w województwie, w szczególności na wsi i w małych miastach, jest dekapitalizacja ich
substancji materialnej i wyposażenia. Wymagają one remontów, często kapitalnych i nowego
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wyposażenia. W lepszej sytuacji są instytucje kultury podległe samorządowi województwa lub
resortowi kultury i samorządom dużych miast.

Muzea
Muzea województwa pomorskiego, podobnie jak inne tego typu placówki w kraju,
prezentują dzieje, kulturę materialną i artystyczną, dawną i współczesną. Niektóre z muzeów
w województwie, te duże, posiadają zbiory o charakterze uniwersalnym – odnoszące się do
całego narodu a nawet ludzkości. Jednak wszystkie, w całości, przedstawiają problematykę
regionu, prezentując dokumenty dotyczące lokalnej tożsamości, identyfikacji z małymi
ojczyznami. Manifestując poprzez swoje zbiory i ekspozycje oraz działalność edukacyjną
i wydawniczą ścisły związek z regionem pomorskim, znajdują uznanie i poparcie dla tak pojętej
działalności w szerokich kręgach społeczeństwa.
Najbardziej różnorodne zbiory zostały zgromadzone w Gdańsku. W województwie
pomorskim w roku 2004 działało 36 placówek muzealnych (nie licząc oddziałów) gromadzących
i udostępniających ruchome dzieła kultury (Rys. VI.12.), w tym:
1.

2.

3.

trzy placówki Ministerstwa Kultury:
−

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku z oddziałami „Dar Pomorza” przy Nabrzeżu
Pomorskim w Gdyni, Muzeum Rybołówstwa w Helu oraz Muzeum Wisły w Tczewie,
a także Muzeum Latarnictwa Morskiego w Rozewiu;

−

Muzeum Stutthof w Sztutowie;

−

Muzeum Zamkowe w Malborku wraz z oddziałem Muzeum Zamkowe w Kwidzynie,

pięć placówek samorządu województwa pomorskiego:
−

Muzeum Narodowe w Gdańsku oraz jego oddziały: Sztuki Współczesnej w Gdańsku
Oliwie, Muzeum Etnograficzne w Gdańsku Oliwie, Centrum Wystawiennicze „Zielona
Brama” w Gdańsku, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie (gm. Kościerzyna),
Gdańska Galeria Fotografii w Gdańsku;

−

Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie;

−

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku wraz z oddziałem w Gniewie – Muzeum Zamek
w Gniewie;

−

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – oddziały Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
(gm. Smołdzino), „Zagroda Albrechta” w Swołowie (gm. Słupsk), Zamek Książąt
Pomorskich, Młyn Zamkowy, Spichlerz Richtera, Brama Młyńska i Dworek w Słupsku;

−

Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i J. Gulgowskich we Wdzydzach
Kiszewskich (gm. Kościerzyna),

dziewięć placówek powiatowych:
−

Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach z ekspozycją ArcheologicznoPrzyrodniczą „Kamienne Kręgi” w Odrach (gm. Czersk) i ekspozycją etnograficzną
w Silnie (gm. Chojnice).

−

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach;

−

Muzeum w Lęborku;
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− Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku – wraz z oddziałem Skansen „Zagroda Gburska”
w Nadolu (gm. Gniewino);
−

Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim;

−

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie;

−

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska z oddziałami: Dwór Artura, Dom Uphagena,
Muzeum Bursztynu (Zespół Przedbramia Ulicy Długiej), Wartownia nr 1 na Westerplatte,
Muzeum Gdańskiego Sportu i Turystyki, Muzeum Zegarów Wieżowych, Muzeum
Poczty Polskiej;

−

Muzeum Miasta Gdyni – „Domek Abrahama”;

− Muzeum Miasta Sopotu,
4.

5.

dwa diecezjalne:
−

Muzeum Archidiecezjalne w Gdańsku Oliwie;

−

Muzeum Diecezjalne w Pelplinie,

pozostałe, utrzymywane przez gminy, zlokalizowane są w: Chmielnie, Czarnej Wodzie,
Człuchowie, Jastarni, Kartuzach, Kościerzynie, Krokowej, Nowym Dworze Gdańskim,
Smołdzinie, Ustce, Władysławowie, Wielu (gm. Karsin) oraz w Żukowie.

Ponadto na terenie województwa pomorskiego znajdują się placówki muzealne:
−

Muzeum Techniki w Warszawie – Oddział „Kuźnia Wodna” w Gdańsku Oliwie;

−

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni – ORP „Błyskawica”;

−

Akwarium Gdyńskie – jednostka organizacyjna Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni.

Liczba muzealiów w zbiorach muzeów pomorskich wynosi ok. 227.000. Najliczniejsze
zbiory posiadają Muzeum Narodowe w Gdańsku, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku,
Muzeum Zamkowe w Malborku i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Najmniej liczne
znajdują się w muzeach w Sopocie, Archidiecezjalnym w Oliwie, w Wielu i w Krokowej oraz
w zabytkowej Kuźni Wodnej w Gdańsku.

Teatry, sale koncertowe i multikina
W roku 2004 w województwie pomorskim było 8 teatrów, w tym 4 dramatyczne, 2 lalkowe
i 2 muzyczne. Instytucje teatralne zlokalizowane są w Trójmieście i w Słupsku (Rys. VI.13.):
−

Państwowy Teatr „Wybrzeże”12 – Scena Duża i Scena „Malarnia” w Gdańsku;

−

Teatr Miniatura w Gdańsku;

−

Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku;

−

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni;

−

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni;

−

Teatr „Atelier” im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie;

−

Teatr „Wybrzeże” – Scena Kameralna w Sopocie;

−

Sopocka Scena „Off de Bicz”;

12

Od 1 stycznia 2006 jest to Scena Narodowa.
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−

Teatr Nowy w Słupsku;

−

Teatr Lalek „Tęcza” w Słupsku.

Ponadto na terenie województwa pomorskiego istnieją obiekty posiadające sceny, ale
bez stałego zespołu, tzw. sceny impresaryjne:
−

Scena Teatralna Klubu Studenckiego „Żak” w Gdańsku;

−

Scena Letnia Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni;

−

Teatr Leśny – Amfiteatr w Gdańsku;

−

Teatr w Kwidzynie;

−

Opera Leśna w Sopocie;

−

Amfiteatr „Fosa” w Chojnicach;

−

Amfiteatr „Ottona Weilanda” w Charzykowych.

Wiodącą instytucją muzyczną w województwie jest Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka
Chopina w Gdańsku, posiadająca swoją siedzibę w Centrum Muzyczno-Kongresowym na
Ołowiance. Ważną rolę odgrywa też Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku.
Miejscem dużych koncertów muzycznych są także kościoły, m.in. Katedra Oliwska w Gdańsku
(Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej), kościół św. Jana w Gdańsku (Nadbałtyckie
Centrum Kultury) oraz wiele innych obiektów użyteczności publicznej.
W województwie pomorskim na koniec 2004 roku działalność prowadziły 24 kina,
podczas gdy w roku 2001 było ich 34. Jednocześnie w latach 2001–2004 wzrosła liczba widzów
z nieco ponad 1.580 tys. do prawie 2.300 tys. W każdym mieście powiatowym, a dodatkowo
w Miastku i we Władysławowie, zlokalizowany jest obiekt filmowy. 2 obiekty kinowe znajdowały
się w Słupsku. W Trójmieście, oprócz kilku kin posiadających jedną salę kinową, działają cztery
obiekty sieci multikin: Silver Screen w Gdyni z 8 salami kinowymi i ponad 2000 miejsc
kinowych, Multikino w Gdańsku z 10 salami kinowymi i ponad 2700 miejsc, Krewetka w Gdańsku
z 8 salami kinowymi i ok.1800 miejsc oraz Kinoplex w Gdańsku z 8 salami kinowymi i ok. 1700
miejsc, w tym z miejscami dla niepełnosprawnych.

Galerie
Na koniec 2004 roku w województwie istniało 12 galerii, których podstawowym rodzajem
działalności jest wystawiennictwo. W stosunku do roku 2001 ich liczba wzrosła o 50%. Ponadto
istnieje około 60 galerii prowadzących działalność mieszaną tzn. wystawienniczo-handlową.
Galerie o znaczeniu ponadlokalnym to:
−

Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku;

−

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku;

−

Galeria – Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku;

−

Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków w Gdańsku;

−

Gdańska Galeria Rzeźby Związku Artystów Rzeźbiarzy w Gdańsku;

−

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie;

−

Galeria „78” w Gdyni;

−

Galeria „Ratusz” w Gdyni;
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−

Galeria Współczesnej Sztuki Polskiej w Chojnicach;

−

Galeria Refektarz w Kartuzach;

−

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku;

−

Bałtycka Galeria Sztuki w Ustce;

Biblioteki
Na koniec 2001 roku w województwie pomorskim poza bibliotekami szkolnymi,
uczelnianymi i instytutami naukowymi funkcjonowały 373 biblioteki publiczne, zaś w roku
2004 liczba bibliotek publicznych spadła do 356. W tej liczbie znajdują się:
−

1 biblioteka wojewódzko-miejska w Gdańsku;

−

4 biblioteka powiatowe w: Gdyni, Pucku, Słupsku i Sopocie;

−

7 bibliotek miejskich z zadaniami bibliotek powiatowych w: Bytowie, Chojnicach,
Kościerzynie, Kwidzynie, Lęborku, Starogardzie Gdańskim, Wejherowie;

−

18 bibliotek miejskich;

−

94 biblioteki gminne;

−

106 filii bibliotek wojewódzkich i miejskich;

−

126 filii bibliotek gminnych.

Najwięcej bibliotek znajduje się w Trójmieście (85). Do bibliotek13 o znaczeniu
ponadlokalnym, gromadzących rękopisy, starodruki i zbiory unikatowe oraz zbiory o wybitnych
wartościach naukowo-dydaktycznych należą zlokalizowane głównie w:
−

Gdańsku – Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Główna Akademii
Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Biblioteka Główna Akademii
Medycznej, Biblioteka Główna Akademii Muzycznej, Biblioteka Główna Politechniki
Gdańskiej, Biblioteka Techniczna Centrum Techniki Okrętowej, Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka, Biblioteka Seminarium Duchownego, Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych,
Biblioteka Centralnego Muzeum Morskiego, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego;

−

Gdyni – Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej, Biblioteka Główna Akademii
Morskiej, Ośrodek Informacji Naukowej i Biblioteka Naukowa Morskiego Instytutu
Rybackiego;

−

Słupsku – Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna, Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii
Pedagogicznej, Biblioteka Muzeum Pomorza Środkowego, Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej;

−

Sopocie – Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, Miejska Biblioteka Publiczna im.
Józefa Wybickiego.

13

Źródło: internetowa baza bibliotek EBIB.
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3.5. Infrastruktura sportowa
Bazę sportową województwa pomorskiego stanowią liczne obiekty szkolne, gminne
i prywatne, których stan w dalszym ciągu wymaga modernizacji i dostosowania ich do
standardów europejskich. W strukturze obiektów sportowych w województwie wyróżniono14:
−

86 stadionów;

−

375 boisk do gier zespołowych;

−

124 hale sportowe o wymiarach od 36 m x 18 m;

−

27 obiektów dla sportów łodziowych i kajakowych;

−

5 lodowisk;

−

2 tory motocyklowe;

−

24 pływalnie kryte i 7 otwartych;

−

26 strzelnic.

W latach 2000–2004 nastąpił rozwój bazy sportowej, widowiskowo-sportowej
i rekreacyjnej. Na szczególną uwagę zasługuje powstanie dużej liczby obiektów sportowych –
hal widowiskowo-sportowych, stadionów i basenów w miejscowościach, które do tej pory nie
posiadały bazy sportowej15. Do największych nowopowstałych obiektów należą: jeden
z największych i najnowocześniejszych parków wodnych w Polsce „Aquapark” w Sopocie,
kompleks sportowy dla niepełnosprawnych z boiskami i salami sportowymi w Człuchowie oraz
„Park wodny” z pływalnią sportową w Chojnicach.
Na terenie województwa pomorskiego znajdują się następujące obiekty sportowe
o znaczeniu ponadlokalnym16:
−

hale widowiskowo-sportowe w: Bytowie, Czarnym, Chojnicach, Chmielnie, Czersku,
Człuchowie, Dębnicy Kaszubskiej, Główczycach, Gniewie, Jezierzycach, Kartuzach,
Kobylnicy, Kwidzynie, Malborku, Miastku, Nowym Dworze Gdańskim, Objeździe (gm.
Ustka), Pruszczu Gdańskim, Przodkowie, Pucku, Rumi, Skorzewie (gm. Kościerzyna),
Sierakowicach, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Trąbkach Wielkich, Ustce, Wejherowie
i Żukowie;

−

stadiony piłkarskie w: Bytowie, Chojnicach (MKS Chojniczanka – ok. 5 tys. miejsc),
Człuchowie, Gniewinie, Kartuzach, Lęborku, Malborku, Rumi, Starogardzie Gdańskim,
Tczewie i Wejherowie;

−

baseny w: Chojnicach, Gniewinie, Kartuzach, Lęborku, Pruszczu Gdańskim i Tczewie;

−

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich – Cetniewo.

Ponadto w miastach na prawach powiatu występują następujące obiekty sportowe
o znaczeniu ponadlokalnym:
−

Gdańsk – hala widowiskowo-sportowa KKS Gedania (ok. 300 miejsc na widowni);
kompleks hal i hala widowiskowo-sportowa AWF (ok. 2,5 tys. miejsc); kompleks sportowy
z halą widowiskowo-sportową (ok. 2 tys. miejsc); stadion żużlowy GKS (ok. 15 tys. miejsc);

14

na podstawie ankiety nt. infrastruktury sportowej, przeprowadzonej przez Departament Kultury, Sportu i Turystyki UMWP.
Szerzej w części VIII: Ocena realizacji inwestycji.
16
Źródło: informacje z DKSiT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, stan na dzień 31 grudnia 2004 r.
15
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lodowisko i hala widowiskowa Olivia (ok. 5 tys. miejsc); miejska hala sportowa (ok. 400
miejsc); sala tenisa stołowego MRKS (ok. 200 miejsc) i kompleks hal do tenisa stołowego;
stadion lekko6atletyczny AWF (ok. 5 tys. miejsc na widowni); stadion piłkarski BKS
Lechia (ok. 15 tys. miejsc); stadion piłkarski KS Polonia (ok. 10 tys. miejsc); stadion rugby
WMOSRiR (ok. tys. miejsc), tor motocrossowy, marina na 200 jachtów, 4 baseny;
−

Gdynia – kompleks sportowy z halą widowiskowo-sportową i stadionem MOSiR (ok. 10
tys. miejsc na widowni); stadion piłkarski TKKF Checz (ok. tys. miejsc na widowni);

−

Słupsk – kompleks sportowy Gryfia z halą widowiskowo-sportową (ok. 3 tys. miejsc na
widowni) i basenem; stadion piłkarski Gryfia; stadion 650-lecia;

−

Sopot – hipodrom z krytą halą hipodromu; hala widowiskowo-sportowa (ok. 2 tys. miejsc
na widowni); hala tenisowa i zespół kortów SKT (ok. 2 tys. miejsc); stadion lekkoatletyczny
SKLA (ok. 7 tys. miejsc); stadion MKS Ogniwo – boisko rugby (ok. 5 tys. miejsc); stadion
piłkarski; sala widowiskowo-sportowa ŚLO, aquapark.

4. Mieszkalnictwo
Charakterystyka zasobów mieszkaniowych opiera się na danych statystycznych
rejestrujących legalnie prowadzone procesy inwestycyjne oraz eksploatacyjne zasobów
mieszkaniowych17.

4.1. Charakterystyka zasobów mieszkaniowych
Liczba mieszkań i ich rozmieszczenie
Dane na temat liczby mieszkań i ich rozmieszczenia w układzie miasto-wieś na terenie
województwa pomorskiego prezentuje poniższa tabela.
Tabela VI.6. Liczba mieszkań i ich rozmieszczenie w województwie pomorskim w tys. (NSP–2002)
mieszkania

mieszkania zamieszkane
udział
ogółem
% zasobów
w mieszkaniach
w tys.
ogółem
658,9
100,0
95,6%

mieszkania
niezamieszkane

ogółem
w tys.

% zasobów

Ogółem

689,2

100,0

Miasto

508,7

73,8

488,3

74,1

96,0%

20,4

Wieś

180,5

26,2

170,6

25,9

94,5%

9,9

30,3

Opracowanie na podstawie: Raport NSP z województwa pomorskiego, US, Gdańsk 2003.

Odniesienie danych dotyczących „mieszkań zamieszkanych stale” w województwie
pomorskim do stanu ogólnopolskiego:

Do opisu stanu zasobów mieszkaniowych w województwie pomorskim wykorzystano dane pochodzące z Narodowego
Spisu Powszechnego. Odbiegają one od danych opracowywanych na podstawie rocznych obowiązkowych sprawozdań
GUS-u. W części analizującej zmiany w mieszkalnictwie w latach 1995–2004 wykorzystano dane roczne, które nie są
w pełni porównywalne z danymi ze spisu, zawartymi w tym rozdziale.
Dane powyższe mogą być obarczone pewnymi błędami. Szczególnie rok 2003 pokazuje znaczną rozbieżność pomiędzy
zależnością: „przyrost mieszkań = mieszkania oddane do użytku –ubytki mieszkań”. Związane jest to prawdopodobnie
z dwoma czynnikami: korektą ilości mieszkań po Narodowym Spisie Powszechnym oraz żywiołowym oddawaniem do
użytku mieszkań już wcześniej nieformalnie zasiedlonych – przy czym proces legalizacji użytkowania nałożył się tutaj
ze skutkami ożywionej aktywności inwestycyjnej w latach 2000–2001 i wcześniejszych.
17
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Tabela VI.7. Liczba mieszkań w województwie pomorskim w odniesieniu do wielkości ogólnopolskich
Liczba mieszkań w tys.
Polska

woj. pomorskie

udział w zasobach
mieszkaniowych kraju w%

Ogółem
11 632,7
658,9
5,66
Miasta
7 875,5
488,3
6,20
Wieś
3 757,2
170,6
4,54
Opracowanie na podstawie: Narodowy Spis Powszechny 2002, Budynki zamieszkane, GUS, Warszawa 2004.

Struktura własności mieszkań
Blisko 50% mieszkań w województwie w 2002 roku stanowiły lokale osób fizycznych.
W miastach ten udział jest mniejszy niż na wsi, gdzie ta forma własności dotyczyła blisko 90%
wszystkich mieszkań. Znaczny udział stanowiły mieszkania spółdzielcze, występujące głównie
w miastach, wśród których większość to mieszkania własnościowe (Tabela VI.8.).
Tabela VI.8. Struktura własności zasobów mieszkaniowych w 2002 roku (NSP)
Ogółem
w tys.

mieszkania stanowiące własność – w% ogółu mieszkań
spółdzielni mieszkaniowych
osób
fizycznych własnościowe lokatorskie

gmin

Skarbu zakładów
Państwa
pracy

TBS

inne

Ogółem

658,9

49,50

22,80

8,90

13,60

2,60

2,00

0,40

0,20

Miasto

488,3

36,00

30,40

11,70

17,20

2,50

1,50

0,50

0,20

Wieś

170,6

88,40

1,10

0,90

3,10

2,70

3,40

0,10

0,30

Opracowanie na podstawie: Raport NSP z województwa pomorskiego, US, Gdańsk 2003.

Do niedawna, z punktu widzenia gminnej polityki mieszkaniowej, spore znaczenie miał
gminny zasób mieszkaniowy. Jego rolę jednak stopniowo przejmują zasoby towarzystw
budownictwa społecznego. Dlatego liczba mieszkań będących własnością gminy zmniejsza się,
ale ich udział, w poszczególnych gminach, odzwierciedla historię zasobów mieszkaniowych,
kiedyś prywatnych, później nacjonalizowanych, obecnie zwracanych byłym właścicielom lub
sprzedawanych na rzecz najemców. Rozkład komunalnej własności mieszkaniowej w 2004 roku
uwidacznia Rys. VI.14.

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące warunki mieszkaniowe
Ocena warunków mieszkaniowych w pierwszym rzędzie dotyczy relacji pomiędzy
wielkością zasobów mieszkaniowych a liczbą ludności. Należy przy tym uwzględnić średnią
wielkość mieszkania. Tabela VI.9 przedstawia wskaźniki: ilości mieszkań na 1000 mieszkańców,
średniej wielkości mieszkań, średniej powierzchni użytkowej przypadającej na 1 osobę oraz
średniej ilości izb w mieszkaniu przypadającej na 1 osobę.
Tabela VI.9. Podstawowe wskaźniki ilościowe opisujące warunki mieszkaniowe. Odniesienie sytuacji
w województwie pomorskim do wielkości ogólnopolskich w roku 2002 (NSP)
średnia powierzchnia
liczba mieszkań
powierzchnia użytkowa ilość izb w mieszkaniu
użytkowa mieszkania
na 1000 osób
mieszkania na 1 os. w m2
na 1 osobę
w m2
woj.
woj.
woj.
woj.
Polska
Polska
Polska
Polska
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
Ogółem
308
302
69
66,7
21,1
20,2
1,14
1,12
Miasto
339
330
60,8
61
20,6
20,1
1,19
1,16
Wieś
258
244
84,9
83,2
21,9
20,3
1,05
1,01
Opracowanie na podstawie: Raport NSP z województwa pomorskiego, US, Gdańsk 2003.
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Istotnym wskaźnikiem opisującym stan ilościowy zasobów mieszkaniowych, jak
również stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, jest współczynnik ilości mieszkań
przypadających na 1000 mieszkańców. Wskaźnik ten jest powszechnie używany w statystykach
europejskich dla odzwierciedlenia stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych18. W 2004
w żadnej z gmin województwa wskaźnik ten nie wykazywał wartości poniżej 200. Niskie
wartości są rejestrowane w centrum województwa. Jednocześnie zdecydowana większość gmin
plasuje się w przedziale średnich wartości, pomiędzy 250 a 300 mieszkań na 1000 mieszkańców.
W tych zestawieniach specyficznymi cechami wykazują się gminy turystyczne (Rys. VI.15.),
notujące najwyższe wartości tego wskaźnika. Wśród gmin o wartościach ekstremalnych,
najmniej wykazuje Przodkowo z wartością 210, natomiast największe wartości wśród miast
wykazuje Krynica Morska, a wśród gmin wiejskich – Osiek.
Poziom jakości zamieszkania opisuje również średnia powierzchnia użytkowa na
mieszkanie19. W środkowej części województwa widoczna jest znaczna różnica wielkości
pomiędzy wielkością mieszkań na wsi i w miastach. W zachodniej i wschodniej części
województwa dysproporcja ta nie jest tak czytelna. Granica obszaru występowania „wielkich
domów wiejskich” niemal wiernie odzwierciedla przedwojenną zachodnią granicę państwową
(z dokładnością co do lokalnych odstępstw od tej granicy współczesnych granic gmin).
Przemawia to za istotnym znaczeniem tradycji kulturowych, a w ślad za tym również modelu
rodziny, na kształtowanie stylu i charakteru budownictwa.
Podstawowe znaczenie dla opisu jakości zamieszkania ma wskaźnik średniej
powierzchni użytkowej mieszkania na 1 mieszkańca20 i wskaźnik ilości izb na osobę. Na
terenie województwa pomorskiego wg spisu powszechnego wielkości te wynosiły odpowiednio
20,2 m2 na osobę i 1,12 izb na osobę. Wartości maksymalne średniej powierzchni użytkowej na
osobę dzierżą miasta nadmorskie, choć wyjątkiem jest tu Hel (Rys. VI.16.). Nieco inaczej
wygląda wskaźnik ilości izb na osobę. Tu nie występują, poza kilkoma wyjątkami, tak znaczne
zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi obszarami województwa. W roku 2003 wskaźnik
ilości izb na osobę w zdecydowanej większości przekracza już wartość 1. W niektórych osiąga
nawet wartości europejskie, choć są wśród nich gminy turystyczne, gdzie wskaźnik ten,
podobnie jak w przypadku ilości mieszkań na 1000 mieszkańców, jest zawyżony21.
18

Housing Statistics in the European Union 2002. Department of Housing of the Direction General of Planning, Housing
and Heritage (Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine – DGATLP) of the
Walloon Region of Belgium.
W „najuboższych” państwach Unii wskaźnik ten kształtuje się, wg danych na rok 2001, na poziomie 350 mieszkań na
1000 mieszkańców (Irlandia – 339), w najbogatszych blisko 500 (Szwecja – 486, Dania – 467). Europejskie dane
statystyczne wskazują, że w Hiszpanii wskaźnik ten nawet przekracza 500 mieszkań na 1000 mieszkańców, jednak
należy zauważyć, że kraj ten, podobnie zresztą jak Włochy i Grecja, zalicza do zasobów mieszkaniowych również domy
letniskowe. W Polsce te kategorie też się przenikają, co można zauważyć, gdy analizuje się średnią wielkość mieszkań,
średnią ilość izb i przytoczony wyżej wskaźnik, dla gmin nadmorskich i turystycznych.
19
W Unii Europejskiej (według danych z lat 1991–2001) w zależności od kraju przeciętna wielkość mieszkań waha się
od 76,5 m2 w Finlandii do 125 m2 w Luksemburgu. W województwie pomorskim wskaźnik ten jest niższy od dolnych
wartości w „Starej Unii”, ale w niewielkim stopniu odbiega na niekorzyść od średniej ogólnopolskiej.
20
Zestawiając dane dotyczące wielkości mieszkania w odniesieniu do liczby ich mieszkańców w Unii Europejskiej,
można wywnioskować, że wielkości te kształtują się, w różnych państwach, w przedziale od 28 m 2 na osobę w Grecji do
blisko 50 m2 na osobę w Danii. Średnia wskaźnika ilości izb na osobę (izb pozostających w dyspozycji osoby) dla
państw europejskiej „piętnastki” w roku 2001 wyniosła 2,0.
21
W tych przypadkach wskaźnik ten osiąga wartości 1,3–1,5 i wyższe, czyli wartość średnich krajów europejskiej
„piętnastki”, w których jest on najniższy: Grecji i Portugalii.
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4.2. Standard techniczny mieszkań
Jakość zamieszkania jest ściśle powiązana ze stanem technicznym i wyposażeniem
mieszkań w podstawowe media i urządzenia. Stan techniczny uzależniony jest w pierwszym
rzędzie od wieku budynków mieszkalnych, w drugim od sposobu ich eksploatowania, w tym od
systematyczności wykonywania remontów bieżących i kapitalnych.
Wyposażenie zostało opisane przez udział mieszkań w całości zasobów, w których
dostępne są poszczególne zestawy urządzeń. Sytuację w województwie pomorskim na tle kraju
ilustruje poniższa tabela.
Tabela VI.10. Wyposażenie mieszkań w województwie pomorskim w odniesieniu do standardów ogólnopolskich
mieszkania w% wyposażone w:
obszar

miasto,
wieś

Ogółem
woj.
Miasto
pomorskie
Wieś
Ogółem

ogółem

658 920
488 339
170 581
11 632 692

wodociąg, ustęp,
łazienkę
w tym z CO.
ogółem
i gazem z
sieci
90,80
52,70
93,70
69,70
82,60
4,10
86,00

75,80

mieszkania bez wodociągu w%

wodociąg
ogółem

w tym bez żadnych
instalacji

ogółem

w tym z
c.o.

7,80
5,80
13,50

1,50
1,10
2,60

1,20
0,30
3,60

1,00
0,20
3,30

9,50

1,80

4,20

3,80

Polska

Miasto
7 875 541
91,90
83,00
6,60
1,10
1,20
1,00
Wieś
3 757 151
73,50
60,70
15,70
3,20
10,50
9,50
Opracowanie na podstawie: Narodowy Spis Powszechny 2002, Budynki zamieszkane, GUS, Warszawa 2004.

Wyposażenie mieszkań w niezbędne urządzenia jest częściowo zależne od dostępu do
infrastruktury. Jednak ta zależność nie jest bezpośrednia, gdyż w przypadku braku określonych
mediów, istnieją rozwiązania zamienne.
Z powyższych zestawień wynika, że o ile wskaźniki zagęszczenia w mieszkaniach
nieco odbiegają na niekorzyść od standardów krajowych, o tyle wyposażenie mieszkań w media
i urządzenia jest wyraźnie lepsze od średniej ogólnopolskiej.

4.3. Struktura wieku mieszkań
Ocena sytuacji mieszkaniowej w województwie wymaga opisu historycznych
uwarunkowań tworzenia i eksploatacji mieszkań. Danych w tym zakresie dostarcza Narodowy
Spis Powszechny.
Tabela VI.11. Wiek zasobów mieszkaniowych i ich rozmieszczenie w układzie miasto-wieś
19962002

Będące w
budowie

Nie ustalono

117,94

197919891988
1995
w tysiącach
112,01
44,81

36,24

9,88

3,29

96,2
22,01

85,94
26,1

26,86
9,55

3,42
6,48

2,44
0,68

Przed
1945

19451970

19711978

Ogółem

174,61

158,14

Miasto
Wieś

111,82
62,61

123,54
34,63

Lata

37,11
7,85

w%
Ogółem
26,50
24,00
17,90
17,00
6,80
5,50
1,50
0,50
Miasto
22,90
25,30
19,70
17,60
7,60
5,50
0,70
0,50
Wieś
36,70
20,30
12,90
15,30
4,60
5,60
3,80
0,40
Opracowanie na podstawie: Narodowy Spis Powszechny 2002, Raport NSP z województwa pomorskiego,
US, Gdańsk 2003.
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Zestawienie w Tabeli VI.11. pokazuje, że ponad ¼ zasobów pochodzi sprzed 1945
roku, a ponad połowa sprzed 1970, czyli sprzed 35 lat. Struktura wiekowa mieszkań daje istotną
informację o ich stanie technicznym oraz kosztach eksploatacji, związanych z koniecznością
wykonywania remontów bieżących i kapitalnych. Wiek mieszkań nie stanowiłby problemu,
gdyby nie wieloletnie zaniedbania w zakresie modernizacji, remontów kapitalnych
i odtworzeniowych, skutkujące zależnością: im starsze budynki tym gorszy stan techniczny.
Duża część zasobów mieszkaniowych, szczególnie tych sprzed I wojny światowej, nie
spełnia ani współczesnych standardów technicznych, ani standardów jakości zamieszkania,
a często tę negatywną sytuację pogłębia znaczny stopień ich dewastacji.

4.4. Zmiany w stanie zasobów mieszkaniowych
Przekształcenia własnościowe zasobów mieszkaniowych
Zasoby mieszkaniowe zmieniają również swoją strukturę własnościową. Podstawowymi
przyczynami tych przekształceń są:
−

rozwój budownictwa prywatnego, tak indywidualnego jak i komercyjnego, zastępującego
rozpowszechnione kiedyś budownictwo spółdzielcze;

−

zmniejszenie się roli komunalnego zasobu mieszkaniowego na rzecz zasobów towarzystw
budownictwa społecznego i stopniowa prywatyzacja zasobów gminnych, co jest związane
ze stanem technicznym tych mieszkań oraz rosnącymi kosztami ich utrzymania;

−

szybka prywatyzacja mieszkań zakładowych.

Prywatyzacja zasobów gminnych, w większości przypadków, odbywa się poprzez
sprzedaż najemcom lokali mieszkalnych w wyodrębnionych w tym celu budynkach. W ten
sposób powstają „Wspólnoty Mieszkaniowe” właścicieli wyodrębnionych lokali. Sprzedaż
całych budynków mieszkalnych, najczęściej również na rzecz najemców, ma miejsce w przypadku,
gdy są to domy jednorodzinne, stanowiące w całości jeden lokal mieszkalny. Zmiany wielkości
zasobów mieszkaniowych prezentuje Rys. VI.14.

Przekształcenia wielkości zasobów w odniesieniu do liczby mieszkańców
Jednym z czynników wpływających na przekształcenia zasobów mieszkaniowych są
migracje. Wywołują one presję na procesy inwestycyjne, które „reagują” na popyt zgłaszany
przez ludzi przesiedlających się w poszukiwaniu pracy, w związku z podejmowaniem studiów
lub w celu poprawienia warunków życia.
Różnica pomiędzy osobami faktycznie mieszkającymi a zameldowanymi na stałe
(stałe miejsce zameldowania), pełni rolę „migawki”, ujawniając presję migracyjną oraz jej
kierunki (Rys. VI.19.). Dane statystyczne nie wykazują wszystkich „faktycznie mieszkających”,
a jedynie tych, którzy zgłosili swój pobyt czasowy. Dane te również nie mówią o powodach, dla
których osoby zameldowane w jednej gminie faktycznie mieszkają w innej. Pewne informacje
na ten temat daje NSP 2002 (ale są one statyczne). Poza statystyką jest znaczna część ludności
faktycznie mieszkającej gdzie indziej niż jest zameldowana i niezgłaszającej ani swojego pobytu
tymczasowego, ani rzeczywistej przeprowadzki. Tak więc wartości prezentowanych różnic
pomiędzy osobami faktycznie mieszkającymi a stale zameldowanymi na terenie gmin należy
powiększyć. Przestrzenne rozmieszczenie tych różnic pokazuje prawidłowość trendów migracyjnych.
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Duży udział osób mieszkających na terenie gminy bez stałego zameldowania posiada
Trójmiasto. Widać tutaj pewną rozbieżność, gdy analizuje się ruch ludności, z którego wynika,
że Gdańsk traci swoich mieszkańców na rzecz zewnętrznych miast aglomeracji i gmin
podmiejskich. Wniosek jest taki, że po pierwsze – napływ ludności nie kompensuje odpływu,
a po drugie – ludność, która tu przybywa na pobyt czasowy, ze względu na warunki, jakie
oferuje Trójmiasto w zakresie rynku pracy oraz oferty edukacyjnej, później trwale zaspokaja
swoje potrzeby mieszkaniowe poza miastami rdzeniowymi.
Wartość wskaźnika ilości mieszkań na 1000 mieszkańców w województwie
pomorskim w roku 1995 wynosiła 285, zaś w roku 2004 – 325. Pomijając zmiany ekstremalne,
w latach 1995–2004 tendencja wzrostowa miała miejsce we wszystkich gminach. Obecnie żadna
gmina nie znajduje się w przedziale poniżej wartości 200 mieszkań na 1000 mieszkańców.
Współczynnik ten wykazuje niższe wartości w stosunku do wartości ogólnopolskich.
Tabela VI.12. Wskaźnik liczby mieszkań na 1000 mieszkańców w latach 1995–2004 – województwo na tle Polski
ilość mieszkań na 1000 mieszkańców

odniesienie do wskaźnika
ogólnopolskiego
1995
298
285
95,64
1996
299
285
95,46
1997
300
287
95,46
1998
302
288
95,31
1999
304
290
95,18
2000
310
295
95,18
2001
312
297
95,07
2002
308
302
98,04
2003
330
322
97,70
2004
332
325
97,72
1995 = 100
111,63
114,07
Opracowanie na podstawie: Bank Danych Regionalnych GUS – www.stat.gov.pl.
rok

Polska

woj. pomorskie

Rozkład wartości wskaźnika ilości mieszkań na 1000 mieszkańców województwie
pomorskim dla roku 1996 prezentuje Rys. VI.15. Większość gmin bądź nie przekraczała, bądź
niewiele przekraczała wartość 250 mieszkań na 1000 mieszkańców. Wyjątek stanowiły tutaj
Trójmiasto, Słupsk i kilka gmin rozmieszczonych w różnych częściach województwa –
odnotowano w nich ponad 300 mieszkań na 1000 mieszkańców. Najniższe wskaźniki dotyczyły
Kaszub, na których występowały także wskaźniki poniżej 200.
Dla zmian jakości zamieszkania istotne jest kształtowanie się wzrostu tego wskaźnika
w poszczególnych gminach. Zmiany te prezentuje Rys. VI.17. Dla całego województwa
widoczna jest poprawa w tym zakresie – szybsza niż w skali całego kraju, tak w liczbach
względnych, jak i bezwzględnych. W samym województwie procesy te rozkładają się różnie: są
gminy (np. Skórcz), w których wartość tego wskaźnika się pogorszyła. Największe wzrosty
wykazują niektóre gminy podmiejskie oraz o funkcji turystycznej.

Zmiany wskaźników dotyczących wielkości mieszkań
Zarówno średnia wojewódzka wielkości powierzchni użytkowej na mieszkanie, jak
i ogólnopolska – rosną: w latach 1996–2004 o ponad 14%. Wskaźnik ten, jeszcze w latach 90.
znacznie niższy od wartości zachodnioeuropejskich, systematycznie i wyraźnie się poprawia,
zbliżając się do standardów unijnych.
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Tabela VI.13. Zmiany średniej powierzchni użytkowej na mieszkanie w latach 1995–2003 w województwie na tle Polski
Średnia powierzchnia użytkowa
mieszkania w m²
Rok
Polska = 100
Polska
woj.pomorskie
1995
60,5
59,2
97,94
1996
60,6
59,4
97,95
1997
60,9
59,6
97,99
1998
61,1
59,9
98,09
1999
61,3
60,1
98,14
2000
61,5
60,4
98,18
2001
61,7
60,6
98,23
2002
68,4
66,6
97,37
2003
68,8
67,4
98,02
2004
69,0
67,7
98,05
1995 = 100
114,15
114,28
Opracowanie na podstawie: Bank Danych Regionalnych GUS – www.stat.gov.pl.

Analiza wskaźnika wielkości powierzchni użytkowej na mieszkańca w 1996 roku
wykazała, że w województwie pomorskim nie było gminy o wartościach porównywalnych
z państwami „starej Unii”. Najniższe wartości średnie dla gmin były blisko dwukrotnie niższe
niż dla Grecji, przeciętna oscylowała około 2/3 wskaźnika dla tego kraju.
Porównując te dane ze wskaźnikiem z roku 2004 widać skokową zmianę na korzyść,
chociaż procesy te w przestrzeni nie rozkładają się równomiernie. Największe zmiany mają
miejsce w gminach podmiejskich Trójmiasta, gdzie dochodzi do kombinacji napływu ludności
i wywołanego tym intensywnego procesu budowania. Nowe budownictwo w przeważającej
mierze ma formę zabudowy jednorodzinnej, ze znacznym udziałem domów o dużej powierzchni
użytkowej. Również znaczne przyrosty tego wskaźnika są widoczne na terenie Kaszub, które
pierwotnie miały jedne z najniższych wartości, by w roku 2004 znaleźć się, w większości, wśród
gmin przodujących w tym zakresie. W gminach turystycznych wskaźnik ten sięgnął średniej
europejskiej, a w niektórych nawet przekroczył ją (Rys. VI.14.).
Zmiany średniej powierzchni użytkowej na osobę w skali województwa w odniesieniu
do wartości ogólnopolskich prezentuje Tabela VI.14. Wskazuje ona na nieco niższe wartości
tego wskaźnika w województwie pomorskim w stosunku do kraju, jednak ta dysproporcja
maleje, przy jednoczesnym wzroście wskaźnika, i to w tempie szybszym niż wzrost średniej
ogólnopolskiej.
Tabela VI.14. Zmiany średniej powierzchni użytkowej na osobę w latach 1997–2004 w województwie na tle Polski
Powierzchnia użytkowa mieszkania
na 1 osobę w m²
Rok
Polska = 100
Polska
woj. pomorskie
1997
18,3
17,1
93,54
1998
18,5
17,3
93,49
1999
18,6
17,4
93,41
2000
19,0
17,8
93,44
2001
19,3
18,0
93,39
2002
21,1
20,1
95,46
2003
22,7
21,7
95,76
2004
22,9
22,0
95,81
1995 = 100
127,43
130,35
Opracowanie na podstawie: Bank Danych Regionalnych GUS – www.stat.gov.pl.

200

CZĘŚĆ VI – Ludność, sieć osadnicza i infrastruktura społeczna

Izby mieszkalne
Jakość zamieszkania oceniana z punktu widzenia liczby izb pozostających w dyspozycji
mieszkańców najlepiej opisywana jest przez wskaźnik ilości izb przypadających na 1 osobę.
W roku 1996 dla większości gmin wskaźnik ten nie przekraczał wartości 1,0. Były gminy,
w których wynosił poniżej 0,8. Najniższe wartości odnotowywano w środkowej części
województwa. Żeby otrzymać wyczerpujące wnioski, należałoby zbadać strukturę gospodarstw
domowych w tym rejonie. Nieliczne gminy dysponowały zasobami, w których wskaźnik ten
sięgał 1,25 i więcej. Według Eurostatu domy, w których liczba osób przypadająca na izbę jest
większa, niż 1 (czyli omawiany wskaźnik jest mniejszy od jedności), uważane są za przeludnione.
Porównanie danych z lat 1996 i 2004 wskazuje na generalną poprawę wartości tego
wskaźnika w całym województwie. Wyraźna jego poprawa widoczna jest w tych gminach,
w których, poza nielicznymi wyjątkami, był on najsłabszy. Zgodnie z danymi z roku 2004,
wskaźnik ilości izb na osobę, w zdecydowanej większości, poza kilkoma wyjątkami, przekracza
już wartość 1. Są jednak gminy, w których wskaźnik ten osiąga wartości 1,3–1,5, czyli wartość
średnią tych krajów europejskiej „piętnastki”, w których jest on najniższy, takich jak Grecja lub
Portugalia.
Rozkład tej wartości jest znacznie zróżnicowany wewnątrz województwa. W roku 1995
wahał się on od 0,77 do 1,29, natomiast w roku 2004 mieścił się w przedziale od 0,91 (Gardeja)
do 2,66 (Krynica Morska). Jak widać, oprócz generalnego wzrostu (wzrosły wszystkie wartości
minimalne i maksymalne) nastąpiło większe zróżnicowanie tych wartości.
Średni wskaźnik ilości izb na osobę w województwie niewiele odbiega na niekorzyść
w odniesieniu do wartości ogólnopolskich (Rys. VI.18.). W miarę podnoszenia się średniej
krajowej, rośnie również średnia wojewódzka. Tak więc wskaźnik ten waha się w granicach
97,5–98,5% wartości ogólnopolskich. Przedstawia to Tabela VI.15. W latach 1995–2004
wskaźnik ten wzrósł w województwie pomorskim o blisko 20%, a w kraju o 19%.
Tabela VI.15. Zmiana wskaźnika ilości izb przypadających na osobę w latach 1995–2003 w województwie na tle Polski
Średnia wartość wskaźnika ilości izb na osobę
Badany rok
Polska = 100
Polska
woj. pomorskie
1995
1,03
1,01
98,26
1996
1,03
1,01
98,05
1997
1,04
1,02
98,01
1998
1,05
1,03
97,84
1999
1,06
1,03
97,67
2000
1,08
1,05
97,64
2001
1,09
1,06
97,51
2002
1,14
1,12
98,73
2003
1,21
1,20
98,58
2004
1,22
1,21
98,53
1995 = 100
119,26
119,59
Opracowanie na podstawie: Bank Danych Regionalnych GUS – www.stat.gov.pl.

Na obszarze województwa wzrost tego wskaźnika miał różną dynamikę dla poszczególnych
obszarów. Analizując powyższe informacje w kontekście danych demograficznych można
wysnuć wniosek, że zmiany te wywołane są następującymi mechanizmami: odpływem ludności
(gminy zachodnie i południowo-wschodnie), kombinacją odpływu ludności i budownictwa
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(Trójmiasto) oraz intensywnym budownictwem kompensującym wzrost ludności (czy to
związanym z przyrostem naturalnym, czy też imigracją – Kaszuby, gminy suburbii trójmiejskich).
Odrębne mechanizmy można zaobserwować w gminach turystycznych, gdzie mieszkania,
w których realizuje się „kwatery turystyczne”, stanowią również formę „środków produkcji”, co
powoduje opłacalność tych inwestycji i w związku z tym tworzy silny system motywujący do
lokowania środków w nieruchomościach.

Zmiany w stanie technicznym i wyposażeniu zasobów mieszkaniowych
Poprawa jakości zamieszkania zależy głównie od poszerzania się dostępności do mediów
i urządzeń. Sytuację w województwie pomorskim prezentuje tabela:
Tabela VI.16. Wyposażenie mieszkań w województwie pomorskim na tle Polski w latach 1999–2001.
udział mieszkań wyposażonych
Polska = 100
Polska
woj. pomorskie
1999
92,46
98,83
106,88
wodociąg
2000
92,83
99,19
106,85
2001
93,34
99,40
106,49
1999
80,59
89,55
111,11
ustęp spłukiwany
2000
81,57
90,09
110,44
2001
82,26
90,63
110,17
1999
80,81
86,73
107,33
łazienka
2000
81,49
87,32
107,15
2001
82,21
87,93
106,96
1999
71,37
76,48
107,16
centralne
2000
72,14
77,24
107,07
ogrzewanie
2001
72,91
77,73
106,62
1999
56,18
62,27
110,85
gaz sieciowy
2000
56,70
62,60
110,39
2001
57,18
62,85
109,91
Opracowanie na podstawie: Bank Danych Regionalnych GUS – www.stat.gov.pl.
Urządzenie

rok

W odróżnieniu od danych spisu powszechnego, roczne statystyki nie pozwalają określić
kompletności wyposażenia poszczególnych mieszkań. Mieszkań wyposażonych kompletnie we
wszystkie urządzenia będzie więc zawsze mniej niż udział mieszkań wyposażonych w najrzadziej
występujące urządzenie.

PODSUMOWANIE:
Pomorskie jest jednym z nielicznych polskich regionów, który odnotowuje dodatni
przyrost naturalny, choć jego tempo maleje. Od kilku lat województwo pomorskie, jako jedno
z nielicznych w Polsce, odnotowuje także dodatnie saldo migracji. Region należy również do
najbardziej zurbanizowanych regionów w Polsce – w miastach mieszka 67,5% ogółu populacji.
Ludność województwa pomorskiego jest relatywnie młodsza niż reszta Polski.
Wykształcenie ludności jest atutem województwa pomorskiego. Dyplomami ukończenia
studiów wyższych legitymuje się ponad 11% mieszkańców (w UE–25 ok. 20%). Jest to drugi co
do wielkości wynik w Polsce. Wyższy od krajowego jest także odsetek osób z wykształceniem
średnim i policealnym.
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Sytuacja na pomorskim rynku pracy jest rezultatem zmian, jakie miały miejsce od
początku transformacji. Wyraziły się one znacznym spadkiem zatrudnienia i pojawieniem się
dużego bezrobocia o charakterze długookresowym.
Rynek pracy charakteryzuje się niskim poziomem zatrudnienia na tle kraju i regionów
UE. W 2004 roku wskaźnik zatrudnienia wyniósł 42,5% wobec 44,3% w Polsce i 63,3% w UE–
25, zaś liczba pracujących – 656,2 tys. osób, co stanowi 5,3% ogółu zatrudnionych w kraju.
Na województwo pomorskie przypada 5,6% krajowych zasobów mieszkaniowych.
Regionalne zasoby mieszkaniowe charakteryzują się wyższym niż średnio w kraju wskaźnikiem
wyposażenia w podstawowe instalacje użytkowe i sanitarne, za wyjątkiem dostępu do gazu z sieci
i centralnego ogrzewania na wsiach.
Problem stanowi niezadowalająca jakość i stan techniczny budynków w wielu miastach
regionu, które często ze względu na historyczny charakter i wiek są w znacznej mierze
zdekapitalizowane. Ponadto często zaniedbane są zieleńce i parki, brakuje wydzielonych terenów
spacerowych. Podejmuje się jednak realizację działań rewitalizacyjnych, mających na celu
podniesienie atrakcyjności zaniedbanych i zdegradowanych terenów miejskich, m.in. poprzez
porządkowanie zabudowy.
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CZĘŚĆ VII – Obszary problemowe
(Agnieszka Ciesielska, Iwona Markešić, Jakub Pietruszewski, Hanna Wojcieszyk,
Krzysztof Wojcieszyk)
Przez obszar problemowy1 należy rozumieć obszar szczególnego zjawiska z zakresu
gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, wskazany w planie
zagospodarowania przestrzennego województwa lub określony w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego2 wyróżniono
kilka obszarów problemowych – stref i pasm występowania problemów i konfliktów przestrzennych,
wymagających zróżnicowanych przestrzennie rozwiązań w zakresie polityki przestrzennej
prowadzonej przez samorząd województwa (Rys.VII.1.):
−

obszar kształtującej się metropolii Trójmiasta;

−

Wybrzeże Bałtyku;

−

delta i dolina Dolnej Wisły;

−

obszary wiejskie – zlewnie rzek o szczególnym znaczeniu funkcjonalnym;

−

pasma rozwoju wzdłuż autostrady A1 oraz dróg krajowych S6, S7.

W świetle obecnych uwarunkowań powyższe tereny nadal stanowią obszary problemowe
wymagające specjalnych rozwiązań i działań.

1. Kształtująca się metropolia Trójmiasta
Położony nad Zatoką Gdańską rozległy, wielofunkcyjny i wielopodmiotowy obszar
zurbanizowany posiada swoją specyfikę wynikającą z nadmorskiego położenia oraz historycznego
procesu kształtowania struktury, a także organizacji przestrzeni. Z uwagi na rangę, skalę
wielkości, charakter i stopień rozwoju funkcji, a także organizację zarządzania terytorium, które
obejmuje, jest on obszarem podlegającym silnym procesom metropolizacji. Jest on złożony ze
zurbanizowanego terytorium o charakterze miejskim oraz strefy ekspansji – otoczenia o silnych
związkach funkcjonalnych z częścią zurbanizowaną. Ze względu na skalę wielości oraz
nagromadzenie różnorodnych funkcji w kształtującej się metropolii trójmiejskiej, występuje
szereg konfliktów i problemów przestrzennych.
„Jednym z najważniejszych zjawisk związanych ze zmianami sposobu wytwarzania
przestrzeni jest metropolizacja, którą określić można jako proces przekształcania się przestrzeni
1

Zgodnie z art. 2 pkt. 7 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003
r., Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami).
2
Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 639/XLVI/02 z dnia 30 września 2002 r. – Plan
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Pomorskie Studia Regionalne, UMWP, Gdańsk 2002.
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miejskich polegający na zmianie relacji między miastem centralnym i jego bezpośrednim
zapleczem oraz na nieciągłym sposobie użytkowania przestrzeni zurbanizowanych. Zmiana
relacji polega na osłabieniu lub zerwaniu związków gospodarczych miasta z jego regionalnym
zapleczem i zastąpieniu ich więziami z innymi metropoliami w skali kontynentalnej lub
światowej. Rola regionu ogranicza się do pełnienia funkcji mieszkaniowych i rekreacyjnych dla
mieszkańców metropolii, zaś nieciągłość przestrzeni oznacza, że «sąsiadem» w sensie
gospodarczym i społecznym nie jest już otaczający region, ale odległa nieraz o setki, a nawet
tysiące kilometrów inna metropolia”3. Metropolię określić można jako aglomerację miejską
liczącą około miliona i więcej mieszkańców, spełniającą dodatkowo trzy kryteria4:
−

doskonałości usług, instytucji i wyposażenia;

−

potencjału innowacyjnego w zakresie technicznym, ekonomicznym, społecznym, politycznym
i kulturalnym;

−

wyjątkowości i specyfiki miejsca.

Najważniejszymi czynnikami kształtującymi metropolie są:
−

sieciowość, tj. zespół układów – relacji zachodzących w przestrzeni pomiędzy różnorodnymi,
nieciągłymi węzłami (metropoliami);

−

funkcje metropolitalne – wyspecjalizowane wyższego rzędu, wyznaczające rangę miastametropolii w przestrzeni zewnętrznej oraz organizujące jej przestrzeń wewnętrzną.

W przypadku Trójmiasta i jego otoczenia, ze względu na nie w pełni rozwinięte cechy
metropolitalne, mówić można o kształtującej się metropolii trójmiejskiej, natomiast rozpatrując
związki funkcjonalne w przestrzeni problemem staje się określenie obszaru metropolitalnego.
Pojęcie „obszaru metropolitalnego” zdefiniowane zostało w polskim prawie ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako obszar wielkiego miasta oraz powiązanego
z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju5 (przyjęta
przed wejściem w życie ustawy) zalicza Trójmiasto do tzw. europoli – ośrodków o znaczeniu
europejskim z najwyższymi szansami na dalszy rozwój.
W myśl aktualizowanej Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 6 obszarem
metropolitalnym, jest układ przestrzenny składający się z dużego miasta i otaczających je
terenów ściśle z nim funkcjonalnie powiązanych, charakteryzujący się:
−

wysoką jakością usług, instytucji i wyposażenia materialnego;

−

wysokim potencjałem innowacyjnym w zakresie technicznym, ekonomicznym, społecznym,
politycznym i kulturalnym;

−

wysoką konkurencyjnością produkcji i wyspecjalizowanych usług (w tym kulturalnych,
naukowo-badawczych) w wymiarze krajowym i międzynarodowym;

Jałowiecki B., Metropolie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 1999, s. 29
Bassand M., Métropolisation et inégalités sociales. Presses polytechniques et universitaires romanes, Lousanne 1997,
s. 45, cyt. za: B. Jałowiecki, op. cit., s. 33.
5
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. o ogłoszeniu Koncepcji polityki przestrzennego
zagospodarowania kraju, „Monitor Polski” 2001, Nr 26 (z dnia 16 sierpnia), poz. 432.
6
Zaktualizowana Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych,
Warszawa, październik 2005.
3
4
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−

silnymi wewnętrznymi więzami współpracy gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej;

−

intensywnymi połączeniami z innymi metropoliami krajowymi i zagranicznymi, możliwymi
dzięki dobremu z nimi skomunikowaniu;

−

wyjątkowością i specyfiką miejsca i jego atrakcyjnością nie tylko w skali kraju, ale i w skali
międzynarodowej.

Trójmiejski obszar metropolitalny stanowi jeden z 9. wyróżnionych w tej Koncepcji.
Określono w niej, że obszary metropolitalne – poza warszawskim – kryteria jakościowe spełniają
w niepełnym stopniu. Relatywnie najwięcej cech metropolitalnych mają obszary metropolitalne
krakowski, poznański i wrocławski, nieco mniej zaś – trójmiejski.
Wyodrębnianie obszarów metropolitalnych w krajowej sieci osadniczej wiąże się
z obowiązkiem opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów metropolitalnych
jako części planów zagospodarowania przestrzennego województw.
Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 19 lipca 2005 roku podjął uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego7.
Celem planu, jako narzędzia służącego rozwojowi metropolii, jest wzmacnianie innowacyjnego
i rozwojowego potencjału metropolii oraz skoordynowanie działań integracyjnych zgodnie
z wymogami zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego. Plan umożliwi skuteczniejsze
zarządzanie w zakresie gospodarowania przestrzenią w gminach wchodzących w skład obszaru
metropolitalnego oraz poprawę funkcjonowania obszaru jako całości.

1.1. Proces kształtowania się metropolii trójmiejskiej
Aglomeracja trójmiejska ma wyjątkowy charakter ze względu na kształtowanie się jej
na bazie trzech miast: Gdańska, Gdyni i Sopotu, stanowiących ciągłą strukturę przestrzenną,
a jednocześnie wyróżniających się zróżnicowaną tożsamością kulturową, specyfiką rozwoju
gospodarczego oraz odmiennością struktury przestrzennej i fizjonomii. Jej rozwój uwarunkowany
jest wieloma względami – m.in. historycznymi, politycznymi, gospodarczymi oraz prawnymi.
Początki obecnej aglomeracji wiążą się z rozwojem osadnictwa u ujścia Wisły do
Zatoki Gdańskiej. W późnym średniowieczu gdańskie skupisko miejskie obejmowało niezależnie
lokowane, na różnych prawach powstałe i posiadające odrębne administracje Główne Miasto,
Stare Miasto i Nowe Miasto. Dominująca rola Głównego Miasta, rozwijającego handel związany
z przeładunkami w porcie morskim, zaznaczyła się w umiejscowieniu na jego terytorium
znamienitych instytucji i obiektów oraz osiągnięciu znaczącej wielkości – w 1500 roku Gdańsk
liczył już ok. 40 tys. mieszkańców i był najludniejszym miastem Rzeczypospolitej.
Rozbiory Polski zahamowały rozwój portu, a miasto rosło powoli, osiągając w 1910
roku liczbę 170 tys. mieszkańców. Po I wojnie światowej obok Gdańska, stanowiącego wraz
z najbliższym otoczeniem odrębną strukturę państwową, wyrósł konkurencyjny port, a wraz z nim
miasto Gdynia, która osiągnęła szybko 120 tys. mieszkańców. W ten sposób stworzył się zalążek
aglomeracji nadmorskiej. Decydującą rolę w jej powstaniu odegrały: utworzenie Gdyni, dalsza
koncentracja nowoczesnego potencjału gospodarki morskiej w okresie po II wojnie światowej
Uchwała Nr 374/XXV/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru metropolitalnego.
7
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oraz uruchomienie sprawnej i szybkiej komunikacji między tymi miastami. Następstwem było
generowanie procesu urbanizacji, z rdzeniem strukturalnym w postaci zespołu miast Gdańsk–
Sopot–Gdynia, nazywanego od tej pory Trójmiastem. W rezultacie ukształtowała się jedna
z największych aglomeracji portowo-przemysłowo-miejskich nad Bałtykiem – struktura
gospodarcza, w której dominowała gospodarka morska (porty, przemysł stoczniowy), turystyka
i rekreacja nadmorska, funkcje społeczne o znaczeniu ponadlokalnym, np. nauka, kultura, handel,
służba zdrowia. Powyższe funkcje stymulowały rozwój demograficzny, a tym samym rozwój
procesów urbanizacji.
Rozwój systemu osadniczego w XX wieku – miast kształtujących aglomerację
trójmiejską oraz ich wzajemne powiązania w strefie ujścia Wisły – przedstawia w sposób
schematyczny Rycina 1.

Rycina 1. Rozwój systemu osadniczego w strefie ujścia Wisły.
Źródło: Kubiak M., Pietruszewski J., „Studia Regionalne i Lokalne” 2005, nr 1 (19).
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Problematyka rozwoju Trójmiasta i jego najbliższego otoczenia była wielokrotnie
podejmowana8. Po II wojnie światowej w pracach planistycznych używano pojęcia zespołu
portowo-miejskiego, pod koniec lat 60. proces urbanizacji i związki funkcjonalno-przestrzenne
między miastami określano jako aglomerację trójmiejską, obecnie zaś coraz częściej mówi się
o metropolii trójmiejskiej (gdańskiej) w powiązaniu z regionem lub obszarem metropolitalnym.
Określając zasięg przestrzenny aglomeracji zwykle przyjmowano, że jej obszar centralny
(jądro) tworzą Gdańsk, Sopot i Gdynia; do zespołu miejskiego (obszaru węzłowego aglomeracji)
zaliczano dodatkowo Pruszcz Gdański i Rumię, w późniejszym czasie także Redę i Wejherowo.
W latach 70. do obszaru wewnętrznego aglomeracji włączano Tczew i Puck. Gminy wiejskie
otaczające ww. miasta, gdzie gęstość zaludnienia była zawsze wyraźnie niższa, wraz z jej
wzrostem zaczęto także traktować jako wchodzące w skład aglomeracji (delimitowanej jako
istniejąca lub obszar planowanej).
Pierwsze prace przyjmowały różne kryteria delimitacji: przede wszystkim status miejski,
parametry gęstości zaludnienia na obszarze administracyjnym sąsiadujących ze sobą miast
(niekiedy także gmin wiejskich), w tym wysokie na obszarze pozostającym po wyłączeniu
lasów, duży udział ludności pozarolniczej w strukturze zatrudnienia. Kolejne kryterium pojawiło
się wraz z rozwojem komunikacji i narastaniem masowych dojazdów do pracy środkami
komunikacji publicznej i zakładowej (szczególnie rozwiniętymi w latach 70.). Coraz większe
znaczenie zaczęły też odgrywać związki funkcjonalne kształtowane przez integrację różnych
systemów infrastruktury komunalnej, zwłaszcza komunikacji publicznej, a także korzystanie
z usług i terenów rekreacyjnych. W efekcie w obręb aglomeracji zaczęto włączać kolejne miasta
i gminy coraz silniej połączone z Trójmiastem jako jej jądrem. Pojawiły się elementy składowe
niespełniające kryterium ciągłości przestrzennej. Jednocześnie zaczęto obszar tych związków
różnicować, wydzielając w nim określone strefy, pasma lub ośrodki o zróżnicowanym natężeniu
powiązań.
Główne funkcje aglomeracji zgodnie z naturalną logiką rozwoju wynikały zawsze
z renty położenia nadmorskiego. Ich synergiczną współzależność tworzyły9:
−

gospodarka morska, której głównymi składnikami były porty morskie, usługi morskie,
przemysł okrętowy (budowa i remonty statków i okrętów), rybołówstwo morskie (bałtyckie
i dalekomorskie);

−

przemysł stymulowany przez rozwój gospodarki morskiej, którego istotnym elementem był
przemysł kooperacji z budową i remontem statków oraz przemysł wykorzystujący rentę
lokalizacji infrastruktury portowej;

−

gospodarka turystyczna, wykorzystująca wartości krajoznawcze miast nadmorskich: Gdańska,
Sopotu i Gdyni oraz walory rekreacyjne strefy nadmorskiej;

−

infrastruktura społeczna o znaczeniu ogólnopolskim i ponadregionalnym, której głównymi
składnikami były: nauka i szkolnictwo wyższe, kultura, handel i służba zdrowia;

Na podstawie: Pankau F., Transformacja struktury funkcjonalno-przestrzennej Trójmiasta, [w:] Kształtowanie ładu
przestrzennego polskich metropolii w procesie transformacji ustrojowej III RP, Biuletyn KPZK PAN, z. 193, Warszawa,
2001, s. 189–190.
9
Tamże.
8
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−

infrastruktura obronności wybrzeża polskiego, w skład której wchodziły: centrum logistyczne
dowództwa marynarki wojennej, baza floty wojennej, ośrodki kształcenia kadr.

Funkcje te stymulowały całą strefę rozwoju egzogenicznego oraz współzależny z nimi
rozwój demograficzny. Jego struktura wynikała z dominacji funkcji morskich, które determinowały
szybszy niż w innych regionach kraju rozwój procesów urbanizacji. Skala i dynamika tych
procesów przesądzały charakter zmian społeczno-kulturowych, rozwijających się w kierunku
zurbanizowanego stylu i warunków życia, otwarcia na świat, internacjonalizacji, konkurencyjności
i przedsiębiorczości.
Funkcje morskie oraz urbanizacja stworzyły stały popyt na rozbudowę infrastruktury
technicznej – komunikacji, energetyki, gospodarki wodnej, urządzeń technicznych ochrony
środowiska przyrodniczego i usług gospodarki komunalnej. Popyt ten nie był jednak nigdy
zadowalająco zaspokajany, powodując wzrost dysproporcji i progów dalszego rozwoju.

1.2. Struktura przestrzenna aglomeracji i jej metropolizacja
Kształtowanie struktury przestrzennej aglomeracji determinowane jest – obok
uwarunkowań historyczno-politycznych i lokalizacji nadmorskiej – następującymi czynnikami
i procesami10:
a) sytuacja przestrzenno-demograficzna
Dla kształtowania zrównoważonego systemu osadniczego aglomeracji istotne znaczenie mają
stosunki demograficzne w regionie. Województwo jest i prawdopodobnie pozostanie regionem
o dodatnim saldzie migracji. Na poszczególnych obszarach województwa zarysowuje się jednak
znaczące zróżnicowanie ruchów migracyjnych. Otoczenie aglomeracji charakteryzuje się
znacznym napływem ludności, dotyczy to przede wszystkim ościennych gmin. Oznacza to, że
siła przyciągania aglomeracji – zwłaszcza jej rynek pracy – wyznacza strefę kształtowania się
subregionalnego systemu osadniczego obszaru metropolitalnego. W ostatnich latach zaobserwować
można silny proces suburbanizacji – rozlewania się struktur miejskich oraz jednocześnie proces
wyludniania się centrów miast.
b) fizjograficzne, przestrzenno-techniczne i ekonomiczne progi rozwoju terytorialnego
aglomeracji
Progi te wynikają zarówno z uwarunkowań środowiskowych (sąsiedztwo Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego, chronionego obszaru Żuław, ukształtowania terenu), jak i z uwarunkowań
przestrzennych (asymetria położenia otoczenia i nieciągłość systemu osadniczego oraz ich
wpływ na ekonomikę systemów technicznych).
c)

sytuacja społeczno-ekonomiczna otoczenia aglomeracji

Obserwowane jest narastanie dysproporcji pomiędzy aglomeracją i jej otoczeniem w zakresie
rozwoju gospodarczego (np. poziom dochodów i stopa bezrobocia), wyposażenia w infrastrukturę
społeczną i techniczną.

Na podstawie: Plan strategiczno-Operacyjny równoważenia struktury aglomeracji Trójmiasta, red. A. Baranowski,
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2000, maszynopis.
10
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d) walory środowiska przyrodniczego otoczenia aglomeracji
Wysoka atrakcyjność rekreacyjna i osadnicza otoczenia aglomeracji jest źródłem żywiołowej
presji na te obszary, z czym wiążą się ostre konflikty przestrzenne i degradacja środowiska.
e)

zjawisko transformacji struktur przestrzennych aglomeracji i jej otoczenia

Wywołane jest ono przez transformację ustrojową i trendy gospodarki rynkowej; polega na
przyspieszonej utracie użyteczności niektórych struktur (tereny poprzemysłowe) oraz na
kształtowaniu nowych struktur w oparciu o kryterium doraźnych korzyści lokalizacyjnych
(zabudowa produkcyjno-usługowa terenów podmiejskich, hipermarkety przy głównych węzłach
obwodnicy). Brak programów restrukturyzacji prowadzi do substandarowych form
zagospodarowania przestrzennego z negatywnymi skutkami środowiskowymi i krajobrazowymi.
Kształtująca się metropolia charakteryzuje się następującymi cechami struktury
przestrzennej:

−

bezpośrednie, równoległe do linii brzegowej, a w północnej części odchylające się na
zachód, położenie nad Zatoką Gdańską;

−

ciągłe przestrzennie pasmo miast tworzących obszar węzłowy, oparte na osi układu
komunikacyjnego;

−

dominacja w układzie przestrzennym miejsc pracy dwóch wielkich zgrupowań związanych
z portowo-przemysłowymi funkcjami oraz śródmiejskimi koncentracjami usług Gdańska
i Gdyni – z uwagi na rodzaj determinant przestrzennych, mających charakter trwały;

−

centralne pasmo usługowe, kształtujące się wzdłuż głównej osi komunikacyjnej pomiędzy
biegunowo zlokalizowanymi głównymi ośrodkami usługowymi w Gdańsku i Gdyni;

−

wypełniający się zainwestowaniem miejskim tzw. dolny taras (pas równinny pomiędzy linią
brzegową Zatoki Gdańskiej a krawędzią Wysoczyzny Gdańskiej, przechodzący na północy
w układ pradolin);

−

kompleks leśny na krawędzi Wysoczyzny Gdańskiej, ciągnący się od Gdańska do Wejherowa
równolegle do pasma zainwestowanego, chroniony przez utworzenie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego (TPK);

−

pasmowa koncentracja terenów rekreacyjnych wzdłuż brzegu morskiego – tzw. pas przymorski
(poza rejonami portowo-przemysłowymi) atrakcyjny dla wielu form wypoczynku
nadmorskiego;

−

duży stopień integracji tak przestrzennej, jak i techniczno-funkcjonalnej poszczególnych
miast i jednostek strukturalnych obszaru.

W wyniku delimitacji uwzględniającej aspekty przestrzenne, uwarunkowania społecznogospodarcze, prawno-polityczne, ekologiczne, funkcjonalno-techniczne oraz ekonomiczne,
wyznaczony został trójmiejski obszar metropolitalny, w którym wyróżniono podstawowe elementy
składowe jego struktury oraz rozpatrzono powiązania wewnętrzne i zewnętrzne. Elementami
składowymi obszaru metropolitalnego są:
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1.

2.

3.

4.

Centrum metropolii (jądro): Gdańsk, Gdynia, Sopot. Charakteryzują je:

−

intensyfikacja zainwestowania wzdłuż głównych ciągów komunikacji, zwłaszcza
samochodowej, w tym przy węzłach Obwodowej Trójmiasta;

−

nagromadzenie funkcji metropolitalnych;

−

równoczesne utrzymywanie słabo zagospodarowanych obszarów w bardzo
atrakcyjnych miejscach centralnych (np. Młode Miasto i Wyspa Spichrzów w Gdańsku,
Międzytorze w Gdyni).

Obszar metropolii – bezpośrednio silnie powiązany z Trójmiastem: miasta Pruszcz Gdański,
Rumia, Reda, Wejherowo, Tczew; gmina miejsko-wiejska Żukowo oraz gminy wiejskie
Pruszcz Gdański, Kolbudy, Szemud, Wejherowo, Kosakowo. Obszar jest powiązany z centrum
metropolii poprzez ważne relacje bezpośrednie, intensyfikujące się wraz z ekspansją terytorialną
funkcji miejskich poza centrum metropolii. Charakteryzują go:

−

wysoki stopień domknięcia funkcjonalnego relacji codziennych: miejsca zamieszkania
– miejsca pracy, miejsca zamieszkania – tereny rekreacji codziennej, miejsca zamieszkania
– miejsca częstotliwych kontaktów usługowych (zwłaszcza w zakresie edukacji);

−

związane z obsługą obszaru wspólne urządzenia komunalne infrastruktury technicznej
(system miejskiej komunikacji zbiorowej, zintegrowana sieć wodociągowa, powiązane
sieci kanalizacji i urządzenia oczyszczania ścieków, instalacje zaopatrzenia w ciepło
i gaz oraz system utylizacji odpadów itp.);

−

wyższe w porównaniu z otoczeniem parametry urbanizacji mierzone przy pomocy
wskaźników społecznych, demograficznych, ekonomicznych i techniczno-przestrzennych;

−

silny proces suburbanizacji – przemieszczania się dotychczasowych mieszkańców
Trójmiasta na tereny sąsiednich gmin.

Otoczenie metropolii: miasta Puck, Kartuzy; gminy wiejskie Puck, Luzino, Przodkowo,
Kartuzy, Somonino, Przywidz, Trąbki Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb, Cedry Wielkie,
Stegna, Tczew. Otoczenie metropolii stanowi strefę pośredniego jej oddziaływania.
Charakteryzują je:

−

związki relacji okazjonalnych – korzystanie z terenów wypoczynku, zwłaszcza
weekendowego, kooperacja z zakładami produkcyjnymi i usługowymi – nasilenie
związków wzdłuż tras komunikacyjnych;

−

proces suburbanizacji (o mniejszym stopniu nasilenia niż w obszarze właściwym
metropolii), rozwijającym się zwłaszcza w oparciu o tzw. drugie domy.

Potencjalny obszar metropolitalny: miasta Władysławowo, Jastarnia, Hel, Krynica Morska,
Nowy Dwór Gdański, Lębork; gminy Sztutowo, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stężyca,
Chmielno, Sierakowie, Sulęczyno, Linia, Łęczyce, Gniewino, Choczewo, Krokowa, Nowa
Wieś Lęborska. Obszar rozszerzających się powiązań wraz z rozwojem metropolii winien
zostać również włączony do analiz w pracach nad planem zagospodarowania przestrzennego
obszaru metropolitalnego, ze względu na potencjalne możliwości rozwoju związków
funkcjonalnych z obszarem właściwym metropolii. Zmiany liczby ludności w trójmiejskim
obszarze metropolitalnym w okresie 1990–2004 przedstawione są w Tabeli VII.1.
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Tabela VII.1. Zmiany liczby ludności w gminach obszaru metropolitalnego w latach 1990–2004
Jednostka terytorialna

stałe miejsce zameldowania – stan na 31 XII
1990
1995
2000
2004
[osoby]
[osoby]
[osoby]
[osoby]

zmiana
2000–2004
[%]

zmiana
1990–2004
[%]

I. Centrum metropolii
Gdańsk
Gdynia
Sopot
Suma (I):

465143
251498

454155
250013

456384
250976

452809
252124

-0,8
0,5

-2,7
0,2

46656
763297

43042
747210

41623
748983

40054
744987

-3,8
-0,5

-14,2
-2,4

-16087

1773

-3996

zmiana liczby ludności

II. Obszar metropolii
Pruszcz Gdański

21147

21070

21967

23185

5,5

9,6

Rumia
Reda

37548
13107

39543
14958

41888
16925

43411
17918

3,6
5,9

15,6
36,7

Wejherowo
Tczew

46769
59498

46887
60765

44478
59800

44256
60003

-0,5
0,3

-5,4
0,8

Żukowo – miasto
Żukowo – obszar wiejski

4662
12950

5110
13730

5786
16033

6183
17955

6,9
12,0

32,6
38,6

Pruszcz Gdański – gm.
Kolbudy

11958
7526

12696
7836

14440
9754

16011
11258

10,9
15,4

33,9
49,6

Szemud
Wejherowo – gm.

9057
12078

9944
12996

11009
15314

12216
17692

11,0
15,5

34,9
46,5

4477
240777

4706
250241

6549
263943

7565
277653

15,5
5,2

69,0
15,3

1,0

1,8

Kosakowo
Suma (II):

zmiana liczby ludności
Suma (I+II):

1004074

zmiana liczby ludności

9464

13702

13710

997451

1012926

1022640

-6623

15475

9714

III. Otoczenie metropolii
Puck

11694

11686

11364

11319

-0,4

-3,2

Kartuzy
Puck – gm.

15898
18927

16068
19843

15585
20101

15357
21341

-1,5
6,2

-3,4
12,8

Luzino

8987

10085

11436

12441

8,8

38,4

Przodkowo

5690

6016

6410

6785

5,9

19,2

Kartuzy – gm.
Somonino

12504
7484

13439
8126

14445
8622

15397
9046

6,6
4,9

23,1
20,9

Przywidz
Trąbki Wielkie

4845
8659

5151
9107

4999
9170

5089
9456

1,8
3,1

5,0
9,2

10486
3691

7187
3704

7268
3790

7657
3811

5,4
0,6

-27,0
3,3

5597
9455

5910
9671

5984
9498

6129
9655

2,4
1,7

9,5
2,1

10030
133947

10374
136367

10623
139295

11056
144539

4,1
3,8

10,2
7,9

zmiana liczby ludności
Suma (I+II+III): 1138021

2420
1133818

2928
1152221

5244
1167179

1,3

2,6

-4203

18403

14958

Pszczółki
Suchy Dąb
Cedry Wielkie
Stegna
Tczew – gm.
Suma (III):

zmiana liczby ludności
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Jednostka terytorialna

stałe miejsce zameldowania – stan na 31 XII
1990
1995
2000
2004
[osoby]
[osoby]
[osoby]
[osoby]

zmiana
2000–2004
[%]

zmiana
1990–2004
[%]

IV. Potencjalny obszar metropolitalny
Władysławowo
13251
Jastarnia
4009
Hel
4858
Krynica Morska
1153
Nowy Dwór Gdański
9233
Lębork
34272
Starogard Gdański
49539
Sztutowo
4759
Nowy Dwór Gdański – gm.
8111
Ostaszewo
3340
Stężyca
7174
Chmielno
5429
Sierakowice
13313
Sulęczyno
4192
Linia
5169
Łęczyce
9957
Gniewino
6459
Choczewo
5457
Krokowa
9250
Nowa Wieś Lęborska
11012
Starogard Gdański – gm.
13372
Suma (IV):
223309
zmiana liczby ludności
Suma (I+II+III+IV): 1361330
zmiana liczby ludności

14500
14554
14870
2,2
3961
3910
4000
2,3
4661
4448
4214
-5,3
1204
1237
1318
6,5
10425
10038
9977
-0,6
36357
35459
35298
-0,5
50948
49316
48519
-1,6
3713
3647
3622
-0,7
8180
7981
8003
0,3
3347
3324
3273
-1,5
7675
8151
8577
5,2
5833
6267
6443
2,8
14927
15622
16358
4,7
4557
4609
4774
3,6
5367
5525
5747
4,0
10487
10872
11155
2,6
6153
6511
6706
3,0
5775
5628
5634
0,1
9683
9734
9962
2,3
11452
11612
12168
4,8
11358
11805
13129
11,2
230563
230250
233747
1,5
7254
-313
3497
1364381 1382471 1400926
1,3
3051
18090
18455
Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Regionalnych

12,2
-0,2
-13,3
14,3
8,1
3,0
-2,1
-23,9
-1,3
-2,0
19,6
18,7
22,9
13,9
11,2
12,0
3,8
3,2
7,7
10,5
-1,8
4,7
2,9

Określając zasięg obszaru metropolitalnego należy również wziąć pod uwagę:

−

propozycję Międzyresortowego Zespołu ds. NUTS11 wyznaczenia Gdańskiego Obszaru
Metropolitalnego, która określa obszar metropolitalny jako złożenie podregionu Gdańsk–
Gdynia–Sopot oraz proponowanego do podzielenia podregionu gdańskiego (powiaty: gdański,
kartuski, nowodworski, pucki i wejherowski);

−

projekt aktualizowanej Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju (zatwierdzonej przez
Radę Ministrów 6.09.2005), która wyznacza zasięg trójmiejskiego obszaru metropolitalnego,
uwzględniając kryterium liczby ludności oraz poziomu i dynamiki rozwoju terenów
przylegających do miasta rdzeniowego. Wg tej Koncepcji trójmiejski obszar metropolitalny
wyznaczony granicami gmin obejmuje – poza Trójmiastem – wszystkie gminy powiatu
puckiego, niektóre bliżej położone z pozostałych 4 powiatów oraz miasta Tczew i Starogard
Gdański wraz z gminami wiejskimi je otaczającymi. Koncepcja zaznacza jednak, że
wyznaczonych zarysów obszarów metropolitalnych nie należy traktować jako ostatecznej
delimitacji, ze względu na ograniczone kryteria, którymi się posłużono przy wyznaczaniu

Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, wg Rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do
Celów Statystycznych (NUTS), Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003 r., P. 0001–0041.
11

214

CZĘŚĆ VII – Obszary problemowe
obszarów. Delimitacja powinna zostać ostatecznie przeprowadzona podczas sporządzania
planów zagospodarowania przestrzennego województw, uwzględniając w określeniu granic
obszarów metropolitalnych wewnętrzne więzi funkcjonalne zachodzące na tych obszarach;

−

funkcjonowanie Rady Metropolitalnej Zatoki Gdańskiej – zasięg struktury porozumienia
samorządów 11 gmin (w tym 3. na prawach powiatu) oraz 5. powiatów ziemskich pod
auspicjami samorządu województwa, powstałej w kwietniu 2003 r.

Opisane powyżej wyniki delimitacji obszaru metropolitalnego przedstawione są na
Rys.VII.2. Kształtująca się metropolia organizuje strukturę przestrzenną nieciągłą – sieć
o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym, w której poza skalą lokalną i regionalną uczestnikami
powiązań są ośrodki osadnicze, występujące w strukturze krajowej (inne metropolie i ośrodki
krajowe) i Europy Bałtyckiej.

1.3. Organizacja funkcjonalno-przestrzenna funkcji metropolitalnych
Kształtowanie się metropolii to wynik koncentracji pewnych funkcji i instytucji
o szczególnym, niekiedy unikalnym charakterze – są to funkcje metropolitalne, które można
określić jako wielkomiejskie, wyspecjalizowane wyższego rzędu, wyznaczające rangę miasta –
metropolii w przestrzeni zewnętrznej oraz organizujące jej przestrzeń wewnętrzną. Funkcje
metropolitalne pełnione są m.in. przez:

−

szkoły wyższe oraz placówki naukowo-badawcze;

−

ośrodki i obiekty, wydarzenia kulturalne, sportowe i turystyczne o znaczeniu ponadlokalnym;

−

firmy i inwestycje wpływające na rozwój regionu oraz instytucje wspierające rozwój biznesu;

−

przedstawicielstwa dyplomatyczne państw i organizacji międzynarodowych;

−

ponadlokalną administrację publiczną;

−

obiekty infrastrukturalne o ponadregionalnym znaczeniu.

Podstawową cechą metropolii jest sieć organizująca przepływy. Niektóre funkcje mają
silny związek z przestrzenią metropolitalną przez sam fakt istnienia w metropolii – konkretna
ich lokalizacja nie ma zasadniczego znaczenia. Niektóre rodzaje działalności wymagają ściśle
określonych lokalizacji – wykazują silne powiązanie z cechami przestrzeni (np. dostępność,
atrakcyjność, pojemność). Ważnym zadaniem staje się zdefiniowanie w strukturze przestrzennej
metropolii tych obszarów, które pełnią funkcje metropolitalne oraz tych, które mają predyspozycje
do ich pełnienia (np. mogą posiadać korzystną dostępność, wykazywać wysoką atrakcyjność
i posiadać dostateczną pojemność dla rozwoju funkcji istniejących lub powstawania nowych).
Analizą organizacji funkcjonalno-przestrzennej zadań metropolitalnych objęto – zgodnie
z opisaną powyżej delimitacją – teren właściwy obszaru metropolitalnego rozszerzony
o potencjalny jego zasięg, tj.: Trójmiasto (Gdańsk, Gdynię, Sopot), otaczające je powiaty pucki,
wejherowski, kartuski, gdański, nowodworski, miasta Lębork, Tczew, Stargard Gdański oraz
gminy Nowa Wieś Lęborska, Tczew i Starogard Gdański.
W celu usystematyzowania szerokiego wachlarza występujących funkcji metropolitalnych
podzielono je na sfery, w których zidentyfikowano zlokalizowane w nich następujące rodzaje
działalności o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym, krajowym lub międzynarodowym:
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1) sfera badań i innowacji12

−

uczelnie wyższe i instytucje naukowe;

−

miejsca, gdzie prowadzona jest działalność naukowo-badawcza o charakterze
innowacyjnym, w tym parki technologiczne.

2) sfera wydarzeń i twórczości

−

miejsca organizacji kongresów, konferencji, sympozjów i zjazdów oraz wielkich spotkań;

−

miejsca organizacji festiwali i wydarzeń artystycznych;

−

miejsca, w których odbywają się targi, promocje, imprezy gospodarcze i wystawy;

−

ośrodki organizacji imprez sportowych i obiekty widowiskowe;

−

ośrodki organizacji imprez artystycznych oraz znaczące instytucje kultury;

−

obszary, gdzie prowadzona jest działalność w dziedzinie mediów – siedziby redakcji
czasopism i gazet, studia radiowe i telewizyjne.

3) sfera działalności gospodarczej i obsługi

−

obszary, gdzie prowadzona jest działalność w zakresie obsługi biznesu – strefy biurowe
i finansowe, hotele;

−

strefy przedsiębiorstw;

−

obszary usługowe dla znacznej liczby klientów.

4) sfera zarządzania

−

placówki dyplomatyczne;

−

wyspecjalizowane instytucje i organizacje;

−

obszary występowania instytucji o funkcjach zarządczych i kontrolnych, w tym
jednostki organizacji terytorialnej państwa.

5) sfera infrastruktury

−

węzły transportowe – dworce lotnicze, dworce kolejowe i autobusowe, przystanie
promowe, porty morskie oraz strefy wiążące poszczególne obszary o funkcjach
metropolitalnych;

−

węzły przeładunkowe, pocztowe, telekomunikacyjne;

−

sieci infrastruktury.

Potencjał naukowy i badawczo-rozwojowy Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego (TOM)
tworzą:
a)

uczel ni e wyższ e (11 publicznych, 18 niepublicznych), z których większość znajduje się
w Trójmieście – szerzej patrz: część VI – Infrastruktura społeczna;

b) i nst yt ut y naukowo -badawc ze, bi bl i ot eki , w tym m.in. Polskiej Akademii Nauk
(PAN) – Instytut Oceanologii w Sopocie, Instytut Budownictwa Wodnego w Gdańsku,
Instytut Maszyn Przepływowych w Gdańsku oraz inne, np. Instytut Badań nad Gospodarką

Ujęcie na podstawie: Mironowicz I., Ossowicz T., Metodologia badania degradacji obszarów o funkcjach metropolitalnych,
Wrocław 2005, maszynopis.
12
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Rynkową w Gdańsku, Instytut Morski w Gdańsku, Centrum Techniki Okrętowej S.A.
w Gdańsku, Centrum Europejskie przy Uniwersytecie Gdańskim w Sopocie. Zdecydowana
większość tego typu placówek zlokalizowana jest w Trójmieście;
c)

ośr odki t r ansf er u t echnol ogi i – szerzej patrz: część III – Gospodarka.
W sferze wydarzeń i twórczości wyróżnić można:

a)

i nst yt ucj e kul t ur y i cykl i czne wydar zeni a kul t ur al ne , w tym:

−

teatry – szerzej patrz: część VI – Infrastruktura społeczna;

−

muzea – szerzej patrz: część VI – Infrastruktura społeczna;

−

instytucje kultury, w tym najważniejsze to: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku,
Bałtycka Agencja Artystyczna BART w Sopocie;

−

imprezy kulturalne, w tym najbardziej znane odbywają się w Trójmieście, należą do nich:
Jarmark św. Dominika, Sopot Festiwal, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Open’er
Festival, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, Międzynarodowy Konkurs Sztuki
Choreograficznej im. Sergiusza Diagileva, Ladies Jazz Festiwal, Festiwal TOP TRENDY;

b) m edi a :

c)

−

prasa, w tym redakcje: „Dziennika Bałtyckiego”, „Gazety Wyborczej”, „Super Expresu”,
„Rzeczpospolitej”, „Trybuny” (wszystkie zlokalizowane w Gdańsku);

−

radio, w tym rozgłośnie zlokalizowane w Gdańsku: Radio Gdańsk, Radio Plus, Radio
HIT FM, Radio ZET; w Sopocie: Radio Trefl, RMF fm; w Gdyni: ESKA Nord, a także
we Władysławowie: Radio Kaszëbë;

−

telewizja, w tym stacje: Telewizja Polska Oddział Gdańsk, TVN 24, Grupa ITI, Polsat,
TV Plus Oddział w Gdańsku, Telewizja kablowa UPC (wszystkie zlokalizowane
w Gdańsku);

ogr ody r ekr eacyj ne o znaczeniu metropolitalnym, do których zaliczyć należy Ogród
Zoologiczny „Wybrzeże” oraz Ogród Botaniczny w Gdańsku, a także Fokarium na Helu;

d) obi ekt y spor t owe i cykl i czne wydar zeni a spor t owe , w tym:

−

obiekty sportowe – szerzej patrz: część VI – Infrastruktura społeczna;

−

imprezy sportowe cykliczne – m.in. Gdynia Sailing Days, Sopot Sailing Grand Prix,
Regaty o Puchar Prezydenta Sopotu, Grand Prix Gdańska, Memoriał im. Żylewicza,
Światowy Turniej Tenisowy Polonii, turniej tenisowy Idea Prokom Open, Międzynarodowe
Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski Lotos Grand Prix, Wyścigi konne,
Międzynarodowy Kongres Bałtycki w Brydżu Sportowym, Maraton „Solidarności”;

e)

cent r a kongr esowo -r ekr eacyj ne – specjalistyczna baza kongresowa nie istnieje
w obszarze metropolitalnym. Rolę tę pełnić mogą hotele, które dysponują salami
konferencyjnymi, w tym np. w Gdańsku – Hanza, Holiday Inn, Mercure-Hevelius, Centrum
Hotelowo-konferencyjne Hotel Orle; w Sopocie – Hotel Haffner, Rezydent, Grand Hotel;
w Gdyni – Nadmorski, Hotel Gdynia; w Straszynie – Międzynarodowe Centrum Szkolenia
Energetyki;

f)

i nst yt ucj e t ar gowo -wyst awi enni cze – należą do nich Międzynarodowe Targi
Gdańskie S.A., – szerzej patrz: część III – Gospodarka;
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W sferze działalności gospodarczej i obsługi występują:
a)

i nst yt ucj e ot oczeni a bi zne su wspierające działania na rzecz rozwoju społecznogospodarczego – szerzej patrz w rozdziale III Gospodarka;

b) pr zedsi ębi or st wa o dużym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego metropolii, w tym:

c)

−

firmy o przychodzie powyżej 280 mln zł13: Grupa LOTOS S.A., Grupa Stoczni Gdynia
S.A., Lotos Paliwa Sp. z o.o., Grupa Remontowa S.A., ENERGA Gdańska Kompania
Energetyczna S.A., Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., Elektrociepłownie
Wybrzeże S.A., LPP S.A., ELNORD S.A., PETROLINVEST Sp. z o.o., PolnordEnergobudowa S.A., Porta KMI Poland Sp. z o.o., Destylarnia Sobieski S.A., Fabryka
Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o.;

−

firmy elektroniczne, które w znacznym stopniu wpływają na potencjał inwestycyjny
regionu, są to m.in.: w Gdańsku – Intel Technology Poland. Sp. z o.o., Wirtualna Polska,
Young Digital Poland, BMT Cordah Sp. z o.o.; w Gdyni – Prokom Software S.A.,
w Tczewie – Flextronics International Poland. Sp. z o.o.; w Pruszczu Gdańskim –
ComputerLand;

−

centra hurtowe – w regionie zlokalizowane jest jedno – Pomorskie Hurtowe Centrum
Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku – szerzej patrz: część III – Gospodarka;

pr est i żowe bi ur owce , które stanowią jeden z ważnych warunków rozwoju gospodarczego
metropolii; zlokalizowane są one przede wszystkim w centrum Gdańska i Gdyni. W większości
oferowane są w nich do wynajmu powierzchnie biurowe i handlowo-usługowe; należą do
nich m.in.: w Gdańsku – Centrum Handlowe Manhattan, Centrum Biurowe Heweliusza
(Madison Park), Centrum Biurowe Gnilna (Madison Park), Centrum Techniki Okrętowej,
Organika Trade, Artus Park, Vigo, Centrum Biznesu Centromor, Allcon Dmowskiego Centrum,
oraz położone w sąsiedztwie Portu Lotniczego biurowce Allcon Słowackiego Centrum. Do
najważniejszych biurowców zlokalizowanych w Gdyni należą: Baltic Business Center (BBC),
Alfa Plaza Business Center, Centrum Kwiatkowskiego, Centrum Biurowe HOSSA, Gdyńskie
Centrum Biznesu, Atrium Gdyńskie, Chipolbrok, Morska Centrum, City Arcade.

d) hot el e o r andze m et r opol i t al nej (4- i 3-gwiazdkowe) to: w Gdańsku Podewils, Hanza,
Holiday Inn; w Sopocie – Haffner, Rezydent, oraz Hotel Nadmorski w Gdyni.
W sferze zarządzania ważną rolę pełnią następujące placówki dyplomatyczne,
instytucje i organizacje międzynarodowe (zlokalizowane w Trójmieście):
a)

13

przedstawicielstwa dyplomatyczne państw i organizacji międzynarodowych, w tym:
−

konsul at y gener al ne (8) – w Gdańsku: Konsulat Generalny Republiki Federalnej
Niemiec, Federacji Rosyjskiej, Królestwa Szwecji, Ukrainy, Republiki Białorusi oraz
Chińskiej Republiki Ludowej; w Gdyni – Konsulat Generalny Rumunii; w Sopocie –
Konsulat Generalny Republiki Islandii;

−

konsul at y honor owe (17) – w Gdańsku: Królestwa Danii, Królestwa Hiszpanii,
Królestwa Niderlandów, Królestwa Norwegii, Republiki Korei, Republiki Łotewskiej,
Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej, Republiki Litwy; w Gdyni – Konsulat Honorowy Republiki Austrii,

Na podstawie rankingu „Polityki” 2005, nr 17 (30 kwietnia).
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Republiki Włoskiej, Republiki Chile, Republiki Cypryjskiej, Ludowej Republiki
Bangladeszu, Republiki Finlandii; w Sopocie – Konsulat Honorowy Republiki Peru,
Republiki Słowacji;
−

agencj e konsul ar ne (2) – w Gdyni Republiki Finlandii, w Sopocie Republiki
Francuskiej;

−

pr zedst awi ci el st wa or gani za cj i m i ędz ynar odowych , w tym m.in.:
Przedstawicielstwo Kalmaru, Przedstawicielstwo Landu Szlezwik-Holsztyn, Sekretariat
Generalny Związku Miast Bałtyckich, Sekretariat Konwencji Helsińskiej – Helcom,
Sekretariat programu VASAB 2010 Wizje i Strategie Wokół Morza Bałtyckiego,
Międzynarodowy Sekretariat Euroregionu Bałtyk;

b) adm i ni st r acj a publ i czna , w tym:
−

adm i ni st r acj a r ządowa, kr aj owa i del egat ur y – Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego w Warszawie – Delegatura w Gdańsku, Archiwum Państwowe w Gdańsku,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Gdańsku, Krajowe Biuro
Wyborcze – Delegatura w Gdańsku, Ministerstwo Skarbu Państwa – Delegatura
w Gdańsku, Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie – Delegatura w Gdańsku, Urząd
Lotnictwa Cywilnego – Delegatura Północna, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
– Delegatura w Gdańsku, Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty – Pomorski
Oddział Okręgowy w Gdyni, Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Północny Oddział
Terenowy w Gdańsku, Urząd Morski w Gdyni, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku,
Morski Oddział Straży Granicznej, Urząd Transportu Kolejowego, Agencja Rynku
Rolnego – Oddział Terenowy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –
Oddział Regionalny;

−

r ządowa adm i ni st r acj a woj ewódzka – Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,
Wojewódzki Komitet Przeciwpowodziowy w Gdańsku, Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Kuratorium
Oświaty, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, Wojewódzki
Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdyni, Wojewódzki
Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Farmaceutycznej, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, Wojewódzki
Inspektorat Weterynarii, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Obwodowy
Urząd Miar, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej, Okręgowy Inspektorat Pracy
w Gdańsku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej, Regionalna Izba Obrachunkowa, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Wojewódzki
Inspektorat Transportu Drogowego;

−

adm i ni st r acj a, j ednost ki , sądy woj skowe – Dowództwo Marynarki Wojennej
RP, Morski Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego, 17. Terenowy Oddział
Lotniskowy, Rejonowy Zarządu Infrastruktury, Wojskowy Sąd Garnizonowy w Gdyni,
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni;

−

sądy i pr okur at ur a – Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, Prokuratura Apelacyjna
w Gdańsku, Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy, Sąd Apelacyjny
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w Gdańsku, Sąd Okręgowy w Gdańsku, Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim
Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Stały Sąd Polubowny przy Pomorskiej Izbie
Przemysłowo-Handlowej, Krajowy Rejestr Karny przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
−

sam or ządowa adm i ni st r acj a woj ewódzka – Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego w Gdańsku, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa
Pomorskiego w Gdańsku, Wojewódzki Urząd Pracy, Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W sferze infrastruktury strukturę łączą obiekty, instytucje obsługujące i odpowiedzialne
za organizację różnych rodzajów transportu publicznego oraz innej infrastruktury technicznej
o znaczeniu ponadlokalnym. Do najważniejszych należą:
a)

i nf r ast r ukt ur a tr anspor t owa , w tym:
−

transport drogowy – Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o., Zarząd
Transportu Miejskiego w Gdańsku, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Miejskie
Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., PKS Gdańsk Sp. z o.o. – Dworzec
Autobusowy, PKS Dworzec Autobusowy Gdynia;

−

transport lotniczy – szerzej patrz: część – IV Transport;

−

transport wodny – Polska Żegluga Bałtycka S.A., Polferries Baza Promowa, Zarząd
Morskiego Portu w Gdańsku S.A., Żegluga Gdańska, Stena Line Polska, DFDS
Seaways Sp. z o.o., Port Gdynia Holding S.A., Port Północny w Gdańsku;

−

transport kolejowy – PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Gdańsku, Dworzec PKP w Gdańsku, Dworzec
PKP w Gdyni, Dworzec PKP w Sopocie;

b) i nf r ast r ukt ur a ener get yczna – Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych,
Polskie Górnictwo i Gazownictwo S.A. Regionalny Oddział Przesyłu w Gdańsku, Polski
Koncern Naftowy ORLEN S.A., GRUPA LOTOS S.A. Centrala, Koncern Energetyczny
ENERGA S.A., Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – Centrala,
Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.;
c)

i nf r ast r ukt ur a wodoci ągowa – Saur Neptun Gdańsk S.A., Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni;

d) i nf r ast r ukt ur a poczt owa i t el ekom uni kacyj na – Dyrekcja Okręgu Poczty Polskiej
w Gdańsku, TP S.A. – Pion Administracji Region Północny;
e)

cent r a l ogi st yczne – DHL Worldwide Express, Masterlink – Odział Regionalny w Gdyni,
Servisco Sp. z o.o. – Filia Gdańsk, Siódemka – Przesyłki ekspresowe, Stolica, TNT Express
Worldwide, UPS Polska Sp. z o.o. oddział Gdańsk.

Rozmieszczenie tych funkcji w obszarze metropolitalnym w podziale na ww. sfery
przedstawione jest na Rys. VII.3. Większość z funkcji (około 90 %) zlokalizowanych jest
w Trójmieście, tylko nieliczne występują poza granicami ścisłego centrum kształtującej się
metropolii. Analizując ich rozmieszczenie wyróżnić można kilka skupisk lokalizacji funkcji
metropolitalnych w samym Trójmieście (wybrane przykłady na Rys. VII.4.), tj.:
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a)

w Gdańsku:
−

Śródmieście – funkcje przede wszystkim w zakresie sfery zarządzania oraz wydarzeń
i twórczości;

−

Wrzeszcz (Al. Grunwaldzka oraz rejon Politechniki Gdańskiej) – nagromadzenie
funkcji sfery zarządzania oraz badań i innowacji (Politechnika Gdańska, instytuty
naukowo-badawcze itp.);

−

Oliwa – skupienie funkcji z zakresu wydarzeń i twórczości na bazie Akademii Wychowania
Fizycznego, Katedry Oliwskiej i Parku;

b) w Gdyni:
−

c)

Śródmieście – nagromadzenie funkcji metropolitalnych w zakresie sfery wydarzeń
i twórczości zlokalizowanych przede wszystkim na Skwerze Kościuszki i w okolicach
plaży nadmorskiej oraz funkcji z zakresu działalności gospodarczej i obsługi, co świadczy
o usługowym charakterze miasta;

w Sopocie:
−

centrum, molo – skupienie funkcji z zakresu sfery wydarzeń i twórczości, co potwierdza
fakt rekreacyjno-uzdrowiskowego charakteru miasta.

Z przeprowadzonych analiz14 wynika, że ponad 70% zlokalizowanych w Trójmieście
obiektów o znaczeniu metropolitalnym znajduje się w zasięgu dostępności pieszej (15 minut) od
istniejących i projektowanych przystanków SKM.
Ważnym elementem służącym rozwojowi funkcji metropolitalnych są powiązania
zewnętrzne kształtującej się metropolii trójmiejskiej. Zewnętrzne źródła i cele ruchu są
reprezentowane w obszarze metropolitalnym przez punkty i węzły transportowe, do których
należy zaliczyć przede wszystkim:
−

port lotniczy w Gdańsku,

−

port Gdańsk, terminal promowy,

−

port Gdynia, terminal promowy,

−

dworce kolejowo-autobusowe w Gdańsku i w Gdyni,

−

punkty kordonowe na wlotach dróg międzynarodowych (1, 6, 7) i krajowych do obszaru
metropolitalnego.

Należy zwrócić uwagę, że kształtująca się metropolia trójmiejska posiadająca duże
porty morskie, nie dysponuje równolegle sprawnymi i wysokojakościowymi połączeniami
drogowymi i kolejowymi z tymi portami. Dotyczy to przede wszystkim realizacji autostrady A1
oraz udostępnienia sprawnych połączeń autostrady z portami Gdańska i Gdyni. Istotnym jest
także zapewnienie sprawniejszego dostępu do przystani morskich z głównych miejsc atrakcyjnych
dla ruchu turystycznego i z innych systemów komunikacji. Bardzo ważnym elementem struktury
dostępności jest możliwość szybkiego i bezpiecznego transportu między lotniskiem
a najważniejszymi obiektami gospodarki, nauki, kultury i administracji o randze ponadregionalnej.

Na podstawie: Bańkowska B., Szwankowska B., Połońska D., Identyfikacja i potencjał rozwojowy funkcji metropolitalnych
w obszarze metropolitalnym Trójmiasta, Gdańsk 2005, maszynopis.
14
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Istotnym ograniczeniem jest także niski standard obsługi w punktach kontaktowych komunikacji
wewnątrzregionalnej i międzynarodowej15.
Funkcje metropolitalne, z definicji egzogeniczne, mają ogromny wpływ na strukturę
przestrzeni metropolii. Porównując obecną 16, opisaną powyżej organizację funkcjonalnoprzestrzenną funkcji metropolitalnych, z sytuacją w 2000 r., należy stwierdzić, że zdecydowana
większość wymienionych obiektów, instytucji, wydarzeń o znaczeniu metropolitalnym istniała
również w 2000 r. W tym przypadku można mówić jedynie o ich rozwoju i podnoszeniu jakości.
Zachowana jest również tendencja lokalizowania funkcji metropolitalnych przede wszystkim
w Trójmieście, jednakże ich oddziaływanie wykracza poza jego granice administracyjne,
przyczyniając się do wytwarzania i wyznaczania obszaru metropolitalnego.

1.4. Problemy i potencjał rozwoju metropolii trójmiejskiej
Kształtującą się złożoną strukturę metropolii trójmiejskiej cechuje wiele mankamentów,
problemów i konfliktów przestrzennych, które wynikają z nagromadzenia pełnionych przez nią
funkcji, zagospodarowania miejskiego i gospodarczego, skupienia dużej liczby ludności oraz
specyfiki położenia. Do najważniejszych problemów gospodarki przestrzennej metropolii
trójmiejskiej zaliczyć należy:
−

niski poziom dostępności w sieci metropolii, w tym dostępności do europejskich centrów
metropolitalnych;

−

brak spójnej, skoordynowanej koncepcji rozwoju funkcji metropolitalnych;

−

niska sprawność funkcjonowania systemu transportowego wewnątrz metropolii oraz jej
powiązań zewnętrznych, wynikająca m.in. z braku zintegrowanego systemu transportu;

−

niekoordynowana, kosztowna społecznie i często niebezpieczna dla ochrony wartości
przyrodniczych i kulturowych suburbanizacja;

−

brak zintegrowanej ochrony wartości przyrodniczo-kulturowych i krajobrazowych oraz
efektywnego ich wykorzystania;

−

konieczność rewitalizacji wielu zdegradowanych terenów osiedlowych, poprzemysłowych,
powojskowych;

−

niewystarczająca sprawność funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej;

−

niski poziom ładu przestrzennego;

−

niska jakość środowiska miejskiego.

Ponadto wyróżnić można specyficzne problemy zarządzania przestrzenią metropolitalną:
−

brak podmiotu zarządzającego gospodarką przestrzenną metropolii;

−

brak polityki rządu i samorządów wobec tych obszarów oraz brak dostatecznej woli współpracy.

Powyższe problemy są typowe dla polskich metropolii, wymagają rozwiązania w celu
wykorzystania potencjału rozwoju obszaru metropolitalnego i kształtowania jego struktury

15
16

Na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.
Stan na grudzień 2004 r.
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przestrzennej. Kształtująca się metropolia trójmiejska ma szansę stać się metropolią polską
o znaczeniu europejskim poprzez wykorzystanie17:
−

infrastruktury technicznej lądowo-morskich węzłów komunikacyjnych, jej rozbudowę
i modernizację;

−

potencjalnie korzystnych warunków rozwoju ważnego dla Europy Środkowo-Wschodniej
ośrodka międzynarodowego handlu, którego podstawę stanowiłyby walory techniczne obu
portów morskich metropolii i ich zaplecza – chłonnych rynków Środkowo-Wschodniej
i Wschodniej Europy;

−

potencjału rozwoju funkcji metropolitalnych – przyrostu nowych funkcji usługowych
o znaczeniu ogólnokrajowym i europejskim, jak i wzrost standardów już ukształtowanych;

−

innowacyjności, przedsiębiorczości społeczności zurbanizowanej o relatywnie wysokim
poziomie wykształcenia, stanowiącej podstawę uruchamiania i przyspieszania procesu
transformacji w różnych dziedzinach;

−

dobrze rozwiniętego i komplementarnego potencjału naukowo-badawczego, nie odbiegającego
od średniego standardu europejskich ośrodków naukowych;

−

relatywnie (w stosunku do innych metropolii polskich) korzystniejszych warunków dalszego
rozwoju nowoczesnych funkcjonalnie i atrakcyjnych ekologicznie struktur zurbanizowanych,
odpowiadających wysokim standardom miast europejskich;

−

centralnego położenia Trójmiasta w policentrycznym systemie ośrodków nauki i kultury
północnej Polski o znaczeniu ogólnopolskim – w połączeniu ze znacznym już obecnie
potencjałem tych funkcji, predestynującego ten ośrodek do stania się jednym z ważniejszych
centrów nauki i kultury regionu bałtyckiego, uzasadniającej międzynarodowe funkcje tego
ośrodka wobec bliskości państw bałtyckich;

−

atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej centrum aglomeracji oraz unikatowych wartości
środowiska przyrodniczego w ich bezpośrednim zapleczu (Półwysep Helski, Pojezierze
Kaszubskie, Zalew Wiślany).

1.5. Podjęte dotychczas działania i rekomendacje formułowane dla obszaru
W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego obszar
kształtującej się metropolii Trójmiasta został wyróżniony jako obszar problemowy. Zdiagnozowane
zostały w nim najważniejsze problemy rozwoju. Jednocześnie w planie wskazano metropolię
Trójmiasta jako obszar o szczególnych preferencjach rozwojowych. Dla wzmocnienia tej największej
w strefie południowego Bałtyku aglomeracji portowo-przemysłowo-miejskiej oraz jej regionu
funkcjonalnego, mogącego przekształcić się w bałtycką metropolię o znaczeniu europejskim,
proponuje się stworzyć warunki organizacyjne umożliwiające:
−

podwyższenie skuteczności rozwiązywania problemów wspólnych dla jego funkcjonowania
i rozwoju;

−

kształtowanie mechanizmów wzmacniających jego potencjał społeczno-ekonomiczny
i oddziaływanie na cały region metropolitalny;

17

Na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.
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−

przeciwdziałanie tendencjom odśrodkowym w rozwiązywaniu wspólnych problemów (np.
wyniszczającej konkurencji wewnętrznej miast wobec siły konkurencji zewnętrznej miast
portowych Bałtyku);

−

prezentowanie potencjału społeczno-ekonomicznego całego Trójmiasta jako rzeczywistego,
realnie ukształtowanego bieguna rozwoju przestrzeni europejskiej;

Oprócz warunków organizacyjnych w planie wymienia się także niezbędne działania
koordynacyjne, zmierzające do:
−

realizacji strategicznej wizji rozwoju funkcji metropolitarnych Trójmiasta, uwzględniającej
zarówno przyrost nowych funkcji usługowych o znaczeniu ogólnokrajowym i europejskim,
jak i wzrost standardów funkcjonowania ukształtowanych historycznie;

−

sformułowania strategii restrukturyzacji portów Gdańska i Gdyni, traktując oba porty jako
układ komplementarny, a nie konkurencyjny;

−

sformułowania strategii restrukturyzacji przemysłu Trójmiasta jako podstawy do jego rynkowej
transformacji, opartej na wolnej grze mechanizmów rynku globalnego i konkurencji
europejskiej;

−

wypracowania nowoczesnej koncepcji gospodarki turystycznej opartej na całokształcie walorów
Trójmiasta i regionu, stymulującej rozwój całej sfery usług publicznych i przedsiębiorczości
prywatnej;

−

wykorzystania ukształtowanego dotychczas potencjału naukowego Trójmiasta i jego rozbudowy
z uwzględnieniem popytu Europy bałtyckiej;

−

wzmocnienia potencjału edukacyjnego szkolnictwa średniego (podwyższenie standardu
nauczania) z wykorzystaniem potencjału dydaktycznego uczelni i instytutów Trójmiasta;

−

przyspieszenia modernizacji i rozbudowy systemu komunikacyjnego Trójmiasta jako spójnego
układu zapewniającego sprawność i niezawodność jego funkcjonowania w systemie krajowym
i europejskim oraz regionalnym i wewnętrznym;

−

zintensyfikowanie wspólnych przedsięwzięć zmierzających do ochrony trójmiejskiego
systemu ekologicznego;

−

przyspieszenie rozwoju infrastruktury biznesu.

W związku z wprowadzonym przez Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązkiem opracowania planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru metropolitalnego18, samorząd województwa pomorskiego przystąpił do
aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym sporządzenia planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego. Celem strategicznym planu jest
wzmacnianie innowacyjnego i rozwojowego potencjału metropolii trójmiejskiej oraz
skoordynowanych działań integracyjnych zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju i ładu
przestrzennego. Zadaniem planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego,
obok spełnienia formalnego wymogu przepisów prawa, jest:
−

18

stworzenie podstawy merytorycznej koordynacji działań samorządów gmin i powiatów
wpływających na zagospodarowanie przestrzenne obszaru metropolitalnego;
Art. 39 ust. 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717).
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−

określenie zakresu integracji strategicznych i planistycznych opracowań województwa i gmin
na tym obszarze;

−

uzyskanie narzędzia do wdrażania polityki przestrzennej samorządu województwa (np.
uzgadnianie i opiniowanie dokumentów planistycznych);

−

uzyskanie narzędzia do programowania rozwoju służącego formułowaniu wniosków do
regionalnych programów operacyjnych, w tym skuteczniejszego pozyskiwania funduszy
strukturalnych i skoordynowania realizacji projektów.

Aby służyć rozwojowi metropolii, osiąganiu celu strategicznego, plan zawierać będzie
zarówno treści dotyczące zagospodarowania przestrzennego, jak i treści obejmujące sprawy
zarządzania przestrzennego. Jest to szczególnie ważne z uwagi na potrzebę współdziałania wielu
podmiotów uczestniczących w jego wdrażaniu, przy braku odrębnego podmiotu planu (rola
i możliwości oddziaływania organów samorządu województwa w tej sprawie przy obecnym
stanie prawnym są ograniczone). Treści zarządzania muszą dotyczyć zwłaszcza podstawowych
warunków wdrażania ustaleń planu – są to:
−

pola współpracy;

−

formy zarządzania metropolią;

−

marketing i promocja metropolii.

Przyjmując powyższe założenia, przystąpiono do realizacji działań formalnych, które
dotychczas objęły następujące czynności:
1) podjęcie w dniu 19 lipca 2004 r uchwały sejmiku województwa w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (pzpwp)
oraz sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego (pzpom);
2) ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany pzpwp,
w tym opracowania pzpom i możliwości składania wniosków – łącznie wysłano 436 zawiadomień;
3) powołanie komisji pzpom i zespołów zadaniowych – jednostek pomocniczych przy
sporządzaniu planu (w ich pracach uczestniczą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, gmin
i powiatów z obszaru metropolitalnego, Wojewody Pomorskiego oraz specjaliści – stosownie do
problematyki prac zespołów);
4) analiza wniosków – wpłynęło: 281 wniosków od 75 instytucji i organizacji, w tym do pzpom
150 wniosków. Najwięcej wniosków do pzpom wpłynęło w sprawach: infrastruktury technicznej
(51), środowiska przyrodniczo-kulturowego (46) oraz infrastruktury transportowej (38);
5) prace merytoryczne prowadzone w szczególności nad zagadnieniami przestrzennymi
charakterystycznymi dla obszaru metropolitalnego (funkcje metropolitalne, system transportowy,
system osadniczy metropolii, struktura przyrodniczo-kulturowa metropolii, elementy infrastruktury
technicznej o charakterze ponadlokalnym).

1.6. Współdziałanie na rzecz kształtującej się metropolii
Bardzo ważny dla rozwoju metropolii trójmiejskiej jest fakt powołania w kwietniu
2003 r. Rady Metropolitalnej Zatoki Gdańskiej, której celem jest współdziałanie samorządów
miast, gmin i powiatów oraz samorządu województwa pomorskiego na rzecz rozwiązywania
wspólnych problemów metropolii Trójmiasta. W chwili obecnej Rada stanowi strukturę
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porozumienia 11 gmin (w tym 3. na prawach powiatu) oraz 5. powiatów ziemskich – pod
auspicjami samorządu województwa. Rada została utworzona w celu uściślenia współpracy
miast i gmin z rejonu Trójmiasta, przede wszystkim w takich dziedzinach jak: komunikacja
i transport, marketing i promocja, koordynowanie wspólnych inwestycji oraz pozyskiwanie
funduszy unijnych.
Tematem przewodnim Rady jest integracja transportu pasażerskiego. Celem członków
Rady jest w pełni zintegrowany system transportowy w aglomeracji – utworzenie związku
komunikacyjnego jako docelowej formy integracji komunikacji miejskiej. Ponadto na posiedzeniach
dyskutowano m.in. na temat zapewnienia bezpieczeństwa w aglomeracji, ewentualnych
przekształceń własnościowych Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o., koncepcji
i programu opracowania planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego oraz
zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych w celu rozwoju metropolii (np.
możliwości aplikowania o fundusze unijne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego).
Powołanie i aktywne działanie Rady Metropolitalnej Zatoki Gdańskiej jest niezwykle
ważnym krokiem do zacieśnienia współpracy samorządów miast, gmin, powiatów i województwa
na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów związanych z kreowaniem metropolii Trójmiasta.
Zgodnie ze strategią rozwoju województwa oraz planem zagospodarowania przestrzennego
województwa, rozwój metropolii winien stać się jedną z ważnych sił napędowych rozwoju
całego województwa. W takim też kontekście należy widzieć działalność Rady Metropolitalnej
Zatoki Gdańskiej, która być może stanowi zalążek struktury organizacyjno-instytucjonalnej
odpowiedzialnej za zarządzanie obszarem metropolitalnym.

2. Wybrzeże Bałtyku
2.1. Charakterystyka węzłowych problemów
Pas nadbrzeżny Bałtyku od kilkudziesięciu lat poddawany jest nasilonej presji ruchu
i zagospodarowania turystycznego, wzrasta także jego popularność wśród osób przenoszących
się tu na stałe z aglomeracji i z głębi kraju. Jak w żadnym innym, zarysowały się na tym
obszarze rozbieżności pomiędzy możliwościami (nie w pełni zresztą wykorzystanymi) rozwoju
gospodarczego, stworzonymi przez zasoby i walory przestrzeni, a potrzebą skutecznej ochrony
tych walorów.
Próby jednoczesnej realizacji działań gospodarczych i rozwoju reżimów ochronnych,
przy niedostatecznej harmonizacji, skutkują nabrzmiewaniem istniejących i powstawaniem
nowych konfliktów społecznych, których przedmiotem jest przestrzeń i jej zasoby.
W pasie nadbrzeżnym wrażliwość środowiska przyrodniczego i ustalone na znacznych
obszarach reżimy ochrony znacząco ograniczają możliwości przestrzenne zabudowy
i zagospodarowania. Bardzo duża atrakcyjność rekreacyjna tych obszarów sprawia natomiast,
że najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią gospodarowania stała się turystyka, uprawiana
przede wszystkim w tradycyjnej formie masowego biernego wypoczynku wakacyjnego i sobotnioniedzielnego. W parze z atrakcyjnością nie idzie jednak odporność środowiska, a jego naturalna
chłonność rekreacyjna jest niewielka. Możliwości „ekstensywnego” wzrostu zainwestowania,
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polegającego na zajmowaniu nowych, niekonfliktowych środowiskowo obszarów pod zabudowę,
są w większości ośrodków na wyczerpaniu. Tym większa rola właściwego zagospodarowania
przestrzennego.
Likwidacja ograniczeń w swobodnym obrocie ziemią oraz wzrost zamożności części
społeczeństwa przyczyniają się do nasilenia presji na budowę indywidualnej, letniskowej
zabudowy rekreacyjnej i placówek usług komercyjnych. Często realizuje się tę zabudowę
w miejscach o dużych wartościach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, w sposób
niedostateczny zabezpieczonych przed degradacją. Zeszpecenie krajobrazu następuje w równej
mierze wskutek niedoskonałości stanowionego prawa i jego praktycznej realizacji, lecz także za
przyczyną niedookreślenia interesu publicznego i jego zdominowania przez doraźne potrzeby
indywidualne. Powszechna relatywizacja wartości skutkuje także rozmyciem tradycyjnych kanonów
estetyki i piękna. Władze samorządowe, zmuszone do poszukiwania dochodów zaspokajających
rosnące obciążenia sferą społeczną, nierzadko ulegają w tym zakresie zamożnym inwestorom –
przyszłym podatnikom.
Złożoność problematyki użytkowania pasa Wybrzeża Bałtyku potęguje liczba podmiotów,
posiadających kompetencje w zakresie władania przestrzenią oraz dysponujących środkami na
jej zagospodarowywanie. Znajdują się pomiędzy nimi zarówno instytucje publiczne – administracje
gminne i powiatowe, Urzędy Morskie, wojewódzka administracja zespolona, zarządcy obszarów
objętych ochroną zasobów przyrodniczych i uzdrowisk (w tym ostatnim przypadku również
Minister Zdrowia), jak też – wobec znacznego zawansowania procesów prywatyzacji w gospodarce
morskiej i obszarach przybrzeżnych – rzesza właścicieli prywatnych i podmiotów prawa
handlowego.
Intensywna gra interesów rynkowych, zmierzająca do maksymalizacji prywatnych
korzyści, odbywa się – szczególnie w ostatnich latach – w warunkach nasilającej się w związku
ze zmianami klimatycznymi destrukcyjnej działalności morza, której to zresztą, zgodnie
z przepisami prawa, przeciwdziałać ma instytucja państwowa ze środków budżetu.
Specyficzną sferą gospodarowania w obszarze przybrzeżnym jest rybołówstwo. Zawsze
miało ono znaczący wpływ zarówno na zagospodarowanie przestrzenne (porty, przystanie, składy
i składziki, obiekty drobnego przetwórstwa, a także charakterystyczne budownictwo mieszkaniowe),
jak też na źródła utrzymania znaczącej (nie tak dawno jeszcze przeważającej) części mieszkańców
obszaru. Prawie całkowita reprywatyzacja działalności w polskim sektorze rybołówstwa, jaka
miała miejsce w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku, odbywa się w warunkach nasilającej się presji
Unii Europejskiej i ekologicznych organizacji państw bałtyckich (Komisja Helsińska) na ochronę
zasobów Bałtyku. Szczególnie dotyczy to dorsza – od lat stanowiącego największą część połowów
i najpewniejsze źródło zysku rybaków.
Naprzeciwko słabych ekonomicznie, w większości władających pojedynczą jednostką,
polskich szyprów, stają więc skandynawscy armatorzy, nie tylko ograniczeni krótszymi niż na
wodach południowego Bałtyku okresami ochronnymi, lecz także dysponujący sprzętem o znacznie
większej zdolności połowowej, wykorzystujący do maksimum swoją przewagę.
Wobec nierówności szans stron konfliktu (z jednej strony organizacje międzynarodowe,
ich dyrektywy i postanowienia, do których przestrzegania i wdrażania zobowiązany jest rząd
narodowy, po drugiej zaś pozostawieni sami sobie drobni przedsiębiorcy, tworzący w desperacji
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stowarzyszenia samoobrony) istnieje coraz poważniejsze zagrożenie istnienia tej sfery gospodarczej
i kulturowej, przez wieki kształtującej krajobraz Wybrzeża Bałtyku.

2.2. Zmiany, jakie zaszły w okresie od uchwalenia PZPW
Od uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa… upłynęło
niewiele ponad trzy lata, stąd trudno jest wskazać na znaczące zmiany negatywnych zjawisk
i zagrożeń, których całokształt złożył się na zaliczenie Wybrzeża Bałtyku do obszarów
problemowych. Spośród najważniejszych tendencji pozytywnych, zaobserwowanych w tym
okresie, szczególne znaczenie ma rozwój urządzeń kanalizacyjnych w województwie –
podnoszących poziom życie mieszkańców i komfort turystów, ale także, a może przede
wszystkim, przyczyniający się do ochrony wód powierzchniowych zlewni Bałtyku. Efektem
tego w roku 2005 nie dopuszczono do korzystania zaledwie 2 kąpieliska morskie w granicach
województwa pomorskiego, zaś do ograniczonego korzystania wskazano 6 kolejnych (w roku
1998 było to odpowiednio 12/5, a w roku 2003 – 4/8). Pozytywne zmiany dotyczą zresztą całej
gospodarki komunalnej – zaopatrzenia w wodę, ciepłownictwa i gospodarki odpadami.
Jednym z najważniejszych narzędzi tworzenia i utrzymywania równowagi potencjału
gospodarczego i środowiskowego w obszarze Wybrzeża Bałtyku jest sporządzanie właściwych
dokumentów planistycznych: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz planów miejscowych. Wszystkie gminy gospodarujące na Wybrzeżu Bałtyku posiadają
obecnie sporządzone ww. studia, są to jednak dokumenty, które powstały w okresie blisko 10 lat,
stąd też w większości nie zawierają bardzo istotnych dla rozwoju zrównoważonego opracowań
ekofizjograficznych, czy prognoz oddziaływania na środowisko. Duży nacisk położono w tych
dokumentach na problematykę rozwoju gospodarczego (nierzadko są to studia z elementami
strategii rozwoju), stąd też generalnie założono w nich wzrost zainwestowania w obszarach
przybrzeżnych. Może to owocować w przyszłości kolejnymi konfliktami. Tylko w Ustce, już
w połowie lat 90. ub. wieku, sporządzone zostało wielobranżowe opracowanie Strategiczny
Program Ekorozwoju, finansowane przez Komitet Badań Naukowych PAN. Niestety, część
kierunków w nim wskazanych zdezaktualizowała się (np. wskazania ortodoksyjnie liberalne na
całkowitą nieopłacalność rynkową funkcji uzdrowiskowej), inne – np. bezpowrotne uwolnienie
z prymitywnego zainwestowania rekreacyjnego części wrażliwych terenów lasu nadmorskiego –
odrzucono, co skutkuje odtwarzaniem bazy tymczasowej w sposób trwały i planami intensywnego
rozwoju dalszego zainwestowania w obszarze.
Gminy sporadycznie tylko przystępują do aktualizacji całego studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli dokonywane są zmiany, to przede wszystkim
w celu zapewnienia wymaganej przepisami ustawy o planowaniu przestrzennym wzajemnej
zgodności dokumentów planistycznych – na ogół studium dopasowywane jest do sporządzanego
aktualnie planu miejscowego.
Na planowanie przestrzenne w Polsce nałożono gorset granic administracyjnych,
tymczasem dla Wybrzeża Bałtyku właściwsze byłoby planowanie w obszarach funkcjonalnych –
zlewni, dorzeczy, zespołów krajobrazowych, krain przyrodniczych i kulturowych – przekraczających
zazwyczaj podziały administracyjne. Jest oczywiście możliwe podejmowanie przez gminy
wspólnych opracowań planistycznych, jednak nie ma w tym kierunku żadnej motywacji
w obowiązujących regulacjach prawnych.
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Szczegółowa analiza „aktywności planistycznej gmin”, wyrażająca się liczbą
sporządzonych planów miejscowych i wielkością powierzchni objętej planami, wskazuje, że
samorządy położone w obszarze Wybrzeża Bałtyku sporządzają stosunkowo dużo planów
miejscowych, jednak ich powierzchnie są na ogół niewielkie. Może to sugerować, że
sporządzane plany to zasadniczo opracowania „interwencyjne”, tworzone na zapotrzebowanie
konkretnych inwestorów. Niepokój budzi znaczna liczba wydawanych decyzji o warunkach
zabudowy, które według intencji prawa o planowaniu przestrzennym służyć miały głównie
wypełnianiu luk w zwartej zabudowie. Praktyka planistyczna wskazuje, że okoliczności,
w których sporządzenie planu miejscowego można zastąpić decyzją, są nader różne, a ich efekty
bardzo często dysharmonizują przestrzeń.

2.3. Podjęte działania i rekomendacje formułowane dla obszaru
Tak, jak całkowicie aktualna jest inwentaryzacja problemów w obszarze, tak też
ważność zachowała zdecydowana większość sformułowanych przed trzema laty – nadal aktualnych
– kierunków i działań. Pośród nich, poniższe szczególnie zasługują na przypomnienie.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego sformułował
szczegółową diagnozę problemów i konfliktów, wskazał również na kierunki działania i zadania
zmierzające (w odległej, co prawda, perspektywie) do uczynienia z Wybrzeża Bałtyku obszaru
intensywnego wzrostu gospodarczego, opartego na wykorzystaniu walorów położenia i zasobów
środowiska przy jednoczesnym ich zachowaniu w stanie niepogorszonym dla przyszłych
pokoleń – jak nakazuje zasada rozwoju zrównoważonego. Szczególną wagę Plan… zwraca na
zagadnienia ochrony zasobów i walorów środowiska, zachowania harmonii krajobrazu
przyrodniczego i kulturowego oraz przywrócenia ładu przestrzennego na obszarach, gdzie
nastąpiła jego utrata.
Kierunki kształtowania osadnictwa:
– hamowanie procesów destrukcji i degradacji przestrzeni, powodujących pęcznienie
istniejących i tworzenie się nowych obszarów nadkoncentracji zainwestowania, prowadzących
do utraty atrakcyjności rekreacyjnej przestrzeni; przeciwdziałanie zawłaszczania wartościowych
przestrzeni przez zabudowę degradującą krajobraz oraz wartości kulturowe i przyrodnicze;
–

restrukturyzacja dotychczas ukształtowanych układów urbanistycznych w dostosowaniu do
warunków przyrodniczych oraz wiązania ich w zharmonizowane struktury przestrzenne,
oparte na systemach infrastruktury technicznej i społecznej; polepszenie dostępności
komunikacyjnej osiedli i urządzeń rekreacyjnych przy zachowaniu wymogów ochrony
środowiska;

–

rozwój wybranych wiejskich jednostek osadniczych położonych w strefie bezpośredniego
zaplecza strefy nadmorskiej, podniesienie ich atrakcyjności osadniczej poprzez wyznaczanie
nowych terenów budowlanych i poszerzanie bazy usług publicznych;

–

lokalizacja nowej zabudowy letniskowej, nawiązującej charakterem do tradycyjnych form
budownictwa, na terenach uzbrojonych w pełną infrastrukturę techniczną;

Kierunki stabilizacji i wzmocnienia bazy ekonomicznej:
– przeciwdziałanie fundamentalnym zagrożeniom egzystencji rybołówstwa bałtyckiego,
wynikającym z potrzeby ochrony zasobów biologicznych Bałtyku;
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–

łagodzenie skutków ograniczania działalności połowowej przez dostosowanie małych
portów do potrzeb żeglugi kabotażowej oraz przybrzeżnych rejsów turystycznych, a przystani
rybackich dla rozwijającej się turystyki morskiej (upowszechnienie żeglarstwa, wędkarstwa
morskiego itp.);

–

podjęcie inwestycji rozwojowych ukierunkowujących przekształcenia programowo-przestrzenne
rejonów i miejscowości rekreacyjnych; poszerzenie funkcji turystycznych małych portów,
rozwój marin, przybrzeżnej żeglugi pasażerskiej oraz innych form turystyki morskiej;

–

dywersyfikacja rozwoju i przeorientowanie gospodarki turystycznej na wzrost jakościowy;

–

wykorzystywanie różnorodnych walorów Słowińskiego Parku Narodowego i jego otoczenia,
Półwyspu Helskiego i Mierzei Wiślanej, atrakcyjnych w dłuższym okresie niż tylko ścisły
sezon wypoczynkowy;

–

intensyfikacja rozwoju turystyki uzdrowiskowej – całorocznego lecznictwa uzdrowiskowego
z zaprogramowaną działalnością kulturalną i rozrywkową;

–

rozwój bazy uzdrowiskowej – rewaloryzacja środowiska miejskiego istniejących ośrodków
uzdrowiskowych, tworzenie nowych uzdrowisk; kompleksowa modernizacja bazy pobytowej,
unowocześnienie infrastruktury uzdrowisk oraz kreowanie nowoczesnej oferty marketingowej;

–

rozwój funkcji edukacyjnych związanych z morzem, jego zasobami, wartościami oraz
zasadami gospodarowania.

Kierunki ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem brzegu morskiego:
– ochrona obszarów występowania czynnych procesów geomorfologicznych o wysokiej
dynamice zjawisk – w szczególności fragmentów brzegu morskiego narażonych na
niszczące oddziaływanie sztormowe fal morskich i wód podziemnych; zabezpieczenie
przeciwerozyjne obszarów zagrożonych procesami dynamicznymi strefy brzegowej morza
w zakresie koniecznym dla zachowania bezpieczeństwa obiektów i ludności; zabudowa
techniczna niszczonych odcinków brzegu morskiego w strefach działalności abrazyjnej
morza, w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa ludności i infrastruktury, ze szczególnym
uwzględnieniem rejonów Dębiny k. Ustki i Jastrzębiej Góry;
–

odtwarzanie zniszczonych odcinków akumulacyjnych wybrzeża poprzez refulację, szczególnie
w obszarach o wybitnej funkcji rekreacyjnej oraz zagrażających przerwaniem ciągłości
wybrzeża – m.in. w rejonach Ustki, Łeby, Karwi i Półwyspu Helskiego.

Wskazanie wybrzeża Bałtyku jako obszaru problemowego stało się podstawą do podjęcia
przez Zarząd Województwa Pomorskiego:
−

Uchwały nr 264/03 z dnia 27 maja 2003 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Samorządu
Województwa Pomorskiego do projektu Rozwiązywanie konfliktów przestrzennych w strefie
przybrzeżnej w ramach zintegrowanego podejścia do zarządzania rozwojem regionalnym
i lokalnym Polski, realizowanego przy pomocy programu Phare CBC i Interreg IIIb;
niestety, nie uzyskał on finansowania w ramach Interreg IIIb;

−

Uchwały nr 425/03 z dnia 29 lipca 2003 roku w sprawie opracowania Planu strategicznooperacyjnego zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi województwa pomorskiego
– regionalne aspekty przestrzenne; w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego
Urzędu Marszałkowskiego sporządzona została szczegółowa analiza uwarunkowań i możliwości
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wprowadzenia zintegrowanego zarządzania Wybrzeżem Bałtyku oraz koncepcja programu
działań, stanowiąca realizację uchwały.
Ta złożona i trudna problematyka może być skutecznie rozwiązywana jedynie w formule
„zintegrowanego zarządzania”, przy współdziałaniu licznych zainteresowanych stron
(samorządy gminne, powiatowe, administracja wojewódzka, urzędy morskie, zarządcy obszarów
chronionych), których interesy – dziś nierzadko rozbieżne lub nawet sprzeczne – muszą być
równoważone w żmudnym procesie zbliżania stanowisk. Takie zarządzanie wymaga
wprowadzenia licznych i zharmonizowanych instrumentów z zakresu: kształtowania oraz
ochrony środowiska i krajobrazu, planowania regionalnego, projektowania urbanistycznego
i architektonicznego oraz rzetelnego rachunku zysków i strat. Za pełne wykorzystanie
gospodarcze oraz ochronę zasobów Wybrzeża Bałtyku odpowiedzialne są gremia decyzyjne na
wszystkich poziomach. Proces zintegrowanego zarządzania w tych obszarach powinien być
inicjowany – zgodnie z rekomendacjami UE – na szczeblu rządowym, skąd odpowiedzialność
za jego przyszłą kontynuację będzie nakładana na właściwe struktury i instytucje na poziomie
regionalnym i lokalnym. Zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi realizacji Zintegrowanego
Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi 19 niezbędne jest opracowanie Narodowej Strategii
Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi oraz narzędzi jej realizacji. Według tych
rekomendacji zarządzanie obszarami przybrzeżnymi powinno być oparte w szczególności o:
–

szeroką ogólną perspektywę (tematyczną i geograficzną), która będzie uwzględniać wzajemne
zależności i różnice systemów naturalnych i działań człowieka wpływających na obszary
przybrzeżne;

–

perspektywę długoterminową, która będzie uwzględniała zasadę ostrożności oraz potrzeb
obecnych i przyszłych pokoleń;

–

adaptacyjne zarządzanie w toku ewolucyjnego procesu, które ułatwi dostosowanie do
pojawiających się problemów i rozwoju wiedzy – oznacza to, że niezbędną jest rzetelna
baza naukowa dotycząca ewolucji obszaru przybrzeżnego;

–

specyfikę lokalną i wielką różnorodność obszarów przybrzeżnych, co umożliwi reagowanie
na praktyczne potrzeby poprzez specyficzne rozwiązania i elastyczne środki;

–

zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron (partnerzy gospodarczy i społeczni,
organizacje reprezentujące mieszkańców obszarów nadbrzeżnych, organizacje pozarządowe
i sektor przedsiębiorstw) w procesach zarządzania, na przykład poprzez porozumienia oparte
na podzielonej odpowiedzialności;

–

wsparcie i zaangażowanie odpowiednich administracji na poziomie krajowym, regionalnym
i lokalnym;

–

wykorzystanie kombinacji instrumentów przeznaczonych do wspomagania celów sektorowych
strategii (polityk).

W konsekwencji winny zostać utworzone regionalne systemy Zintegrowanego Zarządzania
Obszarami Przybrzeżnymi na bazie istniejących organów administracyjnych. Nie jest możliwe
rozwiązanie wszystkich problemów na szczeblu regionalnym. Niezbędne są regulacje ustawowe,
stymulujące i promujące mechanizmy wspólnego podejmowania decyzji inwestycyjnych,
19

Rekomendacje Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 30 maja 2002 (2002/413/EC).
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oddziaływujących na ustalone kompetencje, właściwości miejscowe i rzeczowe zaangażowanych
instytucji. Dla optymalnego kształtu przyszłych rozwiązań, winny być one przygotowane
i wstępnie uzgodnione na poziomie, który będzie je realizował.
Problemem zagospodarowania obszarów nadmorskich zajmowała się Wojewódzka
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna – organ doradczy Samorządu Województwa w sprawach
zagospodarowania przestrzennego. Na jej zlecenie wykonany został raport20 dotyczący stanu
zagospodarowania przestrzennego Półwyspu Helskiego oraz Mierzei Wiślanej. Zwrócono w nim
szczególną uwagę na sytuacje konfliktowe wywołane istniejącym i planowanym
zagospodarowaniem. Raport zawiera również propozycje działań i możliwych instrumentów,
które sprzyjałyby zrównoważonej gospodarce przestrzennej i ładowi przestrzennemu
w nadmorskiej strefie województwa. Komisja na podstawie raportu oraz przeprowadzonej
dyskusji zajęła stanowisko na temat stanu zagospodarowania i problemów zagospodarowania
przestrzennego strefy nadmorskiej województwa pomorskiego, w którym wyraziła zaniepokojenie
natężeniem i kierunkami rozwoju procesów zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze.
Do przyczyn sprzyjających stopniowej degradacji krajobrazu przyrodniczego i kulturowego obu
mierzei Komisja zaliczyła:

−

niski poziom świadomości społecznej w odniesieniu do jakości przestrzeni, jej wartości
ekologicznych i kulturowych;

−

wadliwe przepisy prawne z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
i ochrony środowiska; łamanie tych przepisów i niedostateczną kontrolę ich przestrzegania
oraz brak konsekwencji prawnych i działań kompensujących skutki, przy częstym braku
kompetencji i niskim poziomie kwalifikacji zawodowych urzędników i projektantów
decydujących o sposobie i jakości inwestowania;

−

dominujące ekonomiczne nastawienie władz lokalnych, dążących do maksymalizacji
bieżących dochodów samorządów kosztem stanu i walorów przestrzeni oraz trwałości
środowiska; kreowanie lokalnych polityk rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego
gmin sprzecznych z zasadami rozwoju zrównoważonego i utrzymania ładu, przy uznaniu
prawa właścicieli gruntów i obiektów do dowolnego dysponowania nimi, jako bezwzględnego
priorytetu – przed ochroną bezcennych, ogólnospołecznych wartości przyrodniczych
i kulturowych;

−

nasilający się konflikt interesów społeczno-ekonomicznych ubogiej miejscowej ludności
z działalnością inwestorów zewnętrznych, nastawionych na szybką, jedynie sezonową
najczęściej eksploatację;

−

brak zharmonizowanego zarządzania strefą nadmorską, przy nierespektowaniu i złej
interpretacji założeń spójnej ochrony walorów przyrodniczych, społecznych i krajobrazowych
zapisanych w dokumentach (uchwałach Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz
rozporządzeniach wojewody).

Zdaniem Komisji zaistniała sytuacja wymaga m.in. zharmonizowania zarządzania
i planowania na obszarach nadmorskich i oparcia go na zasadach zintegrowanego zarządzania
Baum Sz., Kistowski M., Stan zagospodarowania Półwyspu Helskiego oraz Mierzei Wiślanej – rozpoznanie sytuacji
konfliktowych oraz propozycja kierunków działań, 2004, maszynopis.
20
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obszarami przybrzeżnymi (ZZOP). Za takim rozwiązaniem przemawia duża liczba podmiotów
gospodarujących w tej strefie i ją użytkujących, których interesy są często sprzeczne. Komisja
zwróciła uwagę na konieczność podejmowania świadomych działań, w wyniku których nastąpi
lepsze i z pożytkiem dla lokalnych społeczności wykorzystanie niewątpliwych, bardzo wysokich
walorów turystyczno-rekreacyjnych strefy nadmorskiej. Wartości te w zurbanizowanej Europie
są dobrem rzadkim i jako takie mogłyby stać się źródłem potencjalnych zysków dla całej
lokalnej społeczności, wpływając na poprawę stanu zagospodarowania i infrastruktury, podnosząc
jakość środowiska mieszkalnego oraz cywilizując warunki życia.

Rycina 2. Obszar Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi w województwie pomorskim.

Do działań związanych z wykorzystaniem walorów nadmorskiego położenia województwa
pomorskiego należy zaliczyć aktywność Uniwersytetu Gdańskiego, która przyniosła zakończony
sukcesem projekt fokarium na Helu. Projekt ten przynosi korzyści zarówno w sferze ekologicznej,
jak i naukowej, ale również ma wielkie znaczenie dla rozwoju turystyki na Półwyspie Helskim
i w województwie pomorskim. Próbą kontynuacji tych działań jest, będący w przygotowaniu
i posiadający poparcie samorządu województwa pomorskiego, kolejny projekt Uniwersytetu, pn.
Błękitna Wioska. Ten nowy projekt, który wykorzystuje doświadczenia zdobyte przy tworzeniu
fokarium, jest związany z badaniem i przygotowaniem reintrodukcji morświnów, zaliczanych do
waleni bałtyckich. Jest to przedsięwzięcie publiczne o funkcjach naukowych, szkoleniowoedukacyjnych oraz ekologicznych. Uzupełnia go szereg funkcji towarzyszących, związanych
z turystyką i krzewieniem dziedzictwa kulturowego tego terenu, razem stymulujących szeroko
rozumiany regionalny i lokalny rozwój społeczno-gospodarczy.
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3. Delta i dolina Dolnej Wisły
Subregion Dolnej Wisły został w Planie zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego21 uznany za obszar problemowy, wymagający – ze względu na
złożoność jego sytuacji społeczno-gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej, konflikty
funkcjonalno-przestrzenne oraz zagrożenie procesami dezintegracji i degradacji – wykonania
wielodyscyplinarnych badań nad uwarunkowaniami jego rozwoju, opracowania podstaw tego
rozwoju i zarysowania kierunków działań rozwojowych.
W niektórych opracowaniach pojawia się związany z Wisłą obszar określany mianem
regionu Powiśla, do którego zalicza się prawobrzeżne powiaty nowodworski, malborski,
sztumski i kwidzyński, oraz lewobrzeżny powiat tczewski i części powiatów gdańskiego
i starogardzkiego. Od strony zachodniej Subregion Dolnej Wisły na obszarze województwa
pomorskiego graniczy z tzw. strefą rozwojową TEM/TER, związaną z budowaną autostradą
A122; strefa ta na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego przecina korytarz Dolnej Wisły.
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego określono nazwę
obszaru problemowego jako Dolina Dolnej Wisły wraz z jej obszarem deltowym23.

Subregion Delty i Dolnej Wisły jako obszar problemowy
Podstawowe problemy całego obszaru to:
1) zagrożenie i brak ochrony naturalnych walorów korytarza ekologicznego o ra ndze
ogólnokrajowej;
2) konflikt potrzeb ochrony środowiska z realizowanymi i planowanymi inwestycjami;
3) potencjalne zagrożenia powodziowe;
4) potencjalne zagrożenie środowiska naturalnego ze strony oddziaływań komunikacyjnych;
5) ograniczona dostępność pasma autostrady A1;
6) w odniesieniu do Żuław Wiślanych – obok zagrożeń powodziowych zwrócono ponadto
uwagę na:
−

zagrożenie przestrzeni rolniczej i wartości kulturowych rozwojem terenów zabudowanych
i komunikacyjnych;

−

zagrożenie rozwoju funkcji miastotwórczych (Nowy Staw i Nowy Dwór).

Rozpatrując Dolinę Dolnej Wisły w szerszym kontekście terytorialnym Subregionu
Nadwiślańskiego trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż część jego terenu jest zaliczana równocześnie
do innego obszaru problemowego, określanego jako „obszary wiejskie oraz obszary zagrożone
regresem społecznym i gospodarczym”. Wyróżniono tzw. „Obszar wschodni” (Powiśle),
obejmujący na lewym brzegu Wisły powiat tczewski oraz prawobrzeżne powiaty – nowodworski,
malborski i kwidzyński a także powiat sztumski powstały w 2000 roku, których problemem jest
regres społeczny wywołany przez strukturalne bezrobocie.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, red. F. Pankau, Pomorskie Studia Regionalne,
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2002, s. 114–117.
22
Uwarunkowania rozwoju województwa pomorskiego, 1999. Strefa rozwojowa TEM/TER jest także traktowana jako
obszar problemowy wymagający sporządzenia planu strategiczno-operacyjnego.
23
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, 2002, s. 117.
21
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Rycina 3. Obszar zintegrowanego zarządzania Dolina i Delta Wisły

Wypada stwierdzić, że praktycznie wszystkie wymienione wówczas problemy są nadal
aktualne, a dysproporcje w zakresie warunków społeczno-gospodarczych pomiędzy Żuławami
i ich otoczeniem nie uległy zmniejszeniu.

Charakterystyka Żuław Wiślanych
−

Żuławy zajmują powierzchnię ok. 2000 km², z czego 25% powierzchni to obszar depresyjny
o najwyższym zagrożeniu powodziowym;
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−

najlepsze w Polsce gleby pozwalają uzyskiwać najwięcej wysokiej jakości żywności
(pszenica, rzepak, buraki cukrowe);

−

liczba ludności zamieszkującej obszar Żuław wynosi 250 tys., z czego 100 tys. stanowi
ludność wiejska;

−

na Żuławach jest ponad 7 tys. gospodarstw o średniej powierzchni 25 ha;

−

w okolicach Żuław funkcjonuje kilkadziesiąt wielkich zakładów: Rafineria Gdańska,
Gdańskie Zakłady Fosforowe, Port Gdański, stocznie, elektrownie;

−

przez obszar Żuław przebiegają korytarze transportowe – odcinki dróg krajowych
i wojewódzkich oraz linie kolejowe prowadzące z Gdańska do Warszawy;

−

dziedzictwo kulturowe na Żuławach to unikatowe obiekty i obszary, takie jak m.in.
panorama z zamku krzyżackiego w Malborku, tereny osadnictwa „olędzkiego” i lokalnego;

−

stopa bezrobocia jest jedną z najwyższych w Polsce, w powiecie nowodworskim dochodząc
do 40%;

−

najwyższe w Polsce zagrożenie powodziowe występuje na Żuławach. Powodzie te różnią
się od wszystkich innych tym, że woda po przerwaniu wału nie wraca z powrotem do koryta
rzeki, ale po przejściu fali powodziowej powstają tzw. topiele. Część wody może odpłynąć
grawitacyjnie do Zatoki Gdańskiej lub Zalewu Wiślanego, pozostała część wody z obszaru
depresyjnego musi być wypompowana z polderów. Przez Żuławy musi przejść cała woda
powodziowa zlewni Wisły. Ponadto na Żuławach powstają powodzie od strony Morza
Bałtyckiego i opadowe;

−

sieć rzeczna: 555 km rzek, 1.420 km kanałów, 760 km wałów przeciwpowodziowych, 105
stacji pomp oraz 28 budowli hydrotechnicznych stanowi ogromny kapitał Żuław w kontekście
rewitalizacji szlaków wodnych oraz rozwoju turystyki.

Rozwój obszaru Delty i Doliny Dolnej Wisły
W Subregionie Nadwiślańskim znajduje się kilka obszarów wyróżniających się
z otoczenia wyraźną specyfiką, a zarazem pokrewieństwem warunków agroek ologicznych,
dziedzictwa kulturowego i cech krajobrazu. Są to Nizina Sartowicko-Nowska, Dolina
Walichowska i największy wśród nich obszar Żuław – teren deltowy Doliny Dolnej Wisły,
którego cechą szczególną są rozległe depresje.
Jak wynika z przedstawionych powyżej problemów, Żuławy Wiślane to nie tylko problem
samorządów województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, lecz problem znacznie
szerszy, o charakterze krajowym, dlatego należy w działania zaangażować rząd. W związku
z pracami nad nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2007–2013 został
opracowywany Program dla Żuław, oparty na wcześniejszych opracowaniach i dokumentach
przyjętych przez samorządy województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, jednostki
administracji rządowej i inne podmioty. Program odnosi się do najważniejszych sfer
funkcjonowania Żuław: społecznej, gospodarczej i przyrodniczej, zależnych, jak nigdzie indziej
w kraju, od skutecznej osłony przeciwpowodziowej.

236

CZĘŚĆ VII – Obszary problemowe

Rycina 4. Delimitacja subregionu nadwiślańskiego i jego system osadniczy.

Odbudowa i modernizacja systemu osłony przeciwpowodziowej jest podstawowym
warunkiem zabezpieczenia ludzi i gospodarki przed ogromnymi stratami, przyrody przed
degradacją oraz powstrzymania procesów peryferyzacji tego obszaru, w tym także społecznoekonomicznego regresu ludności. Program ten zawiera:
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−

diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej i środowiskowej;

−

cel główny i cele szczegółowe zgodne z celami określonymi NPR;

−

priorytety operacyjne i działania oraz spodziewane efekty;

−

szacunkowy plan finansowy odniesiony do priorytetów operacyjnych;

−

system realizacji.

System wdrażania Programu dla Żuław będzie oparty o zapisy podstawowych
dokumentów regulujących wdrażanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
w latach 2007–2013. Będzie to m.in. wynikało z zapisów projektu Rozporządzenia Rady
Europejskiej, wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności z 14 lipca 2004 r.
oraz z zapisów Narodowej Strategii Spójności (NSS). Ponadto samorządy obu województw,
w oparciu o środki finansowe z Euroregionu Bałtyk, rozpoczęły prace nad opracowaniem
programu Rewitalizacja Gospodarcza Obszaru Delty Wisły oraz Zalewy Wiślanego.

4. Obszary wiejskie – zlewnie rzek o znaczeniu funkcjonalnym
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego wyróżnia wśród
obszarów problemowych wymagających zróżnicowanych przestrzennie rozwiązań w zakresie
polityki przestrzennej, m.in. zlewnie rzek o szczególnym znaczeniu funkcjonalnym. Należą do
nich zlewnie rzek Raduni i Brdy z uwagi na wykorzystywanie ich wód do celów konsumpcyjnych
mieszkańców miast Gdańska i Bydgoszczy.
Wody rzeki Raduni, czerpane ze zbiornika Straszyn, należą do głównych źródeł
zaopatrzenia mieszkańców Gdańska w wodę pitną. Z tego względu Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku umieścił ujęcie wód powierzchniowych „Straszyn” w wykazie
wód, które są lub mogą być wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przydatną do
spożycia. Jakość wód rzeki Raduni odpowiada kategorii A3 uzdatniania (w skali A1–A3), co
oznacza, że wymaga intensywnego, rozszerzonego uzdatniania i dezynfekcji.
Rozległa, obejmująca tereny w 15. gminach i miastach – strefa ochrony pośredniej
ujęcia straciła ważność w 2003 roku. Wniosek o ustanowienie nowej strefy ochronnej, złożony
przez właściciela ujęcia „Straszyn” – Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp.
z o.o. – do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w lipcu 2005 roku proponuje
znacznie mniejszy jej zasięg, ograniczony do pasów terenu wokół zbiornika Straszyn
i zasilających go cieków w granicach trzech gmin: Kolbudy, Pruszcz Gdański i Żukowo.
Przewiduje się, że strefa ochrony bezpośredniej obejmie część zbiornika wraz ze stacją
uzdatniania, pompownią i halą sit. Teren ochrony pośredniej ma objąć pozostałą część zbiornika
Straszyn wraz z pasem o szerokości około 500 m wokół niego oraz po obu stronach rzeki
Raduni – od wlotu do zbiornika do ujścia kanału elektrowni wodnej Bielkówko, a także pasy
terenu o szerokości około 100 m po obu stronach Raduni do ujścia Małej Supiny oraz wzdłuż
ujściowych odcinków Małej Supiny (długość 2 km), Strzelenki (długość 2 km) i Reknicy
(długość 5 km). Dla zachowania i poprawy jakości wód rzeki Raduni wskazane jest dalsze
porządkowanie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami oraz szczególna rozwaga
w użytkowaniu i lokalizacji obiektów uciążliwych dla wód w zlewni powyżej ujęcia „Straszyn”.
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Wody rzeki Brdy ujmowane są dla celów konsumpcyjnych mieszkańców Bydgoszczy
ze Zbiornika Koronowskiego w ujęciu „Czyżkówko”, zlokalizowanym w województwie
kujawsko-pomorskim. W 1998 roku Wojewoda Bydgoski ustanowił strefę ochrony pośredniej
ujęcia wody powierzchniowej „Czyżkówko”, obejmującą w większości tereny w województwie
kujawsko-pomorskim. Skrajny, północny fragment tej strefy, obejmuje również południowozachodni wycinek gminy Czersk w województwie pomorskim. Dla strefy obowiązują zakazy
i nakazy określone w decyzji OŚ-X-6210/104/98 z dnia 14.12.1998. Analogicznie jak w przypadku
Raduni, tak w górnej i środkowej zlewni rzeki Brdy wskazane jest dalsze porządkowanie
gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami oraz szczególna rozwaga w użytkowaniu i lokalizacji
obiektów uciążliwych dla wód.
Podobną rolę jak strefy ochrony pośredniej powierzchniowych ujęć wody, będą odgrywać
również obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Zbiorniki takie, stanowiące zespół
skał dobrze i słabo przepuszczalnych, pozostających we wzajemnej łączności hydraulicznej
i gromadzące wody o zasobach o znaczeniu użytkowym, zwane są zbiornikami wód
podziemnych. Te wśród nich, zbudowane ze skał dobrze przepuszczalnych, posiadające duży
zasięg przestrzenny i zawierające duże zasoby o znaczeniu użytkowym, określane są jako
główne zbiorniki wód podziemnych. Stanowią one strategiczne zasoby wód podziemnych dla
zaopatrzenia ludności i gospodarki.
W granicach województwa pomorskiego i na obrzeżach wydzielono pierwotnie
21 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. W toku opracowywania dokumentacji
hydrogeologicznych zdyskwalifikowano cztery zbiorniki jako niespełniające kryteriów
ilościowych lub jakościowych. Na koniec 2004 roku utrzymano 17 Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych. Z tej liczby w całości na obszarze województwa leżą: GZWP Nr 107 – Pradolina
rzeki Łeby, 108 – Salino, 109 – Żarnowiec, 110 – Pradolina Kaszubska i rzeka Reda, 111 –
Subniecka Gdańska, 112 – Żuławy Gdańskie, 114 – Maszewo, 115 – Łupawa, 116 – Gołębiewo,
117 – Bytów, 121 – Czersk (Karsin), 203 – Dolina Letniki oraz częściowo: GZWP Nr 118 –
Polanów, 126 – Szczecinek, 127 – Subzbiornik Złotów–Piła–Strzelce Krajeńskie, 128 –
Ogorzeliny, 210 – Iława. Dawne zbiorniki Nr 105 i 106 ze względu na niskie zasoby
dyspozycyjne i średnią jakość wód przekwalifikowano na lokalne zbiorniki wód podziemnych.
W celu ochrony zasobów zbiorników można ustanawiać obszary ochronne. Potrzeba ochrony
tych wód ma być wskazana w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, które
zgodnie z Prawem wodnym należy opracować do końca 2006 roku (zadanie Regionalnych
Zarządów Gospodarki Wodnej). Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych będą jednym
z działań w celu osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego wód i ekosystemów od
nich zależnych. Projektowane zasięgi obszarów ochronnych GZWP wraz ze zbiorami zasad ich
ochrony przedstawione zostały wstępnie w dokumentacjach hydrogeologicznych zbiorników.
Obejmują rozległe obszary w zlewniach Słupi, Łeby, Redy i Łupawy oraz znacznie mniejsze
w zlewniach Martwej Wisły, Wierzycy, Brdy, Wdy, Gwdy, Liwy, Osy, a także w zlewni basenu
Drużno. Do czasu ustanowienia obszarów ochronnych (po roku 2006) w ich projektowanych
granicach wskazane jest porządkowanie gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami oraz
szczególna rozwaga w użytkowaniu i lokalizacji obiektów uciążliwych dla wód.
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5. Pasma rozwojowe autostrady A1 oraz dróg krajowych S6, S7
Sieć drogowa województwa pomorskiego jest dość słabo zhierarchizowana ze względu
na brak dróg o najwyższym standardzie technicznym. Główne drogi krajowe przechodzą przez
obszary centralne wielu miast, co przyczynia się do dużej uciążliwości ruchu dla mieszkańców
tych miast. Opóźnienia w realizacji dróg szybkiego ruchu, zwłaszcza pomorskiego odcinka
autostrady A1 powodują szybkie wyczerpywanie się rezerw przepustowości w krytycznych
punktach sieci drogowej, głównie na terenach aglomeracji Trójmiejskiej, co łącznie z degradacją
nawierzchni drogowej powoduje spadek jakości funkcjonowania sieci drogowej i staje się
czynnikiem opóźniającym procesy rozwojowe.
Otoczenie korytarzy zarówno dróg krajowych nr 6 i 7, jak i planowanej autostrady A1,
traktowane są obecnie jako jedne z głównych pasm rozwojowych województwa pomorskiego.
To między innymi w nich ma miejsce szereg działań mających na celu nie tylko powstawanie
i rozwój inwestycji powiązanych stricte z przebiegiem danych dróg, ale także obszarów przyległych.
Trasa Lęborska – obecnie nazywana Trasą Kaszubską, jest planowanym nowym odcinkiem
drogi krajowej nr 6 pomiędzy miejscowościami Bożepole Wielkie i Gdańsk (węzeł Wysoka na
Obwodnicy Trójmiasta). Jednocześnie jest częścią międzynarodowej trasy Via Hanseatica
wchodzącej w skład korytarza transportowego, określanego mianem Północnego, obejmującego
właśnie drogę krajową nr 6 oraz linię kolejową nr 202. Inwestycja ta spotyka się jednak
z poważnym protestem mieszkańców gdańskiej dzielnicy Osowa, którzy stanowczo sprzeciwiają
się prowadzeniu drogi ekspresowej (jaką docelowo ma być ww. odcinek drogowy) po
północnym obrzeżu dzielnicy oraz wpisaniu jej do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta. Obawiają się, że droga nie tylko utrudni życie mieszkańcom, ale również
będzie stanowić konkurencję dla autostrady A1.
Korytarz drogi krajowej nr 6 zlokalizowany jest w otoczeniu charakteryzującym się
dość małą reakcją i aktywnością gospodarczą na bodźce rozwojowe wynikające z funkcjonowania
i rozwoju korytarza. Ośrodki miejskie nie wytwarzają wystarczająco silnych bodźców, które
mogłyby zminimalizować istniejące jeszcze różnice społeczno-gospodarcze rejonu. Problemem
jest także zbyt mała przepustowość sieci transportowej w stosunku do obecnych i potencjalnych
potrzeb transportowych wynikających z konieczności i możliwości ożywienia współpracy w regionie
Morza Bałtyckiego.
Głównym ograniczeniem jest dostępność dróg krajowych posiadających klasę S –
jedynie przez węzły drogowe, wynika to jednak z dostosowania drogi do parametrów drogi
ekspresowej, które wykluczają włączenie dróg niskich klas. Oba korytarze – dróg krajowych
nr 6 i 7 – powinny być bardziej promowane jako potencjalne obszary inwestycyjne, również
międzynarodowe, zwłaszcza, że leżą w sferze zainteresowania państw nadbałtyckich. Wzrost
znaczenia korytarzy jest uzależniony również od rozwoju całej strefy południowego Bałtyku,
w związku z tym korytarze te mogą zyskać na znaczeniu międzynarodowym.
Obszar w ciągu planowanej, a obecnie już realizowanej autostrady A1, cechuje się dość
intensywnym rozwojem. W ciągu tym lokuje się coraz to więcej firm z różnych branż, powstają
centra logistyczne i obiekty wielkopowierzchniowe. Bezpodstawny raczej wydaje się zatem
osąd, iż droga ekspresowa nr 6 stanowić będzie konkurencję dla autostrady, zwłaszcza że ta
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druga powstaje. Drogi te stanowić będą równoznaczne elementy systemu transportowego,
prowadząc ruch z północy na południe i ze wschodu na zachód, współdziałając i uzupełniając
się nawzajem.
W przypadku powstawania i rozwoju ciągów drogowych, jakimi są autostrada A1 oraz
drogi ekspresowe nr 6 i 7, obawy dotyczyć powinny raczej pozostałych gałęzi transportu
w korytarzach, głównie transportu kolejowego. Tendencja przesiadania się do samochodów
osobowych, czemu sprzyja powstawanie nowych szybkich połączeń drogowych, może wywołać
spadek przewozów pasażerskich kolejowych.
W analizowanych obszarach sytuacje konfliktowe wynikają także z problemów
społecznych, głównie wynikających z różnic pomiędzy oczekiwaniami i potrzebami społeczności
lokalnych a podejmowanymi działaniami rozwojowymi. Do głównych problemów w otoczeniu
dróg, zwłaszcza nr 6, zaliczyć można bezrobocie i brak aktywizacji społeczności w obszarach
zdegradowanych gospodarczo oraz konflikty wynikające z braku pełnej akceptacji samorządów
lokalnych dla inwestycji drogowych projektowanych w ciągu drogi nr 6.
Pozostałe sytuacje konfliktowe w rejonie korytarzy transportowych występują na
pograniczu podejmowanych działań rozwojowych i ochrony zasobów środowiska. Dotyczą one
między innymi uciążliwości korytarza dla otoczenia, spowodowanej emisją hałasu i zanieczyszczeń.
Kolejną sprawą są konflikty związane z koniecznością rozbudowy technicznej obiektów
a zachowaniem obszarów leśnych i wód powierzchniowych (a nawet podziemnych), obszarów
gruntów rolnych chronionych wysokich klas. Część konfliktów powstaje pomiędzy planowaną
rozbudową infrastruktury technicznej korytarza a planowanymi do ochrony obszarami
NATURA 2000 w ramach europejskiego systemu obszarów chronionych.
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CZĘŚĆ VIII – Gospodarowanie przestrzenią
(Jarosław T. Czochański, Anna Golędzinowska, Feliks Pankau, Hanna Wojcieszyk,
Krzysztof Wojcieszyk)

1. Podstawy prowadzenia gospodarki przestrzennej
Związek człowieka i jego działalności z przestrzenią charakteryzują przemiany
środowiska przyrodniczego w elementy i struktury zagospodarowania służące zaspokojeniu
potrzeb człowieka/ludzi. Ważny jest w tych [przemianach proces przekształcania i jego efekty.
Celem, do którego zmierza gospodarka przestrzenna, jest ład przestrzenny1 – czyli
określony w czasie i miejscu pożądany stan zagospodarowania przestrzennego, wynikający
z historycznie zmiennych systemów wartości ludzkich oraz warunków środowiska naturalnego
i antropogenicznego.
Każdy dysponent (władający) części przestrzeni jest podmiotem kształtowania
przestrzeni na swoim terenie, kierującym się własnymi systemami wartości, potrzebami
i interesami. Niekoniecznie muszą być one zbieżne z wartościami, potrzebami i interesami
innych podmiotów. Zachowania podmiotów gospodarujących wywierają wpływ nie tylko na
przestrzeń będącą w ich dyspozycji, ale też na otoczenie. Zadaniem podmiotów gospodarki
przestrzennej jest organizowanie całokształtu współdziałania na określonym terytorium. Ich rola
polega na takim oddziaływaniu na podmioty gospodarujące, aby władając poszczególnymi
częściami przestrzeni prowadziły do maksymalizacji korzyści zewnętrznych w regionie (mieście,
gminie), a suma tych korzyści była tak dzielona, aby podmioty uzyskiwały zawsze korzyści nie
mniejsze niż z gospodarki egoistycznej. Rola ta wypełniana może być w dwóch formach:
−

podejmowania wspólnego kształtowania przestrzeni;

−

określania reguł tego kształtowania, obowiązujących uczestników (podmioty gospodarujące
określonymi częściami przestrzeni).

Gospodarka przestrzenna obejmuje:
−

działania ochronne – dążenie do zachowania trwałej równowagi między elementami
naturalnymi środowiska a elementami antropogenicznymi (wytworami działalności ludzkiej);

−

kształtowanie przestrzeni – działania przekształceniowe związane z przystosowaniem
przestrzeni do nowych potrzeb i kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego (obejmują
także przywracanie wartości naturalnych środowiska).

Wg Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kiedy mowa o „ładzie przestrzennym” – należy przez to
rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych
relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz
kompozycyjno-estetyczne.
1
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Gospodarka przestrzenna to proces transformacji istniejącego stanu przestrzeni w stan
pożądany, którego cele, kierunki i sposoby przeprowadzenia formułowane są w drodze
procedury negocjacyjnej uwzględniającej zaangażowanie różnych podmiotów i uczestników.

2. Uwarunkowania prawne gospodarowania przestrzenią
w województwie
Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1590 ze zm.) samorząd województwa:
„określa strategię rozwoju województwa uwzględniającą m.in. cele: zachowania wartości
środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń;
kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego”
„prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się m.in. racjonalne korzystanie
z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju”
„wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami”.
Zadania i działania samorządu województwa w dziedzinie gospodarki przestrzennej
precyzuje ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Stanowi ona m.in., że:
−

„Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w województwie, w tym uchwalanie
planu zagospodarowania przestrzennego województw, należy do zadań samorządu
województwa” (art. 3, ust. 3);

−

„Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium [zawierające część tekstową
i graficzną], uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa…”
(art. 9, ust. 2);

−

„W studium określa się w szczególności obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego województwa…” (art. 10, ust 2, pkt 7).

W rozdziale 3. ustawy zatytułowanym Planowanie przestrzenne w województwie stwierdza się:
−

„Organy samorządu województwa sporządzają plan zagospodarowania przestrzennego
województwa, prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje i programy odnoszące
się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego odpowiednio do potrzeb
i celów podejmowanych w tym zakresie prac” (art. 38);

−

„Sejmik województwa podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu
zagospodarowania przestrzennego województwa” (art. 39, ust. 1);

−

„Plan zagospodarowania przestrzennego województwa uchwala sejmik województwa” (art.
42, ust. 1);

−

„W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia strategii
rozwoju województwa oraz określa się w szczególności:
a)

podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań komunikacyjnych
oraz infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań transgranicznych;
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b) system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej;
c)

rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

d) obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary metropolitalne;
e)

obszary wsparcia;

f)

obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

g) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
h) obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin”.
−

„W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1,
oraz programy, o których mowa w art. 48 ust. 1.” (art. 39 ust. 4);

−

„W planie zagospodarowania przestrzennego województwa umieszcza się te inwestycje
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym […], które zostały ustalone w dokumentach
przyjętych przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub
sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością”.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym koncentruje się na podstawowych
wymaganiach dotyczących kształtowania przestrzeni oraz zagadnieniach proceduralnych (sposobach
postępowania). W sposób ogólny formułuje treść i formę zapisów planu zagospodarowania
przestrzennego województwa.
Reguły gospodarowania przestrzenią w województwie są ponadto regulowane licznymi
przepisami prawa materialnego, określającymi szczególne przepisy dotyczące ochrony zasobów
oraz zasad gospodarowania nimi dla realizacji celów rozwoju.

3. Ochrona wartości przestrzeni – środowisko, dziedzictwo
kulturowe i krajobraz
Wartościami przestrzeni są, poza materialnymi wytworami działalności gospodarczej
człowieka, elementy środowiska przyrodniczo-kulturowego. Mimo różnej genezy, funkcjonalności,
stopnia zachowania i wykorzystania, stanowią one wspólny system środowiska życia człowieka,
nadający mu niewymierne często cechy, wpływające na jego wartość i przydatność dla różnych
potrzeb. Elementy te winny też tworzyć spójny system wymagający ochrony i kształtowania
w ramach tzw. trójochrony: przyrody – kultury – krajobrazu.
Cechy i stopień zachowania dziedzictwa kulturowego, naturalne zasoby środowiskowe
i walory przyrodnicze oraz walory krajobrazu przyrodniczo-kulturowego sytuują województwo
pomorskie w gronie najbardziej zróżnicowanych i interesujących w Polsce. Znaczna część
zasobów podlega ochronie prawnej, a szczególne znaczenie posiadają bogactwo i zróżnicowanie
obiektów kultury materialnej oraz zasobów uznawanych za strategiczne zasoby naturalne kraju 2
(wody podziemne i powierzchniowe w ciekach naturalnych i w źródłach, z których cieki te biorą
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.U.
nr 97, poz. 1051), zmieniona Ustawą z dn. 8 maja 2003 r. (Dz.U. nr 113, poz. 1068).
2
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początek, w kanałach, w jeziorach i zbiornikach wodnych o ciągłym dopływie; wody polskich
obszarów morskich wraz z pasem nadbrzeżnym i ich naturalnymi zasobami żywymi i mineralnymi;
lasy państwowe; złoża kopalin oraz zasoby przyrodnicze parków narodowych).
Wyraża się to w liczbie i rozległości form i obiektów ochrony – prawnie podzielonej na
ochronę zasobów środowiska3, przyrody i krajobrazu4 oraz kultury5. W ostatnich latach ze względu
na przemiany polityczne i społeczno-gospodarcze, w tym włączenie Polski w struktury Unii
Europejskiej, uwarunkowania prawne ochrony tych zasobów uległy znacznym zmianom.

3.1. Ochrona przyrody i krajobrazu
Województwo pomorskie charakteryzuje się na tle kraju ponadprzeciętnymi walorami,
wynikającymi ze znacznego zróżnicowania środowiska i krajobrazu przyrodniczego oraz stopnia
zachowania naturalności niektórych ekosystemów. Ich ochrona prowadzona jest w ramach
ustawowego systemu obszarów chronionych i obejmuje wszystkie przewidziane prawem formy
ochrony.
W ostatnich latach zaszły istotne zmiany prawne i organizacyjne w zakresie ochrony
przyrody: w ustawie wycofano pojęcie Krajowego Systemu Obszarów Chronionych oraz podział
na formy ochrony przestrzennej i indywidualnej. Wszystkie formy stanowią obecnie system
ochrony przyrody złożony z: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych,
obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, pomników przyrody, stanowisk
dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, ochrony
gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów. Dodatkowo zasoby przyrodnicze podlegają ochronie
także w postaci parków gminnych, ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz ośrodków
rehabilitacji zwierząt. Poza wydzieleniem i wprowadzeniem do obiegu prawnego obszarów
systemu Natura 2000 nie nastąpiły w ostatnich latach istotne zmiany powierzchniowe i ilościowe
w formach ochrony przyrody (Tabela VIII.1). Obecnie (bez obszarów Natura 2000) zajmują one
w województwie powierzchnię 597.392 ha, co stanowi 32,66% powierzchni województwa.
W okresie ostatnich 5 lat powierzchnia ich zwiększyła się o 4.854 ha, czyli o 0,27%. Jest to
niewielka zmiana, jednakże większa niż średnio w Polsce.
Największa zmiana dotyczy powiększenia Słowińskiego Parku Narodowego (SPN)6
w 2004 roku – jego powierzchni lądowej oraz objęcia ochroną także wód przybrzeżnych Morza
Bałtyckiego. SPN zajmuje obecnie obszar 32.744,03 ha, w tym 21.572,89 ha położonych na
obszarze lądowym województwa pomorskiego, zaś 11.171,14 ha na obszarze wód przybrzeżnych.
Wokół parku utworzono otulinę o powierzchni 30.220 ha. Park jest obiektem o znaczeniu
międzynarodowym – uznanym za Światowy Rezerwat Biosfery (MaB), obszar chroniony
Konwencji RAMSAR oraz obszar chroniony regionu Morza Bałtyckiego (BSPA). Zmianom nie
uległa powierzchnia Parku Narodowego Bory Tucholskie, wynosząca 4.798 ha; ale wokół parku
Podstawowy akt prawny w tym zakresie stanowi Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.
nr 62, poz. 627 z późn. zmianami).
4
W roku 2004 weszła w życie nowa Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz.U nr 92, poz. 880, z późn.
zm.) wprowadzająca istotne zmiany w ochronie zasobów przyrody – w tym nową formę ochrony – obszary Natura 2000.
5
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)
wprowadza nowe formy ochrony – alternatywne wobec wpisu do rejestru zabytków lub uznania za pomnik historii.
Są to: utworzenie parku kulturowego oraz ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
6
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 2 marca 2004 r. w sprawie Słowińskiego Parku Narodowego
(Dz.U. nr 43, poz. 390).
3
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utworzono otulinę o powierzchni 12.980 ha. Łącznie obydwa parki zajmują 26.371 ha w granicach
województwa, co stanowi 1,44% jego powierzchni.
Poza nimi obszarami o największym reżimie ochronnym i najwyższych walorach
przyrodniczych są rezerwaty przyrody – 118 obiektów7 – o ogólnej powierzchni 6.807,0 ha
(0,37 % powierzchni województwa). W tej liczbie tylko 3 podlegają w całości ochronie ścisłej,
a 3 częściowo objęte są taką ochroną. Łączna powierzchnia objęta ochroną ścisłą wynosi 166,5
ha. Wśród rezerwatów znajdują się: 16 faunistycznych, 13 krajobrazowych, 40 leśnych,
16 torfowiskowych, 18 florystycznych, 12 wodnych i po jednym rezerwacie przyrody
nieożywionej, stepowym i słonoroślowym. W ogólnej powierzchni rezerwatów 3.849,9 ha
zajmują obszary leśne – co stanowi 55,56% ogółu powierzchni chronionej, zaś 211,9 ha (3,11%)
użytki rolne. W okresie ostatnich 4 lat nieznacznie zmieniła się powierzchnia rezerwatów ze
względu na utworzenie 3 nowych oraz włączenie rezerwatu Rowokół do SPN. Zmianie uległy
proporcje rodzajów form ochrony – obecnie największą powierzchnię zajmują rezerwaty
torfowiskowe (1.912,4 ha – tj. 28,1% całkowitej powierzchni rezerwatów), następnie rezerwaty
faunistyczne (1.718,6 ha – odpowiednio 25,2%), krajobrazowe (1.446,0 ha –21,2%) i leśne
(867,8 ha – 12,7%). Nieznacznie zwiększyła się liczba rezerwatów posiadających otuliny –
obecnie jest ich dziewięć.
Żadne zmiany nie dotyczyły granic parków krajobrazowych i obszarów chronionego
krajobrazu, mimo iż od lat planowane jest utworzenie nowych obiektów uzupełniających
łączność przestrzenną systemu obszarów chronionych. W województwie zlokalizowanych jest
obecnie 9 parków krajobrazowych o powierzchni ogółem 167.856,20 ha (nie licząc
powierzchni wód Zatoki Puckiej włączonej do Nadmorskiego PK, stanowiącej 11.352 ha) –
w tym całkowicie w granicach województwa położonych jest 7 parków: Nadmorski, Trójmiejski,
Dolina Słupi, Kaszubski, Mierzeja Wiślana, Wdzydzki i Zaborski. Dwa parki krajobrazowe
częściowo leżą w granicach województwa, posiadając w nim łączną powierzchnię 13.964,2 ha:
na granicy z kujawsko-pomorskim położony jest Tucholski PK, na granicy z warmińskomazurskim Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego. Poza Zaborskim PK wszystkie pozostałe
posiadają wyznaczone strefy ochronne, zajmujące w granicach województwa 193.162,9 ha.
W ogólnej powierzchni parków 15.145,6 ha (9,02%) stanowią rezerwaty przyrody i pozostałe
formy indywidualne ochrony przyrody. Lasy stanowią w parkach 107.792,9 ha (tj. 64,2%),
użytki rolne – 38.780,2 ha (23,1%), wody – 11.820,3 (7,0%). Dane przekazywane przez
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody o użytkowaniu terenów w granicach parków
krajobrazowych nie wykazują od lat żadnych zmian – dane monitoringu użytkowania gruntów,
prowadzonego przez służby geodezyjne i publikowanego przez GUGiK, wykazują coroczne
zmiany w granicach gmin posiadających na swym terenie obszary chronione. Zagadnienie zmian
w użytkowaniu gruntów omówione zostało odrębnie w części IV – Użytkowanie terenu.
Największą powierzchnię wśród obszarów chronionych zajmują obszary chronionego
krajobrazu (OChK). Wg Urzędu Statystycznego (Ochrona Środowiska, 2005) w granicach
województwa znajdują się 55 OChK o łącznej powierzchni 397.909 ha. 43 OChK wyznaczone
zostały rozporządzeniem wojewody, zaś 2 OChK o powierzchni 9.589 ha wyznaczono uchwałami
Dane na dzień 31.12.2004 r. W czerwcu 2005 r. decyzją Wojewody Pomorskiego utworzone zostały 3 nowe rezerwaty
przyrody, a kolejne są w przygotowaniu.
7
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rad gminy Kościerzyna i miasta Debrzno. Dla pozostałych 10 OChK nie uzyskano potwierdzenia
ich utworzenia ani w urzędach gmin, ani Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.
Nadal cechą charakterystyczną rozkładu obszarów chronionych na terenie województwa
pozostaje ich większe nagromadzenie w jego centralnej części – rozciągające się poprzez
regiony fizycznogeograficzne Pobrzeża Kaszubskiego, Pojezierza Kaszubskiego i Borów
Tucholskich (Rys. VIII.1.) oraz zauważalny brak przestrzennej łączności tych obszarów
w granicach byłego województwa gdańskiego z formami ochrony byłych województw
sąsiednich (elbląskiego i słupskiego). Program ochrony środowiska Województwa Pomorskiego
oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego przewidują rozwój
tego systemu i utworzenie nowych form ochrony w celu zwiększenia jego spójności
przestrzennej. Trudno jednak pokonać uwarunkowania prawne i niechęć samorządów lokalnych
do tworzenia form ochrony przyrody.
W lokalizacji obszarów i obiektów chronionych wg powiatów nie nastąpiły istotne
zmiany8. Największą powierzchnię obszarów chronionych posiadają powiaty: chojnicki (ok.
59% powiatu), kościerski (ok. 57%), gdański (ok. 49%), kartuski (ok. 49%), wejherowski (ok.
46%), pucki (ok. 45%), starogardzki (ok. 42%) i miasto Sopot (ok. 41%). Natomiast najmniejszą
powierzchnią obszarów chronionych cechują się powiaty: malborski (ok. 8% pow. powiatu),
człuchowski (ok. 11%) i tczewski (ok. 13%). W układzie gminnym największa powierzchnia
obszarów chronionych występuje w gminach: Hel, Jastarnia, Osieczna, Lipusz, Cedry Wielkie
(po niemal 100% pow. gminy), Chmielno, Osiek i Dziemiany (ok. 98%), Czarna Woda (ok.
83%), Reda (ok. 76 %), Brusy, Kartuzy, Rumia, Wejherowo, Konarzyny (ok. 70%), Sulęczyno
(ok. 67%) oraz Stara Kiszewa, Lubichowo i Smołdzino (ok. 66%). Na większości tych obszarów
przeważają formy ochrony w postaci obszarów chronionego krajobrazu oraz parków
krajobrazowych. Natomiast największą powierzchnią chronioną o najwyższym reżimie
ochronnym, a więc w rzeczywistości nakładającą znaczące ograniczenia w gospodarowaniu
przestrzenią i jej zasobami (park narodowy, rezerwat przyrody) cechują się powiaty: słupski (ok.
19.482 ha, tj. 8,46% pow. powiatu), chojnicki (ok. 5.116 ha – 3,75%) i lęborski (ok. 3.197 ha –
4,52%) oraz gminy: Smołdzino (ok. 16.835 ha, tj. 65,44% pow. gminy), Chojnice (ok. 4.836 ha
– 10,55%), Główczyce (ok. 2.100 ha – 7,0%), Wicko (ok. 2.536 ha – 11,74%) i Łeba (661 ha –
44,66%).
Poza ww. obiektami wielkoprzestrzennymi, na obszarze województwa
zlokalizowanych jest wiele obiektów tzw. ochrony indywidualnej, do których należą: pomniki
przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne i zespoły przyrodniczokrajobrazowe. Zajmują one niewielkie powierzchniowo fragmenty o zachowanych
naturalnych i unikatowych walorach i zasobach przyrody. Od 2000 roku nastąpił nieznaczny
wzrost liczby i powierzchni tych form ochrony (Tabela VIII.1.).
Największą liczbowo grupę form ochrony indywidualnej stanowią pomniki przyrody,
których jest 2.620 (stan na 31.12.2004) – w tym 1.937 powołanych przez wojewodę, zaś 683
przez rady gmin. W porównaniu z rokiem 2000 liczba pomników przyrody zwiększyła się o 273
za sprawą powołania nowych obiektów przez rady gmin. Użytków ekologicznych ustanowiono
Na podst. materiału Ministerstwa Środowiska Dane statystyczne dot. ochrony środowiska za rok 2004. Informacja GUS
– na dzień 31.12.2004 r.
8
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Tabela VIII.1. Obszary i obiekty chronione w województwie pomorskim
Powierzchnia
% powierzchni
Lp.
Forma ochrony przyrody
Liczba obiektów
ogółem
województwa
Parki narodowe (bez otulin)
37 542 ha
a)
(26 371 ha)
• Słowiński Park Narodowy
a)
32 744 ha
1. - w tym obszar morski
2
1,44 %
11 171 ha
• Park Narodowy Bory Tucholskie
4 798 ha
Otuliny parków narodowych łącznie
43200 ha
Rezerwaty przyrody (bez otulin)
118
6 807 ha
2.
- w tym posiadające otulinę (pow. otuliny)
9
699,6 ha
0,37 %
- w tym pod ochroną ścisłą
6
166,5 ha
c)
Parki krajobrazowe ogółem (bez otulin)
167 856 ha
9
b)
3.
- w tym powierzchnia rezerwatów przyrody
8,35 %
i pozostałych form indywidualnych ochrony
15 146 ha
c)
b)
Obszary chronionego krajobrazu – ogółem
55
21,59 %
397 909 ha
- w tym – wyznaczone przez wojewodę
392 713 ha
43
4.
- wyznaczone przez rady gmin
5 193 ha
12
- w tym powierzchnia rezerwatów przyrody
3 051 ha
i pozostałych form indywidualnych ochrony
Użytki ekologiczne
- ogółem
615
3 098 ha
5.
0,17 %
- w tym – ustanowione przez wojewodę
271
1006 ha
- ustanowione przez rady gmin
344
2 092 ha
6.

7.

8.

Stanowiska dokumentacyjne
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
- ogółem
- w tym – ustanowione przez wojewodę
- ustanowione przez rady gmin
Pomniki przyrody
- ogółem
- w tym – powołane przez wojewodę
- powołane przez rady gmin

7

30 ha

10
8
2

13 518 ha
13 054 ha
464 ha

2620
1 937
683

-

0,001 %

0,74 %

-

d)
ŁĄCZNIE
32,66 %
597 392 ha
a) nie zawiera powierzchni morskiej Słowińskiego PN
b) % dla powierzchni parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu bez innych form ochrony przyrody
zlokalizowanych w ich granicach
c) w tym obiekty położone częściowo na terenie sąsiednich województw
d) suma nie zawiera powierzchni form ochrony przyrody zawierających się w innych formach
Źródło: dane Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku, Ministerstwa Środowiska – za GUS oraz Urzędów
Gmin. Stan na 31.12.2004.

dotychczas 615 (o łącznej powierzchni ok. 3.098 ha) przez Wojewodę – 271 obiektów, zaś przez
rady gmin – 344 obiekty. Stanowisk dokumentacyjnych utworzono 7 (o pow. 30 ha, wszystkie
powołane przez Wojewodę), zaś zespołów przyrodniczo-krajobrazowych 10 (o łącznej pow.
13.518 ha, w tym 8 powołanych przez Wojewodę). Obiekty ochrony indywidualnej również
położone są nierównomiernie. Najmniej pomników przyrody występuje w powiatach człuchowskim
i nowodworskim, natomiast użytki ekologiczne skupiają się w powiatach chojnickim, wejherowskim,
puckim, bytowskim i słupskim, zaś zespoły przyrodniczo-krajobrazowe utworzone zostały
głównie na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
W okresie ostatnich 5 lat wyraźnie wzmogła się aktywność rad gmin podejmujących
starania o zachowanie lokalnych zasobów przyrodniczych. Działania te są jednak prowadzone
wciąż przez niewiele gmin, mimo że w dokumentach gminnych znajdują się wskazania obiektów
do objęcia ochroną prawną. Dotychczas decyzje o utworzeniu różnych form ochrony przyrody

249

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego
podjęły rady 20 gmin. Poza formami wykazanymi w Tabeli VIII.1. objętych ochroną zostało
także 417 parków gminnych.
Ochrona gatunkowa realizowana jest na obszarze województwa przez ustanawianie
stref ochronnych wokół gniazd rzadkich ptaków (orzeł bielik, orlik krzykliwy, grubodziób,
rybołów, gadożer, orzełek włochaty, sokół wędrowny, kania ruda i czarna, puchacz, bocian
czarny, kulon, kraska, żołna, cietrzew i głuszec) oraz niektórych gadów (żółw błotny i wąż
eskulapa). Wyznaczono dotychczas 72 strefy ochrony, w tym: orła bielika (21), orlika
krzykliwego (19), bociana czarnego (18), puchacza (5), kani czarnej (1). Ponadto w województwie
zinwentaryzowano 222 stanowiska bobra europejskiego9.
Obszary Natura 2000 są nową formą ochrony przyrody, wprowadzoną ustawą o ochronie
przyrody w 2004 roku. Stanowią polską część składową europejskiego systemu ochrony
przyrody (nazywanego Europejską Siecią Ekologiczną). System ten w chwili obecnej jest jeszcze
w trakcie powstawania, jednak pierwsze jego obiekty zostały już powołane w lipcu 2004 r.10
Zadaniem Systemu NATURA 2000 jest zabezpieczenie siedlisk przyrodniczych reprezentatywnych
dla regionów biogeograficznych Europy oraz zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
Jego utworzenie jest jednym z największych przedsięwzięć w dziedzinie ochrony przyrody,
jakie realizuje Unia Europejska. Obowiązek ten wynika z zapisów Dyrektywy Rady 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 r. – tzw. Dyrektywy Siedliskowej oraz Dyrektywy Rady 79/409/EWG
z dnia 2 kwietnia 1979 r. – tzw. Dyrektywy Ptasiej.
Polska zgodnie z kryteriami unijnymi wyznaczyła na swoim terytorium propozycje
obszarów do Sieci NATURA 2000. Pierwsza grupa obiektów – tzw. Obszary Specjalnej Ochrony
Ptaków, została już objęta ochroną na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska w 2004 r. 1,
zaś udokumentowaną listę propozycji Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk Polska
przedłożyła Komisji Europejskiej. W roku 2005 Ministerstwo Środowiska, na skutek uwag
Komisji Europejskiej i zgłoszenia do niej propozycji ochrony, opracowanych przez społeczne
organizacje ekologiczne, zaproponowało powiększenie liczby obiektów, które winny być objęte
ochroną. Docelowo, zgodnie z art. 25 Ustawy o ochronie przyrody, sieć obszarów Natura 2000
obejmować będzie dwa niezależne podsystemy obszarów nazywanych ostojami:
1) obszary specjalnej ochrony ptaków – OSOP (Tabela VIII.2);
2) specjalne obszary ochrony siedlisk – SOOS (Tabela VIII.3).
Obszary Natura 2000, zgodnie z przywołaną ustawą mogą obejmować część lub całość
obszarów i obiektów objętych innymi formami ochrony przyrody. Zgodnie z art. 33 ustawy
zabrania się podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć
negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. Zakaz ten
wprowadza się także dla obszarów projektowanych do włączenia do sieci.
Na terenie województwa pomorskiego do Sieci Natura 2000 zaproponowane zostały
przede wszystkim lądowe siedliska nadmorskie (wydmy szare i białe, słone łąki nadmorskie,
wrzosowiska bażynowe) oraz unikatowe siedliska wypłyconych zatok i jezior przybrzeżnych

9

http://wsir.oitbd.pl/).
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z podmorskimi łąkami, lagunami i ławicami małży (Zalew Wiślany, Zatoka Pucka, Jezioro
Łebsko w SPN). Poza strefą nadmorską do Sieci Natura 2000 proponowane są najlepiej zachowane
jeziora lobeliowe, torfowiska wysokie i przejściowe, starorzecza, źródliska nawapienne,
naturalne łąki użytkowane ekstensywnie, lasy bukowe, łęgi i grądy. Ponadto do ochrony
zgłoszone zostały miejsca występowania szczególnie rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt
i roślin, jak np. morświn, foka szara, nietoperze, minóg rzeczny, minóg morski, różanka,
parposz, skójka gruboskorupowa, obuwik pospolity, lnica wonna, lipiennik Loesela, elisma
wodna, skalnica torfowiskowa11.
Tabela VIII.2. Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 w województwie pomorskim12
L.p. Nr ostoi

1

2

3
4

Nazwa ostoi

Pow.
całkowita
ostoi w ha

Pow. ostoi
Położenie ostoi
w granicach
w granicach
województwa
województw
w ha

Położenie ostoi
w powiatach woj.
pomorskiego

Położenie ostoi
w gminach woj.
pomorskiego

m. Gdańsk,
gdański,
nowodworski,
malborski,
tczewski, sztumski,
kwidzyński

Cedry Wielkie, Suchy
Dąb, Kwidzyn,
Ryjewo, Sadlinki,
Miłoradz, Lichnowy,
Ostaszewo, Gniew,
Stegna, Tczew
Kobylnica, Słupsk,
Dębnica Kaszubska,
Kołczygłowy, Bytów,
Czarna Dąbrówka,
Borzytuchom,
Parchowo

PLB
040003

Dolina
Dolnej Wisły

34 909.2

11155.6

K-P, P

PLB
220002

Dolina Słupi

37 033.2

37033.2

P

PLB
280005
PLB
990001

Lasy
Iławskie
Ławica
Słupska

24 604.2

2601.7

W-M, P

sztumski

Stary Dzierzgoń

76 594.0

0.00

obszar morski

obszar morski

obszar morski

słupski, bytowski

Ustka, Smołdzino,
PLB
Ostoja
5
19 326.7
19326.7
P
słupski, lęborski
Główczyce, Wicko,
220003
Słowińska
Łeba
obszar morski, Ustka,
przybrzeżne
Krokowa,
PLB
obszar
słupski, lęborski,
6
wody
211 741.2
3.1
Smołdzino, Łeba,
990002
morski, P
wejherowski, pucki
Bałtyku
Choczewo,
Władysławowo
PLB
m. Gdańsk,
m. Gdańsk, Stegna
7
ujście Wisły
1 014.7
840.2
P
220004
nowodworski
Lipnica, Chojnice,
PLB
Wielki Sandr
8
37 058.7
37058.7
P
bytowski, chojnicki Studzienice,
220001
Brdy
Konarzyny, Brusy
Krynica Morska,
PLB280
Zalew
9
33 665.7
1389.1
W-M, P
nowodworski
Nowy Dwór Gdański,
010
Wiślany
Sztutowo
obszar morski, Hel,
Jastarnia, Kosakowo,
PLB
obszar
pucki, m. Gdynia,
10
Zatoka Pucka
62 045.5
937.9
Władysławowo, Puck,
220005
morski, P
m. Gdańsk
m. Gdynia, m. Sopot,
m. Gdańsk
P – pomorskie; Z-P – zachodniopomorskie; W-M – warmińsko-mazurskie, K-P – kujawsko-pomorskie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 21 lipca 2004 r, w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura
2000 (Dz.U. nr 229, poz. 2313).
11
http://wsir.oitbd.pl/.
12
Wyznaczone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 21 lipca 2004 r, w sprawie obszarów specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 (Dz.U. nr 229, poz. 2313).
10
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Wdrażanie systemu Natura 2000 odbywa się stopniowo. Obecnie w woj. pomorskim
i jego strefie przybrzeżnej wyznaczonych zostało 10 OSOP (Tabela VIII.2) – obejmujących
łącznie 110.346,2 ha powierzchni województwa oraz 349.439,7 ha pow. wód przybrzeżnych
Zatoki Puckiej, pasa przybrzeżnego od Helu do Łeby i Ławicy Słupskiej. Do SOOS
zaproponowano do wyznaczenia i akceptacji przez Komisję Europejską 34 ostoje (Tabela
VIII.3) o łącznej powierzchni 61.994,2 ha. Należy zwrócić uwagę, iż powierzchnie ostoi OSOP
i SOOS systemu Natura 2000 nie mogą być bezpośrednio sumowane dla określenia wielkości
obszaru objętego ochroną, gdyż formy te przestrzennie w znacznym stopniu nakładają się
wzajemnie (Rys. VIII.2.). Nakładają się one również na inne istniejące formy ochrony przyrody.
W granicach obszarów Natura 2000 znalazły się m.in. w całości Słowiński Park Narodowy
(w granicach powierzchni sprzed jego powiększenia w 2004 r.) i Park Narodowy Bory Tucholskie
oraz – w całości lub w znacznej części – wszystkie parki krajobrazowe, szereg cennych rezerwatów
przyrody oraz Dolina Dolnej Wisły.

Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

13

Tabela VIII.3. Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000 w województwie pomorskim13
powierzchnia ostoi w ha
położenie ostoi na terenie
położenie ostoi
Nr ostoi
w gminach woj.
w granicach
powiaty w woj.
Nazwa
ostoi
PLH
całkowita
woj.
pomorskiego
województwa
pomorskim
220001
Bagna Izbickie
807.0
807
P
słupski
Główczyce
wejherowski,
220002
Białe Błoto
10.5
10,5
P
Cewice, Linia
lęborski
220003
Białogóra
1019.6
1019,6
P
pucki
Krokowa, Choczewo
Bór
220004
41.5
41,5
P
chojnicki
Brusy
Chrobotkowy
Bytowskie Jeziora
m. i gm. Bytów,
220005
2625.4
2625,4
P
bytowski
Lobeliowe
Studzienice
Dolina Górnej
kartuski,
Chmielno, Kartuzy, Linia,
220006
2465.9
2465,9
P
Łeby
wejherowski
Luzino, Łęczyce
Dolina
220007
10.4
10,4
P
gdański
Trąbki Wielkie
Kłodawy
220008
Dolina Reknicy
66.1
66,1
P
gdański
Kolbudy
Dolina
220009
Środkowej
362.8
362,8
P
kościerski
Liniewo, Nowa Karczma
Wietcisy
220010
Hopowo
3.4
3,4
P
kartuski
Somonino
Jar Rzeki
220011
84.2
84,2
P
kartuski
Żukowo
Raduni
Jeziorka
220012
193.4
193,4
P
bytowski
Parchowo
Chośnickie
220013
Jezioro Piasek
63.1
63,1
P
bytowski
Miastko, Koczała
kartuski,
Kartuzy, Sierakowice,
220014
Kurze Grzędy
1478.5
1478,5
P
wejherowski
Linia
220015
Lubnia
0.1
0,1
P
chojnicki
Brusy
Mawra-Bagno
Wejherowo,
220016
300.4
300,4
P
wejherowski
Bała
m. Wejherowo
Mechowiska
220017
64.6
64,6
P
kartuski
Sulęczyno
Sulęczyńskie
Mierzeja
lęborski,
220018
1086.6
1086,6
P
Łeba, Wicko, Choczewo
Sarbska
wejherowski
220019
Orle
257.1
257,1
P
wejherowski
Wejherowo

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/.

252

CZĘŚĆ VIII – Gospodarowanie przestrzenią
Pełcznica
Piaśnickie Łąki
Pływające
Wyspy Pod
Rekowem

20
21

220020
220021

22

220022

23

220023

24

220024

25

220025

Przymorskie
Błota
Przywidz

27

220026

Sandr Brdy

Pobrzeże
Słowińske

271.8
79.3

271,8
79,3

P
P

wejherowski
pucki

81.1

81,1

P

bytowski

18618.0

18618

P

słupski, lęborski

1590.9

1590,9

P, Z-P

słupski

5.7

5,7

P

6837.6

6837,6

P

gdański
chojnicki,
bytowski

Szemud, Wejherowo
Krokowa
Bytów
Łeba, Wicko,
Główczyce, Smołdzino,
Ustka
Ustka
Przywidz
Lipnica, Studzienice,
Brusy, Chojnice
Chmielno, Kartuzy,
Sierakowice

Staniszewskie
853.6
853,6
P
kartuski
Bloto
Studzienickie
28
220028
190.2
190,2
P
bytowski
Studzienice
Torfowiska
29
220029
Trzy Młyny
774.0
774
P
pucki
Krokowa
Twierdza
30
220030
16.0
16
P
m. Gdańsk
m. Gdańsk
Wisłoujście
31
220031
Waćmierz
23.4
23,4
P
tczewski
Subkowy
Zalew Wiślany
Sztutowo, Krynica
32
280007
i Mierzeja
40729.6
17055,5
P, W-M
nowodworski
Morska,
Wiślana
Zatoka Pucka
P,
Hel, Jastarnia, Puck,
33
220032
i Półwysep
26484.8
4608,35
obszar
pucki
Władysławowo,
Helski
morski
Kosakowo, m. Puck
Dolina
34
320003
8030.1
48,18
Z-P, P
słupski, bytowski, Miastko, Kępice
Grabowej
P – pomorskie; Z-P – zachodniopomorskie; W-M – warmińsko-mazurskie, K-P – kujawsko-pomorskie
27

220027

W wyniku uwag Komisji Europejskiej i propozycji złożonych przez pozarządowe
organizacje ekologiczne, w 2005 r. Minister Środowiska zaproponował uzupełnienie list obszarów
sieci Natura 2000 o nowe obiekty przyrodnicze. Propozycje te zostały oparte na listach
wspomnianych organizacji (tzw. „Shadow List”), które w 2004 r. zostały przyjęte i opublikowane
przez Ministerstwo Środowiska. Na listach tych dla obszaru województwa pomorskiego, do listopada
2005 r., wskazano dodatkowo do ochrony 23 obiekty (Rys. VIII.2, Tabela VIII.4), które nie zostały
zamieszczone na listach przekazanych przez Polskę do Komisji Europejskiej, a które spełniają
kryteria jako obszary Natura 2000. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej dla obszarów
tych należy stosować postępowania administracyjne (w tym procedury OOS) jak dla obszarów
Natura 2000 objętych ochroną lub zgłoszonych Komisji do uznania za chronione. Ponadto dla
4 obiektów SOOP, objętych ochroną w 2004 r.14, zaproponowano zwiększenie powierzchni – łącznie
o 22.462,4 ha. Wśród proponowanych do ochrony obiektów 4 należą do OSOP (o łącznej pow. ok.
23.776 ha15), a 19 do SOOS (o łącznej pow. ok. 62.073 ha – w tym ostoja Zapceńskie Mechowiska
o pow. 56,5 ha zawierająca się w ostoi Sandr Brdy). Sumaryczna powierzchnia wszystkich
proponowanych do utworzenia i powiększenia obiektów sieci Natura 2000 wynosi w woj.
pomorskim ponad 108.311 ha. Wszystkie te obszary w działaniach planistyczno-ochronnych muszą
być brane pod uwagę do czasu ich formalnego objęcia ochroną lub odrzucenia.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 21 lipca 2004 r, w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura
2000 (Dz.U. nr 229, poz. 2313).
15
Powierzchnia obliczona na podst. danych z: Ostaje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce, OTOP, Warszawa 2004.
14
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Tabela VIII.4. SOOS oraz OSOP Natura 2000 dodatkowo proponowane do objęcia ochroną w województwie pomorskim

Lp.

Proponowane obszary Natura 2000

1
2
3

Brzezianek
Dolina Łupawy
Dolina Słupi koło Soszycy

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Symbol

Źródła propozycji ochrony

PLH 220034
PLH
PLH 220036

MS, 2005
MS, 2004a; „Shadow List” 2004
MS, 2005 (propozycja MS z 2004a r. i „Shadow
List” 2004, zmniejszona powierzchniowo)
MS, 2004a; „Shadow List” 2004
MS, 2004a; „Shadow List” 2004
MS, 2005; MS, 2004a; „Shadow List” 2004
MS, 2004a; „Shadow List” 2004
MS, 2005; MS, 2004a; „Shadow List” 2004
MS, 2005; MS, 2004a; „Shadow List” 2004
MS, 2005; MS, 2004a; „Shadow List” 2004
MS, 2005;
MS, 2004a; „Shadow List” 2004
MS, 2004a; „Shadow List” 2004
MS, 2005; MS, 2004a; „Shadow List” 2004
MS, 2005; MS, 2004a; „Shadow List” 2004
MS, 2004a; „Shadow List” 2004
MS, 2005;
MS, 2004b; „Shadow List” 2004
MS, 2004b; „Shadow List” 2004
MS, 2004b; „Shadow List” 2004
MS, 2004b; „Shadow List” 2004

Dolina Stropnej
PLH
Dolina Wieprzy i Studnicy
PLH
Dolna Wisła
PLH 220035
Jezioro Bobęcińskie
PLH
Jeziora Raduńsko-Ostrzyckie
PLH 220037
Jeziora Wdzydzkie
PLH 220038
Jezioro Krasne
PLH 220039
Lasy Iławskie
PLH 280010
Łebskie Bagna
PLH
Miasteckie Jeziora Lobeliowe
PLH
Młosino
PLH 220040
Paraszyńskie Buczyny
PLH 220041
Ujście Wisły
PLH
Wda koło Krępek
PLH 220033
Bielawskie Błota
PLB
Lasy Lęborskie
PLB
Puszcza Darżlubska
PLB
Lasy Mirachowskie
PLB
Obszary wskazane do powiększenia
1
Mierzeja Sarbska
PLH 220018
MS, 2004a; „Shadow List” 2004
2
Piaśnickie Łąki
PLH 220021
MS, 2004a; „Shadow List” 2004
3
Pobrzeże Słowińskie
PLH 220023
MS, 2004a; „Shadow List” 2004
4
Zatoka Pucka i Płw. Helski
PLH 220032
MS, 2004a; „Shadow List” 2004
Źródła: MS,2005 – Baza danych Ministerstwa Środowiska „Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000; MS, 2004a –
Lista potencjalnych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Ministerstwa Środowiska; MS, 2004 b – Lista
potencjalnych obszarów specjalnej ochrony ptaków Ministerstwa Środowiska; Propozycja optymalnej sieci
obszarów „Natura 2000” w Polsce – „Shadow List”, praca zbior., red. P. Kalinka, K. Nowak, Warszawa 2004;
Propozycje Ministra Środowiska z września 2005 r. przekazane pisemnie do zaopiniowania Wojewodom.

3.2. Ochrona innych cech i wartości środowiska
Wszystkie zasoby środowiska, z mocy ustawy Prawo ochrony środowiska, podlegają
ochronie, a ich eksploatacja musi odbywać się w warunkach określonych ustawami i przepisami
odrębnymi. W szczególności korzystanie z zasobów środowiska winno dążyć do spełnienia
założeń dokumentów strategicznych państwa – w tym m.in. Krajowej strategii ochrony
i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej, Polityki leśnej państwa oraz Polityki
ekologicznej państwa.
Wiele spośród zasobów środowiska uznawanych jest za strategiczne zasoby naturalne
kraju , którym przypisuje się szczególne znaczenie w gospodarowaniu przestrzenią. Na
obszarze województwa pomorskiego zaliczyć do nich należy przede wszystkim: znaczne zasoby
16

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.U.
nr 97, poz. 1051), zmieniona Ustawą z dn. 8 maja 2003 r. (Dz.U. nr 113, poz. 1068).
16
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wód podziemnych i powierzchniowych, znaczne powierzchnie leśne, pas nadbrzeżny wraz
z sąsiadującymi z nim (poza obszarem administracyjnym województwa) wodami polskich
obszarów morskich i zasoby przyrodnicze parków narodowych. Mniejsze znaczenie posiadają
uznawane za zasoby strategiczne złoża kopalin.
Gospodarowanie strategicznymi zasobami naturalnymi winno się odbywać zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju i obejmować także ich utrzymanie i ochronę oraz powiększanie
i doskonalenie zasobów odnawialnych.
Zasoby wodne województwa są duże i na tle kraju pozytywnie wyróżniają jego obszar.
Nie tylko pokrywają one potrzeby województwa, ale stanowią też znaczący zapas. Wielkość
powierzchniowych zasobów wodnych trudna jest do dokładnego oszacowania, co jest przede
wszystkim wynikiem braku stałych i wiarygodnych hydrologicznych badań monitoringowych.
Pośrednio można przyjąć dla wód rzecznych, że na część zlewiska Bałtyku – znajdującą się
w granicach województwa pomorskiego od Dziwnej do ujścia Wisły – przypada około 40%
wielkości zasobów wodnych tego zlewiska, czyli 2.082 mln m3/rok; na część zlewiska Zalewu
Wiślanego znajdującą się w granicach województwa pomorskiego przypada ponad 6% zasobów
wodnych tego zlewiska, czyli ok. 190 mln m3/rok, a na dorzecze dolnej Wisły przypada 5.625
mln m3/rok. Dla zasobów wodnych zgromadzonych w jeziorach można również jedynie
szacować, że tylko 320 największych zbiorników w województwie zawiera ponad 2 mln m 3
wód, z tego na 9 największych jezior (o objętości powyżej 50 tys. m3) przypada aż 59%
zasobów17. Część tych zasobów cechuje się obniżonymi parametrami jakości ze względu na
fizyko-chemiczne i bakteriologiczne zanieczyszczenia. Główne źródło zaopatrzenia ludności
w wodę stanowią jednak zasoby wód podziemnych. W granicach województwa i na obrzeżach
znajduje się 17 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Są to wyjątkowo obfite
struktury wodonośne o znacznym rozprzestrzenieniu i dobrej jakości wody, niewymagające
skomplikowanego uzdatniania, zapewniające szacunkowe zasoby dyspozycyjne w wielkości
przekraczającej 100 tys. m3/dobę18. Z tej liczby w całości na obszarze województwa leżą:
GZWP Nr 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 121, 203 oraz częściowo GZWP Nr
118, 126, 127, 128, 210.
Zasoby leśne lasów państwowych, stanowiące jeden z zasobów strategicznych, podlegają
zintegrowanemu zarządzaniu administracji leśnej, w którym dąży się do zrównoważenia
wykorzystania ich funkcji gospodarczych, ekologicznych i społecznych. Lasy pod względem
zajmowanej powierzchni terenu są stopniowo powiększane, a zasoby drewna i stan zdrowotny
zdają się gwarantować trwałość tego elementu środowiska. Służy temu m.in. realizacja
Regionalnego Programu operacyjnego Polityki Leśnej Państwa (2004). Określa on m.in. zasady
i wielkości zalesień nieefektywnych gruntów porolnych, doskonalenie funkcji lasów, kształtowanie
ochrony przyrody, kierunki rozwoju, zasady użytkowania, promocji i marketingu. Program ten
obejmuje okres do roku 2010.
Ujemną cechą zasobów leśnych województwa jest ich niezoptymalizowana struktura
przestrzenna, w której na skutek zagospodarowania infrastrukturą techniczną zatracane są
przestrzenne powiązania budujące tzw. sieć ekologiczną. Powiązania te są ważne z punktu
17
18

Drwal J., Stosunki wodne, [w:] Opracowanie ekofizjograficzne…, Gdańsk 2001.
Raport o stanie środowiska…, 2004.
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widzenia migracji organizmów i zachowania zróżnicowania biosfery. Jednocześnie obszary
leśne podlegają silnej presji inwestycyjnej, która w wielu miejscach województwa eliminuje
pozostałości powiązań ekologicznych i rozdrabnia zwartość przestrzenną drzewostanów,
tworząc w krajobrazie „wyspy leśne”. Więcej informacji dotyczących lasów i gospodarki leśnej
zawiera część III – Gospodarka, rozdz. 2.2.
Złoża kopalin w województwie stanowią niewielki potencjał surowcowy w skali kraju.
Łączna liczba udokumentowanych złóż wynosi 406, a największe wśród nich, zasoby kruszywa,
stanowią zaledwie 3,5% zasobów krajowych (Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego,
2004). Większym udziałem w skali kraju pod względem zasobowym cechują się zasoby kredy
jeziornej – 20% i torfu – 8%. Najliczniejszą grupę stanowią złoża kruszywa naturalnego,
wykorzystywanego przede wszystkim w inwestycjach drogowych i budowlanych. Złoża
piasków, iłów i żwirów występują powszechnie na terenie niemal całego województwa, poza
obszarami pokrytymi utworami organogenicznymi. Największymi zasobowo złożami kruszyw
wyróżniają się gminy Kościerzyna, Żukowo, Lipnica, Puck, Czarna Dąbrówka, Potęgowo,
Skarszewy, a największą liczbę złóż tego rodzaju udokumentowano w powiatach wokół
aglomeracji gdańskiej z uwagi na występujące tu zapotrzebowanie na ich eksploatację. Poza
wymienionymi, niewielkie znaczenie posiadają złoża tzw. kopalin podstawowych. Są to
4 niewielkie eksploatowane złoża ropy naftowej i gazu ziemnego – „Żarnowiec”, „Żarnowiec
W”, „Białogóra” i „Dębki”, a także nie eksploatowane złoża: soli kamiennej – „Łeba”,
Mechelinki, i „Zatoka Pucka” oraz soli potasowo-magnezowych – „Chłapowo”, „Mieroszyno”,
„Swarzewo”, „Zdrada”. Do grupy tej należą również dotychczas nie eksploatowane złoża
surowców leczniczych – solanki „Ustka” i borowiny „Ustka I”. Poza granicą województwa,
w granicach obszarów morskich RP, także występują złoża kopalin podstawowych, wśród
których bałtyckie złoże ropy dostarcza 20,6% wydobywanych zasobów kraju.
Zmiany wielkości wydobycia surowców na obszarze województwa są w ostatnich latach
niewielkie, z racji ogólnie niedużego udziału tego wydobycia w stosunku do wielkości krajowych.
Zauważalna jest tendencja malejąca – dotyczy to zwłaszcza wydobycia surowców ilastych do
produkcji ceramiki budowlanej, a także kredy jeziornej. Wydobycie surowców prowadzone jest
w 114 spośród 406 udokumentowanych w województwie złóż kopalin19. Najszersze znaczenie
ma eksploatacja kruszyw naturalnych. Ich wydobycie stanowiło 6% ogólnego wydobycia w kraju.
Największe zakłady górnicze prowadzące wydobycie kruszywa działają w powiecie kościerskim,
kartuskim, bytowskim, puckim, wejherowskim, gdańskim ziemskim.
Na przełomie lat 2004–2005 Geolog Województwa Pomorskiego podjął prace nad
aktualizacją inwentaryzacji złóż kopalin pospolitych. W jej wyniku do końca marca zdjęto
z bilansu około 30 złóż, w których eksploatację zakończono lub jej zaprzestano z powodów
technicznych, ekonomicznych, uwarunkowań prawno-środowiskowych. Prace są kontynuowane.
W polskim systemie prawnym istnieje szereg uregulowań i form ochrony zasobów
środowiska, zróżnicowanych ze względu na ich znaczenie gospodarcze, środowiskotwórcze oraz
specyficzne cechy fizyczne i występowanie, a także zagrożenie antropogeniczne. Wiele z form
ochrony zasobów środowiska, przewidzianych przepisami prawa, nie zostało dotychczas wyznaczonych

19

Bilans… 2004.
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i wprowadzonych w życie – np. obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary ciche
w aglomeracji i poza aglomeracją, strefy przemysłowe, obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych. Część sposobów ochrony związana jest z infrastrukturą techniczną i omówiona
została przy jej opisie.
W wyniku nowych uregulowań prawnych od 2006 r. przestaną obowiązywać w Polsce
strefy ochronne dla obiektów oddziałujących na środowisko. Oddziaływanie ich musi zostać
zredukowane do granic nieruchomości gruntowej, a tylko dla wskazanych w ustawie mogą być
wyznaczone Obszary Ograniczonego Użytkowania. Do końca 2005 r. w woj. pomorskim
obszary takie wyznaczone zostały w 5 powiatach (m. Gdańsk, lęborski, malborski, kartuski,
wejherowski) i dotyczyły 5 obiektów (Tabela VIII.5).
Tabela VIII.5. Obszary ograniczonego użytkowania w województwie pomorskim
Lp.

Obszar

powierzchnia

powiat
m. Gdańsk

1

wokół lotniska cywilnego w Gdańsku Rębiechowie

102,3

2

wokół lotniska wojskowego w Królewie Malborskim

4189,0

3

wokół oczyszczalni ścieków w Lęborku

50,7

4

wokół oczyszczalni ścieków komunalnych w Nadolu
dla trasy komunikacyjnej w obrębie skrzyżowań
drogi krajowej nr 20 z drogą powiatową nr 10212
oraz drogą powiatową nr 10211 w Miszewie

9,9

5

12,8

gmina

m. Gdańsk
m. Malbork, Malbork,
Stare Pole, Stary Targ
Lębork, Nowa Wieś
lęborski
Lęborska
wejherowski Gniewino
malborski

kartuski

Żukowo

Przestrzeń pasa nadbrzeżnego stanowi obszar zagrożony w wyniku podnoszenia się
poziomu wody w basenie Morza Bałtyckiego i jego oddziaływaniem na brzeg morski. Poziom
morza wzdłuż polskiego wybrzeża w okresie ostatnich 200 lat systematycznie wzrasta. W okresie
ostatnich 50 lat zmiany są silniejsze od globalnych, gdyż poza czynnikami globalnymi zaznacza
się wpływ zmian regionalnej cyrkulacji atmosferycznej20. Podjęte zostały działania mające na
celu zabezpieczenie polskiego wybrzeża przed zagrożeniami sztormowymi i powodziowymi –
w postaci realizacji wieloletnich zamierzeń ochrony wynikających z Ustawy z dn. 28 marca
2003 r. (Dz.U. nr 67, poz. 621) o ustanowieniu wieloletniego Programu ochrony brzegów
morskich. Działania te mają objąć budowę, rozbudowę i utrzymanie systemów zabezpieczeń
przeciwpowodziowych terenów nadmorskich, stabilizację linii brzegowej, zapobieganie zanikowi
plaż oraz monitorowanie brzegów morskich i ich ratowanie. Na obszarze województwa pomorskiego
program ten objął łącznie 27 odcinków i 159,1 km brzegu (Tabela VIII.6).
Tabela VIII.6. Odcinki brzegu morskiego i planowane nakłady na realizację zadań ochronnych
Program ochrony brzegów morskich
kilometraż
odcinek
obszar
typy
Lp.
zagrożenia
Zadania
brzegu
brzegu
morski
brzegu
1.
Osłonino –
Zatoka
klifowy aktywny, erozja plaż i klifów,
107,3 – 114,5
sztuczne zasilanie
Puck
Gdańska
mieszany
osuwiska
2.
erozja wydmy,
sztuczne zasilanie,
otwarte
wydmowy,
134,6 – 144,4
Karwia
zaplecze depresyjne,
modernizacja
morze
mieszany
zatapianie zaplecza
umocnień brzegu
3.
sztuczne zasilanie,
otwarte
klifowy, klifowy
bardzo silna erozja
231,0–233,5
Ustka
modernizacja umocnień
morze
aktywny
brzegu
brzegowych
4.
Zatoka
80,0–82,0
Orłowo
klifowy aktywny
erozja klifu
sztuczne zasilanie
Gdańska

20

Zob. w tej części rozdz. 6 – Analizy: Miętus, 2003.
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Lp.

kilometraż
brzegu

5.

114,5 – 117,8

6.

60,4 – 65,0

Stogi

20,5 – 23,5

Jastarnia
– Jurata

180,0–183,0

Łeba

9.

9,5 – 13,5

Kuźnica

10.

96,6 – 100,0

Mechelinki –
Rewa

7.

odcinek
brzegu
Puck –
Gnieżdżewo

8.

obszar
morski
Zatoka
Gdańska
Zatoka
Gdańska
Półwysep
Helski
otwarte
morze
Półwysep
Helski
Zatoka
Gdańska

typy
brzegu

zagrożenia

Zadania

mieszany

erozja brzegu,
zatapianie zaplecza

modernizacja
umocnień brzegowych

wydmowy

silna erozja brzegu

sztuczne zasilanie

wydmowy

zatoki erozyjne,
erozja brzegu,

sztuczne zasilanie

wydmowy

erozja brzegu,
zatapianie zaplecza

sztuczne zasilanie,
modernizacja
umocnień brzegu

wydmowy
klifowy,
mieszany

erozja plaż i wydm,
zatapianie zaplecza
erozja wydm,
zatapianie zaplecza

11.

12.
13.

60,0–102,0

Zalew Wiślany

Zalew
Wiślany

13,5 – 20,5

Kuźnica –
Jastarnia

Półwysep
Helski
otwarte
morze

216,0–217,5

14.
82,0–85,0
15.

36,8 – 38,0

16.
89,1 – 96,5

Rowy

sztuczne zasilanie
sztuczne zasilanie

nizinny, klifowy

erozja brzegu

sztuczne zasilanie,
modernizacja umocnień brzegu, monitoring i badania brzegu

wydmowy

zatoki erozyjne,
depresyjne zaplecze

sztuczne zasilanie

wydmowy

erozja wydmy

sztuczne zasilanie
sztuczne zasilanie

Redowo –
Kamienna
Góra
Hel – Cypel
Półwyspu

Zatoka
Gdańska

klifowy, klifowy
aktywny

erozja klifu,
przelewy, niszczenie
rezerwatu

Półwysep
Helski

wydmowy

erozja wydmy

Oksywie –
Mechelinki

Zatoka
Gdańska

klifowy, klifowy
aktywny

erozja plaż i klifów,
osuwiska

Nowy Port –
Sopot
Jastarnia –
Kuźnica
Chałupy –
Kuźnica
Kuźnica –
Chałupy
Ujście Wisły
Śmiałej

Zatoka
Gdańska
Półwysep
Helski
Półwysep
Helski
Półwysep
Helski
Zatoka
Gdańska

wydmowy,
mieszany
mieszany

erozja brzegu,
zatapianie zaplecza
erozja i powodzie
sztormowe
erozja plaż i wydm,
przelewy
erozja brzegu,
powodzie morskie
erozja brzegu,
niszczenie wałów i
powodzie zaplecz

17.

69,2 – 79,0

18.

50,9 – 59,3

19.

4,5 – 9,5

20.

59,3 – 65,0

21.

59,2 – 59,4

22.

100,0 –
107,3

Rewa –
Osłonino

Zatoka
Gdańska

mieszany

23.

125,0 –
134,6

Władysławowo
– Jastrzębia
Góra

otwarte
morze

klifowy, klifowy
aktywny

24.

59,4 – 60,4

Górki
Zachodnie

Zatoka
Gdańska

wydmowy

25.

0 – 4,5

Władysławowo

Półwysep
Helski

wydmowy

26.

56,9 – 59,2

Górki
Wschodnie

Zatoka
Gdańska

wydmowy

27.

47,9 – 48,3

Ujście Wisły –
Przekop

Zatoka
Gdańska

b. d.

wydmowy
wydmowy
b. d.

zatapianie
i powodzie
sztormowe
erozja klifu, silne
osuwiska
erozja brzegów,
zatapianie zaplecza,
przerwanie wału
erozja plaż i wydm,
zatapianie zaplecza,
przelewy
erozja brzegu,
przerwanie wydmy,
zatapianie zaplecza
erozja brzegów
i stożka usypowego,
powodzie

budowa umocnień
brzegowych
sztuczne zasilanie,
modernizacja
umocnień brzegowych
sztuczne zasilanie
modernizacja i budowa
umocnień brzegowych
sztuczne zasilanie
modernizacja i budowa
umocnień brzegowych
modernizacja
i budowa umocnień
brzegowych, sztuczne
zasilanie
sztuczne zasilanie,
modernizacja
umocnień brzegowych
sztuczne zasilanie,
odwodnienie klifu,
modernizacja
umocnień brzegowych
sztuczne zasilanie
system przesyłowy
przy porcie i sztuczne
zasilanie
sztuczne zasilanie

modernizacja
i budowa umocnień
brzegowych
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3.3. Ochrona wartości dziedzictwa kulturowego
Regulacje prawne
Zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego regulowane są przez szereg konwencji,
ustaw i rozporządzeń. Spośród uregulowań międzynarodowych szczególne znaczenie posiada
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego21, która
określa ponadnarodowe definicje zabytku, miejsca zabytkowego, pomnika przyrody oraz
elementy dziedzictwa naturalnego, a także zakres ochrony dziedzictwa na poziomie krajowym
i międzynarodowym. Opracowane zostały Wytyczne dla realizacji Konwencji…, ustalające m.in.
kryteria kwalifikacji dziedzictwa na Listę Światową Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego.
Działania Wspólnoty realizowane są m.in. przez Program Kultura 200022 (na lata
2000–2004), którego celem jest określenie wspólnej przestrzeni kulturowej dla narodów Europy.
Program wspiera projekty współpracy kulturalnej podmiotów z krajów członkowskich UE oraz
innych uczestniczących, a także wspólne projekty realizowane w ramach europejskiej sieci
współpracy kulturalnej. Program umożliwia finansowanie współpracy artystycznej i kulturalnej,
upowszechnianie różnorodności kulturowej państw członkowskich oraz wspieranie dostępu do
dzieł kultury. Współpraca może obejmować także ochronę dziedzictwa kulturowego, w tym
wspieranie wspólnego dziedzictwa narodowego o znaczeniu europejskim, upowszechniania
nowatorskich koncepcji, metod i technik konserwatorskich.
Obowiązek ochrony dziedzictwa kulturowego na poziomie krajowym regulują m.in.:
ustawa o z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa wskazująca na „pielęgnowanie
polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej” (art. 11, ust. 1) oraz
„zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu przyszłych
pokoleń” (art. 11, ust. 4); ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568); ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U.
z 1997 r., Nr 5, poz. 24 ze zm.); ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38, poz. 173 ze zm.) a także ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 7171 ze zm.).
Ochrona dziedzictwa kulturowego w drodze stanowienia prawa miejscowego następuje
w formie:
-

planów ochrony parków krajobrazowych (Wdzydzkiego, Doliny Słupi) – gdzie zawarte są
ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym krajobrazu kulturowego;

-

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zawarte w nich ustalenia dotyczą
ochrony zabytków i ich otoczenia;

-

uchwał o powołaniu parków kulturowych (aktualnie uchwała Rady Miasta Gdańska
o powołaniu Parku Kulturowego „Twierdza Gdańsk”).

Przyjęta 16 listopada 1972 roku w Paryżu na siedemnastej sesji Konferencji Generalnej ONZ dla Wychowania, Nauki
i Kultury (UNESCO), ratyfikowana przez Polskę dnia 6 maja 1976 r. (Dz. U.Nr 32, poz. 190).
22
Decyzja Rady i Parlamentu Europejskiego nr 508/2000 z dnia 14 lutego 2000 r. (OJ 63/2000), przedłużona do końca
2006 r. decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
21
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Działania dla ochrony dziedzictwa kulturowego
Na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO23
umieszczony jest zamek krzyżacki w Malborku, największa ceglana twierdza w Europie (XIV–
XV w.). W ramach stanowiącego część Listy segmentu „Pamięć Świata”, obejmującego
najcenniejsze dla rozwoju świata dokumenty i wydawnictwa, umieszczono tablice z 21 postulatami
powstałymi podczas strajku w 1980 roku. Czynione starania o wpisanie na listę fragmentu Gdańska.
Z mocy Ustawy z dnia 7 maja 1999 o ochronie byłych hitlerowskich obozów zagłady24
za Pomnik Zagłady uznano teren Muzeum „Stutthof” w Sztutowie.
Na obszarze województwa znajdują się trzy zespoły uznane przez Prezydenta RP za
Pomniki Historii:
-

Gdańsk – fragment miasta w granicach obwarowań z XVII wieku: Główne Miasto, Stare
Miasto, Ołowianka, Spichlerze, Długie Ogrody, Dolne Miasto, Stare Przedmieście, Biskupia
Górka, Nowe Ogrody oraz Grodzisko (ograniczony ulicami: 3 Maja, Dąbrowskiego,
Powstańców Warszawskich, Pohulanka, Armii Krajowej, Stoczniowców, Mostowa,
Olszyńska, Krótka, Na Szańcach, Reduta Żbik, Długa Grobla, Wałowa);

-

Gdańsk – Pole Bitwy na Westerplatte25;

-

Zespół zamku krzyżackiego w Malborku26 – fragment miasta ograniczony murami obronnymi
i fortyfikacjami ziemnymi.

Ustawa z 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami27 definiuje
działania administracji publicznej podejmowane w ramach procesu ochrony zasobów. Osobna
grupa obowiązków dotyczy opieki nad zabytkami – spoczywają one na właścicielu obiektu.
Działalność administracji publicznej obejmuje dwie kategorie: zapobiegawczo-kontrolne
i organizacyjne. Do pierwszej należy zapobieganie zagrożeniom, kradzieży, nielegalnemu
przewozowi przez granicę, kontrola stanu oraz sposobu użytkowania; do drugiej – zapewnienie
warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie
zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, a także uwzględnienie zadań ochronnych
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska.
Istnieje prawny obowiązek uwzględniania problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego
w dokumentach o charakterze strategicznym i planistycznym na szczeblu województwa,
powiatów i gmin – w przypadku samorządu województwa pomorskiego znalazło to odzwierciedlenie
w zapisach planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategiach rozwoju
województwa pomorskiego (przyjętej 3 lipca 2000 r.) oraz jej aktualizacji (przyjętej 18 lipca
2005 r.).
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadziła obowiązek
programowania w postaci krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz

23

Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972, Paris, 16 November 1972,
ratyfikowana przez Polskę 29 czerwca 1976 r. (Dz.U. z 1976 r., nr 32, poz. 190, załącznik).
24
Dz.U. z 1999 roku, nr 41, poz. 412 z późn. zm.
25
Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie uznania za pomnik historii (Dz.U. Nr 148, poz. 1448).
26
Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii – zał. Malbork – zespół
zamku krzyżackiego (M.P. Nr 50, poz. 420).
27
Dz.U. nr 162 z 2003 r.
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programów opieki nad zabytkami na poziomach: województwa, powiatów i gmin. Przygotowanie
tych dokumentów jest mało zaawansowane. Program opieki nad zabytkami dla województwa
pomorskiego jest w fazie opracowania (dokument taki uchwalono tylko w województwie
małopolskim). Aktywność gmin w zakresie tworzenia tych dokumentów jest niewielka –
program uchwaliło zaledwie 5 z nich. Coraz częściej opracowywane są natomiast Lokalne
Programy Rewitalizacji. Zaistniałą sytuację może tłumaczyć fakt, że program opieki nie jest
brany pod uwagę podczas przyznawania środków unijnych. Podczas rozpatrywania wniosków
o wsparcie podstawę oceny poprawności wniosku stanowią zgodność projektu ze strategią
rozwoju oraz programem rewitalizacji.
Mała aktywność gmin występuje w zakresie powoływania nowej formy ochrony
zabytków, jaką są parki kulturowe – narzędzie kompleksowej ochrony m.in. zabytków i krajobrazu,
wprowadzone ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jest to jedna z dwu (obok
zapisów o strefach ochronnych w mpzp) forma ochrony zabytków, której ustanowienie leży
w gestii rady gminy. W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego
wskazano 6 obszarów predestynowanych do utworzenia parków kulturowych oraz 34 miejsca
potencjalnych rezerwatów kulturowych. Dotychczas powołano jedynie (niewskazany w ww.
planie) Park Kulturowy „Twierdza Gdańsk”. Warto odnotować, że prowadzone są prace nad
powołaniem takiej formy ochrony na obszarze Cypla Helskiego, Kalwarii Wejherowskiej.
Wymaganej ustawą gminnej ewidencji zabytków nie posiada jeszcze około 40% gmin.
W planie województwa wskazano strefy wymagające szczególnej uwagi dotyczącej
ochrony dóbr kultury: pas nadmorski, Delta Wisły, Żuławy oraz Kociewie, pas wokół planowanego
europejskiego korytarza transportowego Słupsk–Lębork–Gdynia, fragment Kaszub Jeziornych
obejmujący powiaty kartuski i kościerski, potencjalna aglomeracja chojnicko-człuchowska wraz
z otoczeniem. Na terenach tych obserwuje się zanik tradycyjnych form budownictwa oraz
degradację krajobrazu przez wprowadzanie obiektów dysharmonijnych i naruszanie utrzymywanej
przez wieki struktury podziału gruntów.
Wszystkie (z wyłączeniem Trójmiasta i przylegającej do niego części powiatu kartuskiego)
strefy problemowe to miejsca dotknięte zjawiskiem strukturalnego bezrobocia/ubóstwa. Odpowiedzią
na silną presję społeczną nakierowaną na tworzenie nowych miejsc pracy jest przyzwolenie na
chaotyczne zainwestowanie, naruszające zasady ładu przestrzennego. To zjawisko jest szczególnie
widoczne w miejscach intensywnie użytkowanych turystycznie – pasie nadmorskim i na Kaszubach.
Nasileniem degradacji przestrzeni zagrożone są potencjalne strefy rozwoju: korytarz transportowy,
aglomeracja człuchowsko-chojnicka oraz Żuławy. W przypadku strefy nadmorskiej oraz Żuław
Wiślanych pojawiają się dodatkowo zagrożenia naturalne – abrazja brzegu morskiego oraz
groźba zalewania obszarów depresyjnych.
Osobną strefą jest trójmiejski obszar metropolitalny. Tu dziedzictwo kulturowe
doceniane jest jako element dodający prestiżu i podnoszący w wymierny sposób atrakcyjność
miejsca. Ranga i koncentracja występujących tu (przede wszystkim w Gdańsku) zabytków
wymaga szczególnej polityki. Główne problemy to konieczność znalezienia nowej formuły dla
zespołów historycznych, tak aby mogły poprawnie funkcjonować w tkance aglomeracji
(rewitalizacja), nieporównywalnie większa ilość funduszy, jaką trzeba zaangażować na ich
utrzymanie oraz zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia środowiska.
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W ostatnich czterech latach, realizując Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego,
w wyniku działań samorządów terytorialnych województwa zrealizowano szereg inwestycji,
przyczyniając się do ochrony dziedzictwa kulturowego. Najpoważniejszym przedsięwzięciem
renowacyjnym przeprowadzonym ze wsparciem środków województwa była restauracja Zielonej
Bramy w Gdańsku. Rozpoczęta została rewaloryzacja dawnego klasztoru franciszkanów, obecnie
Muzeum Narodowego w Gdańsku. Dzięki Pomorskiemu Programowi Odnowy Wsi wykonano
wiele prac poprawiających stan krajobrazu kulturowego wsi. Nastąpił dalszy postęp prac w kościele
św. Jana oraz adaptacja obiektu na międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe św. Jana.
W ramach działań wspierających ochronę dziedzictwa wsi pomorskiej można wymienić projekt
„Modra Kraina”. Realizowany jest I etap przedsięwzięcia, polegający na budowie sektora
wejściowego muzeum we Wdzydzach na bazie XVIII-w. karczmy z Rumi. W latach 2000–2004
Samorząd Województwa Pomorskiego wspierał Fundację „Centrum Solidarności”, która
opiekuje się historyczną Salą BHP i wystawą Drogi do Wolności. Najcenniejszym zabytkiem tej
wystawy są Tablice z 21 postulatami Sierpniowymi, które w 2002 roku wpisane zostały na listę
światowego dziedzictwa UNESCO „Pamięć świata”.

Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków – zarządzanie nieruchomościami
zabytkowymi
Gospodarowanie dziedzictwem kulturowym w rozumieniu potocznym odbierane jest
jako działalność edukacyjna i turystyczna. Są to istotne dziedziny wpływające na budowanie
poczucia tożsamości, promocję i rozwój potencjału miejsca. Budynki pełniące funkcje muzealne
to jedynie część zasobu obiektów zabytkowych – większość pełni inne funkcje użytkowe.
Właściwa ochrona dziedzictwa kulturowego to umiejętność zarządzania funkcją,
dokonywania jej zmiany przy jednoczesnym zachowaniu walorów i charakteru obiektu. Jest to
trudne, ponieważ potrzeba ograniczenia praw władających obiektami na rzecz dobra wspólnego
wciąż spotyka się z niewielkim zrozumieniem. Świadomość konieczności kompleksowej ochrony
zarówno obiektów, jak i otaczającego ich krajobrazu jest większa w dużych miastach, gdzie estetyka
przestrzeni stała się dobrem wymierzalnym również w kategoriach ekonomicznych; na obszarach
wiejskich formy budownictwa regionalnego są wypierane. W małych miejscowościach (zwłaszcza
tych intensywnie eksploatowanych wypoczynkowo) ograniczenia dotyczące zagospodarowania lub
formy spotykają się z oporem jako bariery dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
Struktura zarządzania obiektami wpisanymi do rejestru zabytków (ogółem 2.710
obiektów, w tym 98 nieistniejących oraz 32 znajdujące się w skansenach) jest zróżnicowana –
Wykres VIII.1 uwzględnia 2.565 obiektów, z czego część stanowi współwłasność.
Najwięcej obiektów zabytkowych znajduje się we władaniu osób i firm prywatnych (809,
tj. ponad 31%). Są to budynki mieszkalne, gospodarcze, założenia pałacowe-parkowe i dworskoparkowe, folwarki oraz zamki. Budynki na obszarach miejskich znajdują się w większości
w zadowalającym stanie, gorzej wygląda sytuacja na obszarach wiejskich. Częstym problemem jest
niemożność podołania przez nowych właścicieli założeń pałacowo-parkowych i dworsko-parkowych
wyzwaniom finansowym, jakie przed nimi stają już po sfinalizowaniu zakupu (Rys. VIII.3.).
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Wykres VIII.1. Podział własności obiektów.
Źródło: Raport o stanie zachowania zabytków 2003–2004.

Liczną grupą są obiekty własności wyznaniowej (558 obiektów, tj. niemal 23%) –
sakralne, mieszkalne, gospodarcze oraz cmentarze. Spośród nich znakomita większość jest
własnością kościoła rzymsko-katolickiego. Na ogół są one utrzymywane właściwie. Władze
kościelne, poza konserwacją posiadanych obiektów, powołały odpowiednie struktury mające na
celu gospodarowanie dobrami dziedzictwa kulturowego (archidiecezjalny i diecezjalny konserwator
zabytków) oraz prowadzą udostępnianie najcenniejszych zbiorów społeczeństwu (np. Muzeum
Diecezjalne w Pelplinie, Muzeum Archidiecezji Gdańskiej w Oliwie). Niepokojąco wygląda
natomiast sytuacja świątyń innych wyznań; w miejscach (np. Miedzeszyn), gdzie lokalna grupa
wyznaniowa przestała istnieć, niszczeją – pozbawione właściwego gospodarza. Pozytywnym
wyjątkiem jest postawa żyjących poza terytorium Polski potomków menonitów, którzy sponsorują
utrzymywanie reliktów tej kultury w Stogach, Orłowie i na Żuławach Wiślanych (Rys. VIII.3.).
Własność komunalną stanowią 774 obiekty (30%) – mieszkalne, obronne, użyteczności
publicznej, parki, inne formy zieleni oraz zamki. W większości są one dobrze utrzymane, jednak
wysokość nakładów jest w naturalny sposób zależna od możliwości finansowych gmin. Według
danych GUS od kilku lat gminami przeznaczającymi najwyższe nakłady na ochronę i konserwację
zabytków są Sopot i Gdańsk, kolejne pozycje zajmują gminy o kilkakrotnie niższych nakładach
– Słupsk i Gdynia. Pewnym fenomenem na tym tle jest gmina wiejska Kobylnica, która od
trzech lat plasuje się na 8 – 6 miejscu (Rys. VIII.4.).
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Wykres VIII.2. Gminy o najwyższych wydatkach na ochronę i konserwację zabytków w roku 2003.
Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS.
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Najmniejszą i jednocześnie stale malejącą grupą są zabytki własności Skarbu Państwa
(396 obiektów; ponad 15%) – obiekty mieszkalne, przemysłowe, folwarki, zamki, założenia
pałacowo-parkowe i dworsko-parkowe. Jest to efekt zmian po 1989 roku – prywatyzacji oraz
przekazania części zasobu samorządom. Znaczną częścią pozostałych obiektów gospodaruje
osobna struktura – Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR). Jej zasób znajduje się w większości
w złym stanie technicznym – niszczeją nieużytkowane, lub ich dzierżawcy nie wywiązują się
z podjętych zobowiązań (Rys. VIII.4.).
Nieuregulowaną sytuację własnościową posiada 28 obiektów (niewiele ponad 1%
zasobu zabytków nieruchomych województwa) – najczęściej są to budynki mieszkalne,
gospodarcze, zespoły dworsko-parkowe i zamki. Spory toczone są między gminami lub ANR
a osobami prywatnymi – najczęściej o niewywiązanie się ze zobowiązań finansowych, w okresach
przejściowych przejmowania obiektów; częste są również spory pomiędzy osobami prywatnymi
– np. dotyczące spadków. Z uwagi na brak tytułu prawnego do obiektu występuje brak źródła
finansowania jego utrzymywanie.

Gospodarowanie zasobem muzealnym28
Muzea województwa pomorskiego – obok funkcji wystawienniczej – spełniają funkcje
ochrony, funkcję badawczą oraz edukacyjną; są zróżnicowane ze względu na rangę i specyfikę.
Zbiory muzeów liczą łącznie około 227.000 eksponatów (piąte miejsce w skali kraju). Najwięcej
posiadają Muzeum Narodowe oraz Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, Muzeum Zamkowe
w Malborku i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Średnia wielkość zasobu muzeum na
terenie województwa pomorskiego to około 4.000 muzealiów, z czego 20% udostępnianych jest
na ekspozycjach stałych. Szacując wielkość zbioru nie należy jako najistotniejszy czynnik
przyjmować ilości eksponatów. Przy pomocy pojedynczej karty inwentarzowej może być
sklasyfikowany zarówno potężny statek, jak i drobne naczynie.
Większość pracowni konserwacji zabytków zlokalizowanych jest w Gdańsku przy
następujących instytucjach:
−

Muzeum Archeologicznym;

−

Centralnym Muzeum Morskim;

−

Muzeum Historycznym Miasta Gdańska – Ratuszu Głównego Miasta;

−

Muzeum Narodowym;

−

Zamku w Malborku;

−

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni;

−

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku;

−

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny Wdzydze Kiszewskie (brygada budowlana).

Na terenie województwa znajdują się skanseny:
−

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach (Oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku)
– muzeum powstałe na bazie istniejącej wsi słowińskiej;

Wg opracowania: Waloryzacja regionalnych zbiorów muzealnych w województwie pomorskim do Programu Ochrony
Zabytków Województwa Pomorskiego, T. Piaskowski, Gdańsk 2004.
28
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−

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny Wdzydze Kiszewskie – rekomponowany układ
obiektów charakterystycznych dla różnych fragmentów Kaszub;

−

Skansen Kolejowy w Kościerzynie.

W 8 muzeach ulokowano zbiory archeologiczne, znajdują się w nich także zespoły prowadzące
badania archeologiczne:
−

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku – archeologia podwodna;

−

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – teren całego województwa oraz wykopaliska
zagraniczne;

−

Muzeum Archeologiczne Oddział w Gniewie – eksploracja okolic zamku;

−

Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach – Chojnice i otoczeniem;

−

Muzeum Zamek w Malborku – eksploracja Zamku wraz z otoczenie;

−

Muzeum w Lęborku – eksploracja na terenie miasta i okolic;

Urząd Marszałkowski przyjął zasadę koncentrowania środków i wykonuje remonty
poszczególnych obiektów wyznaczonych na kolejne lata. W myśl tej zasady, w 2003 roku
wykonano kompleksowy remont Pałacu Opatów w Oliwie, a w 2004 roku uregulowano stosunki
wodne pod wirydarzem w ramach zespołu Muzeum Narodowego.
Najpopularniejszą formą propagowania wiedzy o zasobach dziedzictwa kulturowego
w dalszym ciągu pozostają wydawnictwa, są one coraz bardziej zróżnicowane: naukowe,
pamiątkowe, przeznaczone dla dzieci. Organizowane są interdyscyplinarne debaty o sztuce,
tematyczne zajęcia dla najmłodszych oraz akcje mające na celu szerokie propagowanie kultury
i tradycji, konkursy. Wśród coraz liczniejszych imprez plenerowych można wymienić: inscenizacje
na zamkach w Gniewie i Malborku, Jarmark Wdzydzki, Bieg Mazurka Dąbrowskiego w Będominie,
imprezy folklorystyczne (np. „Czarne Wesele” organizowane przez Muzeum Pomorza
Środkowego), koncerty w Muzeum Narodowym, Pałacu Opatów przy Centralnym Muzeum
Morskim (tzw. koncerty na wodzie) oraz koncerty carillonowe w kościele św. Katarzyny (Muzeum
Zegarów Wieżowych) i Ratuszu Głównego Miasta (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska).

Niematerialne przejawy ochrony i promocja dziedzictwa kulturowego

Rycina 1. Gminy, w których liczba mieszkańców posługujących się językiem kaszubskim przekracza 20%.
Źródło: MSWiA na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego.
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Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wskazuje na szczególną wagę
ochrony różnorodności kulturowej regionu. Wsparciem dla tego jest ustawa z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z dnia
31 stycznia 2005 r.), dzięki której język kaszubski zyskał status regionalnego. W myśl jej
regulacji, w gminach, w których procent ludności używającej tego języka przekroczył 20%, jest
on używany jako drugi po polskim język urzędowy. Według Narodowego Spisu Powszechnego
z 2002 roku takimi gminami są Puck, Linia, Szemud, Przodkowo, Sierakowice, Parchowo,
Sulęczyno, Stężyca, Chmielno i Somonino. Prawne usankcjonowanie języka kaszubskiego dało
impuls do jego popularyzacji. Dane GUS są kwestionowane – ocenia się, że liczba gmin,
w których powszechnie używany jest język kaszubski, jest o wiele większa. Pozwala to
przypuszczać, że podczas kolejnych badań liczba osób identyfikujących się z tą kultura będzie
rosła, a wraz z nią – liczba gmin dwujęzycznych.
Ważną składową procesu ochrony zabytków jest prowadzenie działań oświatowych
i promocyjnych, mających na celu podnoszenie świadomości społecznej oraz kultywowanie
niematerialnych elementów dziedzictwa. W województwie istnieją instytucje zajmujące się
edukacją regionalną, np. Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy z filią w Starbieninie,
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, muzea regionalne.
Dużą rolę odgrywa tu tzw. infrastruktura miękka – animatorzy kultury, stowarzyszenia,
organizacje. Wśród najważniejszych należy wymienić Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, PTTK,
liczne organizacje lokalne, np. Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” lub Towarzystwo Miłośników
Kwidzyna, oraz koła rolnicze.
Dziedzictwo kulturowe coraz chętniej jest wykorzystywane jako element produktów
turystycznych. Wraz z rozwojem tego rynku, na terenie województwa organizowane są kolejne
imprezy łączące edukację z rozrywką (inscenizacje historyczne, jarmarki itp.). W 2004 roku
zgodnie ze Strategią rozwoju produktów turystycznych w województwie pomorskim, wśród
36 opracowanych produktów 22 wykorzystuje i promuje dziedzictwo kulturowe (zarówno obiekty
nieruchome, jak i rzemiosło oraz tradycję) województwa. Powstają również inicjatywy ponadgminne
i ponadregionalne (np. program Kaszubski Pierścień, konkursy: Kociewska Pieczęć Jakości,
Naszyjnik Północy), mające na celu lepszą promocję regionu, rozwój usług oraz produktów
lokalnych.
W miarę integracji Polski ze strukturami europejskimi wzrasta popularność inicjatyw
mających na celu propagowanie spuścizny historycznej o wymiarze międzynarodowym. Miasta
Gdańsk, Słupsk i Lębork powracają do swoich morskich i handlowych tradycji, m.in. angażując
się w działalność reaktywowanej Hanzy. Od 2003 roku województwo pomorskie we współpracy
z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków aktywnie uczestniczy w organizowaniu
Europejskich Dni Dziedzictwa.
Pośród imprez promujących dziedzictwo kulturowe miast dominują festyny nawiązujące
do tradycji średniowiecznych i renesansowych. Największym tego typu wydarzeniem jest
Jarmark św. Dominika w Gdańsku. W Gdyni organizowane są festyny promujące polskie
dziedzictwo XX wieku – m.in. „Gdyńskie Urodziny Niepodległej” czy „Dni Morza”. Dużą
popularnością cieszą się inscenizacje przedstawiające tradycje rycerskie oraz najsłynniejsze
bitwy – do największych można zaliczyć te organizowane na zamkach w Malborku i Gniewie
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oraz odbywającą się corocznie rekonstrukcję bitwy pod Grunwaldem. Podtrzymywana jest tradycja
dożynek oraz odpustów parafialnych, podczas których kultywowane są tradycje regionalne.
Spośród większych imprez promujących kulturę kaszubską można wymienić doroczne zjazdy
Kaszubów, Jarmark Wdzydzki organizowany przez Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im.
T. i I Gulgowskich, Popularne na Kaszubach konkursy recytatorskie „Rodno mowa”, Kościerskie
Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej, Kongresy Kociewskie w Starogardzie Gdańskim,
imprezę artystyczno-historyczną w ramach Dni Ziemi Tczewskiej „Dziedzictwo dla
współczesności”, „Dni Żuław” w Nowym Dworze Gdańskim.

4. Użytkowanie terenu
Na terenie województwa, ze względu na sposób użytkowania terenu, można wyróżnić
następujące, główne typy obszarów:
-

silnie zurbanizowany, zwarty o charakterze miejskim obszar nadmorskiej aglomeracji
trójmiejskiej (ok. 70-km pas zainwestowania osadniczego, z dwiema koncentracjami
portowo-przemysłowymi Gdańska i Gdyni i rozwijającym się układem mieszkaniowousługowym w paśmie między centrami tych miast i od nich wychodzących);

-

pasmo nadmorskie z miejscowościami rekreacyjnymi i funkcją rybołówstwa;

-

obszary rolnicze z dominującym w strukturze użytkowania udziałem gruntów rolnych,
rozwiniętym osadnictwem, głównie typu wiejskiego (Żuławy Wiślane, dolina dolnej Wisły
wraz z sąsiadującymi z nią obszarami, wysoczyzny w północnej części województwa oraz
obszar w rejonie chojnicko-człuchowskim);

-

rozległe obszary leśno-pojezierne zajmujące pozostałą część województwa, charakteryzujące
się rolno-leśnym sposobem użytkowania terenu i słabiej rozwiniętą siecią osadnictwa
wiejskiego; obszary wewnętrznie niejednorodne ze względu na zróżnicowany udział
podstawowych użytków (gruntów rolnych, lasów i jezior) oraz adekwatny do specyfiki
obszaru różnorodny udział funkcji: rolnej, leśnej i turystyczno-rekreacyjnej29.

Powierzchnia geodezyjna województwa pomorskiego, wg stanu na 1.01.2005 r. wynosiła
1.829.288 ha ogółem, w tym obszary miejskie zajmowały 109.025 ha (5,96%), zaś wiejskie
1.720.263 ha (94,04%). W strukturze przestrzennej województwa poszczególne grupy użytków
gruntowych zajmowały kolejno:
- użytki rolne – 942.562 ha (51,53% powierzchni województwa); grunty orne – 38,71%, sady
0,30%, łąki trwałe 6,40%, pastwiska trwałe 4,16%, grunty rolne zabudowane 1,21%, grunty pod
stawami 0,04%, grunty pod rowami 0,71%;
- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 676.976 ha (37,01%), w tym: lasy 36,59%,
grunty zadrzewione i zakrzewione 0,42%;
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 86.203 ha (4,71%), w tym: tereny mieszkaniowe
0,88%, tereny przemysłowe 0,24%, inne tereny zabudowane 0,25%, zurbanizowane tereny
niezabudowane 0,33%, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 0,20%, tereny komunikacyjne 2,78%
(drogi – 2,39%, koleje – 0,35%, inne – 0,04%), użytki kopalne 0,04%;

29

Pankau F., 1999; Plan Zagospodarowania…, 2002.
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- grunty pod wodami – 70.440 ha (3,85%), w tym: morskimi wewnętrznymi 0,72%,
powierzchniowymi płynącymi 2,63%, powierzchniowymi stojącymi 0,50%;
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Wykres VIII.3. Udział podstawowych grup użytków gruntowych w strukturze użytkowania terenu
w województwie pomorskim – stan na 1.01.2005 r.
Opracowanie na podstawie: Ochrona Środowiska 2005, GUS, Warszawa 2005.

-

użytki ekologiczne – 1.272 ha (0,07%);

-

nieużytki – 43.094 ha (2,36%);

-

tereny różne – 8.740 ha (0,48%).

W porównaniu do średnich wartości krajowych, struktura użytkowania terenów
województwa pomorskiego charakteryzuje się wyższym udziałem: lasów – o 7,14 pkt. proc.;
gruntów pod wodami – o 1,82 pkt. proc., nieużytków – o 0,76 pkt. proc. i terenów różnych –
o 0,01 pkt. proc., niższym zaś udziałem: użytków rolnych – o 9,71 pkt. proc., terenów
zadrzewionych i zakrzewionych – o 0,32 pkt. proc. oraz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych
– o 0,01 pkt. proc.
Przestrzeń województwa wykazuje duże zróżnicowanie udziału form użytkowania terenu,
będące wynikiem zróżnicowań przyrodniczych. Nadają one poszczególnym częściom regionu
odmienny charakter funkcjonalno-przestrzenny, przy czym wyraźnie zaznaczają się obszary
o dominacji funkcji rolnej lub leśnej. Zdecydowanie rolniczy charakter użytkowania występuje
w powiatach położonych w środkowo-wschodniej części województwa (malborski, tczewski,
sztumski, gdański, kartuski i pucki). Dominujący udział lasów cechuje natomiast powiaty
położone w części południowo-zachodniej (bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski
i starogardzki), a ponadto powiat wejherowski, Sopot i Gdynię, w granicach których leżą lasy
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Największy udział w strukturze powierzchni grunty
zabudowane i zurbanizowane zajmują w miastach na prawach powiatu (Gdańsk, Gdynia,
Sopot i Słupsk) oraz na terenie powiatów ziemskich: malborskiego, gdańskiego, puckiego,
kwidzyńskiego i tczewskiego. Grunty pod wodami największy odsetek powierzchni zajmują
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w powiecie nowodworskim, obejmującym swymi granicami znaczną część Zalewu Wiślanego,
a ponadto w powiatach pojeziernych (kartuskim, kościerskim i chojnickim), w obfitującym
w przymorskie jeziora powiecie słupskim oraz w Gdańsku. Zestawienie głównych form
użytkowania terenu w powiatach przedstawia poniższa tabela.
Tabela VIII.7. Struktura użytkowania gruntów w powiatach na dzień 1.01.2005 r. w województwie pomorskim
Formy użytkowania gruntów w %
Użytki
rolne

Grunty leśne,
zadrzewione
i zakrzewione

Grunty
zabudowane
i zurbanizowane

Grunty pod
wodami

Użytki
ekologiczne

Nieużytki

Tereny
różne

bytowski

38,26

52,98

2,58

3,14

0,06

2,78

0,20

chojnicki
człuchowski

37,89
42,69

52,46
50,04

2,88
2,67

4,61
1,98

0,19
0,00

1,82
2,24

0,14
0,37

gdański

68,08

19,39

8,26

1,49

0,00

1,68

1,10

kartuski

57,51

30,77

3,96

4,82

0,00

2,88

0,07

kościerski
kwidzyński

43,10
65,58

44,84
23,64

4,01
4,61

4,98
3,56

0,01
0,03

2,86
2,17

0,20
0,40

lęborski
malborski

48,95
85,22

40,10
2,66

4,27
6,46

3,87
2,42

0,00
0,00

2,05
0,72

0,76
2,52

nowodworski
pucki

64,56
56,49

8,28
31,99

3,32
5,84

21,46
0,21

0,00
0,04

1,82
3,95

0,57
1,49

słupski
starogardzki

51,94
48,39

36,35
42,93

3,31
4,21

4,44
2,47

0,31
0,01

3,10
1,92

0,55
0,07

sztumski
tczewski

74,81
75,14

17,79
15,42

3,55
4,80

1,65
2,19

0,00
0,00

2,10
1,98

0,10
0,47

wejherowski
Gdańsk

46,09
37,71

44,66
18,51

4,93
33,52

2,26
4,77

0,06
0,00

1,75
3,73

0,24
1,76

Gdynia

17,50

46,04

30,79

1,87

0,00

0,72

3,07

Słupsk

38,29

13,74

45,86

0,67

0,00

1,11

0,32

Powiaty

Sopot

3,99
54,02
39,11
0,17
0,00
1,39
Źródło: Geodezyjne wykazy gruntów dla miast, gmin i powiatów województwa pomorskiego
wg stanu na dzień 1.01.2005 r., Urząd Marszałkowski w Gdańsku.

1,33

4.1. Zmiany użytkowania terenu
Badania zmian, jakie zachodzą w użytkowaniu terenu, pozwalają na uzyskanie informacji
o wpływie człowieka – urbanizacji i dezurbanizacji, masowej turystyki itp. na przeobrażenia
zachodzące w przestrzeni regionu. Poznanie tych zmian jest jednym z warunków prowadzenia
efektywnych działań na rzecz zachowania stabilności środowiska, a ponadto pozwala na korzystanie
z jego zasobów naturalnych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Zmiany legislacyjne wprowadzone w prawie geodezyjnym i kartograficznym 30
uniemożliwiają kompleksową ocenę zmian, jakie zaszły w okresie 1.01.2001–1.01.2005

30

Zmiany w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (Rozporządzenie z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków, Dz.U. Nr 38, poz. 454) wprowadziły różnice zakresowe w stosunku do lat poprzednich, polegające
głównie na włączeniu do użytków rolnych: gruntów rolnych zabudowanych, obejmujących tereny zabudowy
siedliskowej mieszkalnej, produkcyjnej i tereny zajęte przez przetwórstwo rolne (dotąd ujmowanych w pozycji „grunty
zabudowane i zurbanizowane”), gruntów pod stawami (ujmowanych w pozycji „wody śródlądowe stojące”) oraz rowów
(stanowiących wcześniej odrębną pozycję). Nowe zapisy spowodowały także powrót terenów przeznaczonych
w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, a dotąd nie wyłączonych z użytkowania rolniczego, do
grupy użytków rolnych (głównie gruntów ornych).
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w strukturze użytkowania terenu w województwie pomorskim. Zawężona, z konieczności,
analiza zmian wykazała następujące procesy i tendencje:
−

przyrost powierzchni lasów – z 657.327 ha do 669.274 ha, tj. o 11,9 tys. ha (o 1,82%),
powodujący wzrost wskaźnika lesistości województwa z 35,93% do 36,59%;

−

zmniejszenie powierzchni terenów komunikacyjnych – z 55.380 ha do 50.722 ha, tj. o 4,7 tys.
ha (o 8,4%), w tym terenów dróg o 4,6 tys. ha (o 9,6%);

−

przyrost powierzchni użytków ekologicznych – z 406 ha do 1.272 ha, tj. o 0,7 tys. ha
(o 213,3%).

Tendencje te są pozytywne z punktu widzenia ochrony środowiska i równoważenia
rozwoju województwa. Znanym natomiast i powszechnie obserwowanym, w kraju i na świecie
zjawiskiem niekorzystnym, jest kurczenie się przestrzeni rolniczej. Z uwagi na opisane różnice
w sposobie zliczania użytków rolnych w latach 2001 i 2005, ocenę zmian powierzchni grupy
użytków rolnych zawężono do podstawowej jej części, tj. gruntów ornych, sadów oraz łąk
i pastwisk trwałych. Z oceny tej wynika, że w badanym okresie powierzchnia ww. grupy użytków
zmalała, przy czym szczególnie znaczący spadek zaznaczył się w powierzchni trwałych użytków
zielonych31.
Szybkość ubywania przestrzeni rolniczej w pewnym stopniu odzwierciedla także wielkość
powierzchni wyłączanej corocznie z użytkowania rolniczego i przeznaczanej na cele nierolnicze
i nieleśne. Na obszarze województwa pomorskiego powierzchnia wyłączanych gruntów rolnych
z każdym rokiem rośnie, w ostatnich zaś latach tempo tych procesów bardzo się nasiliło i znacząco
przewyższa średnie wskaźniki dla kraju (Tabela VIII.8.).
Tabela VIII.8. Grunty rolne wyłączone z produkcji rolniczej32
Lata

Grunty rolne wyłączone w ciągu roku

2001

ha
81

pomorskie
%*
0,004

Polska
%*
0,009

2002

328

0,018

0,009

2003

469

0,026

0,009

2004

578

0,032

0,011

* odsetek powierzchni geodezyjnej ogółem
Źródło: Ochrona Środowiska 2002, 2003, 2004, 2005, GUS, Warszawa.

Łączna powierzchnia terenów zabudowy mieszkaniowej, przemysłowej oraz innych
terenów zabudowanych wzrosła w badanym okresie z 43.918 ha do 47.234 ha, tj. o 7,6%, a tempo
jej wzrostu było szybsze niż średnio w Polsce. Spowodowało to zwiększenie udziału tych
terenów w strukturze użytkowania województwa o 0,18 pkt. proc. (średnio w kraju o 0,14 pkt.
proc.) – Tabela VIII.9.
Obliczenia tendencji zmian, jakie zaszły w okresie 1.01.2001–1.01.2005 mogą być,
z uwagi na powyższe uwarunkowania, obarczone pewnym błędem. Przy założeniu, że do 2005 r.

Zmiany dotyczące tej grupy użytków rolnych zostały przedstawione w części: Użytkowanie gruntów rolnych.
Dane o gruntach rolnych wyłączonych na cele nierolnicze dotyczą gruntów faktycznie wyłączonych z produkcji
rolnej, za które pobrano należności i opłaty w trybie przepisów Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
31
32
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ewidencja geodezyjna została ostatecznie uporządkowana, można przyjąć stan geodezyjny
gruntów na dzień 1.01.2005 r. za stan wyjściowy do dalszych analiz.
Tabela VIII.9. Udział terenów zabudowanych w województwie pomorskim w latach 2001–2005 na tle kraju
Kierunki wykorzystania
01.01.2001 (%)
01.01.2005 33 (%)
Zmiany (pkt. proc.)
powierzchni
pomorskie
Polska
pomorskie
Polska pomorskie Polska
Tereny zabudowane zabudową
2,40
2,90
2,58
3,04
+ 0,18 + 0,14
mieszkaniową, przemysłową
i inne tereny zabudowane34
Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Ochrona Środowiska 2001, 2005, GUS, Warszawa.

4.2. Zmiany własności
Na obecny stan oraz zróżnicowanie struktury władania gruntami w województwie
pomorskim dominujący wpływ wywarła przeszłość historyczna obszaru. Transformacja ustrojowa
umożliwiła prywatyzację znacznej części gruntów państwowych (w tym gruntów rolnych),
a także ułatwiła i przyspieszyła procesy ich komunalizacji. Mimo tego ogólna struktura władania
ziemią w województwie ogółem nadal wykazuje przewagę państwowego sektora własnościowego
(51,3% powierzchni ewidencyjnej województwa).
Największy areał ziem Skarbu Państwa znajduje się w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych.
Pozostałe grunty Skarbu Państwa zagospodarowane są przez innych użytkowników (użytkownicy
wieczyści, zarząd państwowych jednostek organizacyjnych, zasób nieruchomości SP, spółki SP,
przedsiębiorstwa państwowe itp.). Udział gruntów Skarbu Państwa w powierzchni województwa
z każdym rokiem maleje.
45,0%
40,0%
35,0%

40,7%

38,7%
34,8%

33,0%

30,0%
25,0%
20,0%

15,0%

11,8%

15,0%
10,0%
5,0%

5,2%
3,4%

0,0%

0,5%0,0%2,4%

1.01.2001 r
Zasób ANR SP
Komunalne
Spółki prawa handlowego

6,5%
3,7%

2,9%
0,2% 1,2%

1.01.2005 r.
Lasy Państwowe SP
Osoby fizyczne
Pozostałe osoby

Inne SP
Spółdzielnie

Wykres VIII.4. Udział głównych grup osób fizycznych i prawnych w strukturze władania gruntami
w województwie pomorskim w latach 2001 i 2005.
Źródło: Geodezyjne wykazy gruntów dla województwa pomorskiego, DGiGN UM w Gdańsku.

Do powierzchni gruntów zabudowanych w 2005 r. dodano zabudowane grunty rolne, zaliczane od 2002 r. do użytków
rolnych.
34
Klasyfikacja grup użytków gruntowych wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454, Załącznik Nr 6).
33
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Drugim sektorem, pod względem posiadanego areału ziemi, jest sektor prywatny.
Sektor ten reprezentują w olbrzymiej przewadze grunty osób fizycznych, w tym – właścicieli
gospodarstw rolnych (35,7% powierzchni województwa). Udział gruntów osób fizycznych
sukcesywnie rośnie. W szybkim tempie rośnie także ilość gruntów we władaniu spółek prawa
handlowego (innych niż jednoosobowe spółki SP). Pozostałe rodzaje własności (sektor spółdzielczy,
własność komunalna) posiadają znikomą ilość ziemi – Wykres VIII.4.
Analiza zmian, jakie miały miejsce w okresie 1.01.2001–1.01.2005 r. w strukturze
władania gruntami w województwie wskazuje na następujące procesy i tendencje:
−

zmniejszenie powierzchni gruntów we władaniu Skarbu Państwa – z 1.004.766 ha do
936.954 ha, tj. o 67.812 ha (6,7%), co spowodowało spadek ich udziału w strukturze
władania o 3,7 pkt. proc.;

−

przyrost powierzchni gruntów we władaniu osób fizycznych z 707.513 ha do 744.084 ha,
tj. o 36.571 ha (5,2%), co spowodowało wzrost ich udziału w strukturze o 2,0 pkt. proc.

−

przyrost powierzchni gruntów komunalnych z 62.447 ha do 68.655 ha, tj. o 6.208 ha (9,9%),
powodujący wzrost ich udziału w strukturze o 0,3 pkt. proc.;

−

spadek powierzchni gruntów we władaniu spółdzielni z 9.102 ha do 4.561 ha, tj. o 4.541 ha
(49,9%), powodujący spadek ich udziału w strukturze o 0,3 pkt. proc.;

−

przyrost powierzchni gruntów we władaniu spółek prawa handlowego – w okresie
1.01.2002–1.01.2005 r. z 46.695 ha do 53.646 ha, tj. o 6.951 ha (przyrost o 14,9%)35.
Tabela VIII.10. Procentowy udział głównych grup osób fizycznych i prawnych w strukturze władania gruntami
w powiatach województwa pomorskiego w 2005 r.
Skarb
Osoby
Spółki prawa
Powiat
Komunalne
Spółdzielnie
Pozostałe
Państwa
fizyczne
handlowego
bytowski
65,0
2,4
31,5
0,0
1,0
0,2
chojnicki
57,2
1,8
39,5
0,4
0,5
0,6
człuchowski
72,8
2,9
21,4
0,0
2,6
0,3
gdański
21,8
3,7
55,3
0,4
4,9
14,0
kartuski
29,7
1,6
67,6
0,0
0,4
0,7
kościerski
41,0
2,2
55,5
0,1
0,6
0,6
kwidzyński
40,9
3,8
53,4
0,0
1,6
0,3
lęborski
64,7
4,7
27,8
0,0
2,2
0,5
malborski
30,6
6,3
50,2
0,6
12,0
0,3
nowodworski
42,3
3,3
40,4
0,0
13,8
0,2
pucki
42,0
5,1
47,6
1,2
3,0
1,2
słupski
69,8
3,3
22,6
0,0
3,9
0,3
starogardzki
46,4
2,7
48,3
0,9
0,8
1,0
sztumski
42,5
3,2
45,7
0,0
8,4
0,2
tczewski
26,2
3,8
60,6
1,2
4,9
3,3
wejherowski
49,8
3,0
45,7
0,1
1,0
0,4
Gdańsk
41,0
31,8
22,6
0,2
3,5
0,9
Gdynia
58,6
21,6
17,7
0,2
1,5
0,4
Słupsk
28,1
51,0
16,9
1,6
1,7
0,7
Sopot
46,3
44,6
5,4
0,0
3,0
0,5
Źródło: Geodezyjne wykazy gruntów dla miast, gmin i powiatów województwa pomorskiego
wg stanu na dzień 1.01.2005 r. Urząd Marszałkowski w Gdańsku.

Spółki prawa handlowego, jako osobna grupa rejestrowa, pojawiły się w geodezyjnych wykazach gruntów w 2002 r.
w związku z ww. nowelizacją Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
35
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Rozkład procentowy powierzchni poszczególnych grup władania jest bardzo zróżnicowany.
Grunty Skarbu Państwa dominują na terenie ponad połowy powiatów regionu. Największym ich
udziałem charakteryzują się powiaty położone w zachodniej części (człuchowski, słupski, lęborski,
bytowski, chojnicki) oraz Gdynia, co spowodowane jest wysokim udziałem gruntów będących
we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych oraz w zarządzie Lasów Państwowych (Gdynia).
Grunty osób fizycznych zdecydowanie przeważają w powiatach kartuskim, gdańskim,
kościerskim, tczewskim i kwidzyńskim, gdzie stanowią ponad połowę ich powierzchni i wchodzą
przede wszystkim w skład gospodarstw indywidualnych.
Spółki prawa handlowego zajmują znaczącą powierzchnię w powiatach położonych na
Żuławach i Powiślu (nowodworskim, malborskim, sztumskim, gdańskim, tczewskim) oraz
w powiatach słupskim i puckim. Są to głównie wielkoobszarowe spółki rolne powstałe na bazie
sprywatyzowanych gruntów popegeerowskich.
Grunty komunalne mają ogólnie niewielki udział w strukturze władania. Są to,
w przeważającej większości, grunty gmin i związków międzygminnych z niedużym dodatkiem
gruntów należących do powiatów i województw. Stosunkowo wysoki odsetek gruntów
komunalnych posiadają powiaty grodzkie Słupsk i Sopot, zaś spośród powiatów ziemskich
wyższym ich zasobem dysponują powiaty: malborski, pucki, lęborski, kwidzyński i gdański.
Sektor spółdzielczy reprezentowany jest głównie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne
i spółdzielnie mieszkaniowe. Z uwagi na szybko zmniejszającą się liczbę spółdzielni rolniczych,
udział tego sektora z każdym rokiem maleje. Najwięcej gruntów spółdzielni rolniczych pozostało
w powiatach: tczewskim, puckim i starogardzkim. W powiatach grodzkich nieznacznie rośnie
udział gruntów we władaniu spółdzielni mieszkaniowych.

5. Kształtowanie przestrzeni
5.1. Kompetencje władz samorządowych w zarządzaniu przestrzenią
Kształtowanie ładu przestrzennego jest zadaniem władz publicznych. Ustawy tworzące
ustrój samorządu terytorialnego w Polsce najważniejsze kompetencje w zakresie władania
przestrzenią i jej zagospodarowania dla utrzymania i zaprowadzania ładu przestrzennego – przyznają
władzom samorządowym.
W największym zakresie kompetencje te przypisano gminie, dla której utrzymanie ładu
przestrzennego stanowi jedno z najważniejszych zadań własnych36. Uchwalanie dokumentów
stanowiących o kierunkach rozwoju przestrzeni gminy (studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy) oraz przeznaczeniu i sposobach zabudowy
i zagospodarowania terenów (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) zastrzeżono
do wyłącznej właściwości rady gminy37. Plan zagospodarowania przestrzennego jest jednocześnie
aktem prawa miejscowego ze wszystkimi tego konsekwencjami, również w sferze wykonywania
prawa własności nieruchomości.

36
37

Art. 7 ust. 1 p. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Art. 18 ust. 2 p. 5 Ustawy jw.
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W kształtowaniu przestrzeni znaczącą rolę przypisano także samorządowi województwa.
W ustawie ustrojowej (z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa), określając zakres
działalności samorządu województwa, ustawodawca wymienił kształtowanie i utrzymanie ładu
przestrzennego (art. 11.1. p. 5). Także pośród wyliczonych zadań o charakterze wojewódzkim
(art. 14.1) znalazły się zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego (p. 7). Do wyłącznej
właściwości sejmiku województwa zastrzeżono uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego
(art. 18 p. 3), który przygotowuje Zarząd Województwa (art. 41, ust. 2, p. 4)38. Plan ten nie
stanowi jednak aktu prawa miejscowego.
Powiat nie posiada praktycznie kompetencji w zakresie gospodarki przestrzennej.
Wprawdzie ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wskazuje, że do zadań samorządu powiatu należy prowadzenie – w granicach swej właściwości
rzeczowej – analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, jednak ustawa
ustrojowa (z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym) nie wypowiada się na ten
temat. Nie są znane przypadki, by na terenie województwa pomorskiego takie studia były
prowadzone.

5.2. Problemy kształtowania ładu przestrzennego w województwie,
związane z kształtem i praktyczną realizacją przepisów prawa
Narzędzia służące wykonywaniu zagospodarowania przestrzennego oraz spójności
polityk prowadzonych na różnych poziomach administracji publicznej zawiera Ustawa z dnia
27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz.
717 z późn. zm.). Na poziomie państwa spójność tę gwarantuje przepis art. 46 ustawy
stwierdzający, że Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej koordynuje zgodność planów zagospodarowania przestrzennego województw
z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK). W praktyce koordynacja ta
odbywa się poprzez zbadanie zgodności projektu planu województwa z KPZK i programami
rządowymi (art. 41 ust. 1 p. 7).
Państwo dysponuje również narzędziem oddziaływania na kształt planów gminnych.
W procedurze sprawdzania zgodności z prawem podjętych uchwał39 następuje weryfikacja
zgodności sporządzonych planów z polityką państwa, zapisaną w obowiązujących przepisach
prawa. Niestety, narzędzie to nie zawsze stosowane jest konsekwentnie: wyjątkowo, ale zdarzają
się ingerencje w zapisy uchwał wynikające z wykładni prawa dokonywanej przez urzędników.
Władze samorządowe, rzadko mogące sobie pozwolić na stosowanie drogi odwoławczej (szczególnie
w niewielkich gminach), w obawie przed wielomiesięcznym przeciąganiem się rozpoczęcia
planowanych inwestycji lub nawet zagrożeniem ich realizacji, przyjmują narzucone rozwiązania.
Na poziomie regionalnym mechanizm zapewniający (w założeniu) prowadzenie spójnej
polityki przestrzennej w województwie ustalają następujące przepisy ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym: Zarząd województwa, sporządziwszy projekt planu
zagospodarowania przestrzennego województwa, w y s t ę p u j e o o p i n i ę o projekcie planu
do […] wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast40 oraz: wójt, burmistrz, prezydent sporządza
Wg Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest to zadanie marszałka województwa.
Rozdział 10. Ustawy o samorządzie gminnym – nadzór sprawowany przez Wojewodę nad działalnością gminną.
40
Art. 41 ust. 1 p. 6 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
38
39
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projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
uwzględniając ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego
w o j e w ó d z t w a , a następnie u z g a d n i a p r o j e k t studium z zarządem województwa
w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania
p r z e s t r z e n n e g o w o j e w ó d z t w a 41. W ten sposób, dając gminie możliwość wpływu na
kształt planu województwa, władza regionalna otrzymuje mocny instrument kształtowania
polityki przestrzennej w województwie, w postaci (ewentualnej) odmowy uzgodnienia projektu
Studium niezgodnego z ustaleniami tegoż planu.
Inaczej rzecz ma się w odniesieniu do planu miejscowego. W art. 17 p. 7 ustawy zapisano,
że wójt […] uzgadnia projekt planu z wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu
w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorząd owych, w
art. 44 ust. 1 natomiast, że ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa
wprowadza się do planu miejscowego, p o u p r z e d n i m u z g o d n i e n i u t e r m i n u […]
i w a r u n k ó w […] przez marszałka województwa z organem wykonawczym gminy 42. Już
pierwszy zapis zrównuje w uprawnieniach do uzgodnienia planu miejscowego organ odpowiedzialny
za ład przestrzenny w województwie z organem nieposiadającym praktycznie żadnych obowiązków
i kompetencji w tym zakresie, ograniczając jednocześnie skuteczność oddziaływania władz
regionalnych na kształtowanie przestrzeni do „odpowiednich zadań samorządowych”. Zapis drugi,
wprowadzając bardzo ważny skądinąd wątek negocjacyjny, stawia jednocześnie skuteczność
faktycznego przenoszenia ustaleń z planu województwa na poziom gminny pod znakiem zapytania.
Nie jest, bowiem obowiązkiem43 gminy sporządzenie planu (lub planów) zagospodarowania
przestrzennego obejmujących całe jej terytorium. W tej sytuacji wprowadzenie ustaleń planu
województwa do planu miejscowego będzie często związane ze sporządzeniem i uchwaleniem
nowych planów. Ich koszty musiałby – zgodnie z art. 21 ust. 2 p. 2 – ponieść budżet województwa.
Na przyjęcie takiego a nie innego rozwiązania miały niewątpliwie wpływ zapisy art.
4 ust. 1 i 2 Ustawy o samorządzie województwa44. Twórcy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym zakładali, iż problem ewentualnej niespójności planów miejscowych z planem
zagospodarowania przestrzennego województwa jednoznacznie rozstrzygnie się na poziomie
Studium uwarunkowań, poprzez zapisy: u s t a l e n i a s t u d i u m s ą w i ą ż ą c e d l a
o r g a n ó w g m i n y p r z y s p o r z ą d z a n i u p l a n ó w m i e j s c o w y c h 45 oraz P l a n
miejscowy uchwala Rada Gminy, po stwierdzeniu jego zgodn ości
z u s t a l e n i a m i S t u d i u m 46. Pełna zgodność planu miejscowego ze Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uwzględniającym ustalenia Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa i uzgodnionym z Zarządem Województwa
w pełnym zakresie (nie tylko z zadaniami samorządowymi województwa) miała zagwarantować
także zgodność planów różnych szczebli.
41

Art. 11 ust. 4–6 Ustawy jw.
Art. 44 ust. 1, 2 Ustawy jw.
43
Art. 14 ust. 1–7 Ustawy jw.
44
Zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy. Organy samorządu województwa
nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu
administracyjnym.
45
Art. 9 ust. 4 Ustawy.
46
Art. 20 ust. 1 Ustawy.
42
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Niestety, skuteczność tego rozwiązania jest ograniczona, choćby tylko z uwagi na bardzo
różny kształt studiów uwarunkowań obowiązujących w gminach. Należy zwrócić uwagę, że
blisko połowę (55) spośród obowiązujących studiów uchwalono przed rokiem 2001, a więc
przed wejściem w życie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa, uchwalonego
30 września 2002 r. Przy braku skutecznego mechanizmu obligującego gminy do aktualizowania
realizowanej polityki przestrzennej (art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
nie określając częstotliwości dokonywania analiz aktualności stał się praktycznie prawem
martwym), w znacznej części dokumentów określających politykę przestrzenną w gminach
ustalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa nie znajdują odzwierciedlenia.
Dla spójności polityki przestrzennej na poziomie regionalnym niekorzystna jest
również praktyka. Przesądzenie ustawodawcy, że to Rada Gminy uchwalająca Studium jest
właściwa do stwierdzenia o zgodności z nim planu miejscowego 47, sprowadza się tylko do
egzekwowanego obowiązku umieszczenia stosownej klauzuli w treści uchwały przyjmującej
plan. Podejmowane początkowo w gminach odrębne uchwały stwierdzające zgodność projektu
planu ze Studium uchylano, jako „podjęte bez podstawy prawnej”. Wojewoda uznał się za
jedyny organ skutecznie stwierdzający o zgodności planu miejscowego ze Studium (w trybie
badania zgodności z prawem), stosując jednocześnie do badania tej zgodności kryteria nie zawsze
zbieżne z ewentualnymi intencjami samorządów podejmujących uchwały.
Zważywszy przedstawione problemy oraz permanentne braki w budżetach samorządów,
przy ustalaniu sposobu zagospodarowania przestrzeni coraz większą rolę odgrywają w gminach
decyzje administracyjne o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu miejscowego48.
Decyzja, w odróżnieniu od planu miejscowego, nie musi być zgodna ze studium, procedura jej
wydania trwa krócej, a koszty są znacznie niższe. Utrata ważności pokrywających powierzchnie
całych gmin Planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego stworzyła korzystne warunki
dla masowego wydawania decyzji. Gminy, które nie są skłonne do rozwiązywania problemów
ładu przestrzennego w drodze decyzji, mogą być do tego przymuszane orzeczeniami sądów49.
Sytuacja ta przyczynia się do zagrożenia, a jeśli nie ulegnie zmianie – nawet możliwego załamania
spójności planowania przestrzennego w województwie. Zarząd Województwa, nie mając niemal
żadnego wpływu (poza ściśle określonymi wyjątkami odnoszącymi się do konfliktu z lokalizacją
inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim) na rozwiązania przyjmowane w decyzjach –
a mające nierzadko istotne znaczenie dla przestrzeni – traci skuteczną możliwość wykonywania
zadań w zakresie planowania przestrzennego 50.

5.3. Stan wykonania opracowań planistycznych w gminach województwa
pomorskiego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Studium jest dokumentem, w którym gmina – na podstawie analizy uwarunkowań –
określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.
Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów
Tamże.
Rozdział 5 Ustawy.
Patrz: wyrok WSA w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2005 r. Sygnatura: II SA/Bk 677/04.
50
Art. 11.1 p. 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590).
47
48
49
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zagospodarowania przestrzennego51. Studium, nie będąc aktem prawa miejscowego, jest jednak
ogromnej wagi źródłem jego późniejszego stanowienia.
Obowiązek sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy wprowadziła Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu
przestrzennym52. Zgodnie z art. 67 ust. 3 tego aktu, rady gmin były zobowiązane do jego
uchwalenia w terminie do końca roku 1999. Kolejne nowele do ustawy przesuwały termin, by
ostatecznie ustalić go na koniec 2003 roku. Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ustaliła termin sporządzenia Studium na „rok od dnia
wejścia w życie ustawy”53, a więc praktycznie 11 lipca 2004 roku.
Obowiązek sporządzenia i uchwalenia Studium od początku powiązany był z przesądzeniem
o utracie ważności planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych przed dniem
31 grudnia 199454. Dotyczyło to przede wszystkim posiadanych przez wszystkie gminy Planów
ogólnych zagospodarowania przestrzennego, obejmujących terytoria całych gmin, stanowiących
podstawowe narzędzie ich polityki przestrzennej. Ustawodawca kierował się przeświadczeniem,
iż dokumenty te nie odpowiadają rzeczywistości państwa demokratycznego, przede wszystkim
w zakresie stosunku do prawa własności, które po roku 1990 uzyskało niezwykle wysoką rangę
(w 1995 roku Polska ratyfikowała Konwencję o ochronie podstawowych praw i wolności, w tym
prawa własności, co przypieczętowała Konstytucja RP w 1997 r.). Stanowisko znacznej części
samorządów było jednak odmienne – obowiązujące plany ogólne uważane były za wygodne
narzędzie prowadzenia polityki, nienaruszające bynajmniej uprawnień właścicielskich (w takich
przypadkach zawsze można było plan zmienić, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami).
Nie bez znaczenia były też koszty sporządzania nowych opracowań – do ich poniesienia gminy
zostały zobowiązane ze środków własnych, podczas gdy plany ogólne w znacznej części
finansowało państwo ze środków Urzędów Wojewódzkich. Dlatego też przez wiele gmin nie został
dotrzymany żaden z zapisanych w kolejnych ustawach i ich nowelizacjach termin sporządzenia
Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Było to możliwe również
dlatego, że akty prawne wprowadzające obowiązek sporządzenia Studium, nie nałożyły jednocześnie
na samorządy niedopełniające jego wykonania żadnej skutecznej sankcji.
Na dzień 31 grudnia 1999 roku, stanowiący jednocześnie pierwotny termin sporządzenia
Studiów, uchwaliły je 33 gminy województwa pomorskiego, a więc niewiele ponad 25% ogólnej
liczby. W kolejnych latach gminy przyjmowały odpowiednio:
Tabela VIII.11. Liczba uchwał o uchwaleniu SUiKZP gmin w województwie pomorskim w latach 2000–2004
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Liczba uchwalonych studiów

24

15

33

10

5

3

Źródło: Monitoring pokrycia województwa pomorskiego studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, prowadzony w latach 1999–2004 przez BPP w Słupsku.

Na koniec grudnia 2004 roku, a więc po upływie ostatecznego terminu sporządzenia
studiów, ustalonego Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w województwie

51

Art. 9, 10 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dziś już nieobowiązująca, zastąpiona obecną Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W art. 87
54
Art. 67 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym.
52
53
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pomorskim były wciąż jeszcze 3 gminy, które nie uchwaliły dokumentu. Ostatnia gmina
województwa pomorskiego uchwaliła Studium w październiku 2005.
W latach, jakie upłynęły od ustalenia obowiązku sporządzania studium, miały miejsce
liczne i niejednokrotnie bardzo znaczące zmiany przepisów prawa. Najważniejsze z nich to
wejście w życie zupełnie nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(2003), wydanie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury określającego zakres projektu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy55 oraz cała seria zmian
w innych przepisach, m.in. w ustawie Prawo ochrony środowiska (wprowadzającej obowiązek
sporządzania opracowania ekofizjograficznego dla Studium), nowe ustawy dot. przyrody i zabytków.
W skali regionalnej przyjęto Strategię Rozwoju Województwa (2000, zaktualizowana 2005),
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa (2002), Wojewódzki Program Ochrony
Środowiska z Planem gospodarki odpadami. W roku 2004 Polska stała się członkiem Unii
Europejskiej. Całokształt tych zmian sprawia, że aktualność i wartość dokumentów opracowywanych
i uchwalanych przez gminy przed kilku laty wymaga pilnej oceny, a w konsekwencji – często
daleko idących zmian.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obliguje władze gminne do
dokonywania oceny obowiązujących w gminie dokumentów planistycznych, nie określając
jednak częstotliwości, ani też terminów jej wykonania56. Gminy, które proces ten podjęły, są
nieliczne. Zaangażowanie samorządów na koniec czerwca roku 2005 przedstawiono w Tabeli
VIII.12.
Tabela VIII.12. Liczba dokonanych ocen SUiKZP gmin w województwie pomorskim
Rok
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Ogółem
Uchwalono w roku:
3
3
6
7
14
24
15
33
10
5
Dokonano oceny
1
0
0
0
2
4
2
4
0
0
14
aktualności
Przystąpiono do
1
0
3
2
1
2
3
5
0
1
18
aktualizacji
Uchwalono
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
aktualizację
Opracowanie własne na podstawie ankiety do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego, DRRiP UMWP.

Jak wynika z tabeli, działania zmierzające do aktualizacji studiów sporządzonych przed
rokiem 2002, który z uwagi na uchwalenie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
można uznać za znaczącą cezurę czasową, podjęło zaledwie kilkanaście procent gmin.
Jednocześnie wiele gmin dokonuje w Studiach zmian doraźnych, ograniczających się
do fragmentarycznych rozwiązań lokalnych. W większości przypadków zmian tych nie poprzedza
sporządzenie oceny aktualności studium, można więc domniemywać, że są one spowodowane
wyłącznie potrzebą zadośćuczynienia przepisom, nakazującym zachowanie zgodności ze Studium
sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego. Jakkolwiek zmiany te nie mają
odniesienia ani do całej przestrzeni gminy (często obejmują powierzchnie nieprzekraczające 1 ha),
ani też do całokształtu obowiązującego prawa, nie można ich jednak oceniać całkowicie negatywnie.
Rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2004 r. określające zakres projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. 2004, nr 118, poz. 1233).
56
Art. 32–33 Ustawy.
55
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Obowiązujące zapisy ustawowe, nakazujące pełną zgodność dokumentu strategicznego, tworzonego
w horyzoncie kilkunastu co najmniej lat, z aktami prawa miejscowego, orzekającymi o sposobie
wykonywania prawa własności konkretnej działki ewidencyjnej, czy nawet jej części, są źródłem
narastających patologii w praktyce planowania przestrzennego57. Dosłowna realizacja litery prawa,
którego duch uleciał, mogłaby doprowadzić do niebezpiecznego paraliżu inwestycyjnego.
Jak wynika z Tabeli VIII.13, lokalne zmiany są niekoniecznie dokonywane w najstarszych
studiach, a zdarzają się też w tych, które powinny zachowywać aktualność (powstały w latach
2003–2004).
Tabela VIII.13. Liczba doraźnych zmian SUiKZP gmin w województwie pomorskim w latach 2000–2004
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Studia uchwalone
w roku:

3

3

6

7

14

24

15

33

10

5

Ogółem

Liczba gmin
dokonujących zmiany
w zakresie lokalnym

0

1

3

3

4

9

7

8

1

1

37

Dokonano łącznie
zmian

0

3

3

15

6

23

8

33

2

1

94

Opracowanie własne na podstawie ankiety do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego, DRRiP UMWP.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
W celu określenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz
określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, rada gminy podejmuje uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego
dalej „planem miejscowym” […] Plan miejscowy sporządza się obowiązkowo, jeżeli wymagają
tego przepisy odrębne58.
Wejście w życie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym,
w miejsce obowiązku posiadania planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów całych
gmin, wprowadziło fakultatywność ich sporządzania. Jednocześnie z mocy prawa utraciły
ważność obowiązujące dotychczas plany ogólne zagospodarowania przestrzennego 59. Kierunek
ten podtrzymała obecnie obowiązująca Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Od początku 1995 roku – a więc już ponad 10 lat – gminy sporządzają plany miejscowe jedynie
dla wybranych fragmentów ich terytoriów, kierując się w ich wyborze przede wszystkim własnymi
potrzebami, często doraźnymi.
W przeprowadzonej ankiecie zapytano gminy, jaką powierzchnię zajmują obowiązujące
plany zagospodarowania przestrzennego, a także jaką powierzchnię objęto pracami planistycznymi,
dla których procedury nie zostały zakończone do dnia 30 czerwca 2005. Wyniki przedstawiono

Przykład: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do ogłoszonego przetargu na prace planistyczne w gminie
X w powiecie Y zawiera zapis: „Opracowanie zmian w Studium uwarunkowań… w z a k r e s i e d o p r o w a d z e n ia d o
z g o d n o ś c i z o p r a c o w y w a n y m i m i e j s c o w y m i p l a n a m i z a g o s p o da r o w a n i a przestrzennego, których
granice zaznaczono na załącznikach graficznych…”.
58
Art. 14 ust. 1, 7 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
59
Termin faktycznej utraty ważności zapisany w ustawie był kilkakrotnie zmieniany, ostatecznie upłynął 31 grudnia
2003 roku.
57
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w Tabeli VIII.14. Wyróżniono grupy gmin w zależności od wielkości pokrycia, z uwzględnieniem
ich charakteru (Rys. VIII.5.).
Tabela VIII.14. Pokrycie gmin województwa pomorskiego miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
Pokrycie terytorium gminy [%]

1 – 10

10–20

20–50

50–100

56

42

11

7

7

4
10
41

5
6
41

6
0
15

6
0
6

4
1
20

0–1
Liczba gmin

Na dzień 30.06.2005
w tym: gminy miejskie
gminy miejsko-wiejskie
Po zakończeniu rozpoczętych procedur

w tym: gminy miejskie
2
2
2
6
13
gminy miejsko-wiejskie
9
5
1
0
2
Opracowanie własne na podstawie ankiety do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego, DRRiP UMWP.

Na dzień przeprowadzenia ankiety jedynie 7 gmin posiadało ważne plany
zagospodarowania przestrzennego na powierzchni przekraczającej połowę terytorium. Wśród
nich były 4, gdzie ważne plany objęły cały obszar w granicach gminy. Po zakończeniu
trwających jeszcze procedur gmin takich będzie 20 (Ryc.VIII.6.). Wśród tych, które objęły
planami zagospodarowania przestrzennego ponad połowę obszaru, zdecydowanie dominują
gminy miejskie. Całkowita powierzchnia pokryta ważnymi planami zagospodarowania
przestrzennego zajmuje w województwie pomorskim ponad 108 tys. ha, co stanowi niespełna
6% powierzchni województwa. Jeżeli przyjąć je jako wartość graniczną, 92 gminy znajdą się
poniżej. Po zakończeniu rozpoczętych procedur, powierzchnia pokryta planami miejscowymi
wzrośnie w województwie do blisko 234 tys. ha (12,8%). Liczba gmin, których obszary będą
pokryte planami w stopniu mniejszym niż średnia wojewódzka zmieni się jednak nieznacznie –
będzie to 86 gmin.
Gminy, gdzie plany miejscowe pokrywają największą powierzchnię, dominują w północnowschodniej części województwa, pokrywając się w dużej części z wstępnie wyznaczonym
obszarem metropolitalnym Zatoki Gdańskiej. Najmniej planów sporządza się na południu
województwa oraz na Powiślu.

Realizacja zagospodarowania w przypadku braku planu miejscowego
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła nowe narzędzie
zagospodarowania przestrzennego, jakim jest decyzja o ustaleniu warunków zabudowy, wydawana
w przypadku braku planu miejscowego60. Intencją ustawodawcy było przede wszystkim
przyspieszenie i usprawnienie procesu realizacji inwestycji celu publicznego (głównie liniowych),
gdzie długotrwała procedura planistyczna oraz interesy licznych właścicieli nieruchomości
stanowiły istotne utrudnienie. Również w ewidentnych przypadkach, gdzie mogła być realizowana,
np. zabudowa plombowa lub kontynuowany istniejący charakter zagospodarowania, dopuszczono
możliwość inwestowania bez potrzeby sporządzania planu miejscowego.
Należy tu zwrócić uwagę, że taka realizacja zagospodarowania ma długą i bogatą
tradycję w niektórych państwach Europy (np. Niemcy), gdzie bez jej stosowania znacznie
60

Rozdział 5 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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utrudniona byłaby odbudowa ze zniszczeń wojennych. Niestety, to pożyteczne narzędzie
przekształcone zostało w protezę zastępującą plany miejscowe. Niedoskonała konstrukcja,
podatna na rozszerzające i różnorodne interpretacje prawników i urzędników – jednocześnie
tania i prosta w stosowaniu – zrobiła w warunkach polskich oszałamiającą „karierę”. Na
podstawie decyzji realizowane są dziś zakłady produkcyjne, ośrodki intensywnego chowu
zwierząt, różnej wielkości obiekty usługowe, a nawet całe nowe osiedla zabudowy mieszkaniowej.
W Tabeli VIII.15. pokazano rozwój ilościowy wydawanych decyzji.
Tabela VIII.15. Decyzje o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego
w województwie pomorskim w latach 2004–2005

2004 rok
wyszczególnienie
Decyzje o lokalizacji inwestycji
celu publicznego
w tym: w gminach miejskich
w gminach miejsko-wiejskich
w gminach wiejskich

2005 rok

I połowa

II połowa

I połowa

792

1 271

1 181

320
124
348
4 021
1 668
519
1 834

456
230
585
5 481
1 554
859
3 068

442
215
524
5 291
1 589
896
2 806

Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy
w tym : w gminach miejskich
w gminach miejsko-wiejskich
w gminach wiejskich
Opracowanie własne na podstawie ankiety do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego, DRRiP UMWP.

Liczba decyzji o lokalizacji celu publicznego w 1 kwartale roku 2005 wzrosła
w porównaniu do roku poprzedniego o blisko 50%. Największy wzrost miał miejsce w gminach
miejsko-wiejskich (73%), w gminach miejskich i wiejskich był zbliżony do 50%. W II kwartale
roku 2004 i I kwartale 2005 liczba wydawanych decyzji ustabilizowała się (Rys. VIII.7.).
Wzrost liczby wydawanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wyniósł w I kwartale
2005 (w stosunku do roku poprzedniego) 31,6%, przy czym w gminach miejsko-wiejskich był
blisko dwukrotnie większy, w gminach miejskich zaś nastąpił spadek liczby wydawanych
decyzji. Od 2 kwartału 2004 więcej decyzji (53-55%) wydaje się w gminach wiejskich, gdzie
mieszka 38,8% ludności województwa. Najwięcej decyzji wydaje się w obszarze metropolitalnym.

6. Analizy i studia prowadzone w ramach gospodarki przestrzennej
samorządu województwa
W latach 2001–2004 w samorządzie województwa pomorskiego zostały wykonane
następujące analizy i studia odnoszące się do obszarów i problemów zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z art. 38 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
- Michał Buliński, Szata roślinna województwa pomorskiego
Opracowanie zawiera opis zbiorowisk roślinnych i specyfiki flory roślin naczyniowych obszaru
województwa pomorskiego. Przedstawiono zróżnicowanie geobotaniczne. Wyznaczono kierunki
badań geobotanicznych oraz ochrony obszarów ze względu na szatę roślinną.
-

Ryszard Musiał, Zagrożenia powodziowe. Raport o sytuacji w województwie pomorskim
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Opisano genezę oraz groźby powodzi. Opracowanie przedstawia charakterystykę systemu osłony
przeciwpowodziowej oraz kierunki działań podejmowanych w celu poprawy jego działania.
- Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
Pomorskiego, praca zbiorowa, red. Jarosław T. Czochański
Opracowanie zawiera charakterystykę komponentów środowiska przyrodniczego, identyfikację
występowania zjawisk i procesów przyrodniczych oraz struktury użytkowania terenu. Określono
uwarunkowania i ograniczenia prawne w gospodarowaniu zasobami przyrody. Dokonano oceny
stanu funkcjonowania środowiska, jego zagrożeń i ich wpływu na warunki życia mieszkańców.
- Identyfikacja struktury przyrodniczej i dziedzictwa kulturowego oraz koncepcja przestrzenna
ich ochrony i kształtowania w województwie pomorskim, praca zbiorowa pod kierunkiem Artura
Kostarczyka, Macieja Przewoźniaka
- Sławomir Zieliński, Fauna województwa pomorskiego. Stan poznania, walory, specyfika
Przedstawiono sposoby ograniczenia zagrożeń fauny według typów zasiedlanych ekosystemów.
Opisano stan poznania fauny w województwie oraz strategię jego pogłębiania.
- Agnieszka Makowska, Synteza opracowań dotyczących gospodarki odpadami
w województwie pomorskim
Przedmiotem opracowania jest analiza i diagnoza stanu systemów gospodarki odpadami oraz
koncepcja rozmieszczenia przestrzennego elementów tych systemów wynikająca z opracowań
studialnych i projektowanych. Zakres przestrzenny pracy obejmuje wszystkie gminy województwa
pomorskiego.
- Marta Grabowska-Brunne, Barbara Grabowska-Herman, Synteza opracowań dotyczących
gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej w województwie pomorskim
Charakterystyka wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Wskazano obszary zagrożone powodzią.
Dokonano oceny systemów regulacji stosunków wodnych i ochrony przeciwpowodziowej.
- Agnieszka Makowska, Diagnoza i koncepcja rozmieszczenia przestrzennego infrastruktury
produkcji i przesyłu energii dla województwa pomorskiego
Ocena stanu istniejącego systemu przesyłowego gazu i systemu elektroenergetycznego oraz
koncepcje ich rozwoju. Opracowanie dotyczy gazociągów wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjnopomiarowych, linii energetycznych 400 kV, 220 kV i 110 kV, transportu rurociągowego paliw
płynnych.
- Grażyna Kubicz, Hanna Wojcieszyk, Krzysztof Wojcieszyk, Ryszard Musiał, Studium
możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w województwie pomorskim
Opis uwarunkowań przyrodniczych, prawnych i programowych dla rozwoju energetyki wiatrowej.
Wskazano obszary o korzystnych warunkach lokalizacji elektrowni i parków wiatrowych.
- Ocena wielkości ruchu drogowego w obszarach przybrzeżnych województwa pomorskiego
w okresie letnim, red. Wojciech Kustra
- Mirosław Miętus, Aktualne i potencjalne zagrożenia zjawiskami meteorologicznymi
i klimatycznymi wybrzeża województwa pomorskiego
Opis procesów klimatycznych i meteorologicznych mających miejsce w strefie brzegowej
Południowego Bałtyku. W pracy opisano zagrożenia jakie mogą spowodować poszczególne
zjawiska meteorologiczne i klimatologiczne na wybrzeżu województwa pomorskiego.
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- Koncepcja kształtowania metropolitalnego systemu usług i przestrzeni publicznych, praca
zbiorowa pod kierunkiem Danuty Kochanowskiej
Celem opracowania jest wskazanie przestrzeni publicznych o znaczeniu metropolitalnym oraz
charakterystyka ich roli w strukturze metropolii Trójmiejskiej. Określenie kierunków i narzędzi
ich kształtowania. Zakres terytorialny obejmuje obszar metropolii Trójmiejskiej.
- Ocena funkcjonowania i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w Obszarze
Metropolitalnym Zatoki Gdańskiej, Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej
Praca zawiera analizę funkcjonowania systemu transportowego. Dokonano charakterystyki
uwarunkowań oraz celów strategicznych i operacyjnych rozwoju infrastruktury. Zakres terytorialny
opracowania obejmuje Obszar Metropolitalny Zatoki Gdańskiej.
− Szczepan Baum, Mariusz Kistowski, Stan zagospodarowania Półwyspu Helskiego oraz
Mierzei Wiślanej – rozpoznanie sytuacji konfliktowych oraz propozycja kierunków działań
W raporcie przedstawiony jest obecny oraz planowany stan zagospodarowania Półwyspu
Helskiego i Mierzei Wiślanej. Opracowanie zawiera opis sytuacji problemowych związanych
z istniejącym oraz planowanym zagospodarowaniem mierzei, a także propozycje działań
mających na celu poprawę stanu przestrzeni.
- Równoważenie procesów suburbanizacji w metropolii Trójmiasta, praca zbiorowa pod
kierunkiem Iwony Sagan, Magdaleny Szmytkowskiej
Charakterystyka struktury osadniczej oraz procesu urbanizacji w metropolii Trójmiejskiej.
Przedstawiono lokalizację osiedli i typy sołectw w strefie suburbanizacji, określono także
problemy tej strefy.
- Mirosława Hałuzo, wsp. Ryszard Musiał, Ocena zasobów i potencjalnych możliwości
pozyskania surowców dla energetyki odnawialnej w województwie pomorskim
Dokonano oceny zasobów drewna, słomy i roślin energetycznych oraz możliwości pozyskania
tych surowców na cele energetyczne. Opracowanie zawiera opis potencjału technicznego produkcji
biogazu.
- Joanna Skupowa, Jacek Niesyt, Studium migracji w województwie pomorskim
Opracowanie zawiera analizę kierunków i natężenia procesów migracyjnych.
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Ocena realizacji inwestycji
(Feliks Pankau, Jakub Pietruszewski)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym1, będąca podstawą
prawną opracowania Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2,
w art. 54b ust. 3 stanowiła, że: „w planie zagospodarowania przestrzennego województwa
uwzględnia się zadania rządowe, służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, wpisane
do rejestru […] oraz ustala się obszary, na których przewiduje się realizację tych celów”; zaś
w art. 54b, ust. 4, że: „w planie zagospodarowania przestrzennego województwa umieszcza się
zadania samorządowe województwa służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych,
zawarte w programach […]”.
W rejestrze, o którym mowa w art. 61, ust. 1 ustawy, prowadzonym przez wojewodę,
zamieszczono zadania rządowe i samorządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych,
wynikające z programów przyjętych przez ministrów i organy centralnej administracji rządowej
oraz sejmik województwa pomorskiego. Do dnia uchwalenia Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa, jedynym programem rządowym wpisanym do rejestru był
Program Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa
(NSIP), zaś programami samorządu województwa:
−
−

Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Województwa Pomorskiego na lata 2001–
2002 – realizowany w ramach kontraktu wojewódzkiego;
Program Operacyjny Województwa Pomorskiego PHARE 2002 i 2003 Spójność Społeczna
i Gospodarcza.

Zadania rządowe i samorządowe województwa, wynikające z tych programów przyjętych
przed dniem uchwalenia planu, umieszczone w wykazie wraz z uchwałą o uchwaleniu Planu
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, marszałek województwa przekazał
wojewodzie celem ogłoszenia ich w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Uchwała Sejmiku
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 3 grudnia
2002 roku, Nr 81, poz. 1773, zaś wykaz zadań – w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z dnia 5 lutego 2003, Nr 19, poz. 193.
Zgodnie z art. 45. ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym3 – „Zarząd województwa sporządza ocenę realizacji inwestycji o znaczeniu
ponadlokalnym, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa”.

Dz.U. z 1999. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.
Uchwała Nr 639/XLVI/02 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 września 2002 roku.
3
Dz.U. z 2003, Nr 80, poz. 717, z późn. zm.
1
2

Ocena realizacji inwestycji
W niniejszym rozdziale: w części pierwszej przedstawiono stan realizacji inwestycji
rządowych, w części drugiej – samorządowych, zaś w części trzeciej – inwestycji realizowanych
na terenie województwa, mających istotne znaczenie dla jego rozwoju.

1. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych
umieszczone w Centralnym Rejestrze Zadań Rządowych
W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego umieszczono
zadania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, wpisane do Centralnego
Rejestru Zadań Rządowych4. Programem dotyczącym województwa pomorskiego jest Program
Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP),
zatwierdzony przez Radę Ministrów 12 i 14 grudnia 2000 roku, wpisany do ww. rejestru,
przekazany przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie dotyczącym województwa
pomorskiego Wojewodzie Pomorskiemu i umieszczony w rejestrze prowadzonym przez
wojewodę. W programie tym zawarto zadania inwestycyjne do realizacji w województwie
pomorskim: modernizacja lotniska w Królewie Malborskim oraz modernizacja infrastruktury dla
systemu dowodzenia i kontroli we Władysławowie 5 (Rys. IX.1.).
W ramach zadania „modernizacja lotniska w Królewie Malborskim” w latach 2002–
2004 wykonano inwestycje wskazane w poniższej tabeli:
Tabela IX.1. Modernizacja lotniska w Królewie Malborskim
Terminy realizacji
Nazwa projektu inwestycyjnego
Testowanie nawierzchni lotniskowych
Budowa urządzeń hamujących
Budowa umocnionych wybiegów DS
Budowa płaszczyzny postoju samolotów
dla samolotów myśliwskich
Budowa płaszczyzny postoju samolotów
dla samolotów transportowych
Rozbudowa płaszczyzny uzbrajania
i rozbrajania samolotów
Modernizacja PPH
Modernizacja płaszczyzny prób silników
Budowa oświetlenia nawigacyjnego na
głównym podejściu
Modernizacja magazynu olejów i smarów
i budowa lotniskowych składów MPS
Budowa SPIER i płaszczyzny magazynowej
Budowa magazynu tlenu
Rozbudowa budynku eskadrowego
RAZEM WARTOŚĆ INWESTYCJI

Rozpoczęcie
robót
podpisanie
umowy
19.12.2002
31.03.2004
04.12.2003

zakończenie
robót
15.09.2003
31.08.2005
30.09.2004

przekazanie do
użytkowania
03.10.2003
w trakcie
25.08.2004

04.12.2003

30.09.2004

25.08.2004

04.12.2003

30.09.2004

25.08.2004

04.12.2003

30.09.2004

25.08.2004

33 396,21

04.12.2003
14.04.2005

30.09.2004
31.10.2005

25.08.2004
25.08.2005

1 919 434,61

2002

26.11.2002

26.11.2002

32 815 705,42

21.12.2004

15.10.2006

realizacja

27.05.2004
27.05.2004
20.01.2004

30.04.2005
30.04.2005
15.05.2004

23.08.2005
23.08.2005
18.05.2004

Wartość
inwestycji
w PLN
1 707 414,40
7 887 380,73

7 432 980,96

3 778 316,44
701 107,61
56 275 736,38

Zakończenie robót

Zadanie obejmujące modernizację infrastruktury dla celów dowodzenia systemem
dowodzenia i kontroli we Władysławowie, polegające na budowie posterunku łączności ze
Centralny rejestr był prowadzony przez ministra właściwego do spraw mieszkalnictwa i rozwoju miast, tj. Prezesa
Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
5
Na podstawie pisma z dnia 8 września 2005 Nr 1958 Ministerstwa Obrony Narodowej – Zakład Inwestycji Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego.
4
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statkami na morzu, nie zostało jeszcze zakończone; opracowano wstępny kosztorys inwestorski,
rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na II połowę 2006 r., a zakończenie w 2007 r.

2. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych
zawarte w programach samorządu województwa
W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego umieszczono
zadania samorządu województwa służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych zawarte
w programach rozwoju województwa pomorskiego, uchwalonych przez Sejmik Województwa
Pomorskiego6:
1.

Program operacyjny rozwoju regionalnego województwa pomorskiego na lata 2001–2002 –
realizowany w ramach kontraktu wojewódzkiego;

2.

Program operacyjny województwa pomorskiego PHARE 2002 i 2003 Spójność społeczna i
gospodarcza;

i wpisanych do wojewódzkiego rejestru zadań, a także ustalono obszary, na których przewiduje
się realizację tych celów.

2.1. Zadania inwestycyjne zapisane w Programie Operacyjnym Rozwoju
Regionalnego Województwa Pomorskiego na lata 2001–20027
Program… został przyjęty Uchwałą nr 363/XXVIII/01 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z 29 stycznia 2001 roku. Jego zadania realizowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, mające na celu rozwój i restrukturyzację województwa, objęte zostały Kontraktem
Wojewódzkim podpisanym 19 czerwca 2001 roku. Regulował on (w 4 priorytetach) zasady
dokonywania wyboru zadań i sposób ich finansowania. Realizując postanowienia kontraktu,
zawarte zostały 72 umowy wykonawcze z jednostkami samorządu gminnego i powiatowego
o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa. Na realizację zadań objętych
Kontraktem Wojewódzkim w 2001 roku przeznaczono kwotę 219.252 tys. zł. Poniżej
przedstawiono informację o realizacji zadań o znaczeniu ponadlokalnym w kolejności zapisów
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (Rys. IX.1.).

Priorytet 1. Tworzenie podstaw innowacyjnych sektorów gospodarki
dla zwiększenia tempa rozwoju i wzrostu konkurencyjności Pomorza
Zadanie 1.

Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych – zlokalizowany docelowo
w Gdańsku (centrala), Słupsku, Dzierzgoniu i Lęborku

Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – powstał z inicjatywy
Samorządu Województwa Pomorskiego. Idea ta znalazła swój konkretny, finansowy wymiar
w zapisach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Pomorskiego na lata 2001–2003,
a realizacją jego postanowień było powołanie Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń
Kredytowych sp. z o.o. (zgodnie z uchwałą Nr 484/XXXVI/2001 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 26.11.2001). Fundusz udziela pomorskim MŚP poręczeń ich zobowiązań

Tekst na str. 234–236 oraz Rys. V.2. w załączniku do uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie uchwalenia
planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
7
Informacja wg danych Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
6
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finansowych zaciąganych w instytucjach finansowych, i tak: w 2002 roku udzielono 8 poręczeń
na łączną kwotę 543.500 zł, w 2003 roku – 48 poręczeń na łączną kwotę 3,1 mln zł, zaś w roku
2004 – ponad 97 poręczeń na łączną kwotę ponad 8,4 mln zł. Fundusz w roku 2003 został
dokapitalizowany dotacją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2 mln PLN) i środkami
Banku Gospodarstwa Krajowego (2 mln PLN). W roku 2005 w wyniku rozstrzygnięcia przez
PARP konkursu na dofinansowanie funduszy poręczeniowych podpisana została umowa
pomiędzy PRFPK i PARP, na podstawie której PRFPK otrzyma w najbliższych latach
dofinansowanie z PARP na łączną kwotę 20 mln PLN. Fundusz przeprowadził w 2005 roku
proces połączenia z „Geranium” Gdański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., w wyniku
czego kapitał zakładowy wzrósł do kwoty 12,6 mln zł.

Foto 1. Logo Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych
Źródło: www.prfpk.com.pl

Zadanie 2. Regionalny Fundusz Inwestycyjny – zlokalizowany docelowo w Gdańsku
Zadanie polegało na utworzeniu funduszu inwestycyjnego pozwalającego na sprawne
rozpoczęcie, kontynuowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. W toku realizacji kontraktu
zrezygnowano jednak z zadania, przesuwając środki przeznaczone na jego realizację na zadanie:
założenie Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych.
Zadanie 3. Pomorski Park Technologiczny – zlokalizowany w Gdyni
Pomorski Park Technologiczny (PTT) pierwotnie miał funkcjonować jako modułowy,
umożliwiający realizację przedsięwzięć gwarantujących bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego,
wysoką innowacyjność produktu, unikatowość rozwiązań i atrakcyjność produktu dla przemysłu.
Pierwszymi modułami mającymi dać początek PPT miały być: biotechnologia, ochrona środowiska
oraz wzornictwo przemysłowe. W roku 2001 zrezygnowano z tego zadania, a środki przesunięto
na realizację zadania: założenie Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Realizację zadania
podjęto jednak w roku 2002. Przedsięwzięcie objęło dotychczas 2 fazy:
−

stworzono Pomorski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości sfinansowany z Kontraktu
Wojewódzkiego na lata 2001–2003. Działanie inkubatora jest ukierunkowane na wspieranie
tworzenia i rozwoju pomorskich MŚP reprezentujących branże wysokiej technologii.
Dotychczas powstało 40 wysokostandardowych lokali, stanowiących bazę dla ich rozwoju;

−

przebudowano i rozbudowano istniejące hale garażowe po zajezdni przy Al. Zwycięstwa
w Gdyni, współfinansowane ze środków Programu Phare 2003 Spójność Społeczna
i Gospodarcza.

Lokalizacja w Gdyni zapoczątkowała budowę Pomorskiego Parku Technologicznego w innych
miejscach.
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Foto 2. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni
Źródło: PPNT w Gdyni

W kolejnych latach inwestycja będzie finansowana z funduszy strukturalnych UE.
Zadanie 4. Budowa pilotażowej Aukcji Rybnej w Ustce
Projekt Aukcji Rybnej polega na prowadzeniu rynku hurtowego oraz aukcji, na których
dokonywany jest obrót produktami rybnymi i rolnymi oraz prowadzenie pośrednictwa w handlu
tymi produktami.
W celu realizacji przedsięwzięcia w roku 1998 zawiązana została spółka „Rolno-Rybny
Rynek Hurtowy – Aukcja Rybna w Ustce Sp. z o.o.” – obecna nazwa spółki: „Lokalne Centrum
Pierwszej Sprzedaży Ryb Aukcja Rybna Ustka Sp. z o.o.”. Twórcami spółki, której kapitał
założycielski wynosił 35.000 PLN, były Gmina Miejska Ustka, Polskie Towarzystwo Rybackie
z siedzibą w Poznaniu, Krajowa Izba Rybacka z siedzibą w Ustce oraz Pomorska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku.

Foto 3, 4. Pilotażowa Aukcja Rybna w Ustce
Źródło: Aukcja Rybna w Ustce

Jako przedmiot działalności spółki określono w umowie spółki m.in. utworzenie,
zarządzanie i prowadzenie rynku hurtowego oraz prowadzenie aukcji rybnej. Budowa nowej
w Polsce instytucji – Aukcji Rybnej (podmioty takie od wielu lat funkcjonują w Europie) miała
na celu sprostanie konkurencji oraz uregulowanie rynku rybnego pod kątem zapewnienia jakości
i standaryzacji dostaw, a także bezpieczeństwa transakcji.
Mając na względzie niezwykle istotne dla pomorskiej gospodarki wspomaganie
rozwoju rynku rybnego, w fazie programowania Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2001–2003 zrodziła się idea wsparcia finansowego ww. spółki. Przesłanką
wsparcia było umożliwienie realizacji założonych przez spółkę celów, w tym „ucywilizowanie”
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polskiego rynku handlu rybami, co powinno przyczynić się do rozwoju pomorskiego
rybołówstwa. Dzięki posiadaniu większościowego pakietu udziałów w spółce, samorząd
województwa ma możliwość wpływania na zasady funkcjonowania rynku rybnego w regionie,
realizując wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego zadanie unowocześniania
i pobudzania aktywności pomorskiej gospodarki. W wyniku realizacji Kontraktu Wojewódzkiego
2001–2003 Samorząd Województwa Pomorskiego objął w spółce udziały o wartości 6,6 mln
PLN. Umożliwiło to zakończenie budowy i sfinansowanie działań związanych z uruchomieniem
aukcji. W ramach przedsięwzięcia zbudowano obiekt o powierzchni użytkowej 2.394,88 m²
(część socjalno-administracyjna, hala aukcyjna, komory załadowcze i wyładowcze, hala
wytwornicy lodu, instalacja CO i kotłownia oraz przyłącza), parkingi o powierzchni 1.824,92
m², nabrzeże 1.455 m², chodniki i tereny zielone 1.495,1 m². Stworzono elektroniczny system
wspierania logistyki transportowej i dystrybucji ryb. Aukcja od strony kanału portowego posiada
stumetrowy pas nabrzeża przeznaczony jedynie do wyładunku ryb, a nie postoju kutrów. Od
strony południowej przyjmowana jest ryba z innych portów – z transportu kołowego. Strona
północna aukcji z dużym miejscem manewrowym jest częścią spedycyjną.
Realizując zapisy Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Pomorskiego na rok
2004, w dniu 22 września 2004 roku Samorząd Województwa Pomorskiego objął nowe udziały
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki o wartości 1,2 mln PLN. Dofinansowanie
przyczyniło się do zakupu i zainstalowania w Aukcji Rybnej systemu elektronicznego,
umożliwiającego bezpośrednie uczestniczenie w sesjach aukcyjnych klientów z Polski i zagranicy.

Foto 5, 6. Pilotażowa Aukcja Rybna w Ustce
Źródło: Aukcja Rybna w Ustce

Priorytet 3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wzmacniającej
konkurencyjność i spójność Pomorza
Zadanie 1. Budowa mostu przez Wisłę w okolicach Kwidzyna
Celem inwestycji jest połączenie stałą przeprawą mostową wschodniego i zachodniego
brzegu Wisły w rejonie miasta Kwidzyna. Most umożliwić ma połączenie powiatu kwidzyńskiego
i terenów sąsiednich z drogą krajową nr 1. W przyszłości rozwiązanie to gwarantuje połączenie
z autostradą A1 w węźle „Kopytkowo” oraz poprowadzenie planowanej obwodnicy Kwidzyna.
Most poprawi integrację gospodarczą obszarów położonych po prawej stronie Wisły z pozostałą
częścią województwa, umożliwi dalszy rozwój terenów na wschodnim brzegu Wisły oraz ułatwi
dostęp do miejsc pracy mieszkańcom gminy Gniew objętej strukturalnym bezrobociem.
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Foto 7. Wizualizacja mostu przez Wisłę w okolicach Kwidzyna
Źródło: Departament Komunikacji Społecznej

W ramach kontraktu wykonano prace przygotowawcze do budowy mostu przez Wisłę
w okolicach Kwidzyna – przygotowano dokumentację projektową dla mostu. Ponadto w ramach
realizacji inwestycji zmodernizowano kolidujący z przyszłą trasą odcinek drogi powiatowej
o długości 555 m oraz dokonano wykupu gruntów o powierzchni ponad 70 ha.
Zadanie 2. Modernizacja dróg wojewódzkich nr 231 i 232 łączących most k. Kwidzyna
z węzłem Kopytkowo (A1)
Modernizacja dróg wojewódzkich łączących przyszły most w rejonie Kwidzyna z węzłem
„Kopytkowo”, przewidzianym na autostradzie A1, ma bezpośredni związek z budową mostu
przez Wisłę. Drogi 231 i 232 stanowić będą dojazd do mostu przez Wisłę od istniejącej drogi
krajowej nr 1 i przyszłej autostrady A1. W roku 2001, z uwagi na opóźnienie procedur
przetargowych, dokonano alokacji części środków z tego zadania na realizację innych zadań.
Inwestycja została zrealizowana w roku 2002.
Zadanie 3. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 216 Reda–Władysławowo–Hel
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 216 jest zadaniem wieloletnim. Ma na celu
zwiększenie przepustowości drogi prowadzącej na obszar o dużym potencjale turystycznym
(Półwysep Helski). Z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu, dochodzące w sezonie do 11.000
pojazdów na dobę, w ramach kontraktu przewidziano zwiększenie przepustowości drogi,
a w szczególności: budowę utwardzonego pobocza na odcinku Reda – Władysławowo,
przebudowę skrzyżowań w miejscowościach: Sławotówko, Celbowo, Rekowo, Puck, Gnieżdżewo
i Władysławowo, modernizację wylotów z Redy i Władysławowa o długości 14,7 km; budowę
urządzeń bezpieczeństwa ruchu, tj. chodników, zatok autobusowych, przejść dla pieszych
z sygnalizacją świetlną, miejsc postoju samochodów, budowę ścieżek rowerowych na odcinku
Władysławowo – Hel. Wykonane zostały:
−

modernizacja drogi w m. Władysławowo – ul. Gdańska na długości 1,2 km;

−

modernizacja drogi na długości 4,2 km – odcinek Chałupy–Kuźnica;

−

przebudowa skrzyżowania drogi z ul. Żarnowiecką w m. Puck na długości 1,1 km;

−

modernizacja drogi na odcinku Celbowo–Puck, z przebudową skrzyżowania dróg
wojewódzkich nr 216 i nr 213 w m. Celbowo długości 3,8 km;
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−

modernizacja drogi na odcinku Reda–Rekowo o długości 3,2 km, łącznie ze skrzyżowaniem
Rekowo Górne;

−

przebudowa ronda we Władysławowie;

−

modernizacja ul. Helskiej w Kuźnicy na długości 1,4 km;

−

przebudowa drogi na odcinku Rekowo Górne–Widlino na długości 0,6 km.

W ramach dalszych prac nad modernizacją drogi planuje się w latach 2005–2007
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006:
−
−
−
−

modernizację dróg powiatowych nr 1506G i 1507G o długości 10,9 km, odcinek Jastrzębia
Góra–Swarzewo; koszt 25,7 mln zł;
modernizację drogi wojewódzkiej nr 216 na długości 4,2 km, na odcinku Puck–Swarzewo;
koszt 19,9 mln zł;
budowę ronda w Pucku z modernizacją 1,3 km drogi; koszt 5,3 mln zł;
przebudowę drogi wojewódzkiej nr 216 na odcinku Widlino–Celbowo na długości 3,79 km;
koszt 17,9 mln zł.

Foto 8, 9. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 216
Źródło: Departament Komunikacji Społecznej UMWP

Zadanie 4. Budowa małej obwodnicy Człuchowa
Budowa zrealizowana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2001–2002 w celu
zmniejszenia ruchu miejscowego i tranzytowego w ciągu drogi krajowej nr 22.

Foto 10, 11. Mała obwodnica w Człuchowie
Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Droga ta przechodziła przez kręte ulice Człuchowa i zachodziła pilna potrzeba
skierowania ruchu pojazdów omijając centrum miasta. Konieczna była przebudowa niektórych
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ulic, które utworzyły nowy ciąg komunikacyjny, tzw. „Małą Obwodnicę Człuchowa”. W wyniku
realizacji inwestycji powstał odcinek drogi o długości około 1,5 km.
Zadanie 5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba–Warlubie
Zadanie realizowane ze środków PHARE SSG 2002 i Kontraktu wojewódzkiego 2001–
2003, składało się z dwóch elementów:
a) budowa dwupoziomowego skrzyżowania z linią PKP wraz z dojazdami w Lęborku –
rozpoczęta w 2004 roku miała na celu poprawę rozwiązań komunikacyjnych w obrębie
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba–Kościerzyna–Warlubie z linią PKP Gdańsk
– Stargard Szczeciński w Lęborku. Przedsięwzięcie objęło budowę: przejścia drogowego
pod torami PKP i ulicą Dworcową, chodników i ścieżki rowerowej, wiaduktu kolejowego
nad tunelem w ciągu drogi wojewódzkiej, wiaduktu w ciągu ul. Dworcowej, kładki dla
pieszych. Inwestycja została zakończona w grudniu 2005 roku;
b) modernizacja układu drogowego – zakres inwestycji obejmował przebudowę skrzyżowań
z Aleją Niepodległości w Lęborku oraz w miejscowościach: Nowa Wieś Lęborska, Osowo
Lęborskie, Sierakowie, Puzdrowo, Klukowa Huta. Prace dotyczyły wzmocnienia konstrukcji
nawierzchni, poszerzenia nawierzchni w miejscach niebezpiecznych, modernizacji przejść
skrzyżowań z liniami kolejowymi, poprawy bezpieczeństwa przejść pieszych przez jezdnie.
Wykonano:
−

przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej w Osowie Lęborskim;

−

warstwę ścieralną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 w Osowie Lęborskim;

−

przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 214 Nowa Wieś Lęborska Wicko;

Zadanie 6. Oczyszczalnia ścieków Płonia-Wschód w Gdańsku

Foto 12. Oczyszczalnia ścieków „Wschód” w Gdańsku
Źródło: www.sng.com.pl

Inwestycja zrealizowana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2001–2002, objęła
wymianę pomp w przepompowni Bogatka, budowę rurociągu tłocznego w części lądowej z
przejściem pod Martwą Wisłą, budowę rurociągu grawitacyjnego w głąb Zatoki Gdańskiej wraz
z dyfuzorami. Dzięki realizacji inwestycji, ścieki z Gdańska, Sopotu, Pruszcza Gdańskiego,
Żukowa i Kolbud są obecnie oczyszczane w stopniu nieprzekraczającym norm UE, w sposób
zapewniający całkowite bezpieczeństwo sanitarne zarówno wodom morskim, jak i sąsiednim
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plażom. Rozbudowa oczyszczalni ścieków miała znaczenie ponadregionalne. Jest największą
inwestycją w ochronie środowiska realizowaną w Polsce Północnej.
Zadanie 7. Odbudowa i modernizacja falochronów, pirsów i nabrzeży w Porcie Rybackim Hel
Inwestycja realizowana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2001–2002. Port ma
bardzo korzystne położenie względem łowisk, jest portem niezamarzającym, pełnoprawnym
morskim przejściem granicznym, ma poważne znaczenie dla ruchu pasażerskiego. Jednocześnie
ma istotne znaczenie dla całego Półwyspu Helskiego, gdyż jest jednym z podstawowych
podmiotów gospodarczych w gminie Hel i powiecie puckim. Jego prawidłowe funkcjonowanie
uzależnione jest od dobrego stanu technicznego budowli hydrotechnicznych.

Foto 13. Port w Helu – zmodernizowane pirsy
Źródło: Departament Komunikacji Społecznej UMWP

W drugiej połowie lat 90. został odbudowany falochron południowy oraz zachodni
wraz z Pirsem Rybackim. Projekt polegał na budowie pirsu wewnętrznego, warunkującego
powstanie basenu jachtowego. Remontu i odbudowy wymagały także nabrzeża: wyładunkowe,
wyposażeniowe i remontowe oraz zagrożony katastrofą budowlaną Pirs Kaszubski. Dzięki
realizacji inwestycji Port Rybacki Hel stał się portem całkowicie zmodernizowanym i bezpiecznym,
służącym do celów handlowych i pasażerskich oraz jako port schronienia dla jachtów pełnomorskich.
Zadanie 8. Budowa szpitala rejonowego w Chojnicach

Foto 14, 15. Szpital w Chojnicach
Źródło: opracowanie na podstawie www.szpital.chojnice.pl

Budowa była kontynuacją wieloletnich inwestycji planu centralnego w zakresie
ochrony zdrowia, niezbędna dla likwidacji tzw. gorących miejsc i problemów w zakresie usług
medycznych, spotęgowanych przez zły stan techniczny obiektów i pomieszczeń szpitalnych,
które nie odpowiadały obowiązującym wymogom. Inwestycja zrealizowana w ramach Kontraktu
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Wojewódzkiego 2001–2003 polegała na dokończeniu robót budowlano-montażowych oraz
wyposażeniu obiektów szpitalnych i zaplecza technicznego. W efekcie w roku 2004 obiekt
oddano do użytku: udostępniono 318 łóżek, 5 stanowisk stacji dializ, 5 sal operacyjnych oraz
uruchomiono 3 specjalności i 2 oddziały. Szpital obsługuje gminy: Chojnice miasto, Chojnice –
gmina, miasto i gminę Czersk i Brusy.
Zadanie 9. Szpital wojewódzki w budowie w Słupsku
Zadanie wynika z kontynuacji wieloletnich inwestycji planu centralnego w zakresie
ochrony zdrowia i jest niezbędne do likwidacji problemów z zakresu usług medycznych,
spotęgowanych przez zły stan techniczny obiektów i pomieszczeń szpitalnych, które nie spełniają
obowiązujących wymogów sanitarno-technicznych.
Inwestycja realizowana jest od 1986 roku. Od 1994 roku zadanie wprowadzono na listę
inwestycji centralnych a od 2001 roku realizowane jest w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
Użytkownikiem noworealizowanego szpitala będzie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Korczaka w Słupsku, prowadzący działalność medyczną w kilku budynkach rozrzuconych
w mieście, co powoduje znaczne dodatkowe koszty funkcjonowania. Stan techniczny budynków,
poza obiektami w Ustce, uniemożliwia ich dostosowanie do obowiązujących wymogów
sanitarno-technicznych dla pomieszczeń i budynków zakładów opieki zdrowotnej. Program
realizacji inwestycji uwzględnia aktualną sytuację w zakresie potrzeb zdrowotnych i w dostępie
do świadczeń zdrowotnych w regionie byłego województwa słupskiego. Po zakończeniu
inwestycji Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka dysponować będzie 519 łóżkami
oraz 109 łóżkami w Ustce, co w pełni zabezpieczy świadczenia zdrowotne stacjonarne, również
specjalistyczne dla rejonu Słupska. Do końca 2004 roku poniesione nakłady finansowe wyniosły
106,0 mln zł, z czego w latach 2001–2004 zrealizowano kwotę 47,0 mln zł.
Dotychczas uzyskane efekty rzeczowo-finansowe to: dwa hotele pielęgniarskie na 120
mieszkań; pralnia, spalarnia odpadów medycznych; zakład anatomii patologicznej; kuchnia;
kotłownia gazowo-olejowa z przyłączem do miejskiej sieci cieplnej; centralna sterylizatornia.
Wykonane obiekty przekazano do funkcjonowania w strukturach Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku. Nakłady finansowe niezbędne do zakończenia
inwestycji szacowane są na kwotę ok. 160,0 mln zł.
Zadanie 10. Budowa gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego
Powstające w Gdańsku Centrum, siedziba Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, jest jedną
z największych inwestycji prowadzonych w dziedzinie kultury, która przyczynia się do rozwoju
funkcji metropolitalnych w Gdańsku. W adaptowanym na potrzeby Centrum obiekcie po byłej
elektrowni „Ołowianka” odbywać się będą – oprócz koncertów symfonicznych i kameralnych z
udziałem najwybitniejszych światowych wykonawców – inne wydarzenia kulturalne, pokazy
mody, kongresy, targi i konferencje naukowe.
W ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2001–2003 realizowana była budowa stanu
surowego Centrum (segment A-C) oraz budowa wraz z aranżacją Hotelu Królewskiego (segment D)
i części biurowej (segment B).
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Foto 16, 17. Centrum Muzyczno-Kongresowe na Ołowiance w Gdańsku
Źródło: Departament Komunikacji Społecznej UMWP

Na powstające Centrum o powierzchni 5.300 m², składa się m.in.: wielofunkcyjna sala
koncertowo-kongresowa na 1100 miejsc z pełnym wyposażeniem audiowizualnym, zaplecze do
obsługi imprez, sala kameralna na 200 miejsc, parking, hotel i restauracja. W roku 2005
kontynuowano realizację zadania: adaptacja i wyposażenie GCM-K – Etap II, ze środków
Kontraktu Wojewódzkiego 2005, budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego, Ministerstwa
Kultury. Pozyskano również dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (ZPORR). Obecnie
trwają prace wewnątrz obiektu, aranżacja i wyposażenie sali koncertowej i foyer. Dodatkowo
foyer I piętra zaopatrzone jest w bufet przeznaczony do obsługi widzów w trakcie antraktu,
przerw kongresowych i wernisaży. Foyer I piętra od strony Motławy połączone jest pomostem
z tarasem Filharmonii z widokiem na starą część Gdańska, gdzie w sezonie letnim odbywać się
będą koncerty na wolnym powietrzu. Całkowita powierzchnia użytkowa Centrum (segmenty
A-C z wyłączeniem Hotelu Królewskiego i segmentu B) zgodnie z projektem wynosi 9.885 m²;
powierzchnia działki Centrum to 22.815 m².
Obecnie Polska Filharmonia Bałtycka posiada już niezbędne do funkcjonowania
instytucji zaplecze administracyjno-socjalne, garderoby, 6 sal ćwiczeń dla orkiestry, pomieszczenia
dla solistów i wykonawców oraz sale prasową. W perspektywie powstanie również profesjonalne
studio nagrań z wyposażeniem porównywalnym do Studia im. Witolda Lutosławskiego
w Warszawie. Sala koncertowa Polskiej Filharmonii Bałtyckiej to równocześnie sala kongresowa
mogąca pomieścić blisko 1200 osób. Dla potrzeb międzynarodowych kongresów, konferencji,
zjazdów oraz sympozjów powstaną również dwie sale konferencyjne na 200 i 160 miejsc,
wspomagane najnowocześniejszą techniką komunikacji medialnej.
Zadanie 11. Salon wystawienniczy Muzeum Narodowego „Zielona Brama”
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego 2001–2002.
Przedsięwzięcie wiązało się z odrestaurowaniem zabytku Zielona Brama i przywróceniem
funkcji wystawienniczej, jaką obiekt pełnił przed II wojną światową. W obiekcie zostały
wymienione wszystkie instalacje (c.o., wodno-kanalizacyjne, elektryczne); wyremontowano
poszczególne kondygnacje, tak aby przywrócić ich wygląd pierwotny; wymieniono okna, figury
oraz elewacje zewnętrzne. Położona została izolacja piwnic, która zabezpiecza budynek przed
nasiąkaniem wodą z Motławy. W obiekcie od 2003 odbywają się cyklicznie wystawy. Obecnie
obiekt znajduje się w gestii Muzeum Narodowego w Gdańsku, a poza funkcjami muzealnymi
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jest w nim ulokowany Instytut Lecha Wałęsy oraz pomieszczenia reprezentacyjne Urzędu
Marszałkowskiego.

Foto 18. Salon wystawienniczy Muzeum Narodowego „Zielona Brama” w Gdańsku
Źródło: Departament Komunikacji Społecznej UMWP

Zadanie 12. Budowa ul. Grunwaldzkiej w Słupsku (dojazd do Słupskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej)
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego 2001–2002.
Na projekt składały się: roboty rozbiórkowe, geodezyjne i przygotowawcze, kanalizacja deszczowa
wraz z przykanalikami, oświetlenie uliczne, roboty ziemne, roboty drogowe (pow. 4.259,3 m²) –
nawierzchnia bitumiczna z wjazdami do posesji i chodnikami, oznakowanie. Inwestycja została
oddana do użytku w roku 2002.
Zadanie 13. Budowa centrum traumatologicznego w Gdańsku
Właściwa nazwa inwestycji to „Centrum Traumatologiczne w Gdańsku”, co wynika
z nazwy ujętej w ustawach budżetowych państwa od 1997 roku, kiedy została wprowadzona na
listę inwestycji zwanych wówczas centralnymi. Inwestycja od 2001 roku realizowana jest
z dotacji budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
Celem głównym realizacji zadania jest utworzenie ośrodka ratunkowego na poziomie
wojewódzkim w celu kompleksowego, bezpiecznego ratowania zdrowia i życia pacjentów w
zakresie urazów narządu ruchu, traumatologii wielonarządowej, w tym również neurotraumatologii
dorosłych i dzieci. Inwestycja jest istotna dla całej aglomeracji Trójmiasta z uwagi na
zlokalizowane w nim duże zakłady i przedsiębiorstwa, stanowiące potencjalnie duże zagrożenie
wypadkowe, m.in. rafineria, porty, stocznie, lotnisko, budowa autostrady. Program przewiduje
budowę nowego obiektu oraz modernizację istniejących obiektów szpitalnych Wojewódzkiego
Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku, stanowiącego ze względu na wysokospecjalistyczną
kadrę medyczną, bardzo dobre wyposażenie diagnostyczne i dogodną lokalizację (centrum
miasta) – bazę dla Centrum. W 2004 roku w ramach zadania zrealizowano I etap wyposażenia
medycznego dla nowoutworzonego oddziału neurochirurgii, który od 2005 roku rozpoczął
działalność medyczną. Nakłady finansowe niezbędne do zrealizowania zaktualizowanego
programu medycznego szacowane są na kwotę ok. 60,0 mln zł.
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Priorytet IV. Poprawa infrastruktury obszarów wiejskich
województwa pomorskiego
Zadanie 1. Realizacja inwestycji poprawiających stan środowiska i bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego
a) inwestycje poprawiające stan środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego –
w latach 2001–2003 zrealizowano 26 projektów z zakresu kanalizacji sanitarnej (236 km):
− w m. Głobino (gm. Słupsk) zbudowano kanalizację sanitarną w celu ochrony wód
zlewni rzeki Wierzycy;
− zbudowano kanalizację sanitarną o długości 20 km dla sołectw w okolicach Gniewa,
dla ochrony wód zlewni Morza Bałtyckiego;
− w m. Suchorze (gm. Trzebielino) wykonano kanalizację sanitarną odprowadzającą
ścieki do istniejącej oczyszczalni we wsi Zielin, przyczyniając się do ochrony wód rzeki
Wieprzy;
− na terenie gminy Stegna wybudowano ponad 14 km sieci kanalizacji sanitarnej
i przyłączono ją do oczyszczalni ścieków w Stegnie. Inwestycja przyczyniła się do ochrony
wód zlewni Zalewu Wiślanego;
− zmodernizowano oczyszczalnie ścieków oraz zbudowano kanalizację sanitarną o długości
40 km na terenie miasta i gminy Miastko w obrębie Węgorzynko;
− zbudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 623 m i deszczowej o długości
524,5 m w Człuchowie i przyłączono je do oczyszczalni ścieków w Człuchowie (ochrona
wód rzeki Brdy);
− zbudowano kanalizację sanitarną o długości 48,6 km na terenie gminy Brusy i przyłączono
ją do oczyszczalni ścieków w Brusach (ochrona wód rzeki Brdy);
− uregulowano gospodarkę wodno-ściekową w Wejherowie – Zachód, przez budowę
ponad 7,7 km kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Dębogórzu
(ochrona wód Zatoki Puckiej);
− zmodernizowano oczyszczalnie ścieków w Przodkowie i rozbudowano kanalizację
sanitarną o długości 1,55 km (wybudowano kolektory kanalizacji sanitarnej Przodkowo–
Młynek–Kczewo–Tokary–Warzenko, Przodkowo–Kobysewo, Przodkowo–Pomieszyno,
skanalizowano wsie Warzenko, Kobysewo, Pomieszyno), w celu ochrony wód rzeki Raduni;
− zbudowano kanalizację grawitacyjną i tłoczną w miejscowościach Żelistrzewo, Puck,
Kaczuno i Celbówko i przyłączono ją do oczyszczalni ścieków w Swarzewie;
− rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnie ścieków w Sierakowicach, w celu
ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do rzeki Łeby;
−

zmodernizowano oczyszczalnie ścieków w Łebie, w celu ochrony wód Morza Bałtyckiego;

− wybudowano kanalizację sanitarną o długości prawie 3,3 km i przyłączono ją do
oczyszczalni ścieków w gminie Słupsk;
− skanalizowano na terenie gminy Kartuzy wsie: Grzybno, Prokowo, Brodnica Dolna,
Kiełpino oraz wybudowano kolektory sanitarne Prokowo – Kartuzy, system kanalizacyjny
wyposażono w urządzenia do prowadzenia monitoringu pracy systemu;
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− na terenie gminy Somonino wykonano kolektory sanitarne Sławki – Egiertowo, Borcz –
Wyczechowo – Somonino, Hopowo – przysiółek Nowy Dwór – Somonino, skanalizowano
wieś Wyczechowo, fragment wsi Hopowo i Egiertowo;
− zbudowano kanalizację tłoczno-grawitacyjną z pompowniami oraz zlikwidowano
oczyszczalnie ścieków przy Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach, przyczyniając się do
ochrony wód rzeki Nogat.
Zrealizowano także 29 projektów z zakresu uzdatniania wody i sieci wodociągowej
(106,5 km), 4 stacje uzdatniania wody; 2 projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii
(pompa ciepła w Cedrach Wielkich, kotłownia na zrębki w Człuchowie), a także 3 projekty
z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego (odbudowano 6.672 m wałów na Wiśle
oraz zmodernizowano stacje pomp w obszarze Ryki – Marynowy).
b) obiekty małej retencji – budowle piętrzące na wypływach z jezior – w latach 2000–2002
wybudowano 11 budowli podpiętrzających na wypływach z jezior: Dużego, Liniewskiego,
Skrzynki Małe i Skrzynki Duże (gm. Liniewo); Płocice (gm. Lipusz); Zduńskie (gm. Starogard
Gdański); Młosino (gm. Brusy/Uziemiany); Debrzyno (gm. Kościerzyna); Przywłóczno
i Krąg (gm. Stara Kiszewa) i Choczewskiego (gm. Choczewo), które zapewniają stabilizację
bilansu wodnego obszarów zagrożonych powodzią. Ponadto samorządy gminne i administracja
lasów państwowych zrealizowały m.in. następujące inwestycje:
− odbudowano zbiorniki retencyjne na Potoku Oruńskim, wybudowano pięć zbiorników
retencyjnych, zmodernizowano zbiornik retencyjny „Wielkopolska” – Urząd Miejski
w Gdańsku;
− przeprowadzono regulację potoku Źródło Marii wraz ze zbiornikiem retencyjnym
„Krykulec” – Urząd Miejski w Gdyni;
−

odtworzono 89,7 ha jezior, bagien i oczek wodnych – Nadleśnictwo Kaliska;

− wykonano zbiorniki retencyjne o powierzchni lustra wody 30 ha i pojemności
200 tys. m3 – Nadleśnictwo Trzebielino;
c)

modernizacja stacji pomp – projekt współfinansowany ze środków WFOŚiGW oraz
rezerwy celowej budżetu państwa. W latach 2000–2004 zmodernizowano 11 stacji pomp na
terenie powiatów: M. Gdańsk, gdańskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego,
poprawiając zabezpieczenie przeciwpowodziowe.

Foto 19. Stacja pomp Ostrowo – przebudowa pompowni z rozbiórką części istniejącej
Źródło: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
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d) regulacja rzek i kanałów – projekty były współfinansowane ze środków WFOŚiGW oraz
NFOŚiGW. W latach 2000–2004 przeprowadzono regulacje na 149 km rzek i kanałów,
poprawiając zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla mieszkańców na terenie powiatów:
gdańskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, tczewskiego i sztumskiego.
−

Rzeka Cyganówka – uregulowano koryto rzeki w km 0+000÷0+986 w gm. Kwidzyn;

Foto 20. Rzeka Cyganówka (Miłosna) – odbudowa dolnego odcinka koryta rzeki
Źródło: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku

− Kanał Rycerski – odbudowano koryto kanału w km 0+000÷4+080 i wałów w km
0+000÷1+220 w gm. Stary Targ w powiecie sztumskim;
e)

modernizacja wałów przeciwpowodziowych – prowadzona przez Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego, współfinansowana ze środków WFOŚiGW.
W latach 2000–2004 zmodernizowanych zostało 108 km wałów przeciwpowodziowych
przy następujących rzekach:
− Wisła – odbudowano prawy wał przeciwpowodziowy na odcinku Wiślin–Kaniczki
w km 10+200÷15+500 w gm. Sadlinki, powiat kwidzyński;

Foto 21. Wzmacnianie prawego wału rzeki Wisły w km 10+200÷15+500 na odcinku
Wiślin–Kaniczki – uszczelnienie korpusu wału metodą DSM
Źródło: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku

− Wisła – odbudowano lewy wał przeciwpowodziowy na odcinku Steblewo–Giemlice
w km 9+400÷14+300 w gminie Cedry Wielkie i Suchy Dąb, w powiecie gdańskim;
− węzeł wodny rzeki Dzierzgoń–Potok Dąbrówka–Kanał Judycki – odbudowano wały
przeciwpowodziowe i koryta cieków w gminie Dzierzgoń, w powiecie sztumskim;
− Bielawa – odbudowano prawy wał przeciwpowodziowy w km 1+810÷10+090
w gminach Suchy Dąb i Pszczółki w powiecie gdańskim;
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− Motława – odbudowano wały przeciwpowodziowe w km 7+510÷16+980 w powiecie
gdańskim;
− Czarna Łacha – odbudowano wał przeciwpowodziowy lewy w km 0+300÷7+280
i prawy w km 0+000÷7+080 w Gdańsku;
− Martwa Wisła – uporządkowano teren wokół starego wału stanowiącego rezerwę
gruntu na odbudowę wałów w gminie Cedry Wielkie, w powiecie gdańskim;
− Radunia – odbudowano wały przeciwpowodziowe lewy w km 0+000÷6+263 i prawy
w km 0+000÷9+546 w Gdańsku i powiecie gdańskim.
Zadanie 2. Wdrożenie programu odnowy wsi pomorskiej
W roku 2001 przeprowadzono w województwie pilotażowy Pomorski Program
Odnowy Wsi. Celem programu była aktywizacja społeczności lokalnej, zwłaszcza na obszarach
problemowych, głównie we wsiach tzw. popegeerowskich. Samorząd województwa chciał
poznać „oddolną” zdolność struktur społecznych do odnowy; zasadniczą rolę we wdrażaniu
pilotażu przeznaczono dla gmin. Do ogłoszonego przez Zarząd Województwa konkursu
przystąpiły 24 gminy, które zgłosiły 33 projekty. Wybrano 9 wsi z 8 gmin: Cewice, Czersk,
Debrzno, Dębnica Kaszubska, Miłoradz, Parchowo, Prabuty, Starogard Gdański8, w których
zrealizowano następujące projekty:
−
−
−
−
−
−
−
−

Przebudowa pomieszczeń remizy OSP dla potrzeb żywienia dzieci, w tym dzieci
niepełnosprawnych – Pieski (gm. Cewice);
Festyn inaugurujący odnowę wsi Odry – Odry (gm. Czersk);
Stare Gronowo – wczoraj, dziś i jutro – zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego
na miejsce rekreacji i wypoczynku – Stare Gronowo (gm. Debrzno);
Cudze chwalicie, swego nie znacie – Niepoględzie i Gałęzów (gm. Dębnica Kaszubska);
Likwidacja stawu przeciwpożarowego w centrum wsi – Jamno (gm.Parchowo);
Świetlica wiejska w Trumiejkach – centrum kulturalno oświatowe sołectwa – Trumienki
(gm. Prabuty);
Remont i odnowa świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół jeziora –
Pogorzała Wieś (gm. Miłoradz);
Rewitalizacja zespołu parkowo-dworskiego, zagospodarowanie terenu rekreacyjnowypoczynkowego nad jeziorem Sumińskim – Sumin (gm. Starogard Gdański).

Foto 22. Świetlica wiejska w Ząbinowicach po remoncie
Foto 23. Park rodzinny z kapliczką w Ząbinowicach
Źródło: Biuro Sektorowego Programu Operacyjnego w Słupsku
8

Pomorski Program Odnowy Wsi, Doświadczenia gmin w latach 2001–2003, UMWP, Gdańsk 2004.
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Wypracowana metoda i zdobyte doświadczenie wykorzystane zostały w latach
kolejnych do rozszerzenia programu (II edycja PPOW) oraz wsparcia technicznego i finansowego
lokalnych programów rozwoju, określonych przez wspólnoty lokalne. Program Odnowy Wsi
został wpisany do kontraktu wojewódzkiego 2002–2003 z kwotą 4,77 mln zł. W wyniku
konkursu do udziału w Programie zakwalifikowano 95 projektów z wszystkich 16 powiatów
ziemskich województwa.
W ramach programu w roku 2002 wykonano następujące projekty: modernizacja
i wyposażenie świetlic – 35 projektów; poprawa wizerunku wsi (place, zabytki, ścieżki turystyczne,
centra wsi) – 22 projekty; kompleksy sportowo-rekreacyjne – 12; kawiarenki internetowe,
pracownie komputerowe – 6; budowa alejek spacerowych, chodników, parkingów – 6;
zagospodarowanie parków, pałaców – 6, inne – 8.

Foto 24, 25. Realizacje w Skowarczu i Kleszczewku w gminie Pszczółki
Źródło: Biuro Sektorowego Programu Operacyjnego w Słupsku

Podobnie jak w roku 2002, tak i w roku 2003 środki na wsparcie realizacji projektów
znalazły się w kontrakcie wojewódzkim w kwocie 2,2 mln zł; dofinansowano 150 projektów.

Kontrakt Wojewódzki na lata 2001–2003 – lista projektów przyjętych do realizacji
Zadanie 1. Trójkanały – modernizacja lewego przeciwpowodziowego wału Kanału
Śledziowego w km 6+320 do 9+412 (opisane łącznie z zadaniem 2)
Zadanie 2. Trójkanały – modernizacja prawego wału przeciwpowodziowego Kanału
Piaskowego w km 6+440 do 10+020
Kanał Śledziowy i Piaskowy – śluzy przeciwsztormowe – chronią system Trójkanałów
od spiętrzeń sztormowych na Martwej Wiśle. Inwestycja polegała na uszczelnieniu i umocnieniu
korony wałów utwardzonych płytami jombowymi. Całkowity koszt inwestycji wyniósł: dla
Kanału Śledziowego – 1,8 mln PLN, Kanału Piaskowego – 1,7 mln PLN. Obie inwestycje
zostały zrealizowane w roku 20029.
Zadanie 3. Ochrona wód Zatoki Puckiej i Gdańskiej poprzez budowę kompleksowego
systemu kanalizacji sanitarnej – miejscowości Rzucewo, Osłonino i Błądzikowo
Na terenie gminy Puck w latach 2001–2002 w ramach przedsięwzięcia skanalizowano
trzy miejscowości, budując łącznie prawie 17 km. W miejscowościach:

9

Na podstawie informacji Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku.
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−

Błądzikowo (ogółem 4.083,55 m): kanalizacja grawitacyjna 1.070,4 m; kanalizacja tłoczna
3.013,15 m; lokalna przepompownia – 1; oczyszczalni przydomowych – 33;

−

Osłonino (ogółem 6.706,85 m): kanalizacja grawitacyjna 2.975,3 m; kanalizacja tłoczna
3.731,55 m; lokalna przepompownia – 1; oczyszczalni przydomowych – 12;

−

Rzucewo (ogółem 6.193,06 m): kanalizacja grawitacyjna 1.551,83 m; kanalizacja tłoczna
4.641,23 m; lokalna przepompownia – 3, oczyszczalni przydomowych – 6.

Ścieki poprzez system kanalizacji trafiają do oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Koszt
inwestycji wyniósł 3,2 mln PLN.
Zadanie 4. Ochrona bioróżnorodności jeziora Druzno poprzez uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w dopływie rzeki Dzierzgoń – budowa wodociągu
i kanalizacji w Bągarcie
Gmina Dzierzgoń w 1999 roku ukończyła budowę mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków w Dzierzgoniu o przepustowości 2.300 m3/d. Została ona wyposażona
w system odwadniania osadów. Realizując te zadanie stworzono możliwość skanalizowania
wszystkich miejscowości gminy. W roku 2002 zrealizowano: wodociąg Ø110 PCV – 3575 mb;
wodociąg Ø160 PCV – 523 mb; kanalizacja tłoczna Ø75 PE – 100 mb; kanalizacja grawitacyjna
Ø160 – 2.638 mb; kanalizacja grawitacyjna Ø200 – 1.863 mb.
Efektem jest:
−

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w ilości około 90 m3/d z miejscowości Bągart, która
liczy 544 mieszkańców;

−

następuje redukcja zanieczyszczeń BZT5 z 264 mg O2/dm3 w ściekach stałych do 6,95 mg
O2/dm3 w oczyszczonym;

−

wzrost dopływu ścieków z 1.380 m3/d przed realizacją do 1.470 m3/d po włączeniu Bągartu;

−

likwidacja 50 zbiorników bezodpływowych – szamba.

Zadanie 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ustka
Inwestycja wykonana w latach 1998–2002 umożliwiła skanalizowanie 15 miejscowości:
Bałamontek, Wytowno, Gąbino, Osieki, Dębina, Objazda, Machowinko, Dominek, Przewłoka
Wieś, Duninowo, Wodnica, Charnowo, Niestkowo, Grabno, Zimowiska. Łącznie wybudowano:
46 km kanalizacji grawitacyjnej, 35 km kolektorów sanitarnych tłocznych i 35 przepompowni
ścieków. Koszt inwestycji 18,3 mln PLN.

2.2. Zadania inwestycyjne zapisane w Programie Operacyjnym Województwa
Pomorskiego PHARE 2002 i 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza
Program operacyjny został przyjęty Uchwałą nr 535/XXXIX/02 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 18 lutego 2002 r.
Program Phare SSG służył rozwinięciu zdolności Polski do przygotowania i wdrażania
programów operacyjnych współfinansowanych przez fundusze strukturalne w ramach Celu 1.
polityki regionalnej UE. Program realizowano w edycjach: 2000, 2001, 2002 i 2003.
Generalnymi kierunkami przeznaczenia środków w ramach programu były:
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infrastruktury

warunkującej

prowadzenie

1.

rozbudowa i modernizacja
gospodarczej (INFRA),

2.

wsparcie sektora produkcyjnego – małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP),

3.

wsparcie rozwoju zasobów ludzkich (RZL).

działalności

Działania polegały na zmniejszaniu różnic pomiędzy poszczególnymi regionami, podnosząc ich
konkurencyjność. W edycji 2002–2003 województwo pomorskie mogło wziąć udział realizując
wszystkie trzy komponenty programu. Łączna alokacja środków z programu Phare SSG w latach
2002–2003 w Polsce wyniosła około 340 mln euro, w tym dla województwa pomorskiego
przedstawiała się następująco:
1.

Phare 2002 SSG – 7,26 mln euro;

2.

Phare 2003 SSG – 4,90 mln euro.

2.2.1. PHARE 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza
Wielkość GRANTU z UE
Wielkość współfinansowania
w tym: środki własne województwa
środki własne gmin

7 262 314,75 Euro
3 085 554,39 Euro
726 540,27 Euro
2 359 014,12 Euro

W ramach programu PHARE 2002 SSG w województwie pomorskim zrealizowane lub
realizowane są następujące projekty infrastrukturalne (Rys. IX.1.):

1. Poprawienie atrakcyjności inwestycyjnej w Lęborku
Inwestycja polegała na budowie dwupoziomowego bezkolizyjnego skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 214 z linią PKP Gdańsk–Szczecin, co ułatwiło dostęp do 160 ha istniejących
terenów inwestycyjnych oraz przewiduje udostępnienie 80 ha nowych terenów inwestycyjnych.
Wielkość projektu
Dofinansowanie z programu Phare
Środki krajowe
w tym: środki własne województwa
środki własne gmin

3 076 075,27 Euro
2 090 000,00 Euro
726 540,27 Euro
259 535,01 Euro

Działania wykonane dla całego projektu:
Inwestycja rozpoczęta w 2004 roku miała na celu poprawę rozwiązań komunikacyjnych
w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba–Kościerzyna–Warlubie z linią PKP
Gdańsk–Stargard Szczeciński w Lęborku. Przedsięwzięcie objęło budowę: przejścia drogowego
pod torami PKP i ulicą Dworcową, chodników i ścieżki rowerowej; wiaduktu kolejowego nad
tunelem w ciągu drogi wojewódzkiej; wiaduktu w ciągu ul. Dworcowej; kładki dla pieszych.
Inwestycja została zakończona w grudniu 2005 roku.

304

Ocena realizacji inwestycji

Foto 26. Tunel w Lęborku
Źródło: Departament Komunikacji Społecznej UMWP

2. Poprawienie atrakcyjności inwestycyjnej Słupska
Projekt dotyczył przebudowy i modernizacji ul. Poznańskiej w Słupsku, w ciągu drogi
krajowej nr 21, o długości 1,16 km. Realizacja inwestycji doprowadziła do zwiększenia
dostępności do istniejących terenów inwestycyjnych w Słupsku (na których prosperuje 500 firm
zatrudniających 5.800 osób) oraz udostępnienia 12 ha nowych terenów inwestycyjnych.
Wielkość projektu
Dofinansowanie z programu Phare
Środki krajowe:
w tym: środki własne województwa
środki własne gmin

2 071 931,82 Euro
1 472 314,75 Euro
0,00 Euro
599 617,07 Euro

Działania wykonane dla całego projektu:
Umowę na wykonanie inwestycji podpisano w kwietniu 2004 roku z przedsiębiorstwem
SKANSKA S.A. w Warszawie, Oddział GPRD w Gdańsku. W ramach inwestycji:
−

przebudowano i zmodernizowano do standardu drogi klasy G1/4 i drogi G2/2 na długości
1,16 km ul. Poznańską w Słupsku, biegnącą wzdłuż drogi krajowej nr 21 od ul. Lutosławskiego
do ul. Poprzecznej;

−

zmodernizowano jezdnię północną;

−

zbudowano nową jezdnię południową;

−

zbudowano ronda o wewnętrznym promieniu 11 m i zewnętrznym 21 m w kierunku
ul. Koszalińskiej; rondo o wewnętrznym promieniu 6 m i zewnętrznym 18 m na ulicy
Poprzecznej;

−

zbudowano przejścia dla pieszych, chodniki, oświetlenie i odwodnienie oraz zatoki autobusowe.
Inwestycja została zrealizowana w roku 2005.

3. Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej
Projekt dotyczył modernizacji portów jachtowych w Gdyni, Helu i Jastarni oraz
budowy w gminach Zatoki Puckiej i Półwyspu Helskiego 7 przystani – pomostów, 6 punktów
informacji turystycznej oraz adaptacji 9 fortyfikacji wojennych dla potrzeb zwiedzających.
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Wielkość projektu
Dofinansowanie z programu Phare
Środki krajowe:
w tym: środki własne województwa
środki własne gmin

5 199 862,04 Euro
3 700 000,00 Euro
0,00 Euro
1 499 862,04 Euro

Działania wykonane dla całego projektu:
W listopadzie 2004 roku została podpisana umowa z wykonawcą – Konsorcjum
Polnord-Navimor.
Działania wchodzące w zakres projektu obejmują:
Gdynia
− przebudowę Nabrzeża Młodych Żeglarzy – długość 72,4 m; przebudowę Nabrzeża
Beniowskiego, długość 243,6 m; budowę rampy do wodowania jednostek z przyczep
podłodziowych – szt.1; budowę ruchomej pochylni do obsługi małych łodzi mieczowych –
3 szt.; budowę urządzenia do odbioru ścieków z jednostek pływających objętych konwencją
MARPOL; punktu odbioru toalet chemicznych, śmieci z segregacją; budowę masztów
sygnalizacyjnych oraz wykonanie systemu telewizji przemysłowej;
Kosakowo – Rewa
− budowę żelbetowych przyczółków lądowych w odległości ok. 4 m od linii wodnej,
pomostów stałych o konstrukcji drewnianej; pomostów pływających o długości 30,0 m;
budynku punktu informacji turystycznej wraz z infrastrukturą techniczną;
Puck – Osłonino
− budowę przystani dla łodzi – żelbetowego pomostu stałego o długości 26,2 m (na 12 palach
stalowych); pomostu pływającego o długości 31,7 m; żelbetowych przyczółków lądowych
w odległości ok. 10 m od linii wodnej; pochylni do wciągania segmentów pływających na
ląd oraz trapu zejściowego – łączącego pomost stały z pływającym;
Puck – Rzucewo:
− budowę przystani dla łodzi – żelbetowego pomostu stałego o długości 26,2 m (na
12 palach); pomostu pływającego długości 36,2 m oraz punktu informacji turystycznej
w Swarzewie;
− adaptację istniejącego budynku z lat 20. XX w. na budynek administracyjny. Budynek
gospodarczy będzie pełnić funkcje uzupełniające: zespół sanitarny z prysznicami, kuchnią
do przygotowywania posiłków przez turystów;
− budowę przystani dla łodzi – żelbetowego pomostu stałego o długości 26,2 m (na 12 palach);
pomostu pływającego długości 31,66 m.; żelbetowego przyczółka lądowego w odległości
ok. 10 m od linii wodnej; pochylni do wciągania segmentów pływających na ląd oraz trapu
zejściowego łączącego pomost stały z pomostem pływającym;
Puck:
− adaptacja istniejącego budynku bosmanatu na stację turystyczną, w której znajdować się
będzie: kuchnia, toalety, natryski oraz 2 pomieszczenia sanitarne;
− budowa pomostu pływającego w rejonie portu rybackiego; podestu dojściowego o długości
3,75 m i szerokości 2,50 m (konstrukcja stalowa z pokładem z sosnowych desek); pomostu
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pływającego o długości 100,0 m oraz trapu zejściowego łączącego pomost stały z pomostem
pływającym;

Foto 27. Przystań jachtowa w Pucku
Źródło: Departament Komunikacji Społecznej UMWP

Władysławowo:
− przebudowa istniejącego szaletu publicznego na Punkt Informacji Turystycznej z zapleczem
sanitarnym w Chałupach;
− budowa przystani dla łodzi w Chałupach – żelbetowy pomost stały o długości 28,3 m,
pomost pływający o długości 67,9 m, szerokości 3,0 m; przyczółek lądowy na istniejącym
umocnieniu brzegu, trap zejściowy łączący pomost stały z pływającym oraz zamontowanie
boi cumowniczych (2 szt.) umożliwiających cumowanie łodzi prostopadle do pomostu
pływającego;
Jastarnia:
− budowa stacji turystycznej (punkt informacji, zaplecze higieniczno-sanitarne, kuchnia,
wypożyczalnia sprzętu turystycznego z małym warsztatem naprawczym) w Kuźnicach;
− budowa pomostu cumowniczego z przyczółkiem w Kuźnicach – żelbetowy przyczółek lądowy
w odległości 4 m od linii wodnej; pomostu stałego o konstrukcji drewnianej; pomostu
pływającego o długości 32 m; pomostu stałego połączonego z pływającym za pomocą
ruchomego trapu;
− zagospodarowanie dla celów turystycznych polskich fortyfikacji z 1939 r. w Jastarni;
− budowa głównego pomostu cumowniczo-spacerowego o długości 113,7 m; pomost z tarcicy
iglastej; pomost dolny o długości 48 m; pomost pływający o długości 24 m;
− budowa w Jastarni pomostu cumowniczego w porcie;
Hel:
− adaptacja dla potrzeb zwiedzających Zespołu Fortyfikacji Poniemieckich baterii dział 406
mm Schlezwig-Holstein, stanowiska działa B2, wieża dalmierza;
− budowa obiektu zaplecza socjalnego w punkcie informacji turystycznej dla Basenu Jachtowego
Portu w Helu w sąsiedztwie falochronu zachodniego (punkt informacji, zaplecze sanitarnohigieniczne, magazynek bosmański, dyżurka bosmana basenu jachtowego, hol z szatnią,
zespoły łazienkowe, kawiarnia z bufetem, hol ekspozycyjny, sala wielofunkcyjna);
− modernizacja stanowiska cumowniczego dla łodzi w Basenie Jachtowym w Porcie Rybackim
Hel. Istniejące nabrzeże jachtowe o długości 24,5 m zostanie przystosowane do cumowania
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7 jachtów o długości do 6 m. Przy falochronie Zachodnim przewiduje się utworzenie
6 stanowisk cumowniczych dla jachtów o długości do 8 m.
Realizacja inwestycji została zakończona w grudniu 2005 roku.

2.2.2. PHARE 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza
Wielkość GRANTU z UE
Wielkość współfinansowania
w tym:
środki własne województwa
środki własne gmin
środki własne powiatu

4 900 000,00 Euro
3 594 509,64 Euro
1 232 690,42 Euro
828 664,80 Euro
1 533 154,42 Euro

W ramach programu PHARE 2003 SSG w województwie pomorskim realizowane są następujące
projekty infrastrukturalne (Rys. IX.1.):

1. Wzmocnienie konkurencyjności regionu pomorskiego poprzez rozwój
innowacji i technologii dla przedsiębiorczości – Pomorski Park Technologiczny

Foto 28. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni
Źródło: opracowanie na podstawie PPN-T w Gdyni

Projekt zakłada przebudowę obiektów po byłej Zajezdni Autobusowej w Gdyni pod
kątem ich docelowego wykorzystania jako specjalistyczne, dobrze wyposażone zaplecze do
prowadzenia działalności gospodarczej, w tym produkcyjnej, przewidującej preferencyjne
warunki najmu pomieszczeń i sprzętu, dzierżawy gruntów lub pomieszczeń oraz preferencyjne
warunki prawne (w tym podatkowe) do prowadzenia działalności gospodarczej.
Wielkość projektu
Dofinansowanie z programu Phare
Środki krajowe:
w tym: środki własne województwa
środki własne gmin

4 033 154,42 Euro
2 500 000 Euro
0,00 Euro
1 533 154,42 Euro

Działania wykonane dla całego projektu:
W październiku 2004 roku rozpoczęto roboty budowlane. Od początku realizacji
wykonano: roboty rozbiórkowe na całym terenie, roboty w zakresie architektury i konstrukcji,
instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych, instalacji elektrycznych, zagospodarowanie
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terenu (drogi i zieleń), roboty pomiarowe. Przewidywany termin zakończenia realizacji
inwestycji: maj 2006.

2. Wzmocnienie rozwoju turystycznego Mierzei Wiślanej poprzez modernizację
infrastruktury transportowej
Projekt dotyczy modernizacji mostów zwodzonych przez Wisłę Królewiecką w Rybinie
i Sztutowie oraz budowę niskowodnego mostu zwodzonego na Szkarpawie w Drewnicy. Mosty
umożliwią połączenie Mierzei Wiślanej i północnej części Żuław z drogą krajową nr 7 w kierunku
Warszawy i Gdańska. Funkcja zwodzenia mostów umożliwi udrożnienie drogi wodnej Gdańsk –
Zalew Wiślany, będącej częścią międzynarodowej drogi wodnej E-70 Berlin – Kaliningrad.
Wielkość projektu
Dofinansowanie z programu Phare
Środki krajowe:
w tym: środki własne województwa
środki własne gmin

4 461 355,22 Euro
3 056 311 Euro
576 690,42 Euro
828 664,80 Euro

Działania wykonane dla całego projektu:
W ramach inwestycji wykonano:
−
−
−
−
−

drogę objazdową i przeprawę mostem pontonowym w lokalizacji tymczasowej na okres
budowy nowego mostu w Drewnicy;
rozpoczęto roboty palowe na przyczółkach i podporach pośrednich mostu w Drewnicy;
wykonano ścianki szczelne i zdemontowano ustrój nośny na moście w Sztutowie;
wzniesiono tymczasową kładkę dla pieszych na okres remontu (zamknięcia całkowitego)
mostu w Sztutowie i przystąpiono do robót remontowych;
przeprowadzono roboty remontowe i konstrukcyjne części stalowej, mechanicznej i żelbetowej
na moście w Sztutowie.

Planowany termin realizacji listopad 2006.
Urząd Morski zwrócił uwagę na fakt, iż z powodu braku wcześniejszych uzgodnień
budowany most w Drewnicy na rzece Szkarpawie nie będzie dostosowany do wymogów drogi
wodnej klasy III zgodnie z §7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U. z 2002 r., Nr 77,
poz. 695). Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zaproponował w związku z tym, aby poszerzyć
koryto rzeki Szkarpawy. Może to wpłynąć na opóźnienie w harmonogramie rzeczowo fianansowym z realizacji projektu.
Z zadań realizowanych w ramach Programu PHASRE SSG 2003 zostały wyłączone:
Priorytet 2. Park Inwestycyjny Malbork – Sztum jako miejsce koncentracji przedsiębiorczości
MŚP; Priorytet 4. Rozwój nadwiślańskiej strefy usług turystycznych oraz produktu
turystycznego Tczewa i regionu oraz Priorytet 5. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
północno-wschodniego rejonu Sopotu.
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3. Inne inwestycje ponadlokalne przyczyniające się do zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym województwa
Zgodnie z artykułem 11. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa,
strategia rozwoju województwa10 jest realizowana poprzez programy wojewódzkie. Po uchwaleniu
strategii Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął szereg dokumentów (strategicznych
i programowych), które bezpośrednio realizują zapisy strategii lub do niej nawiązują.
Na poziomie regionalnym realizacji Strategii służą: Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Pomorskiego, wojewódzkie strategie sektorowe, jak też programy
wojewódzkie. Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął następujące główne strategie i programy:
−

Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego na lata 2004–2013 – uchwała
Nr 327/XXIII/04 z dnia 17 maja 2004 roku;

−

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego – uchwała Nr 489/XXX/04
z dnia 22 grudnia 2004 roku;

−

Program Rozwoju Województwa Pomorskiego na lata 2001–2006 – uchwała Nr 606/XLIV/2002
z dnia 1 lipca 2002 roku;

−

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Pomorskiego na lata 2003 –2006 –
uchwała Nr 88/VII/03 z dnia 14 kwietnia 2003 roku;

−

Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2003–2006
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007–2010 – uchwała Nr 153/XIII/03 z dnia
29 września 2003 roku;

−

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego – uchwała
Nr 153/XIII/03 z dnia 29 września 2003 roku;

−

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2004–2006 – uchwała
Nr 354/XXIV/04 z dnia 14 czerwca 2004 roku;

−

Program Udrażniania Rzek Województwa Pomorskiego – uchwała Nr 355/XXIV/04 z dnia
14 czerwca 2004 roku;

−

Program Małej Retencji Województwa Pomorskiego do roku 2015 – uchwała Nr 356/XXIV/04
z dnia 14 czerwca 2004.

Na poziomie regionalnym funkcjonują także inne dokumenty wieloletnie o wysokiej
randze, które nie zostały uchwalone przez Sejmik Województwa, np. Wojewódzki Program
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Gambit Pomorski”, przyjęty w 2004 roku przez Pomorską
Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 11.
Z programów tych wynikają inwestycje prowadzone przez samorząd województwa.
Ponadto do realizacji zapisów strategii, jak i planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, przyczyniły się także zadania realizowane przez organy administracji rządowej,
samorządy powiatowe i gminne oraz przedsiębiorcy.
Strategia rozwoju województwa pomorskiego, przyjęta w dniu 3 lipca 2000 roku uchwałą Nr 271/XXI/2000 przez
Sejmik Województwa Pomorskiego.
11
Strategia rozwoju województwa pomorskiego, przyjęta w dniu 18 lipca 2005 roku uchwałą Nr 587/XXXV/05 przez
Sejmik Województwa Pomorskiego.
10
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3.1. Inwestycje transportowe
ISPA transport
W okresie przedakcesyjnym głównym źródłem środków zagranicznych przeznaczonych
na rozwój infrastruktury był program ISPA, ukierunkowany na osiągnięcie standardów unijnych
w dziedzinie transportu i ochrony środowiska. W ramach tego programu na terenie
województwa pomorskiego w dziedzinie transportu wsparto następujące inwestycje.
1.

Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Gdańsk–Jazowa wraz z remontem mostu
nad rzeką Wisłą w Kiezmarku

Projekt dotyczy wzmocnienia nawierzchni drogi krajowej nr 7 Gdańsk – Warszawa –
Chyżne (granica państwa) od Gdańska do m. Jazowa, km 6+330 do 48+465, wraz z remontem
mostu nad rzeką Wisłą w Kiezmarku. W ramach przedsięwzięcia realizowane są dodatkowe
inwestycje towarzyszące:
−
−
−
−
−

modernizacja węzła „Kiezmark Wschód” na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą
powiatową nr 09107 Mikoszewo–Dworek w km 25+960;
budowa pasów wyłączenia dla lewoskrętów z drogi głównej przy motelu w km 26+745;
modernizacja istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 09114
do Bronowa i 09116 do Lubiszewa w miejscowości Dworek w km 27+730;
przebudowa zatok autobusowych, skrzyżowania z drogą gminną w km 30+901 oraz
adaptacja drogi objazdowej do potrzeb drogi dojazdowej w rejonie m. Stare Babki;
przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 09108 Nowy Dwór–
Szkarpawa–Żuławki i z drogą gminną w km 34+967;

Foto 29. Most w Kiezmarku na Wiśle
Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział Gdańsk

−

budowa węzła wspomagającego w Nowym Dworze Gdańskim na skrzyżowaniu drogi
krajowej nr 7 z drogą krajową nr 55 Nowy Dwór Gdański–Grudziądz;

−

budowa drogi dojazdowej DD–2 od km 41+250 do 41+535 (lewa strona drogi krajowej
nr 7);

−

przebudowa skrzyżowania typu „T” drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 09159 Nowy
Dwór–Kmiecin w km 41+825;

−

budowa drogi dojazdowej DD-3 od km 341+914 do km 42+070 (prawa strona drogi
krajowej nr 7);
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−

przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z drogami gminnymi w km 42+762;

−

przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z drogami powiatowymi nr 09163 do
Marzęcina i nr 09154 do Lubstowa w km 44+811;

−

przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z drogami powiatowymi nr 09138
Chlebówka–Jazowa i nr 09183 Kępki–Jazowa w km 48+065 wraz z budową przejazdu pod
mostem wzdłuż zachodniego wału rzeki Nogat w m. Jazowa.

2.

Przygotowanie inwestycji (studium przygotowawcze) w infrastrukturę kolejową
w związku z modernizacją linii kolejowej E65 (Warszawa-Działdowo-Gdynia)12

W ramach programu ISPA realizowane są w Polsce cztery projekty tzw. pomocy
technicznej, przygotowujące kolejne zadania modernizacyjne linii kolejowych, a obejmujące
opracowanie studiów wykonalności, dokumentacji projektowej i przetargowej oraz wniosków
o dofinansowanie z funduszy UE. Jeden z projektów dotyczy linii kolejowej E65: odcinek
Warszawa–Działdowo–Gdynia. Wykonano studium wykonalności, którego głównym celem
było określenie optymalnego zakresu robót i efektywności ekonomicznej modernizacji linii
kolejowej E65 oraz przygotowanie wniosków do Funduszu Spójności dla modernizacji linii.
Studium obejmuje: aktualizację sytuacji przewozowej w transporcie pasażerskim i towarowym
oraz opracowanie prognoz przewozowych do 2020 roku, opracowanie prognoz kształtowania
popytu klientów na usługi kolejowe, wykonanie prognoz i kierunków gospodarczego wykorzystania
linii do integracji z sieciami europejskimi, a szczególnie z korytarzami TEN I, II, III, ocenę
stanu technicznego i niezbędnego zakresu modernizacji infrastruktury kolejowej, ocenę wpływu
linii kolejowej na środowisko naturalne, wykonanie analiz finansowo-ekonomicznych. W roku
2005 ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie studium
wykonalności, Wojewoda Pomorski wydał także decyzje lokalizacyjne.

Inne inwestycje na drogach krajowych

Foto 30. Most wantowy przez Martwą
Wisłę w Gdańsku.
Źródło: Departament Komunikacji
Społecznej UMWP

W latach 2000–2004 Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad zmodernizowała na terenie
województwa pomorskiego 222,31 km dróg krajowych13,
w tym znalazły się:
− budowa mostu podwieszonego w ciągu Trasy
Sucharskiego w Gdańsku;

12
13

Informacja na podstawie PKP Polskie Linie Kolejowe – Oddział Regionalny w Gdańsku.
Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez GDDIKA Oddział w Gdańsku.
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w ciągu drogi nr 1:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

remont nawierzchni drogi krajowej na odcinku Jeleń–Stary Młyn – 6,2 km;
remont węzła w ciągu drogi krajowej w Czarlinie – 0,2 km;
remont drogi krajowej na odcinku Gniew–Nicponia – 1,0 km;
modernizacja sygnalizacji świetlnych na drodze krajowej na odcinku w Pruszczu Gdańskim;
wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej na odcinku Święty Wojciech–Pruszcz Gdański –
1,1 km;
modernizacja mostu nad rzeką Radunią w ciągu drogi krajowej w Pruszcz Gdańskim;
remont wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej w Tczewie;
budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej w Gniewie;
przebudowa skrzyżowania na skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na drodze krajowej
w Pruszczu Gdańskim – 1,3 km;
remont nawierzchni drogi krajowej na odcinku Piaseczno–Jeleń – 2,6 km;
przebudowa i wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej na odcinku Stary Młyn–
Pieniążkowo – 6,3 km;
budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej z ul. Gdańską w Pruszczu
Gdańskim;
modernizacja istniejących sygnalizacji świetlnych na drodze krajowej na odcinku od
skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Tczewie;
budowa sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej na skrzyżowaniu z ul. Norwida w Tczewie;
przebudowa skrzyżowania al. Kociewskiej z drogą krajową w Tczewie – 0,5 km;
remont i wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej na odcinku Pszczółki–Miłobądz – 3,8 km;

w ciągu drogi nr 6;
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

remont i przebudowa Obwodnicy Trójmiasta w ciągu drogi krajowej – 36,8 km;
modernizacja mostu w ciągu drogi krajowej na rzece Bolszewka w Gościcinie;
modernizacja mostu w ciągu drogi krajowej na rzece Cedron w Wejherowie;
remont drogi krajowej na odcinku Kochanowo–Kębłowo–Gościcino – 1,8 km;
przebudowa drogi krajowej na odcinku Gościcino–Wejherowo – 5,3 km;
remont drogi krajowej na odcinku Obwodnica Lęborka – 3,0 km;
remont drogi krajowej na odcinku w Wejherowie – 2,36 km;
wykonanie nowej nawierzchni drogi krajowej na odcinku Wejherowo–Reda – 4,0 km;
modernizacja skrzyżowań drogi krajowej wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej w Rumi
i Redzie – 12,0 km;
odnowa tunelu w ciągu drogi krajowej w Wejherowie;
remont tunelu w ciągu drogi krajowej w Redzie;
przebudowa wiaduktów nr 15 i 16 nad ul. Jabłoniową w Gdańsku Szadółkach w ciągu drogi
krajowej;
remont nawierzchni drogi krajowej na odcinku Słupsk–Redzikowo – 1,0 km;
przebudowa węzła Matarnia na Obwodnicy Trójmiasta w ciągu drogi krajowej – 8,3 km;
wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej na odcinku Mosty–Godętowo – 3,3 km;
budowa elementów uspokojenia ruchu na drodze krajowej w Kobylnicy – 1,4 km;
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−
−
−

remont i rozbudowa drogi krajowej na odcinku Kochanowo–Charwatynia – 6,8 km;
wzmocnienie nawierzchni na drodze krajowej na odcinku Redzikowo–Mianowice – 7,1 km;
odnowa nawierzchni na drodze krajowej na odcinku Rumia–Reda – 3,7 km;

w ciągu drogi nr 7:
−
−
−
−
−
−

remont nawierzchni drogi krajowej na odcinku Leźno–Gdańsk – 2,2 km;
remont skrzyżowania drogi krajowej z drogą wojewódzką w Nowym Dworze Gdańskim –
0,6 km;
remont mostu przez rzekę Wisłę w Kiezmarku na drodze krajowej;
wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej na odcinku Gdańsk–Jazowa z przebudową mostu
nad rzece Wiśle w Kiezmarku – 18 km;
modernizacja wiaduktu w ciągu drogi krajowej nad linią PKP w Leźnie;
remont drogi krajowej na odcinku Leźno–Lniska – 1,5 km;

w ciągu drogi nr 20:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

budowa sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej wraz z modernizacją skrzyżowania
z ul. Skłodowskiej w Kościerzynie;
przebudowa wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej w Bytowie;
remont mostu w ciągu drogi krajowej na rzece Studziennica w Miastku;
poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej w Kościerzynie – 1,3 km;
wymiana barier na drodze krajowej na odcinku Żukowo–Kościerzyna – 2 km;
przebudowa wiaduktu nad torami PKP w Bytowie w ciągu drogi krajowej;
przebudowa skrzyżowania drogi krajowej w Chwaszczynie na małe rondo – 0,4 km;
przebudowa skrzyżowania drogi krajowej w Miastku na małe rondo – 0,4 km;
przebudowa skrzyżowania drogi krajowej z ul. Wolności i Kościuszki w Bytowie;
przebudowa dwóch skrzyżowań drogi krajowej z drogami powiatowymi w Miszewie –
0,75 km;
budowa mostu w ciągu drogi krajowej w Żukowie;

w ciągu drogi nr 22:
−

przebudowa skrzyżowania drogi krajowej z drogą wojewódzką nr 212 w Chojnicach
(rondo) – 1,0 km;

Foto 31. Rondo w ciągu drogi krajowej nr 22 w Chojnicach
Źródło: www.miasto.chojnice.pl

−
−

przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej w Knybawie;
mikrodywanik i remont nawierzchni drogi krajowej odcinek Gutowiec–Czersk – 3,0 km;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

odnowa nawierzchni na drodze krajowej odcinek Gutowiec–Czersk – 0,7 km;
mikrodywanik i remont nawierzchni drogi krajowej odcinek Rytel–Gutowiec i Kłodnia–
Czersk – 7,4 km;
modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą wojewódzką nr
222 w Starogardzie Gdańskim;
modernizacja wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej w Czersku;
przebudowa skrzyżowania drogi krajowej wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej w Zalewie
– 0,5 km;
przebudowa wiaduktu nad drogą krajową w Czarlinie;
budowa Obwodnicy Człuchowa w ciągu drogi krajowej – 3,1 km;
przebudowa wiaduktu nad linią PKP w Starogardzie Gdańskim w ciągu drogi krajowej;
przebudowa skrzyżowania drogi krajowej z ul. Tucholską w Chojnicach – 0,5 km;
remont wiaduktu w ciągu drogi krajowej w Malborku;
remont przepustu w ciągu drogi krajowej w Lubiku;
remont mostu w ciągu drogi krajowej w Puszkowych;
remont i wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej na odcinku Gnojewo–Cisy – 5,7 km;
remont i wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej na odcinku Chojnice–Rytel – 5,9 km;
odnowa nawierzchni na drodze krajowej na odcinku Malbork–granica województwa – 11,0 km;
odnowa nawierzchni na drodze krajowej odcinek Biały Bór–Człuchów – 5,25 km;

w ciągu drogi nr 55:
−
−
−
−
−
−
−
−

przebudowa skrzyżowania drogi krajowej z ul. 3 Maja, Staszica i Mickiewicza w Kwidzynie
na małe rondo – 0,4 km;
przebudowa skrzyżowania drogi krajowej z ul. Żwirową i Żeromskiego w Kwidzynie na małe
rondo – 0,6 km;
przebudowa skrzyżowania drogi krajowej w Sztumie na małe rondo – 1,4 km;
odnowa nawierzchni na drodze krajowej na odcinku Kwidzyn–granica województwa – 10,0 km;
przebudowa skrzyżowania drogi krajowej z drogą nr 09475 na rondo w Sztumie – 0,3 km;
budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej wraz z odwodnieniem w Łosinie
– 3,0 km;
odnowa nawierzchni na drodze krajowej Miastko–Słupsk, odcinek Bożanka–Trzebielino –
2,5 km;
remont drogi krajowej Słupsk–Suchorze–Biały Bór, na odcinku Zielin–Trzebielino – 2,7 km.

Modernizacja dróg wojewódzkich
W latach 2001–2004 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zmodernizował następujące
odcinki dróg wojewódzkich14 (Rys. IX.2.):
w ciągu drogi nr 203:
−

14

budowa kolektora deszczowego w ciągu drogi wojewódzkiej Koszalin–Darłowo–Gostomino–
Ustka, odcinek ul. Darłowskiej w Ustce;

Dane z: Departament Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
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w ciągu drogi nr 210:
−
−

przebudowa drogi wojewódzkiej – wlot do Ustki;
przebudowa drogi wojewódzkiej w Bylinie;

w ciągu drogi nr 211:
−
−
−

modernizacja drogi wojewódzkiej Nowa Dąbrowa–Kartuzy–Żukowo w Maczkowie;
budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w gminie Sierakowice;
remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej w Gołębiej Górze;

w ciągu drogi nr 212:
−
−
−
−

modernizacja drogi wojewódzkiej Osowo Lęborskie–Zamarte w Rekowie;
przebudowa drogi wojewódzkiej – ul. Lęborska w Bytowie;
wykonanie warstwy ścieralnej w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Osowo
Lęborskie;
przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Chojnice–Charzykowy;

w ciągu drogi nr 213:
−

przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej w Celbowie;

w ciągu drogi nr 214:
−
−

przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Nowa Wieś Lęborska–Wicko;
budowa chodników w ciągu dróg wojewódzkiej w gminie Sierakowice;

w ciągu drogi nr 215:
−

modernizacja drogi wojewódzkiej Władysławowo–Sulice – remont chodnika odwodnienie
na odcinku od ul. Obrońców Wybrzeża do ul. Rybackiej w Jastrzębiej Górze;

w ciągu drogi nr 216:
−
−

szerzej o inwestycjach na drodze wojewódzkiej nr 216 w rozdz. 2.1 – Priorytet 3.
przebudowa drogi wojewódzkiej i powiatowych 1506G i 1507G;

w ciągu drogi nr 221:
−
−
−

remont drogi wojewódzkiej w Kolbudach na odcinku od km 12+720 do km 13+150;
remont mostu przez kanał rzeki Raduni w ciągu drogi wojewódzkiej w Kolbudach;
modernizacja przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Szumleś;

w ciągu drogi nr 222:
−
−
−

przebudowa układu drogowego ul. Pomorska, Al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem
z ul. Lubichowską w Starogardzie Gdańskim;
przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Gdańsk–Starogard Gdański–Skórcz
w Starogardzie Gdańskim;
remont przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej w Starszyźnie, Opaleniu, Pączewie;

w ciągu drogi nr 226:
−

budowa skrzyżowania ul. Kopernika z ul. Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim;
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w ciągu drogi nr 228:
−
−

przebudowa drogi wojewódzkiej – modernizacja skrzyżowania ul. Gdańskiej z ul. Przemysłową
i ul. Domańskiego w Bytowie;
przebudowa i przedłużenie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej przy skrzyżowaniu z drogą
powiatową w Sulęczynie;

w ciągu drogi nr 229:
−

modernizacja drogi wojewódzkiej – ul. Mickiewicza w Pelplinie;

w ciągu drogi nr 23:
−
−

modernizacja drogi wojewódzkiej na odcinku Skórcz–Kolonia Ostrowiecka;
modernizacja dróg wojewódzkich nr 231 i 232 łączących most w okolicach Kwidzyna
z węzłem „Kopytkowo”;

w ciągu drogi nr 235:
−
−

droga wojewódzka Korne–Chojnice – przebudowa skrzyżowania w Chojnicach – ul.
Kościerska;
przebudowa drogi wojewódzkiej – ul. Kościerska w Chojnicach;

w ciągu drogi nr 501:
−
−

budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej Przejazdowo–Gdańsk–Mikoszewo–Krynica
Morska–Nowa Karczma w Stegnie;
przebudowa dróg wojewódzkich w Stegnie;

w ciągu drogi nr 502:
−

przebudowa dróg wojewódzkich w Stegnie;

w ciągu drogi nr 515:
−

droga wojewódzka Malbork–Susz w Dzierzgoniu;

w ciągu drogi nr 517:
−
−

przebudowa drogi wojewódzkiej Sztum–Tropy Sztumskie, modernizacja skrzyżowania
w Sztumie;
remont nawierzchni drogowej, peronów przystankowych, wymiana krawężników w ciągu
drogi wojewódzkiej Sztum–Tropy Sztumskie w Czerninie;

w ciągu drogi nr 521:
−
−
−

modernizacja drogi wojewódzkiej Kwidzyn–Susz–Iława od km 21+360 do km 21+920;
modernizacja wiaduktu nad torami kolejowymi w Prabutach;
budowa zatoki autobusowej wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania ul. I Dywizjonu
Wojska Polskiego z ul. Lipową w Rumi.

Inwestycje na liniach kolejowych
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach 2001–2004 na terenie województwa
pomorskiego nie zrealizowały żadnej inwestycji przewidzianej w planie zagospodarowania
przestrzennego województwa.
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Inwestycje służące transportowi lotniczemu
Transport lotniczy w ostatnich latach charakteryzował się dużą dynamiką wzrostu
przewozów. Jedynym lotniskiem utrzymującym stałe połączenia lotnicze i obsługę pasażerów
jest Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Jego potencjał dotąd nie jest w pełni
wykorzystany, choć w latach 1991–2004 wielkość przeładunków wzrosła dziesięciokrotnie,
a liczba odprawianych pasażerów pięciokrotnie15. Szansą są tani przewoźnicy wybierający
Gdańsk jako ważny port lotniczy (obok Warszawy, Krakowa). W celu poprawienia sprawności
obsługi, bezpieczeństwa i dostosowania portu lotniczego do standardów światowych w latach
2001–2004 prowadzono i zakończono następujące inwestycje16:
−

wymieniono ogrodzenie zewnętrzne lotniska o długości 10 km;

−

zbudowano drogę techniczną na podejściu 29;

−

wymieniono 16 bram garażowych w budynkach Technicznej Obsługi Samolotów oraz
w Strażnicy.

Inwestycje w transporcie morskim
W województwie funkcjonują dwa kluczowe polskie porty morskie w Gdańsku i Gdyni.
W ostatnich latach wzrósł udział województwa w portowych obrotach ładunkowych w kraju.
Udział portów Gdańska i Gdyni w bałtyckim rynku portowym nie jest jednak na tyle wysoki, na
ile wskazywałyby możliwości przeładunkowe tych portów oraz potencjał gospodarczy Polski.
Czynnikiem ograniczającym poprawę konkurencyjności tych portów jest m.in. ich słaba
dostępność od strony lądu oraz nie dość zróżnicowana oferta firm logistycznych.
W latach 2001–2004 konsekwentnie i stale udoskonalano działania, w celu zapewniania
warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju sektora usługowego portów w Gdańsku
i Gdyni, poprzez rozwój infrastruktury.
W Porcie Gdańskim:
−

−

15
16

zbudowano most wantowy nad Martwą Wisłą, którego realizacja poprawiła dostęp do terenów
portowo-przemysłowych położonych na wschód od Martwej Wisły dla wielkotowarowego
ruchu drogowego obejmującego m.in. Port Północny, Basen Górniczy, Półwysep Westerplatte
i Przeróbkę. Inwestycja stwarza ponadto ogromne możliwości przyspieszenia rozwoju
terenów dotąd niezagospodarowanych;
zakończono budowę I etapu budowy pola refulacyjnego w Porcie Północnym. Pole refulacyjne,
zlokalizowane wzdłuż istniejącego Falochronu Brzegowego Północnego, spełnia następujące
funkcje:
▪ zabezpiecza akweny portowe i wody Zatoki Gdańskiej przed wyciekami paliwa,
w wypadku awarii, ze znajdujących się na estakadach wzdłuż Falochronu Brzegowego
Północnego paliwowych rurociągów przesyłowych;
▪ powstały nowe tereny dla rozwoju portu o powierzchni docelowo 12 ha (w I etapie –
3,5 ha);
W 2004 roku przewieziono 3,1 mln ton ładunków, a wielkość ruchu pasażerskiego w porcie wynosiła ponad 466 tys.
Na podstawie informacji z Działu Analiz Ekonomicznych i Marketingu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.
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▪
−
−

−

−

−

utworzona zostanie nowa linia cumownicza, umożliwiająca budowę dwóch stanowisk
głębokowodnych dla statków o nośności do 100 000 DWT.
powiększono tereny Wolnego Obszaru Celnego;
wdrożono System VTS w Kapitanacie Portu Północnego, funkcjonujący w oparciu o najnowsze
technologie informatyczne. Wszystkie informacje są przetwarzane w czasie rzeczywistym
i rejestrowane cyfrowo, co wpływa na podniesienie efektywności i poziomu bezpieczeństwa
żeglugi;
oddano do eksploatacji nowoczesną spalarnię odpadów niebezpiecznych na terenie firmy
Port Service. Na spalarnię składają się dwa główne węzły technologiczne: obróbki termicznej
(w skład, której wchodzi piec obrotowy, komora dopalania, układ zasilania powietrzem
i zespół gromadzenia pozostałości po spaleniu) oraz chłodzenia i oczyszczania spalin.
Podczas termicznej obróbki odpadów, dzięki wysokiej temperaturze, długiemu okresowi
przebywania odpadów w strefie spalania oraz kontrolowanej ilości powietrza, zniszczeniu
ulegają wszystkie organiczne substancje szkodliwe;
przebudowano Nabrzeża Obrońców Westerplatte, Nabrzeża WOC II i utwardzono plac na
terenie WOC, zbudowano sieć transformatorową i sieć kablową (Nabrzeże Wiślane–
Nabrzeże Oliwskie), drugostronne zasilanie w energię elektryczną Terminalu Promowego
na Westerplatte, wymieniono wodociągi (Basen Górniczy–Nabrzeże Westerplatte. Prace
remontowe przeprowadzono na nabrzeżach: Bytomskin, Wisłoujście oraz Rudowym, wykonano
także wiele bieżących napraw dróg, placów, torowisk i budynków oraz rozpoczęto modernizację
siedziby ZMPG S.A.;
podpisano umowę dzierżawy terenów ZMPG S.A. z DCT Gdańsk S.A. celem budowy
i prowadzenia w Porcie Gdańskim głębokowodnego terminalu kontenerowego. Tereny Portu
Północnego (ok. 30 ha) wydzierżawione zostały brytyjskiemu inwestorowi na 30 lat z opcją
na kolejne lata.

W Porcie Gdynia:
−

−

−

rozbudowano Terminal Ro-Ro (faza II), pierwsza faza budowy zakończyła się w lipcu
2001 roku i od sierpnia 2001 przeładunki ro-ro prowadzone są w Basenie V. Inwestycja
zapewniła rewitalizację konwencjonalnego rejonu drobnicowego, pod koniec lat 90.
XX wieku mało wykorzystywanego;
trwają prace modernizacyjne na Nabrzeżu Holenderskim, mające na celu poprawę dostępności
do portu od strony przedpola oraz sprostanie coraz większym wymaganiom stawianym
przez armatorów. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2003 i potrwa do 2007 roku.
Początkowo będzie prowadzona z funduszy własnych ZMPG S.A., a ostatnia faza w 2007 r.
– również przy wsparciu funduszy europejskich, w wysokości do 50%.
przygotowano tereny pod budowę centrów dystrybucyjno-logistycznych, będących
podstawowym elementem utworzenia Platformy Logistyczno-Dystrybucyjnej w Porcie Gdynia,
której celem będzie świadczenie pełnego zakresu usług logistycznych związanych z obsługą
towarów przemieszczanych w relacjach międzynarodowych (obsługa handlu morskiego
Polski i partnerów tranzytowych), ewentualnie w relacjach krajowych. Przewiduje się, że
w ramach platformy działać będą różne podmioty gospodarcze, zwłaszcza przedsiębiorstwa
zajmujące się usługami składowymi, przedsiębiorstwa spedycyjne oraz inni usługodawcy
logistyczni. W latach 2003–2004 wykonano analizy i przygotowano projekt, realizacja
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rozpoczęła się w 2004 roku, potrwa do 2011 i będzie realizowana ze środków własnych
ZMPG (infrastruktura), przy wsparciu z funduszy unijnych (w latach 2007–2011) – ok. 25%.

Inwestycje służące transportowi śródlądowemu
Prognozy rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce przewidują do roku
2015 wzrost w skali kraju. W województwie pomorskim średnie przewozy transportem śródlądowym
w 2004 roku wyniosły 224 tys. ton. Wielkość przewozów towarowych może ulec wzrostowi
w przypadku poprawy stanu i warunków nawigacyjnych śródlądowych dróg wodnych. Stan tych
dróg ma zasadniczy wpływ na zwiększenie podaży ładunków, zwiększenie możliwości
przewozowych i w konsekwencji odzyskanie przez armatorów zdolności modernizacji i odnowy
taboru. Inwestycje w transporcie śródlądowym prowadzone przez Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gdańsku dotyczyły:
−

utrzymania szlaku wodnego żeglownego na Wiśle przez zabezpieczenie brzegów i skarp
rzeki w km 907,5–908,6 oraz 924,4–924,8; odbudowy 4 ostróg w km 882 oraz 926; naprawach
i odbudowach zabezpieczeń ujściowego odcinka w km 936,0–942,1;

−

modernizacji portów zimowych w Korzeniewie i Świbnie;

−

remontu stopnia w Przegalinie: wyremontowano zabezpieczenia w awanporcie dolnym
śluzy północnej, zainstalowano urządzenia odladzania wrót i 6 nowych piezometrów oraz
udrożniono istniejące urządzenia pomiarowe;

−

oznakowania szlaku, tablice kilometrowe na rzekach Wiśle, Martwej Wiśle, Nogacie
i Szkarpawie.

3.2. Elektroenergetyka
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Warszawie w latach 2001–2004 prowadziły
szereg istotnych dla krajowego systemu elektroenergetycznego inwestycji na terenie województwa.
Były one realizowane wewnątrz istniejących obiektów elektroenergetycznych. Powodowały
głównie unowocześnienie istniejących rozwiązań technicznych bez zmiany ich funkcji; nie
powodowały zmiany istniejącej sieci infrastruktury województwa pomorskiego. Ze względu na
wielkość nakładów inwestycyjnych i zakresu rzeczowego najważniejszą była rozpoczęta w roku
2004 realizacja inwestycji polegająca na kompleksowej przebudowie istniejącej stacji
elektroenergetycznej 220 / 110 kV Gdańsk I w miejscowości Leźno. W obiekcie zastosowano
najnowocześniejsze aktualnie dostępne rozwiązania techniczne, chociaż funkcja stacji
elektroenergetycznej pozostała niezmieniona. Inwestycja pozwoliła na znaczne zmniejszenie
terenu zajmowanego przez dotychczasowe urządzenia. Na zwolnionym terenie PSE planują
w latach 2005–2006 wybudować nową rozdzielnię 400 kV i spiąć dodatkowo w tym miejscu
sieć 400 kV z siecią 220 kV.

3.3. Gazownictwo17
Od kilku lat budowany jest tranzytowy gazociąg wysokiego ciśnienia (Ø500 mm)
relacji Włocławek–Gdynia–Wiczlino, który będzie stanowił drugie źródło zasilania w gaz
województwa pomorskiego. Zakończenie realizacji przewidziane było pierwotnie na rok 2003.

17

Informacja na podstawie pisma PSG/OSD/699/2005 – Pomorskiej Spółki Gazowniczej w Gdańsku.
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Jednak z uwagi na trudności wewnętrzne w PGNiG oraz ograniczenia w zakresie środków
inwestycyjnych, termin oddania do użytku przesunięto na rok 2008. Realizacja tego gazociągu
w wielu przypadkach umożliwi zniesienie limitów korzystania z gazu do celów grzewczych.
Brak drugiej nitki zasilającej w poważnym stopniu obniża stopień bezpieczeństwa energetycznego
województwa.
W latach 2000–2004 na obszarze województwa została zrealizowana przez pomorską
Spółkę Gazowniczą tylko jedna inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
Inwestycja swym zakresem obejmowała zagospodarowanie gazu ziemnego wysokometanowego
przesyłanego do Słupska i Ustki, w miejsce dotychczas przesyłanego gazu ziemnego zaazotowanego.
Inwestycja zastała zrealizowana w 2003 roku, kosztem 6.507,6 tys. zł.
Ponadto na obszarze województwa w okresie objętym raportem zostały zrealizowane
inwestycje o znaczeniu lokalnym, związane z zaopatrzeniem w paliwo gazowe, na łączną
wartość 50,5 mln złotych.

3.4. Ochrona środowiska i gospodarka wodna18
Inwestycje infrastrukturalne w dziedzinie ochrony środowiska finansowane
przez fundusz ISPA
W okresie przedakcesyjnym głównym źródłem środków zagranicznych przeznaczonych
na rozwój infrastruktury był program ISPA, ukierunkowany na osiągnięcie standardów unijnych
w dziedzinie transportu i ochrony środowiska. W ramach tego na terenie województw w dziedzinie
ochrony środowiska wsparto poniższe inwestycje:
1.

Projekt Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów dla Komunalnego Związku Gmin Doliny
Redy i Chylonki19

W 1998 roku miasta: Wejherowo, Sopot, Rumia, Reda oraz gminy: Wejherowo, Kosakowo
oraz Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chyloni” powołały spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością pod nazwą „Eko Dolina”. Spółka została stworzona w celu wybudowania
i eksploatacji nowoczesnego zakładu unieszkodliwiania odpadów, który jest podstawowym
elementem systemu MIX. System MIX obejmuje kompleksowe działania organizacyjne,
legislacyjne i edukacyjne dla wdrożenia nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie 7 gmin o łącznej liczbie ludności ponad 400.000. Finansowanie budowy „Eko Doliny”
jest realizowane z dotacji Funduszu Unii Europejskiej ISPA (72%), a także preferencyjnych
pożyczek udzielonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(9,8%) oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (9,0%). Pozostała
część inwestycji jest finansowana ze środków własnych, a także źródeł komercyjnych.
W projekcie zakładu opracowanym przez grupę polskich inżynierów przyjęto
rozwiązania techniczne, jakie sprawdziły się w wielu tego typu obiektach w Europie. W 2002 r.
rozpoczęto budowę „Eko Doliny” w Łężycach. Zakończona została realizacja I etapu
inwestycji. Realizacja etapów II i III jest planowana na lata 2005–2008.
Dane do rozdziału pochodzą z raportów z działalności WFOŚiGW w Gdańsku.
Na podstawie informacji Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chyloni” – „EKO DOLINA” Sp. z o.o.
w Łężycach.
18
19
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Foto 32. Wysypisko odpadów komunalnych w Łężycach
Foto 33. Sortownia odpadów w Łężycach
Opracowanie na podstawie: www.ekodolina.pl

W ramach I Etapu wykonano obiekty:
−

kwatery wspomagającej do selektywnego deponowania odpadów budowlanych;

−

kwatery wspomagającej do selektywnego deponowania odpadów jednorodnych;

−

segmentu przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych;

−

sortowni odpadów surowcowych;

−

budynku socjalnego wraz z segmentem demontażu sprzętu RTV i AGD;

−

segmentu demontażu odpadów wielkogabarytowych;

−

segmentu przerobu gruzu budowlanego;

−

kompostowni odpadów zielonych;

−

segmentu czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych;

−

instalacji odzysku biogazu;

−

podczyszczalni ścieków;

−

kwatery składowej (B1/II) odpadów komunalnych;

−

kolektora sanitarnego – Rumia.
W latach 2005–2008 będą realizowane Etapy II i III inwestycji, w tym:

−

kompostownia odpadów organicznych – BIO;

−

rozbudowa sortowni odpadów surowcowych;

−

budowa instalacji do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów.

2.

Projekt Program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie KZG Dolina
Redy i Chylonki, gminy Wejherowo i gminy Puck w ramach programu Ochrona Wód
Zatoki Puckiej i wód Bałtyku oraz GZWP 11020

Inicjatorem pozyskania dotacji był Komunalny Związek Gmin. Przygotowania
rozpoczęły się od podpisania w 2002 roku porozumień pomiędzy gminami a Komunalnym
Związkiem Gmin o przystąpieniu do programu Ochrona Zatoki Puckiej i Wód Bałtyku oraz
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110. Ustalono w nich zasady finansowania zadań
rzeczowych przedsięwzięcia i zasady ponoszenia kosztów przygotowania przedsięwzięcia.

Na podstawie informacji Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chyloni” – Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji „PEWIK” Sp. z o.o. w Gdyni.
20
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Następnie przystąpiono do tworzenia Studium Wykonalności. Wniosek aplikacyjny, przygotowany
przez konsultantów z firmy PROEKO, został złożony wraz ze Studium Wykonalności do NFOŚiGW
w kwietniu 2003 roku i po akceptacji Zarządu przesłany do Komisji Europejskiej.
Beneficjentem środków, inwestorem i eksploatatorem sieci i obiektów jest Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji – PEWIK Sp. z o.o. w Gdyni. Natomiast zadaniem gmin było
przygotowanie dokumentacyjne zadań na terenie danej gminy. Koszt przedsięwzięcia w cenach
stałych w 2001 roku wynosił 196,4 mln zł netto. Oprócz dotacji UE (55% – do wykorzystania na
realizację projektu w latach 2004–2008), zapewniono dofinansowanie ze środków NFOŚiGW,
gmin i środków własnych PEWIK.
Planowane inwestycje dotyczą rozbudowy eksploatowanego przez Spółkę PEWIK
systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gmin członków „Komunalnego Związku Gmin
Dolina Redy i Chyloni”, a część zadań zaplanowano także na terenie przyległych gmin
wiejskich Wejherowo i Puck, leżących w zlewni oczyszczalni „Dębogórze”. Planuje się:
−

w zakresie wodociągów:
• budowę około 63 km sieci wodociągowej;
• budowę jednej i rozbudowę 2 stacji uzdatniania wody, modernizację 2 stacji;

Foto 35. Stacja uzdatniania wody w Gdyni
Źródło: www.kzg.pl

−

w zakresie kanalizacji:
• budowę około 112 km sieci kanalizacyjnej;
• budowę 14 przepompowni ścieków i modernizację jednej istniejącej;
• przebudowę 1 km kolektora ściekowego WRR, renowację 1,5 km sieci;

Foto 34. Oczyszczalnia ścieków Dębogórze gm. Kosakowo
Źródło: www.kzg.pl
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−

w zakresie oczyszczania ścieków:
• rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków „Dębogórze”;
• zabudowę rurową 2,2 km kolektora odpływowego z oczyszczalni;
• budowę morskiego odcinka kolektora odprowadzającego oczyszczone ścieki do zatoki.

Inwestycje infrastrukturalne w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej
Ochrona wód i gospodarka wodna
Uzyskane w latach 2001–2004 efekty ekologiczne w dziedzinie ochrony czystości wód
i gospodarki wodnej są wynikiem zakończenia realizacji zadań długofalowych, rozpoczętych
w latach wcześniejszych, jak również zadań rozpoczętych i zakończonych, realizowanych przez
samorządy gminne, współfinansowanych przede wszystkim przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska w Gdańsku, Narodowy Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, Fundację „Ekofundusz”. Były to między innymi:
−

modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kolektorów sanitarnych w gminach:
Czersk, Dziemiany, Przywidz, Stara Kiszewa, Przodkowo, Subkowy, Morzeszczyn, Kaliska,
Czarna Dąbrówka, Skórcz;

−

budowa kompostowni osadów w oczyszczalni ścieków w Słupsku;

−

dofinansowanie zakończenia modernizacji oczyszczalni ścieków w Prabutach o przepustowości
2000 m3/d;

−

rozpoczęcie modernizacji i rozbudowa oczyszczalni w Lęborku (przyrost przepustowości
z 7.188 m3/d do 10.167 m3/d) mającej kluczowe znaczenie dla jakości wód rzeki Łeby,
a w konsekwencji również i największego w województwie jeziora Łebsko, położonego
w Słowińskim Parku Narodowym;

−

rozpoczęcie budowy nowych oczyszczalni w Osieku (300 m3/d) i w Karsinie (600 m3/d),
które ze względu na swoje położenie będą mogły przyczynić się do poprawy jakości wód
w zlewni rzeki Wdy;

−

zakończenie budowy oczyszczalni ścieków w Kołczygłowach (przepustowość 350 m3/d);

−

rozpoczęcie budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Gniewie
o przepustowości 2.000 m3/d;

−

rozpoczęcie II etapu modernizacji oczyszczalni stawowej typu Lemna (950 m3/d) w Czarnem;

−

modernizacja i rozbudowa sieci kolektorów kanalizacji sanitarnej dla gmin: Brusy, Bytów,
Cedry Wielkie, Chojnice, Czersk, Kościerzyna, Kwidzyn, Nowa Karczma, Puck, Parchowo,
Pszczółki, Rzeczenica, Słupsk, Starogard Gdański, Stężyca, Tczew, Ustka, Wicko, Żukowo;

−

modernizacja i rozbudowa sieci kolektorów kanalizacji sanitarnej w miastach: Malbork,
Kwidzyn, Sopot, Gdańsk, Malbork, Wejherowo, Rumia, Reda, Kępice, Puck;

−

poprawiono jakość wody pitnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w Kościerzynie,
której wydajność wynosi 196 m3/godz. Głównym efektem ekologicznym zrealizowanej
inwestycji było znaczne ograniczenie podwyższonych i przekraczających dotychczas normy
stężeń związków żelaza i manganu;
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−

zmodernizowano instalację technologiczną do uzdatniania wody w Jastrzębiej Górze (gmina
Władysławowo), której wydajność wynosi 1.840 m3/godz. Głównym efektem ekologicznym
zrealizowanej inwestycji było ograniczenie (dotąd podwyższonych i przekraczających
normy) stężeń związków żelaza i manganu.

Część ww. zadań realizowanych jest w ramach trwającego od 1995 roku „Programu
ochrony wód Zatoki Gdańskiej, Puckiej i Zalewu Wiślanego”, który doprowadził do ograniczenia
spływu zanieczyszczeń do wód morskich.
Nieco odmienny charakter miał projekt Odtworzenie zasobów rybnych Zatoki Puckiej.
W jego ramach zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. Ośrodek zarybieniowy „Swarzewo”
na wodzie morskiej na terenie oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Zadanie realizowane jest
przez Komunalny Związek Gmin we Władysławowie, który działa w imieniu Starostwa
Puckiego, miast: Pucka, Władysławowa, Jastarni, Helu, Gdyni, gmin: Puck i Kosakowo oraz
Spółki Wodno-Ściekowej „Swarzewo”.
Szczególnie ważnym zagadnieniem związanym z gospodarką wodną jest kontynuacja
zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom powodzi, realizowanych przede wszystkim przez
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku oraz Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W celu zwiększenia zabezpieczenia terenów Żuław przed
powodziami, w latach 2001–2004 wzmacniano i modernizowano:
−

prawy wał Wisły na odcinku Wiślin–Koniczki o łącznej długości 5,3 km;

−

skarpy lewego brzegu Wisły w Tczewie – celem powstrzymania osuwania się skarpy do
rzeki i zwężenia przekroju rzeki. W ten sposób zagwarantowane zostało bezpieczne
przeprowadzenie wód powodziowych przez miasto Tczew;

−

istniejące umocnienia obu brzegów Wisły od 936 km do ujścia celem udrożnienia odcinka
ujściowego rzeki, likwidacji przeszkód mogących zatrzymywać spływające lody oraz krę po
przejściu lodołamaczy. W ten sposób zagwarantowano bezpieczne przeprowadzenie wód
powodziowych, co wpływa na wzrost bezpieczeństwa powodziowego, szczególnie dla
obszaru Żuław Gdańskich oraz miasta Gdańska;

−

urządzenia hydrotechniczne rzeki Nogat, odbudowano też koryto. Celem przedsięwzięcia
było przeprowadzenie wód łożyskiem Nogatu, szczególnie odbiór wód rzek i Liwy
odwadniającej Żuławy Kwidzyńskie. Ponadto oczyszczono koryto rzeki z naniesionych
namułów, w związku z czym poprawie uległ stan czystości wód Nogatu;

−

obiekty węzła wodnego Biała Góra – celem których jest ochrona doliny Nogatu i Żuław
Wielkich przed zalewem wodami powodziowymi rzeki Wisły. Usprawnione zostało
przepuszczanie wód Wisły do Nogatu oraz zapobieganie ucieczkom wody z Nogatu do
Wisły przy stanach niższych w Wiśle niż w Nogacie. Inwestycja zakończona zostanie w r. 2005;

−

koryto i zabezpieczenia powodziowe rzeki Raduni. Projekt rozpoczęty w 2001 roku miał na
celu umocnić brzegi oraz dostosować koryto wielkiej wody rzeki Raduni do bezpiecznego
przeprowadzenia wód powodziowych. Zabezpieczono wyrwy w skarpach przed osuwaniem
się do koryta rzeki i zwężeniem przekroju, co mogłoby grozić lokalnymi podpiętrzeniami
stanów wody;
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−

koryto rzeki Liwy na odcinku ujście do Nogatu – jaz Białki. Na całej długości odmulono
koryto rzeki oraz oczyszczono z roślinności, ubezpieczono brzegi rzeki opaską palowokiszkową i materacami siatkowo-kamiennymi na długości 6,6 km. Wzmocniono brzegi
rzeki pod mostami. Wyremontowano znajdujący się na ujściu Liwy do Nogatu zespół budowli
hydrotechnicznych;

−

koryto rzeki Motławy. Inwestycja miała na celu bezpieczne przepuszczenie wód zebraniowych
korytem rzeki; usunięcie z koryta dużych ilości namułów i zanieczyszczeń wpłynęło także
na stan czystości wód w rzece oraz estetykę przyległych terenów; wymiana samoczynnych
wrót przeciwsztormowych będzie miała ogromne znaczenie dla ochrony Dolnego Miasta
Gdańska przed zalewami wodami sztormowymi od strony Zatoki Gdańskiej;

−

koryta i zabezpieczenia powodziowe rzeki Słupi. Odmulono koryto rzeki na terenie Słupska,
udrożniono lewe przęsło mostu kolejowego, zabezpieczono lewy brzeg na długości 100 m;
brzegi oczyszczono z roślinności oraz drzew pochylonych w kierunku rzeki, grożących
zawaleniem i utworzeniem zatoru;

−

odbudowano wały przeciwpowodziowe na odcinku 7,765 km oraz przeprowadzono renowację
koryt na długości 9,07 km w ramach zadania dotyczącego węzła rzeki Dzierzgoń – potoku
Dąbrówka i kanału Judyckiego.

Ochrona powietrza atmosferycznego
Uzyskane efekty ekologiczne w dziedzinie ochrony czystości powietrza są wynikiem
zakończenia realizacji zadań długookresowych, rozpoczętych w latach wcześniejszych, jak też
zadań rozpoczętych i zakończonych w kolejnych latach. Do większych zadań z zakresu ochrony
powietrza w latach 2001–2004 należały działania:
−

modernizacja systemów cieplno-energetycznych w gm.: Człuchów, Gdańsk, Hel, Kościerzyna,
Malbork, Nowy Dwór Gdański, Prabuty, Sopot, Słupsk, Starogard Gdański i Tczew;

−

współfinansowanie realizacji kompleksowych programów modernizacji systemów grzewczych:
likwidacja kotłowni w Powiatowym Urzędzie Pracy i Domu Kultury w Kościerzynie wraz
z podłączeniem do sieci miejskiej, wymianę ciepłociągów na preizolowane w Kościerzynie
i Malborku;

−

likwidacja lokalnych kotłowni oraz podłączanie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej
(między innymi w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, obiektach Komendy
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Szkole Podstawowej i Zespole Szkół oraz Poradni
Pedagogiczno-Psychologicznej w Nowym Dworze Gdańskim);

−

budowa centralnej kotłowni spalającej słomę wraz z siecią cieplną w miejscowości
Waplewo (gm. Stary Targ), modernizacja kotłowni w szkołach gminy Słupsk – w Głobinie,
Wrześciu, Włynkówku, Bierkowie i Siemianicach – na kotłownie opalane granulatem
drzewnym, a także w szkołach gminy Czarna Dąbrówka – na kotłownie opalane drewnem.

W ramach ochrony czystości powietrza realizowany jest również program automatycznego
monitoringu atmosfery Aglomeracji Trójmiejskiej prowadzony przez Fundację Agencja
Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej, utworzoną przez samorządy
Gdańska, Gdyni, Sopotu i Tczewa. Zadania realizowane są w ramach projektu Monitoring
regionalny. W jego ramach pracuje 10 stacji. Aglomeracja Trójmiejska jako jedna z nielicznych
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spełnia wymogi dyrektywy ramowej dotyczącej jakości powietrza, co pozwala na ocenę jakości
powietrza zgodnie z wymogami UE.

Ochrona powierzchni ziemi
Problemem do kompleksowego rozwiązania w województwie pomorskim pozostaje
gospodarka odpadami komunalnymi, w szczególności dla Gdańska i Gdyni, oraz unieszkodliwianie
odpadów przemysłowych, w tym odpadów niebezpiecznych. Oprócz projektu budowy Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów, finansowanej z funduszu przedakcesyjnego ISPA, o którym
wzmiankowano powyżej, realizowano m.in. następujące przedsięwzięcia:
−

dofinansowano zakup pojemników o łącznej pojemności 484 m3 w ramach realizacji zadań
związanych z selektywną zbiórką odpadów na terenie gmin: Nowy Dwór Gdański, Słupsk
i Człuchów;

−

zainicjowano program likwidacji dzikich wysypisk odpadów na terenach leśnych. W realizację
programu włączonych jest 90 leśnictw w obszarze działania Nadleśnictw: Cewice, Gdańsk,
Lubichowo, Starogard Gdański, Choczewo, Elbląg, Kaliska, Kartuzy, Kościerzyna, Kolbudy,
Kwidzyn, Lipusz. W sumie w 2001 r. zlikwidowano miejsca nielegalnego składowania
odpadów z terenu 27 leśnictw. Do programu włączyły się również: Starostwo Powiatowe
w Słupsku, Słowiński Park Narodowy i Gmina Debrzno, która na swoim terenie zlikwidowała
13 miejsc nielegalnego składowania odpadów;

−

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. realizowało zadanie: Wykonanie
obudowy pola refulacyjnego u nasady falochronu północnego w Porcie Północnym w celu
ochrony przyległego akwenu przed skutkami rozszczelnienia istniejących rurociągów
paliwowych, natomiast OLIVA Zakład Farb w Gdyni S.A. realizował zadanie: Baza zbiorników
magazynowych z siecią dystrybucji rozcieńczalników;

−

wybudowano Zakład Utylizacji Odpadów w Gliwie Małej (powiat kwidzyński);

−

zlikwidowano nie eksploatowane składowiska odpadów niebezpiecznych (4 mogilniki)
wraz z równoległym przeprowadzeniem rekultywacji zdegradowanego terenu;

Foto 36, 37. Regionalne składowisko odpadów w Bierkowie k. Słupska
Źródło: www.pgkslupsk.pl
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−

w 2003 roku modernizowano ZUO w Bierkowie koło Słupska, która polega na rozbudowie
składowiska odpadów, budowie sortowni stłuczki szklanej oraz tworzyw sztucznych,
kompostowni odpadów ulegających biodegradacji oraz rozbudowie systemu odgazowania
składowiska i wykorzystania biogazu. Ponadto zakupiony został również sprzęt technologiczny
niezbędny do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami;

−

współfinansowano likwidację 3 mogilników w miejscowościach: Gonty, Bięcino, Warcz
oraz Skorzewo.

3.5. Ochrona brzegów morskich
Rok 2004 był pierwszym rokiem realizacji ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu
programu wieloletniego Program ochrony brzegów morskich 21. W jego ramach na terenie
województwa:
−

wykonano sztuczne zasilanie przedpola wału czołowego w Krynicy Morskiej;

−

wykonano opaskę brzegową na długości 260 m w rejonie Mechelinek;

−

zlikwidowano ubytki w opasce betonowej, uzupełniono narzut z kamienia na przedpolu
opaski w rejonie Rewy na odcinku ok. 400 m;

−

odbudowano umocnienie brzegowe w rejonie Rzucewa na odcinku 400 m;

−

zasilono piaskiem Półwysep Helski na dwóch planowanych odcinkach oraz jednym
nieplanowanym w Kuźnicy;

−

zrealizowano etap I prac związanych z odwodnieniem zbocza klifu w Jastrzębiej Górze na
odcinku ok. 300 m;

−

zasilono piaskiem brzeg w rejonie Łeby.

3.6. Inwestycje służące rozwojowi obszarów wiejskich
Polityka wspierająca rozwój obszarów wiejskich w latach 2001–2004 związana była
przede wszystkim z przedakcesyjnym programem SAPARD oraz Programem Aktywizacji
Obszarów Wiejskich.

3.6.1. SAPARD22
Program Operacyjny SAPARD był wdrażany przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. W Polsce opierał się na dwóch zrównoważonych osiach
priorytetowych: Poprawa efektywności sektora rolno-spożywczego oraz Poprawa warunków
prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Planowane działania, zgodnie
z priorytetami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/99, miały służyć realizacji celów strategicznych,
które określono jako:
−

poprawa ekonomicznej konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego, na rynku
krajowym i rynku międzynarodowym;

−

dostosowanie sektora rolno-spożywczego do standardów acquis communautaire w zakresie
jakości, higieny i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska;

21
22

Dz. U. z 2003 r. nr 67, poz. 621
na podstawie Pomoc publiczna dla województwa Pomorskiego w latach 1999-2005
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−

stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez wspieranie rozwoju
infrastruktury technicznej oraz tworzenie warunków do podejmowania pozarolniczej
działalności gospodarczej na wsi.

W ramach Programu w województwie pomorskim łącznie we wszystkich działaniach zawarto
1264 umów na kwotę 239 986 944,78 zł.
Działanie 1. – Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych
Ogółem zawarto 89 umów na kwotę 97 867 271,36 zł (przy 132 złożonych wnioskach –
43 zweryfikowano negatywnie), z tego:
−

sektor mleczarski – 9 umów na kwotę 4,15 mln zł (3,58%) (10 złożonych wniosków)

−

sektor mięsny – 42 umowy na kwotę 38,8 mln zł (40,36%) (62 złożone wnioski)

−

sektor owoców i warzyw – 10 umów na kwotę 15,3 mln zł (15,66%) (16 wniosków)

−

sektor rybny – 28 umów na kwotę 39,6 mln zł (40,39%) (44 wnioski)

Działanie 2. – Inwestycje w gospodarstwach rolnych
Ogółem zawarto 670 umów na kwotę 31 974 591,52 zł (przy 765 złożonych wnioskach –
95 zweryfikowano negatywnie), z tego:
−

restrukturyzacja produkcji mleka – na 23 złożone wnioski zawarto 17 umów na kwotę
1,62 mln zł

−

modernizacja gospodarstw specjalizujących się w produkcji bydła mięsnego – na 3 złożone
wnioski zawarto 2 umowy na kwotę 97,0 tys. zł

−

odbudowa produkcji owczarskiej – na 5 złożonych wniosków zawarto 5 umów na kwotę
212 tys. zł

−

modernizacja produkcji trzody chlewnej lub drobiu – na 54 złożone wnioski zawarto
47 umów na kwotę 4,7 mln zł

−

zwiększenie różnorodności produkcji gospodarstw rolnych – na 680 złożonych wniosków
zawarto 599 umów na kwotę 25,4 mln zł.

Działanie 3. – Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich
Ogółem zawarto 190 umów na kwotę 87 073 259,47 zł (przy 337 złożonych wnioskach –
57 zweryfikowano negatywnie, a dla 90 zabrakło środków finansowych), z tego:
−

zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wodę wraz z uzdatnianiem – na 87 złożonych
wniosków zawarto 47 umów na kwotę 14,6 mln zł, w efekcie zbudowano lub zmodernizowano
210 km sieci, 14 stacji, ponad 1500 przyłączy

−

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych – na 128 złożonych wniosków zawarto
79 umów na kwotę 49,16 mln zł, w efekcie zbudowano lub zmodernizowano 350 km sieci,
ponad 4,5 tys. przyłączy, 11 oczyszczalni

−

gospodarka odpadami stałymi – na 3 złożone wnioski nie zawarto żadnej umowy.

−

drogi gminne i powiatowe na obszarach wiejskich – na 118 złożonych wniosków zawarto
63 umowy na kwotę 23,0 mln zł, w efekcie zbudowano lub zmodernizowano 93 km
budowanych / modernizowanych dróg

−

zaopatrzenie w energię – złożono 1 wniosek i zawarto umowę na kwotę 295 tys. zł.
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Działanie 4. – Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
Ogółem zawarto 315 umów na kwotę 23,07 mln zł (przy 513 złożonych wnioskach –
198 zweryfikowano negatywnie), z tego:
−

tworzenie źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych – na 207 złożonych
wniosków zawarto 145 umów na kwotę 4,6 mln zł. W efekcie uzyskano m.in. 115 inwestycji
w agroturystykę, 11 – w usługi transportowe, 6 – usługi dla ludności, 5 – usługi dla
gospodarstw rolnych

−

tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich – na 257 złożonych wniosków zawarto
140 umów na kwotę 16,2 mln zł. W efekcie uzyskano 53 miejsca pracy w usługach dla ludności,
31 – usługi turystyczne, 24 – usługi transportowe, 11 – usługi dla gosp. rolnych

−

publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich – na 49 złożonych wniosków
zawarto 30 umów na kwotę 2,27 mln zł. W efekcie wsparcie uzyskało 38 wniosków
w dziedzinie infrastruktury turystycznej, 5 – w dziedzinie komunikacji lokalnej dla potrzeb
ruchu turystycznego, 6 – na tworzenie systemów informacji turystycznej23.

3.6.2. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Wśród programów wspierających rozwój obszarów wiejskich kluczową rolę odegrał
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW). Był on drugim, obok SAPARD-u dużym
programem, który wspierał restrukturyzację obszarów wiejskich w Polsce. Celem programu było
wniesienie wkładu finansowego, inwestycyjnego oraz wiedzy i umiejętności w szeroko
rozumiany rozwój gospodarczy obszarów wiejskich poprzez:
−
−
−

zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia;
wsparcie procesu umacniania samorządów i rozwoju regionalnego;
pomoc w budowaniu potencjału instytucjonalnego niezbędnego do uzyskania przedakcesyjnych
i strukturalnych funduszy Unii Europejskiej. Realizowane było to poprzez program inwestycji
w infrastrukturę techniczną na obszarach wiejskich oraz edukację, szkolenia i udzielanie
mikropożyczek.

Program był współfinansowany kwotą 118,8 mln. Euro z kredytu Banku Światowego,
a łącznie ze środkami krajowymi (samorządowymi, rządowymi i innymi) cały budżet wynosił
297,9 mln euro. Realizacja programu została wydłużona do 31 maja 2005 r. Spłaty kredytu będą
dokonywane w równych ratach, co pół roku, od 15 września 2005 r. do 15 marca 2015 r. PAOW
składał się z następujących komponentów:
A – Mikropożyczki;
B – Aktywizacja kapitału ludzkiego
• B-1: Przekwalifikowanie siły roboczej,
• B-2: Edukacja
• B-3: Budowanie potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej);
C – Infrastruktura wiejska;
D – Zarządzanie Programem (w tym opłata bankowa).

23

Dane wg stanu zobowiązań Agencji SAPARD na dzień 15 grudnia 2004 roku.
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Na podstawie porozumienia o przyznaniu środków oraz o warunkach i sposobach
realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, zawartego dnia 12 października 2000 r.,
oraz na podstawie kolejnych aneksów, województwo otrzymało kwotę kredytu w wysokości
3 228 000 Euro (12 912 000 PLN). Udział środków własnych określono, pod warunkiem
wykorzystania pełnej kwoty kredytu, na minimum 18.887.000 PLN. Dla województwa
przyznano 2,8% całości środków. Stawia to województwo dopiero na 11. miejscu pod względem
ilości przyznanych środków. Rozłożenie środków na poszczególne komponenty programu
przedstawia Tabela. IX.3.
Tabela. IX.3. Program PAOW w województwie pomorskim w latach 2002–2005

Cel i charakterystyka
Komponent B2 „Edukacja”. Zadania remontowoinwestycyjne w szkołach wiejskich oraz remonty
i wyposażenie świetlic
Komponent B3 „Budowanie potencjału instytucjonalnego
administracji lokalnej i regionalnej”. Szkolenia regionalne
dla j.s.t. Beneficjentami były gminy wiejskie, wiejskomiejskie i małe gminy miejskie oraz powiaty. Programy
szkoleniowe dotyczące: rozwoju infrastruktury i zarządzania
w dziedzinie ochrony środowiska; rynku pracy; zarządzania
edukacją
Komponent C „Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich”,
Poprawa i modernizacja infrastruktury na obszarach
wiejskich w celu stymulowania inwestycji sektora
prywatnego, ułatwienia tworzenia pozarolniczych miejsc
pracy oraz polepszenia stanu środowiska
i warunków zdrowotnych ludności. Projekty drogowe,
kanalizacyjne i wodociągowe

Wskaźniki
produktu
Liczba
projektów –

20724
Gotowe projekty
przygotowane
do finansowania
z funduszy
strukturalnych

Budżet programu
(w tys. PLN)
Kredyt:

3 372
Środki własne:

6 273

1 000
32 799

Kredyt:
Liczba
projektów – 27

9 540
Środki własne:

12 614

W ramach komponentu C Infrastruktura wiejska – wybudowano stację uzdatniania wody
w gminie Szemud, dwie oczyszczalnie ścieków w gminach Linia i Prabuty oraz 35,12 km sieci
kanalizacyjnej, jak również wybudowano i zmodernizowano 30,6 km dróg.

3.7. Infrastruktura społeczna
Inwestycje w kulturze25
Dostępność do instytucji kultury, a także stopień korzystania z nich, wykazuje znaczne
zróżnicowanie między miastem a wsią. W ostatnich latach w sferze kultury daje się zauważyć
kryzys finansowo-instytucjonalny. Jednym z jego objawów są ubytki w sieci instytucji kultury
(głównie na wsi), dodatkowo sprzężone z malejącymi wydatkami na działalność tych instytucji.
Systematycznie zmniejsza się sieć bibliotek publicznych. Spadkowi oferty kulturalnej niektórych
dziedzin towarzyszy wzrost oferty w inny sferach (np. przedstawienia i koncerty).
W zakresie kultury w latach 2001–2004 największe inwestycje (Rys. IX.3.) objęły
w województwie:

24
25

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich – Raport Zakończenia, Gdańsk 2005, s. 19.
Na podstawie informacji Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWP.
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−

modernizację budynku Teatru Muzycznego w Gdyni – inwestycja realizowana w ramach
Kontraktu Wojewódzkiego (2001–2003 oraz 2004) i obejmująca: modernizację węzła
cieplnego, termomodernizację zadaszeń przy wejściu służbowym, modernizację dachu nad
sceną i widownią, modernizację widowni i pomieszczeń teatralnych, montaż urządzeń
systemu głośnikowego widowni, montaż urządzeń systemu cyfrowych konsolet fonicznych,
modernizację instalacji centralnego ogrzewania, doprowadzenie drugiego źródła pomp
przeciwpożarowych do budynku teatralnego oraz montaż systemu odsłuchowego. Ponadto
wykonano windę dla osób niepełnosprawnych finansowaną w 50% ze środków budżetowych
Samorządu Województwa i w 50% ze środków PFRON-u;

−

adaptację kina „Bałtyk” na nową siedzibę Teatru „Wybrzeże” – opracowano koncepcję
adaptacji kina i modernizacji Teatru Kameralnego w Sopocie oraz opracowano inwentaryzację
budowlaną kina;

−

adaptację dawnych pomieszczeń stolarni na salę teatralną „Malarnia” Teatru „Wybrzeże”
w Gdańsku – przedsięwzięcie polegające na stworzeniu nowej przestrzeni teatralnej;

−

modernizację widowni w Teatrze „Wybrzeże” w Gdańsku – w ramach przedsięwzięcia
zmodernizowana została duża scena teatru, a także instalacja c.o.;

−

rozpoczęcie budowy Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni;

−

restaurację gotyckiego Zespołu Kościoła Św. Jana – Międzynarodowe Centrum KulturalnoKongresowe (NCK). Inwestycja kontynuowana była w roku 2005 i dotyczyła robót budowlanorenowacyjnych przy odkrytych polichromiach na ścianach i kolumnach; wydobyto i poddano
rekonstrukcji płyty nagrobne posadzki, wymieniono część okien;

−

odnowienie portalu wejściowego do Ratusza Staromiejskiego – siedziby Nadbałtyckiego
Centrum Kultury w Gdańsku;

−

adaptację na cele naukowo-kulturowo-turystyczne Fortyfikacji Miejskich „Twierdza
Gdańsk” – przygotowanie projektu do ZPORR, działanie 3.3;

Foto 38. Zespół Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” – Hewelianum
Źródło: Departament Komunikacji Społecznej UMWP

−

modernizację budynku głównego Muzeum Narodowego w Gdańsku przy ul. Toruńskiej –
opracowano koncepcję nowego budynku przy ul. Toruńskiej, zrealizowano remont
kapitalny pomieszczeń pomocniczych w gmachu głównym, modernizację systemu dozoru
oraz doposażenie systemu monitorującego w Zielonej Bramie (Muzeum Narodowe)
w Gdańsku. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na rok
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2004. Rewaloryzacja XVI-wiecznego gmachu muzeum ma uchronić go przed dalszym
niszczeniem, poprzez stworzenie lepszych warunków ekspozycyjnych i magazynowych dla
zachowanych obiektów sztuki pomorskiej. Budynek zostanie wyposażony w nowe funkcje
(nowa aranżacja wystaw, zmiana rozwiązań komunikacyjnych), zyskując również nową fasadę.
Zadaszony wirydarz, nowa sala wystaw zmiennych oraz sala do prezentacji multimedialnych
umożliwią organizację różnorodnych konferencji, spotkań i wydarzeń kulturalnych (koncerty,
spektakle), które będą mogły być przeprowadzane w zabytkowych wnętrzach i przy użyciu
najnowszych technik. Do tej pory zrealizowano remont dachu, montaż części systemu
alarmowego, doposażenie pracowni konserwatorskiej, montaż nawilżaczy w pomieszczeniach
ekspozycyjnych, a także dokumentację budowlaną oraz projekty koncepcyjne na rewaloryzację
budynku.

Foto 39. Muzeum Narodowe w Gdańsku – modernizacja budynku
Źródło: Departament Komunikacji Społecznej UMWP

−

remont elewacji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Ponadto w roku
2005 zrealizowano I etap robót związanych z modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej
i teleinformacyjnej;

−

prace konserwatorskie przy budynku głównym Politechniki Gdańskiej w Gdańsku;

−

rekonstrukcję osady słowińskiej – w ramach tej inwestycji prowadzono adaptację XIX-w.
chałupy z Wierzchowina na Karczmę w Muzeum Wsi Słowińskiej – Kluki, gm. Smołdzino.
W ramach inwestycji kontynuowanej w roku 205 wykonano roboty budowlane, dociepleniowe
oraz montaż części stolarki okienno-drzwiowej, wykonano ścianki działowe i strop piętra;

−

zagospodarowanie terenu – grodzisko średniowieczne w Sopocie;

−

modernizacja obiektu opery (Państwowa Opera Bałtycka) w Gdańsku objęła widownię,
poprawiając komfort odbioru przedstawień. Dalsze etapy będą miały na celu dostosowanie
obiektu do standardów Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
oraz dostępu dla niepełnosprawnych;

−

adaptacja Spichlerza Błękitny Lew na skansen archeologiczny z funkcją wystawienniczoszkoleniową (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku);

−

rewitalizacja Starego Rynku w Chojnicach;

−

adaptacja i wyposażenie Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego Etap I (Polska
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku);
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Foto 40. Wnętrze Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku – Ołowianka
Źródło: Departament Komunikacji Społecznej UMWP

−

budowa (I etap) sektora wejściowego do muzeum na bazie odbudowywanej XVIII-w.
karczmy z Rumi w Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich.

W latach 2001–2004 Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku26
przeprowadził bądź współfinansował szereg prac budowlano-konserwatorskich, m.in. w Gdańsku
(Zespół Przedbramia, Złota Brama, Zielona Brama, fortyfikacje nowożytne, Kolegiata pw.
Najświętszego Serca Jezusowego we Wrzeszczu, willa Patschke’go, Zespół Pocysterski wraz
z kościołem św. Jakuba); w Sopocie (wille Claaszena – Muzeum Miasta Sopotu, wille Krystyna
oraz zespół Balneologiczny); w Tczewie (kościół pw. Bożego Ciała); w Pelplinie (kanonie przy
pl. Mariackim, Collegium Marianum, szpital przy kościele Bożego Ciała); w Chojnicach
(Bazylika pw. Ścięcia św. Jana); w Starogardzie Gdańskim (mury obronne); w Skórczu (kościół
pw. Wszystkich Świętych); w Pucku (Fara pw. Św. Piotra i Pawła); w Żarnowcu (kościół
klasztorny) oraz w Kwidzynie (Młyn Parowy – hala targowa).

Inwestycje w szkolnictwie wyższym
Dostępność usług edukacyjnych wykazuje przestrzenne zróżnicowanie, zwłaszcza
w układzie miasto–wieś. Infrastruktura szkolnictwa wyższego koncentruje się w Trójmieście.
Funkcjonuje tu 19 spośród wszystkich pomorskich uczelni. Drugim ośrodkiem akademickim jest
Słupsk. W ostatnich latach w większych miastach województwa powołano nowe uczelnie lub
uruchomiono filie już istniejących27. Efektem poprawy dostępu do edukacji na poziomie
wyższym jest dynamiczny wzrost liczby studentów28 oraz drugie miejsce w kraju pod względem
odsetka ludności z wykształceniem wyższym (po mazowieckim). Znacznemu wzrostowi populacji
studentów nie towarzyszy dostatecznie szybki rozwój infrastruktury uczelnianej (odpowiednio
wyposażone sale dydaktyczne) oraz dostęp do Internetu.
W zakresie szkolnictwa wyższego w latach 2001–2004 na skutek remontów i modernizacji
poprawiły się warunki lokalowe większości uczelni województwa pomorskiego. Zakończono lub
rozpoczęto budowy nowych obiektów w największych pomorskich uczelniach: Uniwersytecie
Gdańskim, Politechnice Gdańskiej oraz Akademii Medycznej w Gdańsku, m.in.:

26

Informacja na podstawie pisma PWKZ.0713/8498/2005 z dnia 19 grudnia 2005.
Lukę pod tym względem stanowi jedynie środkowo-zachodnia część województwa (Bytów, Miastko).
28
Liczba studentów w roku 2004 w porównaniu z 1995 rokiem podwoiła się.
27
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−

gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku;

−

gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku;

Foto 41. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Źródło: Departament Komunikacji Społecznej UMWP

−

gmachu Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni;

−

przeprowadzono adaptację budynku po Szkole Medycznej w Gdańsku przy ul. Hallera na
potrzeby Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

−

Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku;

−

Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej przy Akademii Medycznej w
Gdańsku – zakończono roboty budowlano-montażowe;

−

gmachu Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w
Gdańsku;

−

gmachu Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w Gdańsku;

−

oddano do użytku budynek Collegium Pomerania w Chojnicach – zamiejscowy oddział
Politechniki Koszalińskiej.

Foto 42. Budowa Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
Źródło: Departament Komunikacji Społecznej UMWP

Inwestycje w bezpieczeństwie publicznym
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku wg stanu na koniec roku 2004 zarządzała
łącznie 146 kompleksami obiektów służbowych, z których 116 stanowi własność Skarbu Państwa.
Pozostałe 30 użytkowanych jest na podstawie umów najmu, dzierżawy oraz użyczenia. W ramach
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nieruchomości służbowych funkcjonują 282 różnorodne obiekty, których stan techniczny ocenia
się jako dostateczny. Większość z nich nie odpowiada jednak współczesnym wymogom
funkcjonalnym, zwłaszcza w odniesieniu do wymaganych warunków obsługi.
Ostatnie lata przyniosły istotną poprawę w tym aspekcie. Dla porównania w roku 1999
środki przeznaczone na inwestycje zamknęły się w kwocie 1,7 mln zł, w roku 2004 była to już
suma 6,8 mln zł. W praktyce jednak środki te pozwalają na wybudowanie dwóch średniej
wielkości komisariatów Policji29. W latach 2001–2004 na terenie województwa pomorskiego
przeprowadzono następujące inwestycje (Rys. IX.4.) w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego30:
−

rozbudowano siedzibę i zmodernizowano Komisariat Policji w Ustce;

−

zbudowano nową siedzibę Komisariatu Policji w Gdyni-Obłużu;

−

zbudowano Halę Sportową ze strzelnicą w Gdańsku;

−

adaptowano istniejący budynek na Komisariat Policji w Prabutach;

−

adaptowano istniejący budynku na siedzibę Komisariatu Policji w Kępicach;

−

rozbudowano i zmodernizowano obiekt Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie;

−

zbudowano nową siedzibę Komisariatu Policji w Gdańsku-Oruni;

−

rozbudowano siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Pucku;

−

zbudowano nową siedzibę Komisariatu Policji w Gdyni-Śródmieściu;

−

adaptowano istniejący budynek na siedzibę Komisariatu Policji w Wejherowie;

−

zbudowano siedzibę Komendy Miejskiej Policji w Sopocie;

−

zbudowano nowe siedziby Komend Powiatowych Policji w Starogardzie Gdańskim
i Człuchowie – zakończenie prac przewidziane jest na rok 2006.

W latach 2001–2004 oddano do użytku także dwa nowe obiekty na potrzeby sądownictwa:
−

budynek Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku;

−

budynek Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Gdańskim.

W latach 2001–2004 na terenie województwa pomorskiego Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przeprowadziła kilka ważnych inwestycji w dziedzinie
bezpieczeństwa i ochrony pożarowej31. Wszystkie finansowane były ze środków Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczy na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczyły:
−

rozbudowy garaży Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Człuchowie;

−

dobudowy trzech boksów garażowych z częścią socjalną strażnicy Komendy Powiatowej
PSP w Starogardzie Gdańskim;

−

rozbudowy strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ustce;

−

przebudowy obiektu dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Komendy Miejskiej PSP
w Gdańsku oraz zaplecza techniczno-warsztatowego i bazy kontenerowej dla potrzeb
Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego w Gdańsku;

−

budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Gdyni;

Strategia KWP w Gdańsku na lata 2005–2010.
Informacje na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 76-Cz-3442.05.
31
Pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku WT-212/41/2005.
29
30

336

Ocena realizacji inwestycji
−

budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie.

Inwestycje w zdrowiu i opiece zdrowotnej
Dostępność usług medycznych w województwie pomorskim, mierzona liczbą personelu
medycznego (lekarzy, stomatologów, farmaceutów, pielęgniarek), jest wyższa od średniej krajowej
i zbliżona do poziomu krajów UE (głównie za sprawą Akademii Medycznej w Gdańsku).
W stosunku do lat ubiegłych spadła liczba łóżek w szpitalach ogólnych, uległ skróceniu czas
pobytu pacjenta, przy jednoczesnym wzroście liczby hospitalizowanych osób. Ważny problem,
zwłaszcza w kontekście wysokiej w regionie zachorowalności i umieralności na choroby
nowotworowe, stanowią wewnątrzregionalne dysproporcje przestrzenne w dostępie do
wyspecjalizowanych usług medycznych, które skupiają się w największych miastach regionu.
Stan infrastruktury opieki zdrowotnej wymaga w wielu przypadkach natychmiastowej
modernizacji i remontów. Przestarzałe jednostki opieki medycznej na obszarach wiejskich nie są
w stanie spełnić standardów jakości nowoczesnej medycyny. W latach 2001–2004
zmodernizowano i przystosowano do najwyższych standardów budynki szpitali i stacji
pogotowia ratunkowego. Poprawiło to dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej oraz podniosło
poziom bezpieczeństwa mieszkańców województwa (Rys. IX.4.).
1.

Dokończenie zadań inwestyjnych:

−

zakończono (w ramach Kontraktu Wojewódzkiego) realizację inwestycji wieloletniej pn.
„Budowa Szpitala Rejonowego w Chojnicach” i oddano do użytku jako Szpital Specjalistyczny
im. J. K. Łukowicza w Chojnicach;
zakończono budowę i oddano do użytku budynki szpitala w Ustce;
zakończono budowę i oddano do użytku Klinikę Hematologii i Onkologii Dziecięcej
Akademii Medycznej w Gdańsku.

−
−

Foto 43. Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku
Źródło: www.budowaroku.pl

2.

Utworzenie sieci Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, w celu dostosowania do nowej
ustawy o ratownictwie medycznym, w tym:

−
−
−

Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha-Adalberta Gdańsk-Zaspa;
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku;
Akademickie Centrum Kliniczne w Gdańsku;
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−
−
−
−

Szpital Specjalistyczny im. dr. F. Ceynowy w Wejherowie;
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku;
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie;
Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni.

Foto 44. Szpital Miejski w Gdyni – Oddział Ratunkowy
Źródło: Departament Komunikacji Społecznej UMWP

3.

Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej w celu poprawy sytuacji finansowej zakładów
opieki zdrowotnej, w tym:

−

przygotowanie oddziału dla dzieci i młodzieży w Gdańskim Centrum Rehabilitacji
w Dzierżążnie;
włączenie Wojewódzkiego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w struktury byłego Wojewódzkiego
Szpitala Zakaźnego w Gdańsku i powołanie Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych
i Gruźlicy w Gdańsku. Ponadto utworzono dwa boksy Meltzera dla leczenia chorób
wysokozakaźnych i przygotowano pomieszczenia dla oddziału gruźlicy;
włączenie w struktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku
byłego Okręgowego Szpitala Kolejowego przy ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku;
przygotowanie w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich pomieszczeń dla oddziału
dermatologii, przeniesionego z byłego Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Gdańsku;
zorganizowanie nowego oddziału neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. M. Kopernika w Gdańsku;
zorganizowanie nowej siedziby przy ul. Wałowej dla Przemysłowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Gdańsku i opuszczenie pomieszczeń przy ul. Jana z Kolna;
restrukturyzacja Szpitala Specjalistycznego w Prabutach, polegająca na zorganizowaniu
działalności w jednym pawilonie;
restrukturyzacja działalności medycznej w szpitalach gdyńskich, w wyniku której Szpital
Miejski pełnić będzie funkcję szpitala ratunkowego, a Szpital Morski stanowić będzie
ośrodek onkologiczny. Zmodernizowano pomieszczenia w Szpitalu Miejskim w Gdyni dla
oddziału neurologicznego przeniesionego ze Szpitala Morskiego w Gdyni;
likwidacja Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie i włączenie działalności
w struktury Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie;
dokończenie budowy szpitala w Ustce i zorganizowanie w nim oddziału interny oraz
ginekologiczno-położniczego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka

−

−
−
−
−
−
−

−
−
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−

w Słupsku, co pozwoliło na ograniczenie programu realizacji inwestycji wieloletniej pn.
„Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku”;
przygotowanie dokumentacji projektowej na przystosowanie Pawilonu III Specjalistycznego
ZOZ-u nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku przy ul. Polanki w celu zorganizowania w nim
działalności Przychodni Specjalistycznej z Wrzeszcza.

4. Przygotowanie nowych oddziałów, w tym:
−
−
−
−

oddziału rehabilitacji kardiologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach;
utworzenie ośrodka rehabilitacji w budynku byłej pralni Szpitala Specjalistycznego w GdańskuZaspa;
realizacja nowego obiektu w Szpitalu Morskim w Gdyni dla dwóch bunkrów dla aparatury
do terapii megavoltowej w celu leczenia chorób nowotworowych;
utworzenie sieci zakładów opieki leczniczej i apalicznej (Gdańskie Centrum Rehabilitacji w
Dzierżążnie, Szpital Specjalistyczny w Prabutach, Szpital Specjalistyczny w Wejherowie,
SP ZOZ Nowy Dwór Gdański, Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w
Tczewie, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Stargardzie
Gdańskim);

5.

Modernizacja i likwidacja uchybień w celu dostosowania pomieszczeń i obiektów
szpitalnych do obowiązujących wymogów:

−
−
−

modernizacja kliniki onkologii (ACK Gdańsk);
modernizacja oddziału neurologii i dermatologii (Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku);
modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego (Szpital św. Jana w Stargardzie
Gdańskim);
modernizacja Oddziałów Intensywnej Opieki Zdrowotnej (ZOZ-y w Kwidzynie, Tczewie
i Kartuzach, Szpital Morski w Gdyni, były Wojewódzki Szpital Zakaźny w Gdańsku);
modernizacja oddziału kardiologii (Szpital Miejski w Gdyni, ACK w Gdańsku);
modernizacja oddziału neurologii i oddziału urazowo-ortopedycznego (Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku);
modernizacja centralnej sterylizacji (Szpital Specjalistyczny w Wejherowie, SP ZOZ Lębork);
modernizacja zakładu radiologii (Szpital Morski w Gdyni);
modernizacja laboratorium analityki medycznej (ZOZ w Malborku);
modernizacja zakładu anatomii patologicznej (Szpital św. Jana w Stargardzie Gdańskim);
modernizacja Oddziału Urologii (Szpital Specjalistyczny w Wejherowie);

−
−
−
−
−
−
−
−

Inwestycje w sporcie i kulturze fizycznej 32
W latach 1999–2005 na terenie województwa pomorskiego powstało lub zostało
zmodernizowanych 151 obiektów sportowych (Rys. IX.5.). Było to możliwe dzięki blisko 180 mln zł
pomocy finansowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. Z funduszu finansowana
jest rozbudowa obiektów ważnych dla rozwoju polskiego sportu (są to inwestycje centralne
prowadzone przez polskie związki sportowe) i obiekty terenowe (czyli inwestycje wskazane
przez samorząd województwa, a prowadzone przez poszczególne gminy). Dofinansowane
Informacje z Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz
z Ministerstwa Sportu – Departament Infrastruktury Sportowej.
32
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zostały budowy m.in. 9 nowych krytych pływalni (w tym w Lęborku, Gniewinie i Chojnicach).
Powstało lub jest w trakcie realizacji 80 pełnowymiarowych hal sportowych. Dla większości
gmin, które zdecydowały się na ich budowę, są to pierwsze hale w danym regionie. Tak jest np.
w Konarzynach, Trąbkach Wielkich, Chmielnie, Jastarni, Sierakowicach czy Brusach. Piękne
obiekty powstały w Wejherowie, Starogardzie Gdańskim, Ustce, Nowym Dworze Gdańskim,
Żukowie i Kwidzynie. Hale te, najczęściej przy obiektach szkolnych, przed południem służą do
zajęć wychowania fizycznego, a po południu wykorzystywane są przez stowarzyszenia i kluby
sportowe na treningi, imprezy sportowe i rekreacyjne. Przy wsparciu środków z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu zmodernizowane zostały m.in. stadiony „Gedanii” w Gdańsku,
„Gryfa” w Wejherowie, „Ogniwa” w Sopocie, miejskie w Skórczu i Pszczółkach oraz „Gryfia”
i „650-lecia” w Słupsku. Powstały też piękne nowe obiekty w Tczewie, Żelistrzewie i Kościerzynie.
Wszystkie te hale i stadiony to obiekty nowoczesne i bezpieczne, budowane w nowych technologiach
i spełniające wymogi przepisów polskich związków sportowych. Mogą być w nich przeprowadzane
imprezy sportowe rangi krajowej, a w niektórych nawet międzynarodowej.

Foto 45. Park Wodny w Chojnicach
Źródło: Departament Komunikacji Społecznej UMWP

Na obszarze województwa zrealizowano następujące inwestycje:
Powiat bytowski:
−
−
−
−
−
−

hala sportowa 42x21 w Szkole Podstawowej w Bytowie;
hala sportowa 36x18 w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Tuchomiu;
hala sportowa 44x22 w Gimnazjum w Miastku;
sala gimnastyczna 24x12 w Szkole Podstawowej w Nakli (gm. Parchowo);
sala gimnastyczna 24x12 w Szkole Podstawowej w Ugoszczu (gm. Studziennice);
sala gimnastyczna 26x15 w Szkole Podstawowej w Pomysku Wielkim (gm. Bytów);

Powiat chojnicki:
−
−
−
−
−

hala sportowa w Szkole Podstawowej w Czersku;
kryta pływalnia w Chojnicach;
stadion miejski w Chojnicach – modernizacja;
sala gimnastyczna 24x12 w szkole Podstawowej w Leśnie (gm. Brusy);
sala gimnastyczna 30x18 w Szkole Podstawowej w Łągu (gm. Czersk);

Powiat człuchowski:
− hala sportowa 42x24 w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czarnem;
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− terenowe urządzenia sportowe dla powiatowej bursy Szkolnej i Zespołu Szkół Technicznych
w Człuchowie;
− sala gimnastyczna 24x12 w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie (gm. Czarne);
Powiat gdański:
−
−
−
−

stadion sportowy w Pszczółkach;
hala sportowa 45,6x30 w GOKSiR w Trąbkach Wielkich;
kryta pływalnia w szkole Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim – budowa;
sala gimnastyczna 18x28 Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Suchym Dębie – budowa;

Powiat kartuski:
−
−
−
−

stadion sportowy w Stężycy;
hala sportowa 36x18 w Szkole Podstawowej w Chmielnie;
hala sportowa 44x22 w Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach;
stadion sportowy w Sierakowicach;

Foto 46. Hala sportowa w Przodkowie
Źródło: Departament Komunikacji Społecznej UMWP

−
−
−
−
−
−

hala sportowa 44x24 w Gimnazjum w Żukowie;
hala sportowa 44x22 w Gimnazjum w Sierakowicach;
kryta pływalnia w Kartuzach – budowa;
sala gimnastyczna 12x24 w Szkole Podstawowej w Leźnie;
hala sportowa 36,8x18,2 w Szkole Podstawowej w Klukowej Hucie (gm. Stężyca);
hala sportowa 44x22 w Szkole Podstawowej w Przodkowie;

Powiat kościerski:
− stadion sportowy w Kościerzynie;
− hala sportowa 36x19 w Karsinie;
− hala sportowa w Szkole Podstawowej w Wąglikowicach (gm. Kościerzyna);
Powiat kwidzyński:
− hala sportowa 36,7x21,8 w II Liceum Ogólnokształcącym w Kwidzynie;
− hala sportowa 36x18 w Gimnazjum w Wandowie (gm. Gardeja);
Powiat lęborski:
− sala gimnastyczna 24x12 w Szkole Podstawowej w Redkowicach (gm. Nowa Wieś L.);
Powiat malborski:
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− hala sportowa 36x18 w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Polu;
− hala sportowa 44x30 w Szkole Podstawowej Nr 5 w Malborku;
Powiat nowodworski:
−
−
−
−

hala sportowa 41x20 w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim;
hala sportowa 36x18 w Gimnazjum w Nowym Dworze Gdańskim;
hala sportowa 36x18 w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ostaszewie;
hala sportowa 36,0x20,85 w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Marzęcinie – budowa;

Powiat pucki:
−
−
−
−
−
−

sale gimnastyczne 18x9 i 14,2x6,5 w Gimnazjum w Pucku;
hala sportowa 44x25,5 w Szkole Podstawowej w Helu;
hala sportowa 21,6x35,7 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pucku – budowa;
sala gimnastyczna 24x12 w Szkole Podstawowej w Połczynie (gm. Puck);
zaplecze boiska w Szkole Podstawowej w Połchowie (gm. Puck);
hala sportowa 36x24 w Szkole Podstawowej w Mostach (gm. Kosakowo);

Powiat słupski:
−
−
−
−
−
−
−

hala sportowa 45x30 w Liceum Ogólnokształcącym w Ustce;
hala sportowa 45x26 w Kobylnicy;
hala sportowa 44x24 w Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej;
hala sportowa 46x24 w Gimnazjum w Główczycach;
sala gimnastyczna 24x12 w Szkole Podstawowej w Zagórzycy (gm. Damnica);
hala sportowa 44,7x25 w Zespole Szkół w Jezierzycach – budowa (gm. Słupsk);
hala sportowa 36x24,3 w Szkole Podstawowej w Potęgowie;

Powiat starogardzki:
−
−
−
−
−
−

zaplecze stadionu w Skórczu;
hala sportowa w Starogardzie Gdańskim;
hala sportowa 44x24 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim;
hala sportowa 36x18 w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jabłonie (gm. Starogard);
sala gimnastyczna 24x12 w Szkole Podstawowej w Piecach (gm. Kaliska);
sala gimnastyczna 18x10,27 w Zespole Kształcenia i Wychowania w Pinczynie (gm. Zblewo);

Powiat tczewski:
−
−
−
−
−

zespół boisk piłkarskich I etap w Tczewie;
hala sportowa 45x23 w Gniewie;
sala gimnastyczna 24x12 w Szkole Podstawowej w Turze (gm. Tczew);
sala gimnastyczna 20x11,5 w Szkole Podstawowej w Małych Walichnowach (gm. Gniew);
sala gimnastyczna 24x12 w Szkole Podstawowej w Swarożynie (gm. Tczew);

Powiat wejherowski:
− hala sportowa 44x22 w Rumi;
− kryta pływalnia w Szkole Podstawowej w Gniewinie;
− hala sportowa 44x22 w Szkole Podstawowej w Wejherowie;
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−
−
−
−
−

hala sportowa 36x18 w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szemudzie;
hala sportowa 36x18 w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Łęczycach;
hala sportowa 36x20 w Liceum Ogólnokształcącym w Rumi;
kryta pływalnia w Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie;
sala gimnastyczna 14,78x24,36 w Szkole Podstawowej w Strzepczu (gm. Linia);

Miasto Gdańsk:
−
−
−
−
−
−
−

zaplecze stadionu w Kolejowym Klubie Sportowym „Gedania” w Gdańsku;
hala sportowa 44x30 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Gdańsku;
korty tenisowe – Gdańskie Towarzystwo Sportowe;
kryta pływalnia na Politechnice Gdańskiej;
stadion sportowy w Stoczniowym Klubie Sportowym „Polonia”;
hala sportowa 33x8x17,8 w Szkole Podstawowej de la Salle’a;
kryta pływalnia w Zespole Szkół w Gdańsku Chełmie;

Miasto Gdynia:
− kryta pływalnia w Zespole Szkół Nr 10;
− kompleks boisk piłkarskich;
− kompleks sportowy w Liceum Ojców Jezuitów;
Miasto Słupsk:
−
−
−
−

kryta pływalnia w SOSiR;
stadion piłkarski I i II etap Klubu Sportowego „Gryf-95”;
stadion 650-lecia w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku– budowa;
hala „Gryfia” – kompleks odnowy biologicznej w OSiR Słupsk;

Miasto Sopot:
−
−
−
−
−
−

rekonstrukcja trybun hipodromu;
hala sportowa Zespołu Szkół nr 7;
hala sportowa 36x18 w Liceum Ogólnokształcącym;
stadion sportowy w Klubie Sportowym „Ogniwo”;
korty tenisowe;
sala gimnastyczna 24x16 w Gimnazjum nr 1.

Największe inwestycje sportowe powstały w Centralnym Ośrodku Sportowym „Cetniewo”
we Władysławowie (m.in. basen, hala i boiska wielofunkcyjne) oraz w Akademii Wychowania
Fizycznego i Sportu w Gdańsku (stadion i hala lekkoatletyczna). Ponadto wybudowane zostały
trybuny wraz z pawilonem na stadionie leśnym w Sopocie, a obecnie wymieniana jest na nim
bieżnia. W Gdańsku m.in. zbudowano przystań wioślarską AZS, a także zmodernizowano
stadion żużlowy GKS „Wybrzeże”. W Pucku powstał hangar dla żeglarzy, falochron ochraniający
wejście do portu żeglarskiego oraz Ośrodek Szkoleniowo-Sportowy „Delfin”. W trakcie realizacji
jest Narodowe Centrum Żeglarstwa, powstające w Gdańsku Górkach Zachodnich. Budowę tej
ważnej dla całego regionu inwestycji prowadzi Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
w Gdańsku, która na ten projekt otrzymała również znaczące dofinansowanie z funduszy Unii
Europejskiej.
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3.8. Inwestycje zagraniczne
Na koniec 2003 roku zarejestrowanych na Pomorzu było 3.221 spółek z udziałem
kapitału zagranicznego. Dynamika przyrostu liczby zarejestrowanych spółek z udziałem kapitału
zagranicznego w latach 2000–2003 wyraźnie podlegała wahaniom koniunkturalnym.
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Wykres IX.1. Dynamika zmian liczby podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego i mających siedzibę
w województwie pomorskim w latach 2000–2003 (rok poprzedni = 100)
Opracowanie własne na podstawie: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Pomorzu.

Dynamika przyrostu działających spółek z udziałem kapitału zagranicznego, posiadających
siedzibę w województwie pomorskim, wykazuje stałą tendencję spadkową, choć region utrzymuje
się na 5. miejscu pod względem ogólnej liczby działających firm z kapitałem zagranicznym.
Według danych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ),
w województwie pomorskim istnieją 144 zakłady należące do tych inwestorów zagranicznych,
którzy w całej Polsce zainwestowali co najmniej 1 mln USD. Niepokojący jest jednak fakt, że
w 1999 roku liczba tego typu przedsiębiorstw była o dwa wyższa. W tym czasie w województwach
małopolskim, łódzkim, czy dolnośląskim następował bardzo wysoki przyrost firm należących do
największych inwestorów zagranicznych.
Wielkość kapitału podstawowego33 w 2003 roku wynosiła w województwie 2.139,1 mln
PLN i lokowała je na 6. miejscu w kraju. Zdecydowanymi liderami były województwa:
mazowieckie (54,33 mln PLN); wielkopolskie (8,54 mln PLN); małopolskie (7,95 mln PLN);
śląskie (7,06 mln PLN); dolnośląskie (5,19 mln PLN).
Według danych PAIiIZ w województwie pomorskim zlokalizowane są 144 inwestycje
kapitału zagranicznego. W strukturze tych firm znajdują się inwestycje ulokowane w34 (Rys. IX.6.):
−

33
34

sieci handlowe: Metro Group AG (Macro Cash and Carry w Gdyni, Praktiker w Gdańsku,
Media Markt w Gdańsku, Real w Gdańsku, Real w Słupsku), Retail Investment Concepts,
Według siedziby przedsiębiorstwa.
Inwestycje zagraniczne w Polsce do 2004 roku, na podstawie www.paiz.gov.pl.
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Fortum Oy, Rossmann Ost Europe BV, Tesco Plc (Tesco Gdynia I, Tesco Gdynia II), Carrefour
(Carrefour Gdańsk), Casino (Geant Gdańsk, Geant Gdynia), Auchan S.A. (Auchan Gdańsk,
Leroy Merlin Gdańsk), OBI Heimwerkermarket AG (OBI Gdańsk, OBI Gdynia), Germanom,
IKEA (IKEA Gdańsk), Rogal Ahold NV (Hypernowa Chojnice, Albert Gdańsk, Słupsk, Sopot,
Gdynia), Fegro-Markt GmbH (Selgros Cash and Carry – Gdańsk), Klif Holding (TCH Klif
– Gdynia), Castorama (Gdańsk I, Gdańsk II, Rumia);
−

dystrybucję paliw: BP International BV, Statoil, Shell Overseas Holding;

−

hotele i restauracje: McDonald’s, Superior International Resources Inc (FCPK Bytów Sp.
z o.o. – Bytów), Tricon Global Restaurants Inc, Min Hoong Development Co., TelePizza S.A.;

−

produkcję żywności: British Sugar Overseas (Cukrownia Pelplin S.A.), Belvedere S.A.
(Fabryka Wódek Gdańskich w Starogardzie Gdańskim S.A.), Dr A. Oetker Nahrungsmittel
KG (Dr Oetker Środki Spożywcze Gdańsk-Oliwa Sp. z o.o. – Gdańsk), Michel Marbot (Danuta
S.A. – Malbork), Cloetta Fazer AB (Cloeta Fazer Polska Sp. z o.o. – Gdańsk) , Cordesmeyer
Franc (Gdańskie Młyny i Spichlerze – Gdańsk), Hemelter Muhle GmbH, FmB&Co.KG,
Friedrich Weissheimer Maltzfabrik KG, CEPV (Farm Frites Poland S.A. – Lębork), Raiffeisen
HaGe (Raiffpol Sp. z o.o. – Słupsk), PepsiCo, Polen Invest AS (Poldanor S.A. – Przechlewo,
Prime Food Sp. z o.o. Przechlewo);

−

pośrednictwo finansowe: Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Provident Financial Plc,
Wiener Staedtische Allgemeine Versicherung AG, Royal&Sun Alliance Insurance, Deutsche
Investions und Entwicklungsgesellschaft GmbH, Alte Leipziger Europa AG, Selective American
Financial Enterprises, Unibank, General Electric Corporation (GE Capital Bank Gdańsk,
GE Interlogix Polska – Gdańsk), Nordea Bank Sweden AB (Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni);

−

dostawy gazu, energii i wody: Lentjes (Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Gdyni), Rolls-Royce Power Ventures (Energobaltic Sp. z o.o. – Gdańsk), Stadtwerke Leipzig
GmbH (Zakłady Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – Tczew), Sydkraft AB (Słupska Energetyka
Cieplna – Słupsk), Electricite de France Internationale (Zespół Elektrociepłowni „Wybrzeże”
Gdańsk), Dalkia Termika S.A. (Dalkia Sopot Sp. z o.o.), Saur International (Saur Neptun
Gdańsk – Gdańsk);

−

aparatury elektronicznej i urządzeń: Flextronics International (Flectronics International
Sp. z o.o. – Tczew), Plati Elektroforniture Spa (Plati Polska Sp. z o.o. – Kwidzyn), Royal Philips
Electronics;

−

informatyka: Intel Europe Inc (Intel Technology Poland Sp. z o.o. – Gdańsk);

−

mebli: Schieder Europa Holding GmbH (Flair Poland Sp. z o.o. – Kobylnica), SFM
Beteiligungen;

−

wyrobów z gumy i plastiku: BM Industria Bergmansca Mobil, Plastiques Du Val de Loire,
Wentworth Technologies Co. Ltd. ;

−

transport: International Container Terminal Services (Bałtycki Terminal Kontenerowy –
Gdańsk), Europort Grain Terminal – Europort Grain Terminal – Gdańsk), Staight Crosing
(Europort – Gdańsk), BV Holding maatschaappij Damen (Damen Shipyards Gdynia – Gdynia) ;

−

pozostałych wyrobów niemetalicznych: Michael Leier (PZM Leier Wytwórnia Materiałów
Budowlanych – Malbork), Optiroc Group AG (Optiroc Gniew Sp. z o.o. – Gniew), Saint-
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Gobain (Weber Terranowa Gdynia), Wienerberger Ziegeindustrie AG (Wienerberger Ceramika
Budowlana Sp. z o.o. – Lębork), CBR Baltic BV ;
−

papieru: International Paper (International Paper Kwidzyn S.A., Tor-Pal Kwidzyn Sp. z o.o.,
Bartorex Sp. z o.o. Kwidzyn), Kappa Packaging (Kappa Expac Fabrtyka Tektury i Opakowań
– Pruszcz Gdański) ;

−

chemii i wyrobów chemicznych: Eurofoam BV (Eurofoam Polska Sp. z o.o. – Gdańsk),
Maria Prior-Nowak;

−

metali i wyrobów metalowych: Superior International Resources Inc., Hydro Central Europe
BV, Pipelife Deutschland GmbH;

−

środki transportu i wyposażenie środków transportu: Delphi Poland (Delphi Poland
S.A. – Gdańsk), Ulstein Holding ASA (Ulstein Fama Sp. z o.o. – Gniew), Scania Cv AB (Scania
Production Słupsk S.A. – Słupsk);

−

produkcja filmów, projekcja, TV i radio: ITI Media Group NV (Multikino Sp. z o.o. –
Gdańsk), IT International Theatres (Cinema City Poland – Gdańsk).

Firmy z udziałem kapitału zagranicznego, posiadające siedzibę na terenie województwa
pomorskiego, charakteryzują się przeciętnymi nakładami inwestycyjnymi. W 2003 roku nakłady
te wyniosły ponad 1,1 mld PLN, co plasowało województwo na 6. miejscu w kraju.

4. Ocena realizacji celów głównych Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa pomorskiego
W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, uchwalonym
30 września 2002 roku, generalną zasadą wprowadzania efektywności na nowym, podwyższonym
poziomie jest długookresowe równoważenie rozwoju różnych sfer życia w przestrzeni
województwa.
Ustalono, że jej realizacja musi uwzględniać:
−

policentryzm, umiarkowanie wysoki, ale zróżnicowany stopień koncentracji;

−

potrzebę łagodzenia polaryzacji struktury gospodarczo-przestrzennej;

−

wdrażanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Jako zasadniczy kierunek polityki przestrzennej zagospodarowania województwa przyjęto
kształtowanie struktur przestrzennych warunkujących dynamizację rozwoju przez aktywne
inicjowanie i wspomaganie przedsięwzięć społeczno-gospodarczych samorządów lokalnych,
podmiotów publicznych i kapitału prywatnego zlokalizowanych w przestrzeni województwa
pomorskiego.
Za naczelny cel polityki zagospodarowania przestrzennego prowadzonej przez
samorząd województwa uznano „Kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalnoprzestrzennej, sprzyjającej zrównoważonemu wykorzystywaniu cech, zasobów i walorów
przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem poziomu i jakości życia oraz trwałym
zachowaniu wartości środowiska dla potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń”.

346

Ocena realizacji inwestycji
W planie przyjęto, że zagospodarowanie przestrzeni województwa będzie następować
w wyniku realizacji priorytetów określonych w strategii rozwoju województwa pomorskiego,
przyjętej przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 3 lipca 2000 roku35:
1.

rozwój kapitału ludzkiego oparty na wiedzy i aktywności;

2.

restrukturyzacja i unowocześnianie gospodarki;

3.

rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności i spójności
regionu;

4.

kreowanie wysokiej jakości życia;

5.

rozwój międzynarodowej współpracy województwa.

Cele zagospodarowania przestrzennego województwa kojarzą syntezę priorytetów i celów
określonych w tej strategii ze strategicznymi celami rozwoju i przestrzennego zagospodarowania
kraju – w postaci pięciu celów głównych zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, wpływających na ukształtowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych:
1.

Powiązanie z europejskim, w tym bałtyckim systemem gospodarki przestrzennej

2.

Wzrost konkurencyjności Pomorza i efektywności gospodarowania w przestrzeni

3.

Osiągnięcie jakości życia (standardu cywilizacyjnego) mieszkańców zachodniej części
Europy Bałtyckiej

4.

Zahamowanie dewaloryzacji środowiska oraz ochrona jego struktury i wartości

5.

Podwyższenie walorów obronnych i odporności na skutki awarii i klęsk żywiołowych.

Stwierdzono, że realizowanie celów polityki przestrzennej jest możliwe pod warunkiem
stosowania określonych ogólnych zasad, rozwijających zasadę generalną długookresowego
równoważenia rozwoju. Są nimi:
1.

Zasada kształtowania zrównoważonej
w dostosowaniu do dynamiki rozwoju.

struktury

2.

Zasada ochrony i utrzymania równowagi środowiska przyrodniczego i integralnej
ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazu (trójochrony).

3.

Zasada poprawy i kształtowania ładu przestrzennego (harmonizacja struktur
przestrzennych i ich powiązanie z cechami i walorami środowiska oraz koordynacja
rozwoju zagospodarowania).

4.

Zasada redukcji napięć i konfliktów w funkcjonowaniu struktur przestrzennych.

5.

Zasada wielofunkcyjnego wykorzystania szans i możliwości tkwiących w zasobach,
walorach i zagospodarowaniu przestrzennym.

6.

Zasada przełamywania barier i ograniczeń rozwoju (poprawa dostępności i wyposażenia
infrastrukturalnego).

7.

Zasada stałego zwiększania bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania.

funkcjonalno-przestrzennej

Jedynie część tych celów ma bezpośrednie przełożenie na działania o charakterze
inwestycyjnym. Drogą bezpośrednio inwestycyjną można zrealizować cele w zróżnicowanym
wymiarze.
Uchwała Nr 271/XXI/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 3 lipca 2000 roku, w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.
35
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Ocena stanu realizacji celów i zasad rozwoju zagospodarowania przestrzennego
W nawiązaniu do ww. celów należy zauważyć, że:
1) realizacja celów zagospodarowania przestrzennego następowała nie tyle przez i w wyniku
bezpośrednich działań inwestycyjnych samorządu województwa, a przede wszystkim w rezultacie
działań innych podmiotów36; jest ona udziałem w znacznym stopniu działań inwestycyjnych
podejmowanych przez jednostki administracji rządowej oraz innych samorządów terytorialnych
(gminnych i powiatowych), a także podmioty gospodarcze państwowe, samorządowe, prywatne,
w tym zagraniczne, w sposób samodzielny oraz przy wsparciu samorządu województwa;
2) występowały ograniczone możliwości bezpośredniego wpływania samorządu województwa
na rodzaj i poziom realizacji celów z powodu:
• niedostatku środków prawnych = kompetencji przypisanych w ustawach samorządowi
województwa w tym zakresie, np. brak jakichkolwiek uprawnień do powoływania nowych
form ochrony przyrody, krajobrazu lub dziedzictwa kulturowego (uprawnienia takie są
prawnie ograniczone do władz rządowych, w tym wojewody oraz gmin), ustanawiania planów
ochrony oraz określania w nich regulacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego;
• ograniczonych narzędzi oddziaływania na realizację zmian w przestrzeni, które sprowadzają
się do ograniczania dopuszczalnych zmian jako konfliktowych z realizacją ponadlokalnych
inwestycji celu publicznego umieszczonych w planie województwa na podstawie uchwalonych
programów wojewódzkich i rządowych;
• ograniczonych środków finansowych w dyspozycji budżetu województwa na realizację
zmian, w tym na inwestycje, m.in. przez duże ograniczenia swobody dysponowania wydatkami
w budżecie województwa (niski poziom dochodów własnych województwa, duży udział
dotacji = oznaczenia celu na jaki mogą być wykorzystywane).
W nawiązaniu do zasad realizacji polityki przestrzennej – głównych kryteriów
kształtowania ładu przestrzennego w województwie pomorskim – przeprowadzono analizę
zrealizowanych i realizowanych inwestycji, wskazując na stopień ich zbieżności z zasadami.
Z analizy tej wynika, że:
1) do kształtowania powiązań województwa z europejskim, w tym bałtyckim systemem
gospodarki przestrzennej, w najwyższym stopniu przyczyniła się realizacja zmian
w infrastrukturze transportowej, w tym:
•

budowa i modernizację dróg krajowych, zwłaszcza powiązań z przyszłą autostradą;

•

modernizacja lotniska w Gdańsku, portów morskich, terminali pasażerskich;

2) w zakresie poprawy dostępności z najdalszych części województwa do jego centrum oraz
ośrodków lokalnych istotne pozytywne znaczenie mają realizacje w zakresie:
•

modernizacji dróg wojewódzkich i powiatowych,

zaś negatywnie ocenić należy:
•

36

likwidację linii kolejowych, wstrzymanie ruchu na liniach oraz brak poprawy w zakresie
integracji transportu pasażerskiego;

Stopień tego wpływu w wymiarze finansowym został określony w analizie realizacji strategii województwa w wymiarze 5%.
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3) na unowocześnienie gospodarki korzystającej z tradycyjnych czynników lokalizacji oraz na
wzrost atrakcyjności inwestycyjnej wpłynęła
•

modernizacja portów morskich, terminali promowych;

•

modernizacja i budowa nowych obiektów turystycznych (bazy noclegowo-gastronomicznej)
oraz infrastruktury służącej turystyce (udostępnianie terenów i poprawa ich obsługi);

4) na wzrost konkurencyjności województwa pomorskiego i podnoszenie standardów życia
mieszkańców, zwłaszcza w obszarze centralnym metropolii:
•

wzbogacanie funkcji metropolitalnych Trójmiasta, w tym zwłaszcza realizacja znaczących
inwestycji w sferze kultury i nauki;

•

budowa i modernizacja obiektów usług publicznych w innych miastach województwa;

•

powstanie wielu instytucji obsługi biznesu;

5) do podnoszenia standardów życia mieszkańców województwa, lepszych warunków dla
rozwoju kapitału ludzkiego:
•

modernizacja szpitali; szkół, rozbudowa uczelni wyższych, bazy sportowej;

6) wzbogacanie funkcji metropolitalnych Trójmiasta;
•

budowa i modernizacja instytucji kultury, poprawa warunków lokalowych szkolnictwa
wyższego;

7) do zahamowania dewaloryzacji środowiska, ochrony struktury i wartości środowiska:
•

budowa i rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków,
modernizacja zakładów gospodarki odpadami;

8) do podwyższania walorów obronnych i odporności na skutki awarii i klęsk żywiołowych:
•

realizacja programu rządowego NSIP, modernizacje dróg krajowych, wojewódzkich
budowa i modernizacja mostów.

5. Ocena wpływu realizacji inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym
na zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym województwa
Ocenę wpływu realizacji inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym na zmiany
w zagospodarowaniu przestrzennym województwa przeprowadzono w odniesieniu do wyróżnionych
w planie elementów struktury zagospodarowania przestrzennego.

5.1. Struktura przestrzenna i system osadniczy
Przestrzeń województwa jest zróżnicowana pod względem sposobu jej wykorzystania.
Cechą charakterystyczną jest to, że poszczególne kompleksy: leśny, rolniczy, turystyczny
i aktywności społeczno-gospodarczej tworzą stosunkowo zwarte obszary, które w pewnych
miejscach się nakładają, tworząc obszary występowania wielu konfliktów. Szczególne problemy
mają miejsce w obszarze metropolitalnym, gdzie postępuje proces suburbanizacji, oraz w strefie
wybrzeża, gdzie polityka przestrzenna wymaga szczególnej koordynacji.
Z renty lokalizacyjnej, jaka wynika z położenia na trasie Gdynia–Łódź–Katowice,
korzysta przede wszystkim Trójmiasto, miasta Powiśla i Kociewia: Tczew, Starogard Gdański,
Kwidzyn. Spójność przestrzenna nie jest zadowalająca. Zarówno wschodnia, jak i zachodnia
część wykazuje pewne cechy peryferyjności. Przyczyną tego jest przede wszystkim nadal zły
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stan infrastruktury transportowej, przede wszystkim drogowej. Problemem wpływającym na
spójność regionu jest zawieszanie połączeń kolejowych, a w konsekwencji także likwidacja linii
kolejowych.
System sieci osadniczej województwa pomorskiego został ukształtowany w procesie
historycznego rozwoju i w latach 2001–2004 nie uległ zasadniczym zmianom. W dalszym ciągu
struktura przestrzenna sieci osadniczej województwa cechuje się:
•
•

nierównomiernością rozmieszczenia węzłów osadniczych;
koncentracją ludności, gospodarki i zagospodarowania w obszarze metropolii Trójmiasta.

System ten uzupełniony jest pasmami aktywności społeczno-gospodarczej wzdłuż
korytarzy transportowych, w tym budowanej autostrady A1 i dróg krajowych Nr 6, 7 i 22,
i obejmuje ośrodki miejskie – bieguny wzrostu, leżące w pasmach oraz ośrodki poza pasmami,
związane z funkcjami obszarów wiejskich i leśnych.
Sieć osadnicza województwa pomorskiego tworzy system hierarchiczny. Głównym
centrum jest metropolia Trójmiasta, gdzie skoncentrowana jest największa część potencjału
gospodarczego, społecznego, naukowego i kulturowego regionu. Szczególnym ośrodkiem
wpływającym na równoważenie rozwoju jest Słupsk, który stanowi drugi ośrodek rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa. Kolejne poziomy tworzą ośrodki subregionalne, do
których należą: kształtująca się aglomeracja chojnicko-człuchowska37 oraz miasta subregionu
nadwiślańskiego: Kwidzyn, Malbork, Tczew i Starogard Gdański. Sieć tę uzupełniają rozwinięte
ośrodki powiatowe o różnych funkcjach, randze i specjalizacji: Bytów, Kościerzyna, Lębork,
Nowy Dwór Gdański, Sztum.

WNIOSKI:
W polityce przestrzennej dotyczącej osadnictwa szczególnych rozwiązań i działań ze strony
samorządu województwa wymaga:
•

rewitalizacja miast, zwłaszcza ich śródmieść, podnoszenie jakości i atrakcyjności oraz
racjonalne zagospodarowanie obszarów miejskich;

•

rozwój funkcji metropolitalnych Trójmiasta dla budowania pozycji konkurencyjnej
regionu;

•

koordynacja rozwoju obszarów zurbanizowanych i subregionalnych ośrodków wzrostu;

•

restrukturyzacja bazy ekonomicznej miast;

•

rozwijanie zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w obszarze metropolitalnym,
jak również połączeń pomiędzy tym obszarem a ośrodkami miejskimi w województwie;

•

wzmocnienie silniejszych ośrodków wiejskich i zapewnienie w miarę równomiernego
dostępu do nich z różnych części województwa.

Umowa o współpracy między miastami: Chojnice, Człuchów oraz gmin Chojnice i Człuchów została podpisana
w dniu 23 maja 2001.
37
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5.2. Ochrona środowiska
W zakresie wskaźników środowiskowych w latach 2001–2004 zaszło – na skutek
realizacji wielu inwestycji dotyczących budowy i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
oczyszczalni ścieków oraz wdrażania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami – wiele
pozytywnych zmian. Obraz zmian stanu środowiska daje jednocześnie pogląd co do efektów
wyposażenia w infrastrukturę ochrony środowiska określonych obszarów.
Znacząco poprawił się stan czystości wód przybrzeżnych, który jest wystarczający dla
potrzeb rekreacyjnego wykorzystania. Stan czystości wód śródlądowych poprawia się w wolniejszym
tempie. Część powierzchniowych wód śródlądowych wraz z Zalewem Wiślanym wykazuje nadal
niezadowalający stan czystości pod względem sanitarnym i fizykochemicznym. W wolnym
tempie wzrastają możliwości retencji. Stan czystości powietrza utrzymuje się poniżej maksymalnych
dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń. Są jednak miejsca, gdzie dla niektórych zanieczyszczeń
stężenia średnioroczne pozostają na wysokim niezmienionym poziomie lub wzrastają. Dotyczy
to głównie zanieczyszczeń i hałasu związanych bezpośrednio z transportem samochodowym.
Stopień skanalizowania gmin wiejskich w porównaniu z miastami jest znacznie niższy
i wynosi ok. 60%. Kilkanaście gmin wiejskich nie posiada w ogóle urządzeń kanalizacyjnych.
W sumie ok. 30% mieszkańców obszarów wiejskich korzysta z kanalizacji i jest obsługiwanych
przez komunalne oczyszczalnie ścieków, w tym zaledwie kilka procent gospodarstw rolnych.
Sieć kanalizacyjna na obszarach wiejskich jest niemal trzykrotnie krótsza od sieci wodociągowej.
Stwarza to niezwykle groźną dla środowiska sytuację, zwłaszcza w odniesieniu do wód
podziemnych i powierzchniowych, narażonych na przedostawanie się do nich nieczyszczonych
ścieków sanitarnych.
Stopień realizacji przyjętych w „Planie…” celów gospodarki wodno-ściekowej jest
bardzo zróżnicowany, zarówno w skali całego województwa, jak też w poszczególnych powiatach.
W skali całego województwa:
1.

Wyrównano nieznacznie (4,1%) standardy dostępu do urządzeń kanalizacyjnych oraz o ok.
0,8% do urządzeń wodociągowych pomiędzy obszarami miast i wsi. W planie nie założono
wskaźników wzrostu, cel ustalono kierunkowo.

2.

Zmniejszył się o ok. 6,8% udział ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych do odbiorników.
W planie nie założono wskaźników wzrostu, cel ustalono kierunkowo.

3.

Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków skutkowała ograniczeniem ilości ładunków
zanieczyszczeń wprowadzanych do wód. Przełożyło się to na odczuwalną poprawę czystości
wody w rzekach i jeziorach. W stosunku do roku 2000 udział rzek prowadzących wody
pozaklasowe zmalał blisko 1,5-krotnie, natomiast długość odcinków prowadzących wody
I klasy wzrosła blisko trzykrotnie (280%). Zaowocowało to również dopuszczeniem do
kąpieli kolejnych odcinków (lecz wciąż nie wszystkich) Zatoki Puckiej i Gdańskiej. Nie
odnotowano natomiast poprawy jakości wód podziemnych. W planie nie założono wskaźników
wzrostu, cel ustalono kierunkowo.

4.

Największy rozwój sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, wyrażający się liczbą
nowo przyłączonych mieszkańców, miał miejsce w powiatach: bytowskim – 19.977
mieszkańców (m. i gm. Bytów, Borzytuchom, Studzienice, Trzebielino); gdańskim –
14.000 (gm. Pruszcz Gd., Cedry Wielkie, Przywidz); puckim – 11.501 mieszkańców (gm.
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Kosakowo, Krokowa, Puck); słupskim – 6.772 mieszkańców (gm. Ustka, Damnica,
Główczyce, Kobylnica); kościerskim – 6.081 mieszkańców (gm. Kościerzyna, Dziemiany,
Stara Kiszewa); wejherowskim – 4.946 mieszkańców (gm. Linia, Łęczyce, m. Rumia).
5.

Rozbudowa i budowa zbiorowych systemów wodociągowych przełożyła się na zwiększenie
bezpieczeństwa ciągłości dostaw wody m.in. na terenie gmin Czersk, Ryjewo, Dzierzgoń,
Skórcz.

6.

Kontynuowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, koniecznych dla
utrzymania dobrej jakości wód rzeki Raduni, w tym na terenie gmin: Przodkowo, Żukowo,
Kartuzy i Somonino.

Na obszarze województwa pomorskiego utrzymują się dysproporcje w zakresie
zaopatrzenia w wodę pomiędzy miastami a terenami wiejskimi. O ile odsetek ludności
korzystającej z wodociągów z sieci wynosi w miastach ok. 97% (w Polsce 91%), to wskaźnik
ten na obszarach wiejskich wynosi ok. 80%, a w gospodarstwach rolnych tylko ok. 70%. Około
80% zużywanej wody pobierana jest z ujęć podziemnych, a jej jakość jest na ogół dobra. Zasoby
wód podziemnych przekraczają jej zapotrzebowanie. Wielkość zużycia wody od kilku lat
systematycznie spada.
Gospodarka odpadami komunalnymi na Pomorzu polega głównie na ich unieszkodliwianiu
poprzez składowanie, często w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych bądź niedostosowanych
do obowiązujących przepisów. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych, wprowadzane
w większości gmin województwa, nie przynosi jeszcze zadowalających efektów. W systemie
gospodarki odpadami wyłączono z eksploatacji 77 składowisk odpadów, które nie spełniały
wymogów ochrony środowiska. Miało to miejsce na terenie powiatów: bytowskiego (23);
słupskiego (15); lęborskiego (11); człuchowskiego (10); wejherowskiego (5); kartuskiego (2);
puckiego (3); gdańskiego (2) obiekty; malborskiego – 2 obiekty; sztumskiego – 3 obiekty;
starogardzkiego – 1 obiekt.
Obecny stan elementów ochrony przeciwpowodziowej nie zapewnia dostatecznej
ochrony przed powodziami i podtopieniami, pomimo że po katastrofalnej powodzi w 2001 r.
podjęto cały szereg działań, m.in. zabezpieczono skarpy lewego brzegu Wisły w Tczewie;
umocniono lewy i zmodernizowano prawy brzeg Wisły, które wyposażono w kierownice
wyprowadzające wody Wisły do Zatoki Gdańskiej; naprawiono istniejące umocnienia obu
brzegów Wisły od 936 km do ujścia; naprawiono stopień w Przegalinie (wyremontowano
ubezpieczenia w awanporcie dolnym śluzy północnej; zainstalowano urządzenia odladzania
wrót); odbudowano koryto Liwy na odcinku ujście do Nogatu – jaz Białki (na całej długości
odmulono koryto rzeki oraz oczyszczono z roślinności, ubezpieczono brzegi rzeki opaską
palowo-kiszkową i materacami siatkowo-kamiennymi na długości 6.600 m; zabezpieczono
brzegi rzeki pod mostami; wybudowano 3 piaskowniki o pojemności 1300 m3); wyremontowano
znajdujący się na ujściu Liwy do Nogatu zespół budowli hydrotechnicznych (jaz i śluza).
Modernizacji lub odbudowy wymaga ok. 28% ogólnej długości wałów i ok. 44% długości
wałów objętych utrzymaniem, ok. 60% długości rzek i potoków, ok. 25% ogólnej ilości stacji
pomp oraz ok. 30% budowli hydrotechnicznych.
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WNIOSKI:
•

wyrównywanie standardów wyposażenia w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi;

•

zorganizowanie odprowadzania i oczyszczania ścieków ze wszystkich gospodarstw
domowych na terenie województwa, w stopniu odpowiadającym obowiązującym
normom ochrony środowiska;

•

system gospodarki odpadami wymaga dalszego wspierania w celu objęcia obsługą
100% mieszkańców, a także upowszechnienia segregacji odpadów;

•

w dalszym ciągu poprawy wymaga funkcjonowanie systemów infrastruktury ochrony
środowiska;

•

znacznego wsparcia wymagają działania z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

5.3. Energetyka
Stan infrastruktury w województwie pomorskim w wielu przypadkach stawia je
w niekorzystnej sytuacji względem innych regionów w kraju. W zależności od rodzaju
infrastruktury oraz jej lokalizacji sytuacja w regionie jest zróżnicowana.
Z energii elektrycznej korzysta 100% mieszkańców Pomorza. System zaopatrzenia
regionu w energię elektryczną stanowi element krajowego systemu elektroenergetycznego. Stan
bezpieczeństwa energetycznego województwa jest niezadowalający z uwagi na wysoki stopień
uzależnienia od systemu krajowego. W źródłach zlokalizowanych na terenie województwa
produkuje się około 57% całkowitego regionalnego zapotrzebowania na energię. Korzystne
warunki klimatyczne w pasie nadmorskim przyczyniły się do powstania kilku elektrowni
wiatrowych, które jednak łącznie z elektrowniami wodnymi mają wciąż znikomy udział w bilansie
energetycznym województwa.
Stan zaopatrzenia województwa w energię cieplną pod względem funkcjonalnym jest
zadowalający. Istotnym mankamentem jest bardzo wysoki udział węgla i niska efektywność
procesu wytwarzania energii cieplnej. Do produkcji energii cieplnej wykorzystywane są także
gaz ziemny i biomasa.
Wobec bardzo wysokich zasobów i możliwości, jakie posiada Pomorze, rozwój
gospodarki energetycznej powinien być oparty w maksymalnie możliwym stopniu (tzn. przy
zachowaniu technicznego i ekonomicznego uzasadnienia) na odnawialnych źródłach energii,
zapewniając minimalizację kosztów i niekorzystnych skutków środowiskowych związanych
z wytwarzaniem energii. Jednak barierą dla rozwoju elektrowni wykorzystujących OZE jest
m.in. słaba lokalna sieć energetyczna uniemożliwiająca odbiór energii odnawialnej.
1.

W zakresie systemu gospodarki energetycznej w latach 2000–2004:
nie uległo poprawie bezpieczeństwo energetyczne województwa, nie została bowiem
zrealizowana druga nitka gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Włocławek–Gdynia
Wiczlino, a w związku z tym nie przystąpiono do realizacji elektrowni gazowej „Żarnowiec”.
Obie te inwestycje stanowią istotny element poprawy bezpieczeństwa energetycznego;
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2.

nastąpiła pewna poprawa jakości świadczonych usług w zakresie zaopatrzenia w gaz w rejonie
Słupska i Ustki poprzez zastąpienie gazem ziemnym dostarczanego tam dotychczas gazu
zaazotowanego. Nie został jednak zrealizowany planowany gazociąg wysokiego ciśnienia
relacji Bytów–Słupsk. Brak tego gazociągu w dalszym ciągu limituje możliwości szerszego
wykorzystywania gazu do ogrzewania w obu tych miastach;

3.

nastąpił niewielki – ok. 2,5% – wzrost odsetka ludności korzystającej z gazu ziemnego.
W miastach jest on nieco większy – ok. 3,5%. Na obszarach wiejskich wzrost ten wyniósł
ok. 25%, ale wartość bezwzględna tego wskaźnika pozostaje nadal bardzo niska i nie
przekracza 5% ogółu mieszkańców wsi;

4.

nastąpił niewielki przyrost długości sieci cieplnych. Wykonano ok. 10 km sieci związanych
z elektrociepłownią we Władysławowie oraz ok. 1,5 km sieci w Gdańsku i Gdyni. W dalszym
ciągu pozostają znaczne, niewykorzystane rezerwy mocy w scentralizowanych źródłach ciepła;

5.

zwiększył się odsetek ludności korzystającej ze scentralizowanych systemów zaopatrzenia
w ciepło. Brak danych za 2000 r. uniemożliwia określenie jego wielkości;

6.

utrzymuje się wysoki udział węgla spalanego w urządzeniach o niskiej sprawności. Wpływa
to w niekorzystny sposób na ekonomikę produkcji ciepła oraz na klimat aerosanitarny
(szczególnie miast), poprzez najbardziej dokuczliwą tzw. „niską emisję”;

7.

nie uległ poprawie stan techniczny kotłowni lokalnych. Zdecydowaną większość stanowią
obiekty przestarzale opalane węglem. Około 20% obiektów zostało w ostatnich latach
zmodernizowanych i przestawionych na opalanie gazem. Zaledwie kilka obiektów
opalanych jest biomasą;

8.

istotnej poprawie uległy warunki zaopatrzenia w energię elektryczną Trójmiasta dzięki
wprowadzeniu do stacji transformatorowo-rozdzielczej „Gdańsk I” napięcia 400 kV. Dotyczy
to również powiatu chojnickiego, gdzie została zrealizowana linia elektroenergetyczna
110 kV Czersk–Brusy;

9.

nastąpiła niewielka poprawa pewności zasilania w energię elektryczną w miastach dzięki
prowadzonej (aczkolwiek bardzo wolno) modernizacji sieci kablowych 15 kV;

10. nie poprawiła się jakość świadczonych usług w zaopatrzeniu w energię elektryczną na
obszarach wiejskich. Zdecydowana większość systemu w zakresie średniego i niskiego
napięcia wymaga modernizacji;
11. nie zwiększył się także udział źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej.

WNIOSKI:
•

niski udział własnych źródeł energii w województwie w stosunku do zużycia;

•

niezadowalający stan rozdzielczych sieci średniego i niskiego napięcia, a także
urządzeń do jego transformacji na terenach wiejskich;

•

wysoka awaryjność części linii kablowych;

•

niski wskaźnik dostępu mieszkańców do gazu ziemnego, a także wysoki udział źródeł
o niskiej sprawności, wykorzystujących węgiel do produkcji energii cieplnej;

•

brak uchwalonej regionalnej strategii energetyki ze szczególnym uwzględnieniem
energetyki odnawialnej.

354

Ocena realizacji inwestycji

5.4. Transport
W ocenie rozwoju infrastruktury transportowej w województwie pomorskim z punktu
widzenia realizacji Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego należy
odnieść się przede wszystkim do oceny realizacji takich celów jak:
−
−
−

poprawa dostępności transportowej województwa w skali kraju i Europy poprzez budowę
lub modernizację infrastruktury ponadregionalnej;
poprawa spójności wewnętrznej województwa, a w szczególności czasu dostępności
mieszkańców gmin województwa pomorskiego do Trójmiasta i innych centrów w regionie;
poprawy bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenia szkodliwego oddziaływania transportu na
otoczenie.

Chociaż dla powyższych celów nie określono wskaźników ilościowych, to generalnie
należy stwierdzić, że do roku 2005 żaden z tych celów nie został osiągnięty, a korzystne zmiany
są na tyle niewielkie, że nie mogą być uznane za wskaźnik poprawy sytuacji transportowej
w województwie. Wynika to z tego, że:
−

na obszarze województwa nie wybudowano w okresie 2000–2005 żadnego nowego odcinka
drogowego o najwyższych klasach technicznych; budowę autostrady A1 rozpoczęto dopiero
w drugiej połowie 2005 r., na innych ważnych drogach krajowych dokonano odcinkowego
wzmocnienia nawierzchni (droga nr 6, 7); w aspekcie poprawy dojazdów do portów
wybudowano most nad Martwą Wisłą w Gdańsku bez dalszej kontynuacji w postaci
budowy Trasy Sucharskiego; w Gdyni rozpoczęto w 2005 roku budowę Trasy Kwiatkowskiego
na odcinku leśnym;

−

linie kolejowe ulegają dalszej degradacji, a planowane remonty przewidziane są w najbliższych
latach; w rezultacie czas przejazdu koleją z Gdańska do Warszawy wydłużył się, a na liniach
regionalnych obniżyła się częstotliwość kursowania pociągów lub nastąpiło całkowite
wstrzymanie ruchu;

−

cały system przewozów pasażerskich w województwie, jak i w Aglomeracji Trójmiejskiej,
nadal nie jest systemem zintegrowanym, a podejmowane na poziomie wojewódzkim
inicjatywy napotykają na liczne przeszkody i zbyt partykularne podejście do rozwiązania
tego problemu;

−

liczba wypadków drogowych tylko nieznacznie spadła, natomiast bardzo wzrosła liczba kolizji;

−

poza nielicznymi pozytywnymi przypadkami (np. Człuchów), wzrost ruchu tranzytowego
w centralnych obszarach miejskich spowodował wzrost szkodliwego oddziaływania na
otoczenie.

W niektórych aspektach ocena funkcjonowania transportu w województwie byłaby
korzystniejsza, gdyby korzyści odniesione z wszystkich dotychczas zakończonych działań
inwestycyjnych i organizacyjnych odnieść do potrzeb transportowych z roku 2000. Potrzeby te
jednak znacznie wzrosły i zniwelowały wartość dodaną tych działań.
Podstawowym wyzwaniem dla województwa jest włączenie w europejską przestrzeń
transportową – poprzez system dróg ekspresowych i krajowych – portów morskich oraz lotniska
międzynarodowego w Gdańsku. Dużym osiągnięciem jest rozpoczęta budowa autostrady A1
oraz modernizacje odcinków dróg krajowych nr 6, 7 i 22. Drogi te leżą w korytarzach
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transportowych województwa i decydują o spójności przestrzennej regionu. Ważną inwestycją,
do której przygotowują się Polskie Linie Kolejowe, jest modernizacja linii kolejowej E65.
Czynnikiem, który ogranicza spójność terytorialną województwa, jest likwidacja połączeń
kolejowych oraz likwidacja linii, co wpływa na ograniczenia w dostępie do rynków pracy, a tym
samym pogłębia niespójność społeczną.
Czynnikiem ograniczającym korzyści wynikające z włączenia gospodarki całego
województwa w europejską przestrzeń jest zły stan powiązań komunikacyjnych wewnątrz
regionu, w tym szczególnie powiązań drogowych i kolejowych Trójmiasta ze Słupskiem,
Chojnicami, Człuchowem, Miastkiem, Bytowem i Kwidzynem.
Zły stan dróg, liczne „wąskie gardła”, obniżają atrakcyjność inwestycyjną poszczególnych
obszarów i są jedną z głównych przyczyn ich marginalizacji. Zły stan infrastruktury
komunikacyjnej jest także jedną z przyczyn złego stanu środowiska i bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, choć w tej materii – dzięki budowie obwodnic – sytuacja się poprawia.
Największą i najważniejszą dla przyszłości portu gdańskiego inwestycją jest budowa
terminalu kontenerowego. Stosowna, długoletnia umowa dzierżawna między brytyjskim
inwestorem a Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. została podpisana w 2004 roku. Cała
inwestycja zostanie zrealizowana w dwóch etapach. W pierwszym z nich przewiduje się budowę
dwóch stanowisk o łącznej rocznej zdolności przeładunkowej 500 tys. TEU, przy czym jedno ze
stanowisk będzie przystosowane do obsługi ładunków ro-ro. Drugi etap obejmuje rozbudowę
o kolejne stanowiska celem osiągnięcia rocznej zdolności przeładunkowej 1 mln TEU. Większa
część terminalu zostanie posadowiona na sztucznie usypanym lądzie. Powstanie terminalu
kontenerowego stwarza naturalne zapotrzebowanie na utworzenie w jego bezpośrednim
sąsiedztwie centrum logistyczno-dystrybucyjnego.
W przypadku portu w Gdyni w latach 2001–2004 rozbudowano Terminal Ro-Ro,
trwają prace modernizacyjne poszczególnych nabrzeży w celu zwiększenia ich dostępności od
strony przedpola oraz sprostanie coraz większym wymaganiom stawianym przez armatorów.
Bardzo ważnymi inwestycjami poprawiającymi dostępność i podnoszącymi konkurencyjność portu
są dwa projekty drogowe, obejmujące budowę Trasy Kwiatkowskiego (etap III) czyli zakończenie
istniejącej estakady oraz modernizację ul. Janka Wiśniewskiego (etap II). Realizacja tych dwóch
projektów, choć rozpoczyna się w roku 2005, obejmowała w latach 2001–2004 przygotowanie
całej dokumentacji technicznej. W wyniku inwestycji powstanie bezkolizyjne połączenie rejonów
przeładunkowych Portu Wschodniego z Trasą Kwiatkowskiego i dalej z systemem dróg krajowych.
Nowa inwestycja usprawni słabo rozwiniętą, nie spełniającą unijnych standardów sieć dróg
okołoportowych, umożliwi skrócenie czasu transportu, wzrost płynności i poprawę
bezpieczeństwa ruchu.
Istotnym elementem powiązań województwa z otoczeniem jest transport lotniczy.
Rozbudowy wymaga Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku oraz konieczna jest budowa
lotniska komplementarnego w Gdyni-Babich Dołach.

WNIOSKI:
Pomimo podjęcia wielu zadań inwestycyjnych w latach 2001–2004, w niewielkim stopniu
poprawiła się dostępność, spójność województwa i redukcji negatywnych oddziaływań

356

Ocena realizacji inwestycji
transportu, głównie z powodu ich modernizacyjnego charakteru lub początkowej fazy
realizacji.
Dla skutecznej realizacji celów Planu w latach 2007–2013 niezbędne jest:
• sformułowanie dokumentów regionalnych określających politykę w zakresie rozwoju
transportu regionalnego i racjonalnej kolejności realizacji inwestycji, w tym infrastruktury
lotniczej;
• skutecznie zdążanie do integracji transportu w skali regionu i obszaru metropolitalnego;
• budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej, służące poprawie
dostępności w regionie i lądowej dostępności do portów.

5.5. Infrastruktura społeczna
Szczególne znaczenie dla rozwoju województwa w kontekście wzrostu konkurencyjności
gospodarki i jakości życia mieszkańców ma infrastruktura społeczna.
Istotnym potencjałem województwa jest duża liczba placówek oświatowych, których
modernizacja zarówno przez gminy ze środków własnych, jak i gminy przy wsparciu finansowym
z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w dużej mierze wpłynęła na poprawę warunków
lokalowych i dostęp do źródła informacji poprzez upowszechnianie Internetu.
Infrastruktura szkolnictwa wyższego koncentruje się przede wszystkim w Trójmieście.
Również i w innych miastach, głównie o znaczeniu subregionalnym, funkcjonują samodzielne
ośrodki szkolnictwa wyższego lub filie i punkty konsultacyjne. Bardzo ważnymi dla jakości
i warunków studiowania były inwestycje na największych pomorskich uczelniach, choć potrzeby
są w dalszym ciągu znaczne i wymagają wsparcia ze strony funduszy strukturalnych w kolejnym
okresie finansowym UE 2007-2013.
Na przestrzeni ostatnich lat w dziedzinie kultury nie odnotowano istotnych zmian
w zinstytucjonalizowanych formach działalności kulturalnej, za wyjątkiem rynku kinowego.
Większość inwestycji w działalności kinowej zlokalizowano w Trójmieście, gdzie powstały tzw.
Multikina, posiadające kilka sal projekcyjnych w jednym budynku, m.in. Silver Screen w Gdyni,
Kinoplex, Multikino czy Ciemna City w Gdańsku. W ramach kultury wyższej najważniejszą
inwestycją była adaptacja starej elektrociepłowni na Ołowiance w Gdańsku na Centrum
Muzyczno-Kongresowe, gdzie swoją siedzibę znalazła Filharmonia Bałtycka w Gdańsku.
Nadal obserwuje się istotne zróżnicowanie w dostępie do instytucji kultury, jak i w stopniu
korzystania z nich w poszczególnych powiatach. Najliczniejsze, a więc i dostępne są biblioteki
i domy kultury, a w dalszej kolejności galerie i muzea. Jednocześnie ważne miejsce
kulturotwórcze, zwłaszcza na obszarach wiejskich, pełnią szkoły.
Na terenie województwa pomorskiego istnieją znaczące dysproporcje w dostępie do
infrastruktury ochrony zdrowia, zwłaszcza do podstawowej opieki medycznej. Oddane do
użytku dwa nowe szpitale w Kościerzynie w 1998 roku oraz w Chojnicach w 2003 wpłynęły na
wzrost bezpieczeństwa mieszkańców i dostęp do specjalistycznych usług medycznych,
świadczonych na wysokim poziomie. W latach 2001–2004 w wielu instytucjach ochrony
zdrowia zarówno w szpitalach powiatowych, jak i w specjalistycznych, prowadzono modernizację
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i inwestycje w wyposażenie i sprzęt medyczny. Ważnym nowym obiektem, który powstał w ramach
Akademii Medycznej w Gdańsku, jest Centrum Hematologii Dziecięcej. Ważny problem,
zwłaszcza w kontekście wysokiej w regionie zachorowalności i umieralności na choroby
nowotworowe, stanowią jednak wewnątrzregionalne dysproporcje przestrzenne w dostępie do
wyspecjalizowanych usług medycznych, które skupiają się w największych miastach regionu.
Stan infrastruktury opieki zdrowotnej wymaga w wielu przypadkach natychmiastowej
modernizacji i remontów. Przestarzałe jednostki opieki medycznej na obszarach wiejskich nie są
w stanie spełnić standardów jakości nowoczesnej medycyny. Poprawy wymaga zwłaszcza
opieka kardiologiczna i onkologiczna.
W latach 2001–2004 w województwie pomorskim powstało lub zostało zmodernizowanych
około 90 obiektów sportowych. Było to możliwe dzięki blisko 180 mln zł pomocy finansowej
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. Wszystkie te hale i stadiony, zlokalizowane
w miastach i na obszarach wiejskich, to obiekty nowoczesne i bezpieczne, budowane w nowych
technologiach i spełniające wymogi przepisów polskich związków sportowych, na których mogą
być przeprowadzane imprezy sportowe rangi krajowej, a na niektórych nawet międzynarodowej.

WNIOSKI:
Szczególnego wsparcia ze strony samorządu województwa w ramach polityki spójności
2007-2013 wymaga:
• poprawa dostępności do szkolnictwa średniego – ogólnokształcącego i zawodowego;
• modernizacja obiektów i dostosowanie ich do współczesnych standardów;
• poprawa lokalowa pomorskich uczelni wyższych;
• poprawa dostępności do usług zdrowotnych, w tym wspieranie dostępności do badań
profilaktycznych;
• poprawa wyposażenia instytucji kultury i sportu, zapewniająca wyższy poziom
atrakcyjności i konkurencyjności regionu.

5.6. Turystyka
Turystyka stanowi ważny sektor gospodarki regionalnej, istotny m.in. z punktu
widzenia kreowania miejsc pracy. W województwie są warunki dla rozwoju wszystkich form
turystyki (w tym turystyki aktywnej, agroturystyki, turystyki morskiej i turystyki uzdrowiskowej).
Atrakcyjność turystyczna województwa pomorskiego jest postrzegana głównie przez pryzmat
unikatowych walorów naturalnych, na które składają się rozległe kompleksy leśne, morze, liczne
jeziora, szlaki wodne oraz czyste środowisko. Istotnym elementem tej atrakcyjności jest również
bogate dziedzictwo kulturowe, którego odzwierciedleniem są liczne zabytki i obiekty kulturalne.
Bogactwo to nie jest jak dotąd zasobem w pełni wykorzystywanym dla rozwoju społecznogospodarczego, zwłaszcza dla rozwoju turystyki. Jednym z głównych ograniczeń wykorzystania
obiektów dziedzictwa kulturowego dla współczesnych potrzeb jest ich zły stan techniczny,
pomniejszający ich historyczne i kulturowe walory. Wykorzystanie wielu obiektów dziedzictwa
kulturowego regionu dla potrzeb turystycznych wymaga odpowiedniego przystosowania i promocji.
Zagospodarowanie i ruch turystyczny koncentrują się w strefie nadmorskiej, na Pojezierzu
i w Trójmieście. Ruch turystyczny w województwie pomorskim ma wyraźnie sezonowy charakter
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(sezon letni). Pod względem przyjazdów turystów krajowych i zagranicznych Pomorskie należy
do czołówki w kraju. W 2004 roku województwo przyjęło 3,5 mln Polaków i 0,7 mln turystów
zagranicznych. W regionie dominuje turystyka długopobytowa wczasowa 38 i krótkopobytowa –
biznesowa.
Czynnikiem ograniczającym dalszy wzrost liczby turystów w regionie i zwiększenie
dochodów z działalności turystycznej jest nie dość szybki proces różnicowania oferty turystycznej,
umożliwiającej wydłużenie sezonu, względnie niski standard usług turystycznych, niska jakość
usług transportu publicznego i stan infrastruktury drogowo-kolejowej, a także stosunkowo
wysokie ceny za korzystanie z usług turystycznych. Regionalne produkty turystyczne nie są
jeszcze dostatecznie wypromowane, odczuwalny jest również brak spójnego systemu informacji
turystycznej, którego podstawy zaczęły się jednak tworzyć.

WNIOSKI:
Szczególnego wsparcia ze strony samorządu województwa w ramach polityki spójności
2007-2013 w zakresie turystyki wymaga:
•

zachowanie i ochrona zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego;

•

podnoszenie jakości obsługi ruchu turystycznego, powiązane ze stworzeniem spójnego
systemu informacji turystycznej i skutecznej promocji regionu;

•

tworzenie, rozwijanie i promowanie markowych produktów turystycznych;

•

rozwój funkcji turystycznych małych portów i przystani, w tym marin;

•

rozwój turystyki uwzględniającej europejskie znaczenie zamku w Malborku i innych
zamków krzyżackich;

•

przywrócenie żeglowności na części szlaków wodnych Żuław zdegradowanych do roli
kanałów melioracyjnych;

•

zagospodarowanie turystyczne szlaków wodnych na rzekach Wdzie, Brdzie, Słupi, Liwie,
Łebie, Łupawie, Raduni;

•

poprawa stanu technicznego, jakości oferty turystycznej i dostępności obiektów dziedzictwa
kulturowego charakterystycznego dla regionu;

•

turystyczne wykorzystanie terenów atrakcyjnych przyrodniczo.

5.7. Gospodarka i innowacyjność
Społeczeństwo pomorskie cechuje wysoka w skali kraju przedsiębiorczość. Sektor
małych i średnich przedsiębiorstw przyczynia się do rozwoju regionu zarówno jako czynnik
łagodzenia problemów na rynku pracy, jak też jako czynnik zwiększający potencjał ekonomiczny
regionu. Kluczowym wyzwaniem jest poprawa dostępności do usług i kapitału poprzez
finansowe instrumenty wsparcia oraz bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw (dotacje). Jest to
istotne tym bardziej, że w regionie występują znaczące dysproporcje tak pod względem poziomu
aktywności gospodarczej, jak i koncentracji instytucji otoczenia biznesu.

38

Pod względem przyjazdów długookresowych województwo pomorskie w 2004 roku zajęło pierwsze miejsce w kraju.
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Tworzenie sprzyjających warunków dla podwyższania konkurencyjności regionu poprzez
aktywizowanie przedsiębiorczości wymaga stworzenia płaszczyzny współpracy przedstawicieli
wielu instytucji: organizacji pracodawców, samorządów, instytucji otoczenia biznesu, w tym
także organizacji pozarządowych świadczących usługi dla przedsiębiorców. Dlatego niezbędne
jest stworzenie przejrzystego mechanizmu / systemu dystrybucji usług realnie wspierających siłę
konkurencyjną i pozycję rynkową pomorskich firm.
Istotnym czynnikiem dla dalszego rozwoju regionu są bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
których poziom i oddziaływanie na sytuację społeczno-gospodarczą są obecnie niewielkie.
Poprawa atrakcyjności regionu dla inwestorów wraz ze zwiększeniem międzynarodowej
aktywności firm oraz uruchomieniem w nich dodatkowych procesów inwestycyjnych powinno
korzystanie wpłynąć na pozycję konkurencyjna województwa, a także na regionalny rynek pracy.
Na przeszkodzie w szerszej współpracy zespołów B+R z firmami regionu stoi wąski
profil ich aktywności badawczo-rozwojowej oraz mała elastyczność w dostosowywaniu się do
oczekiwań potencjalnych partnerów gospodarczych, a także słaba zdolność do komercjalizacji
osiągnięć naukowych. Z drugiej strony przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie, bardzo
często nie wykazują aktywności innowacyjnej, co wiąże się z niską świadomością i determinacją
w dążeniu do wprowadzania innowacji w swojej działalności, a także ograniczonymi możliwościami
korzystania ze słabo rozwiniętego systemu wdrażania innowacji
Konieczne jest pobudzenie działalności o charakterze innowacyjnym, a także wzmocnienie
strumienia transferu wiedzy. Powinno to wpłynąć na wzrost efektywność współpracy sfery
nauki i gospodarki, stanowiąc istotny krok w realizacji kierunków określonych w Regionalnej
Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P).

WNIOSKI:
Szczególnego wsparcia ze strony samorządu województwa w ramach polityki spójności
2007–2013 wymaga:
• systemowe wspieranie przedsiębiorczości;
• tworzenie i rozwijanie finansowych instrumentów wspierających MŚP;
• wzmocnienie potencjału inwestycyjnego przedsiębiorstw;
• promocja gospodarcza regionu;
• rozwijanie regionalnej sieci transferu innowacji;
• wspieranie wdrażania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

5.8. Zróżnicowania wewnątrzregionalne
Województwo jest zróżnicowane wewnętrznie. Problem ten najwyraźniej widać w relacji:
metropolia Trójmiasta – pozostała część regionu. Inwestycje w Trójmieście i okolicy oznaczają
największą wartość dodaną, czyli najefektywniejsze wykorzystanie środków. Z drugiej strony
trzeba zrozumieć głosy, że koncentracja nakładów w Trójmieście powiększa dysproporcje tempa
rozwoju regionu. Dyskutując o tym problemie należy pamiętać, że intensyfikacja rozwoju reszty
województwa nie może odbywać się poprzez hamowanie rozwoju jego centrum społecznogospodarczego, a wręcz przeciwnie.
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Pozostałe subregiony znacznie odbiegają od tego obrazu. Najgorsza sytuacja w tej kwestii
występuje w zachodniej części województwa, zwłaszcza w powiatach bytowskim i człuchowskim.
Ranga tego problemu rośnie wobec wzrostu tych zróżnicowań i ich skali, choć w 2003 roku
spójność gospodarcza, mierzona wartością PKB dla subregionów, najwyższą dynamiką
charakteryzowała się w subregionie słupskim. Z drugiej jednak strony, metropolia Trójmiasta
wraz z całym obszarem metropolitalnym, rozwijając się szybciej niż pozostała część województwa
pomorskiego, jest istotnym czynnikiem rozwoju dla całego regionu. Bez jej dynamicznego
rozwoju pozostała część województwa rozwijałaby się jeszcze wolniej.
Z analizy zróżnicowań wewnątrzregionalnych wynika ponadto, iż podział na obszary
problemowe i ośrodki wzrostu jest bardziej złożony niż podział na podregiony. Oznacza to, iż
realizacja celów planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii powinny
być zorientowana nie tyle na całym regionie, ile poprzez szczegółowe studia nad obszarami
problemowymi i wdrażania ich wyników.

5.9. Najważniejsze wyzwania dla polityki regionalnej
Najważniejszymi w skali województwa obszarami problemowymi polityki rozwoju
regionalnego przede wszystkim są:
•

obszar metropolitalny Trójmiasta – obszar koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego
regionu – największym problemem tej części województwa jest niedostateczny stopień
harmonizacji rozwoju obszaru metropolitalnego. Składa się na to: brak zintegrowanego
systemu transportu zbiorowego oraz koordynacji planowania przestrzennego, słaba dostępność
do portów od strony lądu, nie w pełni wykorzystywany potencjał portu lotniczego i portów
morskich, słabe – mimo obecności ważnych instytucji kultury wyższej – zaplecze
infrastrukturalne dla organizacji wielkich wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz
wzmożony proces suburbanizacji,

•

ośrodki subregionalne i miasta powiatowe to potencjalne bieguny wzrostu gospodarczego
i rozwoju społecznego na rozwijających się znacznie wolniej niż ośrodek metropolitalny
obszarach pozametropolitalnych – największy problem stanowią nie dość mocne więzi
gospodarcze i społeczne pomiędzy tymi ośrodkami a ich otoczeniem,

•

obszary wiejskie o ubogiej infrastrukturze technicznej i społecznej, słabo rozwiniętej sieci
lokalnych instytucji wspierania przedsiębiorczości, często pozbawione dostępu do ważniejszych
korytarzy komunikacyjnych – w szczególności zaś obszary zdominowane w przeszłości
przez Państwowe Gospodarstwa Rolne, charakteryzujące się wysokim strukturalnym
bezrobociem, niskim poziomem wykształcenia ludności i stagnacją gospodarczą. Także
Żuławy Wiślane to obszar, który oprócz aktywizacji społeczno-gospodarczej wymaga
stosowania skomplikowanych zabiegów agrotechnicznych i zabezpieczeń przed powodzią,

•

zdegradowane obszary miejskie (mieszkaniowe, usługowe, poprzemysłowe, powojskowe,
pokolejowe, portowe i przyportowe oraz inne, w tym zdegradowane ekologicznie)
wymagające rewitalizacji i nadania nowych funkcji społecznych i gospodarczych,
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•

obszary położone wzdłuż korytarzy transportowych posiadają duże możliwości
wielofunkcyjnego rozwoju, opartego m.in. na turystyce oraz na nowoczesnych gałęziach
produkcji i usług,

•

szlaki turystyki wodnej na Brdzie, Wdzie, Wielkim Kanale Brdy, Liwie, Słupi, Łebie,
Łupanie, Raduni.

•

obszary nadmorskie, w których sytuacje problemowe wynikają z położenia, wzajemnych
relacji przestrzennych morza i lądu oraz konfliktów między różnymi typami działalności
skoncentrowanymi na tych obszarach.

SPIS RYSUNKÓW:
Rys. IX.1. Zadania rządowe i samorządowe zrealizowane i realizowane w latach 2001–2004.
Rys. IX.2. Inwestycje transportowe w latach 2000 – 2004.
Rys. IX.3. Inwestycje w zakresie kultury i szkolnictwa wyższego.
Rys. IX.4. Inwestycje w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.
Rys. IX.5. Inwestycje w zakresie sportu.
Rys. IX.6. Inwestycje zagraniczne w województwie pomorskim w latach 1990–2004.
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