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WSTĘP
1. Podstawa prawna i cel opracowania raportu
Obowiązek opracowania raportu wynika z zapisów ustawy z dnia 27 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 trzecim tego typu opracowaniem w województwie pomorskim. Pierwszy
raport 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 2002 roku 2.
1

a) 2002

b) 2006

Drugi Raport3 przedstawiał stan istniejący na koniec 2004 roku tj. 6 lat po utworzeniu
województwa jako jednostki samorządu terytorialnego, 2 lata po uchwaleniu pierwszego planu
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz w momencie wejścia Polski w
struktury Unii Europejskiej. Stanowi on więc punkt odniesienia do analizy i oceny zmian, jakie zachodzą

1
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.
3
Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Ocena realizacji inwestycji, red. Feliks Pankau, Pomorskie
Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 2006.

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2010

w zagospodarowaniu przestrzennym w wyniku wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a
tym samym dla oceny skuteczności i efektywności polityki regionalnej.
Obecny raport poza charakterystyką stanu zawiera rejestrację i ocenę zmian w
zagospodarowaniu przestrzennym jakie zaszły w województwie w latach 2005-2008, a więc w okresie
4 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i realizacji przedsięwzięć w ramach pierwszej
perspektywy finansowej na lata 2004-20064. Z uwagi na wejście w życie z dniem 30 grudnia 2009 roku
zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 5, zawierającego
szczegółowe uwarunkowania i stan zagospodarowania przestrzennego, niniejszy raport w sposób
syntetyczny prezentuje najważniejsze zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym jakie zaszły w latach
2005-2008.

2. Struktura i zakres przedmiotowy raportu
Na treść Raportu składają się:


część I – Główne przekształcenia gospodarcze i społeczne i ich zróżnicowanie przestrzenne w
województwie
Zawiera ogólną charakterystykę zmian społeczno-gospodarczych i zróżnicowań przestrzennych w
województwie w zakresie sytuacji gospodarczej i społecznej oraz w odniesieniu do województwa
na tle kraju;



część II – Przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w latach 2005-2008
Prezentują zmiany jakie zaszły w strukturze przestrzennej województwa, szczegółowo
charakteryzując stan i zmiany w sferze realnej (materialnych form zagospodarowania) wg
wyróżnionych zagadnień:
1. Środowisko przyrodnicze i gospodarowanie jego zasobami;
2. Środowisko kulturowe i jego ochrona;
3. Przekształcenia krajobrazu;
4. Przekształcenia sieci osadniczej;
5. Infrastruktura społeczna;
6. Infrastruktura transportowa;
7. Infrastruktura techniczna i bezpieczeństwa;



część III - Ocena realizacji inwestycji
Ocena realizacji inwestycji zapisanych w obowiązującym w okresie sprawozdawczym Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (2002) oraz finansowanych z
budżetu państwa, województwa, gmin, spółek Skarbu Państwa, uczelni wyższych, funduszy
strukturalnych UE, w zakresie infrastruktury transportowej, ochrony brzegu morskiego, osłony
przeciwpowodziowej, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, zaopatrzenia w energię
elektryczną, cieplną, gaz i paliwa płynne, szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia, kultury i sportu,
opieki nad zabytkami, infrastruktury ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego.



część IV – Stan planowania przestrzennego na poziomie lokalnym
Analiza przygotowania planistycznego gmin oraz narzędzi planistycznych i pozaplanistycznych
realizacji inwestycji.

4
Realizowanej w latach 2004-2008 m.in. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Sektorowego Programu
Operacyjnego Transport i innych.
5
Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 1004/XXXIX/09 z dnia 26 października 2009 roku

2

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2010


część V – Ocena aktualnie obowiązujących strategii i programów wojewódzkich
Ocena aktualności dokumentów programowych Samorządu Województwa Pomorskiego, w
kontekście nowo uchwalonego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego.

Treści poszczególnych części przedstawione zostały w postaci tekstowej i tabelarycznej;
towarzyszą im rysunki, które pozwalają umiejscowić i zobrazować charakteryzowane zagadnienia stanu
oraz zmian zagospodarowania przestrzennego województwa.
Źródłami informacji dla sporządzenia Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego
województwa były dane:
−

Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Pomorskiego zgromadzone i przetworzone w
Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego oraz w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Słupsku w toku prac nad
dokumentami planistycznymi (m.in. planem zagospodarowania przestrzennego województwa,
studiami 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 województwa i
strategii rozwoju województwa pomorskiego oraz realizacji polityki przestrzennej w planowaniu
miejscowym (m.in. w zakresie charakterystyki procesów suburbanizacji);

−

departamentów Urzędu Marszałkowskiego, w szczególności: Departamentu Programów
Regionalnych, Departamentu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych, Departamentu
Kultury, Departamentu Turystyki, Departamentu Zdrowia, Departamentu Rozwoju Gospodarczego.

Ponadto wykorzystano dane pochodzące z ankiet przeprowadzonych przez Wojewódzkie Biuro
Planowania Przestrzennego w Słupsku, opracowań ewaluacyjnych dla funduszy strukturalnych,
Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Regionalnych oraz materiały publikowane i źródłowe
z opracowań naukowych, monografii i ekspertyz, m.in. do Koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju.
Raport przygotowano w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego. Pracami
kierowali dr inż. arch. Feliks Pankau oraz Jakub Pietruszewski. Ponadto w skład zespołu autorskiego
wchodzili: Anna Błażewicz-Stasiak, Anna Golędzinowska, Anna Łoziak, Jaromar Łukowicz, Lech
Michalski, Ryszard Musiał, Bartosz Pępek, Aleksandra Rudzińska oraz pracownicy Wojewódzkiego Biura
Planowania Przestrzennego w Słupsku Kamilla Bezubik, Andrzej Hałuzo, Mirosława Hałuzo, Grażyna
Kubicz i Krzysztof Wojcieszyk.

3

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2010

CZĘŚĆ I
Główne przekształcenia gospodarcze i społeczne
i ich zróżnicowanie przestrzenne na tle kraju i w województwie
Niezmiennie od początku powstania województwa pomorskiego zasada równoważenia
rozwoju towarzyszy decyzjom i działaniom podejmowanym przez organy samorządu województwa.
W sposób szczególny znalazło to odbicie zarówno w strategii rozwoju województwa, jak i w Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Wynika to z wielu czynników natury
przyrodniczej i antropogenicznej, które na tym obszarze wzajemnie się przeplatają i uzupełniają,
tworząc uwarunkowanie dla kształtowania trwałej struktury funkcjonalno-przestrzennej.
Do głównych czynników kształtujących strukturę należy położenie geograficzne nad Morzem
Bałtyckim, w centralnej części Pojezierzy Południowobałtyckich, charakteryzujących się bardzo dużym
zróżnicowaniem warunków fizyczno-geograficznych (rzeźba terenu, sieć hydrograficzna, klimat,
warunki glebowe, szata roślinna i zwierzęca). Położenie to wpłynęło na ukształtowanie na przestrzeni
dziejów w miarę równomiernie rozmieszczonej sieci miast i powiązań między nimi o charakterze
społecznym i gospodarczym, tworząc podstawową cechę struktury przestrzennej. Rozwój powiązań
jest uwarunkowany istnieniem sprawnych kanałów przepływu osób, towarów, usług, energii i
informacji, które obecnie wskutek rozwoju technologicznego oraz intensyfikacji powiązań
międzyregionalnych i międzynarodowych wymagają kształtowania korytarzy transportowych
mających na celu poprawę dostępności zewnętrznej do regionów i miast.
Podobnie jak miało to miejsce w latach 2000–2004, także w kolejnym okresie 2005-2008
zmiany w strukturze przestrzennej województwa pomorskiego związane były z koniecznością
nadrobienia zapóźnień w poziomie konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i
dostępności transportowej regionu, będących w dalszym ciągu efektem zapóźnień cywilizacyjnych
sprzed 1989 roku. Jednak w analizowanym okresie tempo tych zmian na skutek członkostwa w Unii
Europejskiej uległo wyraźnemu przyspieszeniu.
Potencjał gospodarczy, świadczący o
konkurencyjności
województwa
rosnie.
Świadczy o tym przede wszystkim wzrastający
w ciągu 4 lat Produkt Krajowy Brutto, którego
udział w wartości krajowej wzrósł z 5,6% do
5,7%. Pod tym względem województwo
uplasowało się w roku 2007 na siódmym
miejscu, jednocześnie obok dolnośląskiego,
mazowieckiego i małopolskiego należało do
grupy regionów, w których odnotowano wzrost
PKB w analizowanym okresie. Pod względem
Produktu Krajowego Brutto na 1 mieszkańca w
2007 roku z wynikiem 30.396 zł województwo
w dalszym ciągu znajdowało się na piątej pozycji
w kraju, za województwami: mazowieckim,
dolnośląskim, śląskim i wielkopolskim. Wartość
PKB na 1 mieszkańca województwa wzrosła w
stosunku do roku 2004 o prawie 6800 złotych. Poziom PKB w województwie pomorskim na 1
mieszkańca jest nieco niższy od średniej krajowej i w roku 2007 wyniósł 98,5%.
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Przestrzeń województwa pomorskiego jest równocześnie silnie spolaryzowana, co się wyraża
bardzo dużymi rozpiętościami rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy poszczególnymi
podregionami (NUTS-3). Podregion Trójmiasto w roku 2007 osiągnął poziom 143% średniej krajowej,
podczas gdy podregion gdański zaledwie 68,7%. Sytuacja ta podobna jest do zróżnicowań w innych
województwach z dominacją silnego ośrodka o cechach metropolitalnych. Analizując dynamikę zmian
PKB na 1 mieszkańca w poszczególnych podregionach zauważyć można minimalne zmniejszanie
dysproporcji. Gdy w okresie 2004-2007 PKB na mieszkańca Trójmiasta wzrosło o nieco ponad 27,1%,
tak w podregionie starogardzkim o 28,9%, gdańskim 31,8% i słupskim 34,1%.
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Wykres I.1. Produkt Krajowy Brutto w podregionach NTS3 w województwie pomorskim w latach 2004–2007.
Opracowanie na podstawie: Bank Danych Regionalnych GUS.

Potencjał województwa pomorskiego
wynika więc przede wszystkim z funkcji jakie
pełni aglomeracja Trójmiasta, będąca centrum
życia
społeczno-gospodarczego,
głównym
ośrodkiem nauki, edukacji na poziomie
wyższym, kultury, szybko rozwijających się
usług
oraz
koncentracji
podmiotów
gospodarczych.
W roku 2008 w województwie
pomorskim
funkcjonowało
240.496
podmiotów gospodarczych, co oznacza wzrost
w stosunku do roku 2005 o ponad 14 tys.
Aktywność gospodarcza mieszkańców liczona
liczbą podmiotów gospodarczych na 1000
mieszkańców plasuje województwo na
czwartym miejscu w kraju za województwem
zachodniopomorskim, mazowieckim i dolnośląskim z wynikiem 108,4, co oznacza wyraźny wzrost w
stosunku do roku 2005 kiedy zanotowano go na poziomie 103,0 (Rys. I.2.).
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Wykres I.2. Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców w powiatach województwa pomorskiego w latach 2004–2004.
Opracowanie na podstawie: Bank Danych Regionalnych GUS.

Z analizy tego wskaźnika na poziomie gmin wynika, że najwyższą wartością charakteryzują się w
dalszym ciągu gminy nadmorskie: Łeba 379,3; Krynica Morska 359,6; Jastarnia 203,3; Władysławowo
201,0, w których większość podmiotów gospodarczych związanych jest z obsługą ruchu
turystycznego. Ponadto w strukturze przestrzennej utrzymuje się tendencja koncentracji
przedsiębiorstw w dużych miastach i ich strefach podmiejskich np. Sopot, Słupsk, Gdańsk i Gdynia
oraz inne miasta powiatowe, szczególnie położone wokół aglomeracji Trójmiasta. Najniższym
wskaźnikiem aktywności charakteryzowały się gminy: Prabuty – 36,4; Czarne 40,7 i Sadlinki – 41,3 .
W analizowanym okresie mimo wyraźnego wzrostu liczby podmiotów gospodarczych
zarysowały się nowe tendencję zakresie obszarów wzrostu liczby podmiotów gospodarczych, a tym
samym większej aktywności gospodarczej mieszkańców. Najwyższy wzrost zanotowano w powiecie
starogardzkim 15,4%, kartuskim 15%, kościerskim 13,6%, zaś w powiecie puckim odnotowano spadek
liczby podmiotów gospodarczych o 8,5% (Wykres. I.2.).
Gospodarka województwa pomorskiego to z jednej strony tradycyjne dla regionu branże –
przemysł stoczniowy, rafineryjny, maszynowy (Gdańsk, Gdynia), meblarski (np. Chojnice, Słupsk,
Gdańsk), przetwórstwo spożywcze (np. Malbork, Gdańsk, Chojnice, Słupsk, Władysławowo),
produkcja papieru (Kwidzyn) czy turystyka (strefa nadmorska i pojezierna). Z drugiej strony, coraz
większego znaczenia nabiera informatyka i telekomunikacja, biotechnologia i farmaceutyka,
elektronika i logistyka (Gdańsk, Gdynia, Tczew, Kwidzyn, Starogard Gdański). Dalsze
unowocześnienie technologiczne przemysłu oraz transformacja jego struktury, o czym świadczy
wzrost nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach w latach 2005-2008 z 5,7% do 6,6% ogółu
nakładów w kraju, stwarzają możliwość kształtowania struktur przestrzennych bardziej
różnorodnych i stabilnych. Pod tym względem w okresie 2005-2008 województwo awansowała z
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pozycji siódmej na szóstą, plasując się za województwami: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim
dolnośląskim i łódzkim (Rys.I.3.).
Także wyraźnie wzrasta znaczenie nakładów na
działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach.
W analizowanym okresie 2005-2008 wskaźnik
wzrósł z 5,4% do prawie 9% ogółu tych nakładów
w kraju. Pod tym względem województwo
awansując z siódmego miejsca w 2005 roku,
uplasowało się na czwartym miejscu za
województwami: mazowieckim, śląskim i
łódzkim (Rys.I.4.).
Wzrost udziału przemysłu wysokiej
technologii jako siły napędowej restrukturyzacji
bazy ekonomicznej miast powoduje zasadnicze
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wody,
atmosfery i gleby oraz spadek zasobochłonności
produkcji. Rodzi to pytanie o właściwe
wykorzystanie
dotychczasowej
przestrzeni
produkcyjnej w miastach, która w zderzeniu z nowymi technologiami i spadkiem zasobochłonności
wymagać będzie działań rekultywacyjnych i przekształceniowych, przez włączanie jej w struktury
miast i wprowadzanie nowych funkcji przede wszystkim mieszkaniowych i usługowych. W miastach o
randze regionalnej: Słupsk, Chojnice, Kwidzyn,
Starogard Gdański, Tczew, Lębork, Malbork
zjawisko to nie występuje w takiej skali, jak ma
to miejsce w Trójmieście. Biorąc pod uwagę
nadal duże znaczenie niestabilnego przemysłu
stoczniowego (eksport statków i łodzi) konieczna
jest dalsza dywersyfikacja produkcji z punktu
widzenia społecznego (nowe miejsca pracy dla
zwalnianych pracowników), ale także działania
związane z kształtowaniem nowych przestrzeni
dla nowoczesnej produkcji (strefy ekonomiczne,
parki przemysłowe i technologiczne), co w
kontekście możliwości wspierania rozwoju dzięki
funduszom i programom strukturalnym UE może
być znacznie łatwiejsze.
Walory przyrodniczo-krajobrazowe i
kulturowe województwa sprawiają, że turystka
zajmuje ważną pozycję w rozwoju gospodarczym regionu i stanowi jeden z najważniejszych
czynników jego konkurencyjności. Możliwość korzystania z nadmorskich i pojeziernych walorów
turystycznych i zasobów dziedzictwa kulturowego stanowią potencjał turystyczny, który wymaga w
dalszym ciągu inwestycji w publiczną infrastrukturę turystyczną oraz podnoszenia jakości obsługi
ruchu turystycznego m.in. przez rozwijanie coraz większej bazy hoteli, centrów odnowy biologicznej z
nowoczesną bazą turystyczną oraz ośrodków sportu i rekreacji.
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Pod względem liczby całorocznych miejsc
noclegowych w ogólnej ich liczbie w kraju,
województwo z wynikiem 8,3% plasuje się na
szóstej
pozycji
za:
małopolskim,
zachodniopomorskim, mazowieckim, śląskim
dolnośląskim. Zmiany w tym zakresie w okresie
2005-2008 miały charakter zarówno ilościowy,
ale co ważniejsze także jakościowy m.in. w
zakresie rozbudowy istniejących i budowy
nowych obiektów hotelowych. Wpłynęło to
pozytywnie na wzrost liczby korzystających z
noclegów, która w analizowanym okresie
wzrastała. W 2008 roku pomorskie było na
szóstym miejscu pod względem liczby
korzystających z noclegów 1.6 mln po
małopolskim,
mazowieckim,
dolnośląskim,
zachodniopomorskim i śląskim. Jednocześnie na trzecim miejscu pod względem liczby udzielonych
noclegów (6,16 mln) po zachodniopomorskim i małopolskim. Oznacza to wzrost w stosunku do roku
2005 o prawie 1 mln. Restrukturyzacja zagospodarowania rekreacyjnego w okresie 2005-2008
poprzez modernizację, rozbudowę i poprawę standardu bazy turystycznej, wpływa pozytywnie na
wydłużenie sezony turystycznego, co uzyskiwane jest przede wszystkim przez rozwój usług SPA i
odnowy biologicznej.
O poziomie konkurencyjności i możliwościach trwałego i dynamicznego rozwoju decydują
przede wszystkim zmiany jakościowe, w tym przekształcenia strukturalne, tj. takie, które prowadzą
do ukształtowania struktur charakteryzujących gospodarki regionów konkurencyjnych. W
przypadku struktury zatrudnienia dotyczy to
proporcji między zatrudnieniem w sektorach
tradycyjnych a sektorach napędzających rozwój.
Są one także istotnym czynnikiem przekształceń
strukturalnych procesu urbanizacji.
Gospodarka
województwa
pomorskiego pod względem liczby pracujących
jest zdominowana przez sektor usług, w którym
w roku 2008 pracowało 56,4% ogółu
zatrudnionych (średnia w kraju 50,5%). Udział
rolnictwa w liczbie pracujących kształtuje się na
poziomie 10,8% (średnia krajowa 19,9%), 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 przetwórstwo rolno-spożywcze – nadal zajmuje drugą
pozycję w strukturze zatrudnienia, a liczba zatrudnionych w tym sektorze w latach 2005-2008 wzrosła
o 0,9%. Stosunek zatrudnienia w rolnictwie do zatrudnienia w usługach wyraźnie wskazuje, że usługi
są najważniejszym sektorem gospodarczym województwa. W porównaniu do innych województw na
5 zatrudnionych w usługach, tylko 1 pracuje w rolnictwie (0,19). Wskaźnik ten plasuje województwo
na trzecim miejscu za śląskim i dolnośląskim z wynikiem odpowiednio 0,1 i 0,17.
8
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Wykres I.3. Struktura zatrudnienia w województwie pomorskim w latach 2005–2008.
Opracowanie na podst.: Bank Danych Regionalnych, GUS..

Procesy przekształceń strukturalnych w gospodarce znajdują swoje odbicie w zachowaniach
przestrzennych ludności. W analizowanym okresie liczba ludności województwa wzrosła o 25,5 tys.
osób, tj. o 1,16% i w 2008 roku wyniosła 2219,5
tys. osób. Przy czym trzeba zauważyć, ze by to
najwyższy wzrost w kraju, a poza pomorskim w
grupie wzrostu były także mazowieckie,
wielkopolskie i małopolskie.
W przekroju podregionów województwa
wystąpiły dwie główne tendencje w zmianach
liczby ludności. Spadek liczby ludności w
podregionie Trójmiasto o 1,23% oraz bardzo
wysoki wzrost w podregionie gdańskim o 6%. W
pozostałych
podregionach
słupskim
i
starogardzkim zanotowano wzrost, ale był on niski
między 0,4 a 0,9%. Jednocześnie analiza zjawiska
w miastach pozwala stwierdzić, że występuje
grupa miast, do których należy: Pruszcz Gdański,
Puck,
Wejherowo,
Kwidzyn,
w
których
odnotowano minimalny wzrost liczby mieszkańców oraz grupa obejmująca pozostałe ośrodki
regionalne, w których odnotowano spadek liczby ludności. Do grupy tej zaliczono także ośrodki
centralne aglomeracji Gdańsk, Gdynie i Sopot.
Zjawisko to jest symptomem postępującego procesu suburbanizacji, przejawiającego się
popytem na „własny dom z ogródkiem w strefie podmiejskiej”, w której zamieszkanie jest
atrakcyjniejsze niż możliwości oferowane przez miasta. W związku z tym powstaje pytanie o
programy miejskie, w tym rewitalizacyjne, koszty funkcjonowania rozciągniętych struktur miejskich i
konieczność wspólnego rozwiązywania problemów funkcjonalnych obszarów miejskich przez ośrodki
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regionalne i gminy otaczające. Działania w tym zakresie zostały opisane w Planie zagospodarowania
przestrzennego województwa.
W latach 2005-2008 następowały niekorzystne zmiany w strukturze wieku ludności,
generalnie o 22 tys. spadła liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, przy jednoczesnym wzroście o
18 tys. w wieku produkcyjnym i o 24 tys. w wieku poprodukcyjnym. Niekorzystne zmiany polegające
na spadku grupy ludności w wieku przedprodukcyjnym widoczne były w każdym z podregionów, przy
czym największe odnotowani w słupskim -6,68%. W grupie wiekowej produkcyjnej nastąpił spadek
liczby ludności tylko w podregionie Trójmiasto -2,3%, jednocześnie w podregionie gdańskim wzrost
tej grupy wiekowej wyniósł ponad 6,23%. We wszystkich podregionach odnotowano wyraźny wzrost
liczby ludności w wieku poprodukcyjnym od 6,5% w starogardzkim do 10,2% w gdańskim.
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Wykres I.4. Struktura wieku ludności w podregionach w województwie pomorskim w roku 2008.
Opracowanie na podst.: Bank Danych Regionalnych, GUS..

Sytuacja na pomorskim rynku pracy jest rezultatem zmian, jakie nastąpiły od początku
transformacji ustrojowej. 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 2008 r. wskaźnik zatrudnienia wg wieku produkcyjnego
wyniósł 64,6% wobec 64,9% w Polsce.
Stopa bezrobocia w województwie od lat była nieco wyższa niż średnia w kraju, choć w
ostatnich latach zauważyć można tendencję wskazującą na zrównywanie się jej poziomu z poziomem
krajowym, a nawet od 2007 r. spadek, osiągający w 2008 roku 8,4% (w kraju 9,5%). Od 2004 r.
utrzymuje się wyraźna tendencja spadkowa, związana z wysoką migracją zarobkową do krajów UE i
wzrostem gospodarczym w Polsce. Jednocześnie, w związku z globalnym kryzysem ekonomicznym
u schyłku 2008 roku, spadkowa tendencja utrzymująca się w ostatnich latach zaczyna ponownie
wzrastać. Sytuacja ta, w tym nakładające się na to problemy sektora stoczniowego przyczyniły się
do wzrostu bezrobocia w województwie w roku 2009.
Ponad 60% zarejestrowanych bezrobotnych to osoby długotrwale bezrobotne. Największa ich
liczba, powyżej 39% ogółu bezrobotnych, występuje w powiatach: lęborskim, słupskim i
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człuchowskim. Czynnikiem pogłębiającym nierównowagę na rynku pracy jest silna presja
demograficzna, czego efektem jest szczególnie niekorzystne zjawisko bezrobocia wśród osób w wieku
do 25 lat – to ponad 1/5 ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Zjawisko to może się pogłębić w
związku z osiąganiem wieku produkcyjnego przez kolejne roczniki wyżu demograficznego z przełomu
lat 70. i 80.
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Wykres I.5. Bezrobocie w województwie pomorskim w latach 2005 –2009 (dane na 31 grudnia)
Źródło: Główny Urząd Statystyczny – www.stat.gov.pl, publikacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Region charakteryzuje się silnym przestrzennym zróżnicowaniem poziomu bezrobocia.
Różnica pomiędzy najwyższą i najniższą stopą bezrobocia w końcu 2009 r. w powiatach wynosiła 21,1
punkty procentowych. Najwyższa zanotowano w powiatach nowodworskim 25,7%; sztumskim 23,8%;
człuchowskim 23,6%; bytowskim 22,6% i malborskim 22,1%. Najniższa związana była z aglomeracją
Trójmiasta w Sopocie 3,6%, Gdańsku 4,9% i Gdyni 5,3%. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy
obszarów wiejskich, gdzie trudnością pozostaje pokonanie barier wewnętrznych i rozwój
wewnętrznych potencjałów umożliwiających efektywny rozwój gospodarczy.
Atrakcyjność inwestycyjna województwa pomorskiego na podstawie badań IBnGR1 jest
ponadprzeciętna. Pod tym względem występuje zróżnicowanie podregionów, a region uplasował się
za województwami śląskim, mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim i małopolskim. Czynnikami
odgrywającymi istotną rolę w ocenie atrakcyjności województwa były: aktywność wobec inwestorów
(liczony liczbą ofert lokalizacyjnych zgłoszonych do bazy PAIiIZ), chłonność rynku (popyt inwestycyjny
generowany przez przedsiębiorstwa), infrastruktura społeczna (dobrze rozbudowana oferta zycia
kulturalnego i infrastruktura turystyczna). W pozostałych czynnikach, do których należały dostępność
transportowa, bezpieczeństwo powszechne, infrastruktura gospodarcza, zasoby i koszty pracy
województwo cechowało się wartościami przeciętnymi. W przeprowadzonym badaniu zdefiniowano
także atrakcyjność podregionów kraju dla określonych działalności. Pod tym względem na szczególna
uwagę zasłużyły podregiony Trójmiasto i gdański, gdzie za szczególnie pożądane ze względu na
określone elementy atrakcyjności inwestycyjnej wskazano takie dziedziny jak usługi i działalności
zaawansowanych technologii.

1

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, M.Nowicki (red.), IBnGR, Gdańsk, 2009.
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Główny problem rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa zarysowany w
Planie zagospodarowania przestrzennego województwa w dalszym ciągu wskazuje, że jego struktura
funkcjonalno-przestrzenna:
 nie oddziaływuje wystarczająco na konkurencyjność całego województwa, pogłębiając
wyraźnie jego polaryzację, czego efektem jest:
→ wyraźne zróżnicowanie poziomu i dynamiki wzrostu PKB w subregionach choć
dysproporcje się nie pogłębiają to i tak różnice są bardzo duże,
→ większa aktywność gospodarcza w obszarach centralnych i strefie nadmorskiej oraz niski
poziom w obszarach wiejskich, przede wszystkim słabych strukturalnie,
→ wzrost atrakcyjności osiedleńczej obszaru aglomeracji – strefa wzrostu demograficznego i
odpływ mieszkańców z obszarów słabych strukturalnie, tworzących strefy depopulacji,
 cechuje się niskim poziomem spójności wewnątrzregionalnej przejawiającej się:
→ ograniczoną dostępnością do usług edukacyjnych, zdrowotnych, kultury i sportu,
→ utrzymywaniem się wysokiej stopy bezrobocia i słabym wykorzystaniem potencjałów
rozwojowych o charakterze lokalnym,
→ niskim poziomem wielofunkcyjnego rozwoju wsi mimo spadku zatrudnienia w rolnictwie i
istnienia lokalnych i regionalnych zasobów i potencjałów (być może także ich słabe
rozpoznanie),
 stwarza bariery rozwoju wynikające w znacznej mierze ze złej dostępności transportowej
zewnętrznej i wewnętrznej województwa, co wpływa na:
→ ograniczoną dostępność przestrzenną, uniemożliwiającą podmiotom gospodarczym
efektywne wejście do gry konkurencyjnej w systemie gospodarki globalnej,
→ ograniczony dostęp polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych do systemów
(węzłów i pasm) infrastruktury technicznej i społecznej o standardach europejskich,
→ ograniczone możliwości w oparciu o popyt międzynarodowy pomorskiej przestrzeni
rekreacyjnej oraz ośrodków i obiektów kultury materialnej.
Dalsze przekształcenia struktury społeczno-gospodarczej województwa wymagają w związku
z tym konieczność podjęcia pilnych działań związanych ze stymulowaniem zróżnicowanej
regionalnie i lokalnie aktywności społeczno-gospodarczej poprzez :
 prowadzenie aktywnej polityki, w tym kreacyjnej wspomagającej realizację celów
publicznych o znaczeniu europejskim, krajowym i regionalnym,
 wspomaganie przedsięwzięć publicznych w obszarach słabych strukturalnie,
 budowę i rozbudowę nowoczesnej infrastruktury technicznej podwyższającej sprawność
funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa i ich powiązań w różnych skalach, w tym z
przestrzenią europejską.
Przedstawione wyżej cechy stanowią główne wyznaczniki kształtujące cele i kierunki
rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, w tym kształtowania zrównoważonej struktury
funkcjonalno-przestrzennej województwa. Przyspieszenie ich realizacji, podejmowanie wskazanych
działań kreacyjnych, tworzyłoby w ukształtowanej historycznie strukturze przestrzennej
województwa nowe warunki dla kształtowania węzłów i pasm nowoczesnej infrastruktury społecznej
i technicznej, te zaś, przy aktywnym oddziaływaniu polityki przestrzennej samorządu województwa i
wsparciu przez politykę regionalną państwa, powinny generować rozwój w całej strukturze i
pobudzać dalszy proces pobudzania konkurencyjności, spójności i dostępności województwa.
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Część II
Przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w latach 2005-2008

1. Środowisko przyrodnicze i gospodarowanie jego zasobami
1.1. Prawne formy ochrony przyrody 1
Województwo pomorskie posiada ponadprzeciętne walory przyrodnicze wyróżniające region
na tle innych w kraju. Stanowią one wyraz zróżnicowania środowiska i krajobrazu przyrodniczego
oraz świadczą o stopniu zachowania naturalności niektórych ekosystemów. Ich ochrona prowadzona
jest w ramach ustawowego systemu obszarów chronionych i obejmuje wszystkie przewidziane
prawem formy ochrony.
Prawna ochrona zasobów przyrodniczych i krajobrazowych realizowana jest na podstawie
ustawy o ochronie przyrody. Wszystkie formy stanowią 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. Ponadto
zasoby przyrodnicze podlegają ochronie także w postaci parków gminnych, ogrodów botanicznych i
zoologicznych oraz ośrodków rehabilitacji zwierząt.
W latach 2005-2008 nie nastąpiły istotne zmiany powierzchniowe i ilościowe w formach
ochrony przyrody. Obecnie (bez obszarów NATURA 2000) zajmują one w województwie powierzchnię
601.837,6 ha, co stanowi 32,87% jego powierzchni. Od roku 2005 ich łączna powierzchnia zwiększyła
się o 4.445,6 ha, czyli zaledwie o 0,24%.
System wielkoprzestrzennych obszarów ochrony przyrody na terenie województwa
pomorskiego według stanu na 31.12.2008 r. tworzą:
a) 2 parki narodowe: Słowiński 2 i Borów Tucholskich 3:
→ obejmują powierzchnię 26.371 ha w, (1,44 % powierzchni województwa),
→ Park Narodowy „Bory Tucholskie” posiada plan ochrony ustanowiony Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. U. nr 230, poz. 1545).
→ Słowiński Park Narodowy posiada opracowany projekt planu ochrony (dotychczas nie
zatwierdzony).
b) 129 rezerwatów przyrody:
→ obejmują powierzchnię 8.573,0 ha4 (0,48% powierzchni województwa),

1
Prawny obowiązek ochrony przyrody regulują m.in.: ustawy o zachowaniu strategicznych zasobów naturalnych kraju, ustawa o ochronie
przyrody.
2
Słowiński Park Narodowy utworzony w 1966 roku, jest obiektem o znaczeniu międzynarodowym w ochronie przyrody. W 1977 roku
został uznany za Światowy Rezerwat Biosfery, a od 2004 roku stanowi także obszar Natura 2000. Znajduje się on ponadto na liście
obszarów wodno-błotnych w ramach Konwencji RAMSAR, a także Morskich Obszarów Chronionych HELCOM-BSPA. Powierzchnia Parku
zajmuje obecnie 32.744,03 ha w tym 21.572,89 ha położonych jest na terytorium lądowym województwa pomorskiego, zaś 11.171,14 ha na
obszarze wód przybrzeżnych Bałtyku. Wokół parku utworzono otulinę o powierzchni 30.220 ha. Z racji różnorodności siedlisk, typów
środowiska i gatunków oraz stopnia zachowania zasobów przyrodniczych, Słowiński Park Narodowy jest najcenniejszym obiektem
przyrodniczym w województwie i jednym z najcenniejszych przybrzeżnych obszarów chronionych w regionie Morza Bałtyckiego.
3
Park Narodowy „Bory Tucholskie” utworzony w 1996 roku, od 2004 stanowi także obszar Natura 2000. W roku 2010 został uznany za
obiekt o znaczeniu międzynarodowym w ochronie przyrody przez wpisanie na listę Światowego Rezerwatu Biosfery UNESCO. Powierzchnia
parku nie uległa zmianie i wynosi 4 798,23 ha. Otulina parku obejmuje obszar o powierzchni 12 980,52 ha. Park położony jest w centrum
Zaborskiego Parku Krajobrazowego i na obszarze projektowanym do uznania za Światowy Rezerwat Biosfery.
4
Wg informacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

→ 3 rezerwaty (Wyspa na Jeziorze Przywidz, Bocheńskie Błoto, Mętne) podlegają w całości
ochronie ścisłej, a kolejne 3 (Staniszewskie Zdroje, Jar Reknicy, Torfowisko Zieliń
Miastecki) są częściowo objęte tą ochroną - łączna powierzchnia rezerwatów objętych
ochroną ścisłą wynosi 73,3 ha.
→ 19 rezerwatów posiada otuliny.
→ liczba rezerwatów przyrody wzrosła ze 118 do 128 – do nowych obiektów należą: Zaleskie
Bagna, Helskie Wydmy, Dolina Strzyży, Karwickie Źródliska, Dolina Huczka, Mechowiska
Czaple, Skotawskie Łąki, Źródliskowe Torfowisko, Dolina Kulawy (ze względu na zmianę
formy ochrony Doliny Strzyży z zespołu przyrodniczo-krajobrazowego na rezerwat
przyrody oraz ze względu na powiększenie powierzchni dwóch rezerwatów tj. Jezioro
Głęboczko i Pełcznica).
→ W strukturze rezerwatów znajduje się: 16 faunistycznych, 13 krajobrazowych, 44 leśne, 23
torfowiskowe, 18 florystycznych, 12 wodnych i po jednym rezerwacie: przyrody
nieożywionej, stepowym i słonoroślowym.
c) 9 parków krajobrazowych5:
→ nie nastąpiły żadne zmiany w liczbie i powierzchni istniejących parków krajobrazowych 6 ich łączna powierzchnia wynosi 167.855,3 ha (bez uwzględnienia wód morskich Zatoki
Puckiej 11.352,0 ha włączonych do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego) - 8,3%
powierzchni województwa;
→ parki krajobrazowe, z wyjątkiem Zaborskiego, posiadają wyznaczone otuliny o łącznej
powierzchni w granicach województwa 193.278,8 ha;
→ w parkach krajobrazowych 15.666,4 ha (9,3%) zajmują rezerwaty przyrody i pozostałe
indywidualne formy ochrony przyrody, udział lasów w parkach wynosi 107.792,9 ha (czyli
64,2% ich powierzchni), użytków rolnych 38.708,2 ha (23,1%), a wód 11.820,3 ha (7,0%)7;
→ 3 parki krajobrazowe (PK Doliny Słupi, Tucholski 8 PK i Wdzydzki PK) posiadają plany
ochrony, dla pozostałych 6 parków przygotowywane są nowe projekty9, bądź aktualizacja
już istniejących planów;
→ w dniu 31 grudnia 2009 r. Minister Środowiska nominował 2 parki krajobrazowe
Nadmorski PK i PK Mierzei Wiślanej jako polskie Bałtyckie Obszary Chronione HELCOMBSPA.
d) 44 obszary chronionego krajobrazu10:
→ liczba obszarów chronionego krajobrazu w województwie spadła z 45 do 44 (likwidacja w
roku 2007 przez Radę Gminy w Kościerzynie powołanego w 1997 Szarlockiego OChK),
powierzchnia spadła z 394.025,0 ha do 390.329,0 ha.

5

Z tej liczby 7 parków: Nadmorski PK, Trójmiejski PK, PK Dolina Słupi, Kaszubski PK, PK Mierzeja Wiślana, Wdzydzki PK i Zaborski PK, leży
całkowicie w granicach województwa. Natomiast dwa parki: Tucholski PK (na granicy z kujawsko-pomorskim) i PK Pojezierza Iławskiego (na
granicy z warmińsko-mazurskim) leżą tylko częściowo na obszarze województwa, zajmując łączną powierzchnię 13.963,3 ha
6
Na podstawie Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego z dn. 15 maja 2006 r. w sprawie parków krajobrazowych (Dz. U. nr 58, poz. 11891197)
7
Ochrona Środowiska 2009, GUS, Warszawa 2009.
8
Z uwagi na jego nie podpisanie przez Wojewodę Pomorskiego oraz niepublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
Plan ten nie obowiązuje na obszarze parku w granicach województwa pomorskiego.
9
Najbardziej zaawansowane prace nad projektem planu ochrony posiada PK Mierzeja Wiślana - zakończenie przewidywane jest na koniec
roku 2010. W przypadku pozostałych parków krajobrazowych uchwalenie planów nie nastąpiło z powodu braku aktualizacji dotychczasowych projektów, bądź w wyniku nie zatwierdzenia dokumentów przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
10
43 obszary chronionego krajobrazu, o łącznej powierzchni 392.713 ha, wyznaczonych było w Rozporządzeniu Wojewody Pomorskiego,
zaś 1 - Dolina rzeki Debrzynki o powierzchni 1.745 ha została utworzony uchwałą Nr XXXVI/266/97 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 24
października 1997 r. w sprawie wprowadzenia obszaru chronionego krajobrazu.
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→ największymi obszarami chronionego krajobrazu powyżej 15 tyś. ha są OChK: Borów
Tucholskich, Żuław Gdańskich, Pradoliny Redy-Łeby, Lipuski, Fragment Pradoliny RedyŁeby, Wzgórza Morenowe na południe od Lęborka, Fragment Borów Tucholskich, Puszczy
Darżlubskiej i Chojnicko-Tucholski.
→ lasy zajmują 53,7% całkowitej powierzchni OChK, wody – 5,0%, a użytki rolne – 36,4%.
e) Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 200011:
→ Polska zgodnie z kryteriami unijnymi kilkakrotnie wyznaczała na swoim terytorium
propozycje obszarów NATURA 2000, jednak negatywne opinie Komisji Europejskiej
powodują, że nadal trwają prace nad ich ostatecznym ich kształtem.
→ Rozporządzeniem Ministra Środowiska z października 2008 roku12 w granicach
województwa pomorskiego zaktualizowano listę zawierającą 15 obszarów specjalnej
ochrony ptaków (Tabela 1), w tym 2 położone na wodach morskich (Przybrzeżne Wody
Bałtyku, Ławica Słupska). Ostoje ptasie w województwie pomorskim i jego strefie
przybrzeżnej obejmują łącznie 385.355,53 ha, co stanowi ponad 21% jego ogólnej
powierzchni 13.
→ ww. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie zwiększenia powierzchni Ostoi
Słowińskiej o ok. 479 ha względem powierzchni z 2007 roku oraz ustanawia nowy rozległy
OSOP – Bory Tucholskie. Ponadto uściśleniu uległa definicja celu i przedmiotu ochrony. Jak
wynika z § 4 powyższego rozporządzenia „celami wyznaczenia obszarów są: ochrona
populacji dziko występujących gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich
naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych
biotopów oraz tworzenie biotopów”, natomiast „przedmiotem ochrony są gatunki ptaków
wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz ich naturalne siedliska”.
→ na terenie województwa pomorskiego ministerstwo środowiska projektuje utworzenie 96
specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOOS), blisko połowa z tej liczby (49) została już
uznana decyzjami Komisji Europejskiej za obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (Tabela
2). W dniu 30 października 2009 r. do KE została przesłana lista ministerialna, zawierająca
propozycje m.in. 47 nowych ostoi siedliskowych, do objęcia ochroną w ramach systemu
NATURA 2000.
→ w granicach obszarów NATURA 2000 znalazły się min. w całości Słowiński Park Narodowy
(w granicach sprzed jego powiększenia w 2004 roku) i Park Narodowy Bory Tucholskie

11

Stanowią one polską część składową europejskiego systemu ochrony przyrody nazywanego – Europejską Siecią Ekologiczną.
Priorytetowym zadaniem Systemu Natura 2000 jest ochrona zagrożonych składników różnorodności biologicznej, w tym zabezpieczenie
siedlisk przyrodniczych reprezentatywnych dla regionów biogeograficznych Europy oraz zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
Niewątpliwie utworzenie tego systemu jest jednym z największych przedsięwzięć w dziedzinie ochrony przyrody, jakie realizuje Unia
Europejska. Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku (tzw. Dyrektywa
Ptasia) i Dyrektywa Rady 92/43/EWG Z dnia 21 maja 1992 roku (tzw. Dyrektywa Siedliskowa). Obszary Natura 2000 zgodnie z ustawą o
ochronie przyrody 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 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. Zakaz ten wprowadza się
także dla obszarów projektowanych do włączenia do sieci.
Podkreślić należy, że obszary Natura 2000 nie stanowią formy ochrony o wysokim reżimie ochronnym, ograniczającym działalność i
obecność człowieka w ich granicach. Nadrzędnym celem ich tworzenia jest realizowanie założeń zrównoważonego rozwoju, a więc takie
współistnienie człowieka, form gospodarki i przyrody, które nie degradują i nie pomniejszają ich walorów i zasobów. Dzięki wspieraniu
systemu Natura 2000 prawnymi formami ochrony przyrody o wysokim reżimie (parki narodowe, rezerwaty przyrody) osiągalna jest
nienaruszalność ostoi przyrodniczych, cennych i unikatowych gatunków oraz siedlisk przyrodniczych.
12
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 (Dz. U. nr.198, poz.1226).
13
Należy zwrócić uwagę, że powierzchnie ostoi OSOP i SOOS sieci Natura 2000 nie mogą być bezpośrednio sumowane w celu określenia
wielkości obszaru objętego ochroną, gdyż formy te przestrzennie w znacznym stopniu nakładają się na siebie. Ponadto obejmują również
inne istniejące już formy ochrony przyrody tj. parki narodowe, krajobrazowe czy rezerwaty przyrody.
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oraz w całości, bądź w znacznej części wszystkie parki krajobrazowe i szereg cennych
rezerwatów przyrody.
→ wprowadzenie sieci ekologicznej NATURA 2000 tworzy pewne zmiany przestrzenne w
systemie obszarów chronionych. Zmiany te z racji nakładania się licznych obiektów
NATURA 2000 na istniejące już formy ochrony, nie są tak wielkie. NATURA 2000
zdecydowanie bardziej wzmacnia niż uzupełnia obecnie istniejący system, głównie
poprzez ochronę siedlisk i obszarów bytowania ptactwa. Powstający w ten sposób układ
przestrzenny powinien być połączony siecią korytarzy ekologicznych tak by tworzył spójny
system.
Tabela 1. Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 w województwie pomorskim14.
Powierzchnia ostoi w
ha, (w tym w granicach
województwa)

położenie w granicach powiaty / gminy

1

Dolina Dolnej Wisły
PLB 040003

33 559,04 (10 870,35)

m. Gdańsk, gdański (Cedry Wielkie, Suchy Dąb), malborski
(Lichnowy, Miłoradz), nowodworski (Ostaszewo, Stegna,),
tczewski (Gniew, Pelplin, Subkowy, Tczew), sztumski (Sztum),
kwidzyński (Kwidzyn, Ryjewo, Sadlinki)

2

Wielki Sandr Brdy
PLB 220001

37 106,25

bytowski (Lipnica, Studzienice), chojnicki (Brusy, Chojnice,
Konarzyny)

3

Dolina Słupi
PLB 220002

37 471,84

słupski (Dębnica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk), bytowski
(Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy,
Parchowo, Trzebielino)

4

Ostoja Słowińska
PLB 220003

21 819,43 (21 770,1)

Obszar morski, słupski (Główczyce, Smołdzino, Ustka), lęborski
(Łeba, Wicko)

5

Ujście Wisły
PLB 220004

1748,12 (849,68)

6

Zatoka Pucka
PLB 220005

62 430,43 (1140,8)

7

Lasy Lęborskie
PLB 220006

8 565,3

wejherowski (Choczewo, Gniewino, Luzino, Łęczyce)

8

Puszcza Darżlubska
PLB 220007

6 452,63

pucki (Puck), wejherowski (Reda, Wejherowo)

9

Lasy Mirachowskie
PLB 220008

8 232,38

kartuski (Chmielno, Kartuzy, Sierakowice), wejherowski (Linia)
bytowski (Lipnica, Bytów, Parchowo, Studzienice), chojnicki
(Brusy, Czersk, Chojnice, Konarzyny), starogardzki (Czarna
Woda, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skórcz, Smętowo
Graniczne, Zblewo), kościerski (Dziemiany, Karsin, Kościerzyna,
Lipusz, Stara Kiszewa)

L.p.

Nazwa i numer ostoi

m. Gdańsk, nowodworski (Stegna)
Obszar morski, pucki (Hel, Jastarnia), m. Gdynia, m. Gdańsk

10

Bory Tucholskie
PLB 220009

322 535,9
(213 568,73)

11

Bielawskie Błota
PLB 220010

1 101,3

12

Lasy Iławskie
PLB280005

25 218,53 (2 581,68)

sztumski (Stary Dzierzgoń)

13

Zalew Wiślany
PLB 280010

32 224,1 (12 817,5)

nowodworski
Sztutowo)

14

Przybrzeżne Wody
Bałtyku
PLB 990002

194 626,73 (140,0)

obszar morski

puckim (Władysławowo, Krokowa, Puck)

(Krynica

Morska,

Nowy

Dwór

Gdański,

14

Wyznaczone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. nr.198, poz.1226), oraz na podstawie informacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Gdańsku (*).
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Ławica Słupska
80 050,2 (0,0)
obszar morski
PLC 990001
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 27 października
2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. nr.198, poz.1226),
oraz na podstawie informacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z 03.2010 o zmianach w powierzchni
niektórych obszarów, przekazanych do Komisji Europejskiej.
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Tabela 2. Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk z województwa pomorskiego przekazane przez Polskę do Komisji
Europejskiej15
L.p.

Nazwa i numer ostoi

Powierzchnia ostoi w
ha

Data zatwierdzenia
przez Komisję Europejską

1
2

Bagna Izbickiem PLH 220001
Biała (d.j Marwa – Bagno Biała) PLH 220016

786,35
418,8

13.11.2007
13.11.2007

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Białe Błoto PLH 220002
Białogóra PLH 220003
Bielawa i Bory Bażynowy PLH 220063
Bunkier w Oliwie PLH 220055
Bytowskie Jeziora Lobeliowe PLH 220005
Czerwona Woda pod Babilonem PLH 220056
Dąbrówka PLH 220088
Dolina Górnej Łeby PLH 220006
Dolina Grabowej PLH 320003
Dolina Kłodawy PLH 220007
Dolina Łupawy PLH 220036

43,4
1.132,8
1.341,5
0,13
2.490, 3
821,1
504,6
2.550,1
8.255,3
10,6
5 508,6

13.11.2007
13.11.2007

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Dolina Reknicy PLH 220008
Dolina Stropnej PLH 220037
Dolina Szczyry PLH 220066
Dolina Środkowej Wietcisy PLH 220009
Dolina Wieprzy i Studnicy PLH 220038
Dolina Wierzycy PLH 220094
Dolina Brdy i Chociny PLH 220058
Dolna Wisła PLH 220033
Duży Okoń PLH 220059
Górowski Las PLH 220045
Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim
PLH 220067

68,4
963,4
347,0
430,9
14.349,0
4.618,3
1.455,8
10.374,2
21,5
99,3

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Guzy PLH 220068
Hopowo PLH 220010
Huta Dolna PLH 220089
Jar Rzeki Raduni PLH 220011
Jeziora Choczewskie PLH 220096
Jeziora Kistowskie PLH 220097
Jeziora Lobeliowe koło Soszyca PLH 220039
Jeziora Wdzydzkie PLH 220034
Jeziorka Chojnickie PLH 220012
Jezioro Bobięcińskie PLH 320040
Jezioro Dymno PLH 220069

115,2
8,1
66,0
87,7
1.120,0
367,5
132,4
13 583,8
214,3
3383,3
114,7

36
37
38
39
40

Jezioro Krasne PLH 220035
Jezioro Krąg PLH 220070
Jezioro Piasek PLH 220013
Karwickie Źródliska PLH 220071
Kaszubskie Klify PLH 220072

95,6
424,4
54,8
371,8
227,6

24

15

12.12.2008
13.11.2007

13.11.2007
13.11.2007
12.12.2008
13.11.2007
12.12.2008
13.11.2007
12.12.2008

12.12.2008
12.12.2008

236,3

13.11.2007
13.11.2007

12.12.2008
12.12.2008
13.11.2007
12.12.2008
12.12.2008
13.11.2007

Informacje pozyskane z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, stan na luty 2010 r.
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41
42
43
44
45
46
47

Klify Poddębskie PLH 220012
Krzewiny PLH 040022
Kurze Grzędy PLH 220014
Las Wolność PLH 220060
Lasy Rekowskie PLH 220098
Leniec nad Wierzycą PLH 220073
Lubieszynek PLH 220074

594,4
499,0
1 586,6
335,3
2 288,5
25,0
671,4

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Łebskie Bagna PLH 220040
Mechowiska Sulęczyńskie PLH 220017
Mechowiska Zblewskie PLH 220075
Mętne PLH 220061
Miasteckie Jeziora Lobeliowe PLH 220041
Mierzeja Sarbska PLH 220018
Mikołajki Pomorskie PLH 220076
Młosino-Lubnia PLH 220077
Nowa Brda PLH 220078
Nowa Sikorska Huta PLH 220090

211,5
45,6
107,9
523,7
1 372,5
1 882,9
132,4
2 469,5
10 020,9
174,7

58
59
60
61
62

Opalińskie Buczyny PLH 220099
Orle PLH 220019
Ostoja Borzyszkowska PLH 220079
Ostoja Iławska PLH 280053
Ostoja Masłowiczki PLH 220062
Ostoja Słowińska (poprzednia nazwa Pobrzeże
Bałtyku) PLH 220023

355,7
269,9
6.454,2
21.029,4
1.680,0

63

12.12.2008
13.11.2007

12.12.2008
13.11.2007

12.12.2008
13.11.2007

13.11.2007

32.150,5

13.11.2007

64
65
66
67
68

Ostoja w Ujściu Wisły PLH 220044
Ostoja Zapceńska PLH 220057
Pełcznica PLH 220020
Piaśnickie Łąki PLH 220021
Piotrowo PLH 220091

883,5
3.804,9
253,06
1.085,0
483,0

12.12.2008

69
70
71
72
73

Pływające Wyspy pod Rekowem PLH 220022
Polewo PLH 220092
Prokowo PLH 220080
Przymorskie Błota PLH 220024
Przywidz PLH 220025
Rynna
Dłużnicy PLH 220081

107,9
177,4
885,6
1.724,4
953,1

13.11.2007

75
76
77
78
79

Sandr Brdy PLH 220026
Sandr Wdy PLH 040017
Sporysz PLH 220064
Staniszewskie Błoto PLH 220027
Stary Bukowiec PLH 220082

7 492,6
6 320,7
481,1
917,2
308,4

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Studzienickie Torfowiska PLH 220028
Szczodrowo PLH 220101
Sztumskie Pole PLH 220087
Szumleś PLH 220086
Torfowisko Pobłockie PLH 220042
Torfowisko Trzebielino PLH 220085
Trzy Młyny PLH 220029
Twierdza Wisłoujście PLH 220030
Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH 220095
Waćmierz PLH 220031

175,3
223,6
571,9
976,5
111,6
99,9
765,9
16,2
3.922,3
388,3

90
91

Wejherowo PLH 220084
Widowo PLH 220054

0,2
91,5

74

13.11.2007
13.11.2007

13.11.2007
13.11.2007

353,4
13.11.2007
12.12.2008
13.11.2007
13.11.2007

12.12.2008
13.11.2007
13.11.2007
13.11.2007
12.12.2008
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92
93
94
95
96

Wilcze Błota PLH 220093
Wielki Klincz PLH 220083
Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH 280007
Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH 220032
Zielenina PLH 220065

9,0
288,2
40.862,6
26.844,3
643,8

13.11.2007
13.11.2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Poza wyżej wymienionymi wielkoprzestrzennymi formami ochrony przyrody, na obszarze
województwa zlokalizowanych jest wiele obiektów tzw. ochrony indywidualnej (pomniki przyrody,
użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe). Zajmują one
niewielkie powierzchniowo fragmenty terenów o zachowanych naturalnych i unikatowych walorach i
zasobach przyrody. Od 2005 r. nastąpił niewielki wzrost ich liczby i powierzchni.
Najliczniej reprezentowane są pomniki przyrody, których powołano ogółem 2 728 (stan na
31.12.2008), w tym 1.985 ustanowionych zostało przez wojewodę, a 743 wprowadzono uchwałami
rad gmin. W latach 2005 – 2008 liczba pomników przyrody wzrosła o 108 obiektów. W ogólnej liczbie
wszystkich pomników przyrody na terenie województwa pomorskiego 2.036 (ok.75%) stanowią
pojedyncze drzewa, zaś 424 to grupy drzew (stanowiące 15,5%). Pozostały procent przypada na:
aleje, głazy, jaskinie i inne.
Użytków ekologicznych ustanowiono ogółem 748, o łącznej powierzchni 3.440,2 ha – z czego
341 obiektów ustanowił wojewoda a 407 powołały rady gmin.
Do 2008 roku utworzono 7 stanowisk dokumentacyjnych o łącznej powierzchni ok. 30 ha
(wszystkie powołane przez wojewodę) oraz 15 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych – o łącznej
powierzchni 16 590,9 ha (w tym 10 powołanych przez wojewodę).
Godne podkreślenia są starania rad gmin o zachowanie lokalnych zasobów przyrodniczych.
Świadczy o tym wzrost liczby pomników przyrody, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczokrajobrazowych w stosunku do danych z 2006 roku. Działania takie cechują jednak niewielką liczbę
gmin, pomimo że obszary i obiekty cenne przyrodniczo wskazywane są w sporządzanych dokumentach
planistycznych jako rekomendowane do objęcia ochroną prawną. Obiekty ochrony indywidualnej
również rozmieszczone są w przestrzeni województwa nierównomiernie. Najmniejsza liczba pomników
przyrody charakteryzuje powiaty człuchowski i nowodworski16, a największa - powiat słupski i
wejherowski. W latach 2007-2008 najwięcej pomników przyrody utworzono w powiatach kościerskim i
wejherowskim (ochroną objęto tu m.in. 13 głazów) oraz na terenie miasta Gdańska.
Użytki ekologiczne skupiają się w powiatach: wejherowskim, chojnickim, puckim, słupskim,
bytowskim, kościerskim, kartuskim i starogardzkim. W latach 2007-2009 najwięcej użytków
ekologicznych powołano w powiatach: słupskim, wejherowskim i kościerskim, a także starogardzkim.
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe utworzone zostały przede wszystkim na obszarze Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego. W 2007 roku zmieniono status ochronny Doliny Strzyży z zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego na rezerwat przyrody.

1.1.1. Rozmieszczenie przestrzenne obszarów ochrony przyrody
Cechą charakterystyczną rozkładu obszarów chronionych na terenie województwa pozostaje
nadal ich większe nagromadzenie w centralnej części regionu, przede wszystkim w obrębie Pobrzeża
Kaszubskiego, Pojezierza Kaszubskiego i Borów Tucholskich. W planie zagospodarowania
przestrzennego województwa pomorskiego 17 podkreśla się brak przestrzennej łączności obszarów w
części zachodniej i wschodniej oraz zbyt mały, w stosunku do walorów, obszar powierzchni prawnie
chronionej. Zauważa się również, że w obecnym stanie prawnym obszary chronionego krajobrazu i
16
17

Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu za 2008 r. RDOŚ w Gdańsku.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, 2009, UMWP, Gdańsk.
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parki krajobrazowe są chronione w zakresie niewystarczającym tak dla zasobów przyrodniczych, jak i
walorów krajobrazowych. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (2009)
oraz Program ochrony środowiska województwa pomorskiego (2007) wskazują potrzebę rozwoju
tego systemu i tworzenia nowych form ochrony. Niestety część samorządów lokalnych jest temu
niechętna. Jest to efekt ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarach objętych
ochroną prawną przy braku rekompensat za utracone korzyści.
Lokalizacja obszarów chronionych według powiatów nie wykazuje istotnych zmian względem
stanu przedstawionego w Raporcie z 2006 r. Największy udział powierzchni o szczególnych walorach
przyrodniczych (prawnie chronionych) charakteryzuje następujące powiaty18: chojnicki (58,7% pow.
powiatu), kościerski (54,8%), gdański (48,9%), kartuski (48,7%), wejherowski (45,9%), pucki (45,5%),
starogardzki (42,4%) i miasto Sopot (40,6%). Natomiast najmniejszą powierzchnię obszarów
chronionych posiadają powiaty: malborski (8,2%), człuchowski (10,6%) i tczewski (12,7%) (Rys. II.8).

Rys. II.8. Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni administracyjnej powiatów (bez obszarów Natura 2000).
Źródło: opracowanie własne

Pod względem powierzchni obszarów chronionych w układzie gminnym19 najwięcej jest w
gminach: Hel, Jastarnia, Osieczna, Lipusz i Cedry Wielkie – po ok. 100% całkowitej ich powierzchni.
Niewiele mniejszy jest udział obszarów chronionych w gminach: Chmielno, Osiek i Dziemiany (ok.
98%), Czarna Woda (ok. 83%), Reda (ok. 76%) oraz Brusy, Kartuzy, Rumia, Wejherowo, Konarzyny ok.
70% , a także Sulęczyno, Stara Kiszewa, Lubichowo i Smołdzino ponad 60%. Warto zauważyć, że
przeważają tam formy ochrony w postaci obszarów chronionego krajobrazu i parków
krajobrazowych. Znaczący udział obszarów chronionych o najwyższym reżimie ochronnym (parki
narodowe, rezerwaty przyrody), nakładające znaczne ograniczenia w gospodarowaniu przestrzenią i
18
19

Na podstawie Danych statystycznych dot. Ochrony środowiska- stan na 31.12.2008 r., GUS, Gdańsk 2009.
Dane z RDOŚ w Gdańsku, Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu za 2008 rok.
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jej zasobami) wyróżniają się powiaty: słupski (ok. 8,8% powierzchni), chojnicki (ok.– 3,8%) i lęborski
(ok. 4,8%) oraz gminy: Smołdzino (65,4% powierzchni), m. Łeba (44,66%), Wicko (11,73%), Chojnice
(10,55%) i Główczyce (8,2%).

1.2. Gospodarowanie zasobami przyrody
1.2.1. Użytkowanie terenu
Na sposób użytkowania terenu województwa oraz zachodzące w nim zmiany, wpływają
przede wszystkim cechy środowiska przyrodniczego oraz oddziaływania antropogeniczne, wynikające
z realizacji potrzeb społecznych, ekonomicznych, kulturowych i politycznych. Przynależność gruntu do
określonej grupy użytków jest z reguły wyznacznikiem pełnionej na jego terenie funkcji.
Powierzchnia geodezyjna województwa pomorskiego (wg stanu na 1.01.2009) wynosiła
1.831.005 ha ogółem, w tym obszary miejskie zajmowały 110.640 ha (6,04%), zaś wiejskie 1.720.365
ha (93,96%). Poszczególne grupy użytków gruntowych zajmowały:
→

→
→

→
→
→
→

użytki rolne – 933.158 ha (50,96% powierzchni województwa): grunty orne - 38,73%, sady 0,28%, łąki trwałe - 6,17%, pastwiska trwałe - 3,95%, grunty rolne zabudowane - 1,15%, grunty pod stawami - 0,03%, grunty pod rowami - 0,65%,
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 683 859 ha (37,35%), w tym: lasy - 36,93%,
grunty zadrzewione i zakrzewione - 0,42%,
grunty zabudowane i zurbanizowane – 89.200 ha (4,87%), w tym: tereny mieszkaniowe 0,92%, tereny przemysłowe - 0,28%, inne tereny zabudowane - 0,36%, zurbanizowane tereny
niezabudowane - 0,32%, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 0,20%, tereny komunikacyjne 2,74% (drogi - 2,36%, koleje - 0,34%, inne - 0,04%), użytki kopalne - 0,04%,
grunty pod wodami – 73.536 ha (4,02%), w tym: morskimi wewnętrznymi - 0,83%, powierzchniowymi płynącymi - 2,67%, powierzchniowymi stojącymi - 0,53%,
użytki ekologiczne – 1.871 ha (0,10%),
nieużytki – 42.313 ha (2,31%),
tereny różne – 7.068 ha (0,39%).

W odniesieniu do kraju, struktura użytkowania województwa pomorskiego charakteryzuje się
wyższym udziałem: lasów - o 7,34p.p.20,gruntów pod wodami - o 1,97p.p., nieużytków - o 0,76p.p., i
terenów różnych – o 0,06p.p., niższym zaś udziałem: użytków rolnych - o 9,74p.p., terenów
zadrzewionych i zakrzewionych - o 0,36p.p., gruntów zabudowanych i zurbanizowanych - o 0,02p.p.

Wykres II.6. Struktura użytkowania gruntów w województwie pomorskim. Użytowanie gruntów w województwie
pomorskim na tle kraju - stan na 1.01.2009 r.
Źródło: Opracowanie na podstawie: Ochrona Środowiska 2009, GUS Warszawa 2010.

a)
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W odniesieniu do poszczególnych grup użytków wyróżnikami w przestrzeni województwa są:
obszary o dominacji gruntów zabudowanych i zurbanizowanych:

p.p – punkt procentowy
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− złożona i wielofunkcyjna aglomeracja nadmorska - kształtująca się metropolia (12 gmin
miejskich, 2 gminy miejsko-wiejskie i 16 gmin wiejskich), aglomeracja Słupska o znaczeniu
regionalnym oraz miasta: Chojnice, Człuchów, Kwidzyn, Lębork, Malbork i Starogard
Gdański (osadnictwo wokół tych ośrodków rozlewa się poza granice miast, wchłaniając
sąsiednie miejscowości, tworząc większe formy o charakterze miejskim),
− pasma zurbanizowane o przebiegu: południkowym - w korytarzu wzdłuż Zatoki Puckiej,
Zatoki Gdańskiej i Wisły, ograniczone drogami DW nr 222 i DK nr 50, obejmujące ciągi
autostrady A1, drogi krajowej DK nr 91, linii kolejowej Gdynia – Bydgoszcz, rzekę Wisłę.
Pasmo to tworzy szeroki układ o najwyższym (poza kształtującą się metropolią Gdańską)
zagęszczeniu osadnictwa, który zawiera ciąg miast, zaczynający się od linii Tczew –
Starogard Gdański – Malbork, poprzez Pelplin, Gniew i Kwidzyn oraz równoleżnikowe:
północne wzdłuż dróg krajowych DK nr 7, S6 i 6, południowe - wzdłuż drogi krajowej DK nr
22 i środkowe – wzdłuż drogi krajowej DK nr 20 wraz z odcinkiem drogi wojewódzkiej DW
nr 211,
Grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią największy odsetek w miastach na prawach
powiatów: Gdańsk, Gdynia, Sopot i Słupsk (32% - 46%) oraz na terenie powiatów ziemskich:
gdańskiego, kartuskiego, malborskiego, puckiego, tczewskiego i wejherowskiego (ok. 5 -7%
powierzchni całkowitej).
b)

obszary o dominacji użytków rolnych z osadnictwem głównie typu wiejskiego - Żuławy, Dolina
Wisły wraz z otoczeniem, północna i środkowa część województwa oraz rejon chojnickoczłuchowski,

c)

obszary o dominacji gruntów leśnych – Bory Tucholskie, Lasy: Kępicko-Bytowskie, SianowskoMiasteckie, Szczecinecko-Koczalskie, Mirachowskie, Oliwsko-Darżlubskie, Wierzchucińskie,
Lęborskie oraz wąskie pasmo lasów ciągnących się wzdłuż brzegu Bałtyku, (stanowią
dominujący element użytkowania na obu mierzejach,
grunty pod wodami – Zalew Wiślany oraz uchodząca do niego Wisła (wraz z jej obszarem
deltowym), rozlegle jeziora przymorskie w strefie przybrzeżnej, bogate skupiska jezior
polodowcowych (w tym zespoły jezior rynnowych) na Pojezierzach: Kaszubskim, Bytowskim,
Starogardzkim, Równinie Charzykowskiej i w Borach Tucholskich,

d)

e)

nieużytki – związane z występowaniem dużej liczby nieużytków naturalnych, takich jak
torfowiska, mokradła, oczka wodne (szczególnie na pojezierzach i w dolinach rzek) oraz
piasków nadbrzeżnych i wydm w strefie brzegowej Bałtyku.

Powolny i długotrwały charakter zmian zachodzących w użytkowaniu gruntów sprawia, że
zarówno ich odsetek, jak i charakterystyczny dla poszczególnych powiatów wzajemny układ, nie
uległy w analizowanym okresie większym zmianom. Utrzymuje się wyraźna dominacja użytków
rolnych w powiatach Żuław i Powiśla: gdańskim, tczewskim, malborskim, nowodworskim, sztumskim,
kwidzyńskim (powyżej 65% powierzchni powiatu).
Tereny leśne przeważają w powiatach zachodnich i południowo-zachodnich regionu:
bytowskim, człuchowskim i chojnickim (powyżej 50% powierzchni powiatu). Znaczny jest udział lasów
także w powiatach: lęborskim, kościerskim i starogardzkim a także: wejherowskim, Sopocie i Gdyni, w
granicach których leżą lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Grunty pod wodami są istotnym elementem użytkowania w powiecie nowodworskim (23%),
w skład którego wchodzi znaczna część Zalewu Wiślanego oraz powiatów pojeziernych: kartuskiego,
kościerskiego, chojnickiego (ok. 5%) a także obfitującym w przymorskie jeziora powiecie słupskim (4%
powierzchni całkowitej) oraz w Gdańsku (5%) z uwagi na bogaty system hydrologiczny ujściowego
odcinka Wisły i cieków leżących w zlewisku Bałtyku.
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Tabela. 3. Struktura użytkowania gruntów w powiatach województwa pomorskiego na dzień 1.01.2009 r.

Powiaty

bytowski
chojnicki
człuchowski
gdański
kartuski
kościerski
kwidzyński
lęborski
malborski
nowodworski
pucki
słupski
starogardzki
sztumski
tczewski
wejherowski
Gdańsk
Gdynia
Słupsk
Sopot

Użytki
rolne
37,86
37,37
42,23
69,65
55,60
43,10
65,35
47,93
84,96
62,54
54,90
51,49
48,04
74,42
74,18
45,30
36,30
16,33
38,01
3,94

Grunty leśne,
zadrzewione
i zakrzewione
53,34
52,75
50,45
19,84
31,28
45,20
23,91
41,10
2,92
8,63
32,24
36,83
43,27
17,94
15,72
44,86
18,61
46,14
13,81
53,82

Formy użytkowania gruntów w %
Grunty
Grunty
Użytki
zabudowywane
pod
ekologiczne
i zurbanizowane
wodami
2,70
3,23
0,08
3,07
4,70
0,26
2,71
2,09
0,01
6,00
1,93
0,00
5,14
5,11
0,01
3,85
5,00
0,05
4,54
3,61
0,03
4,54
3,87
0,04
6,48
2,46
0,00
3,61
22,86
0,00
7,31
0,22
0,17
3,33
4,48
0,42
4,24
2,51
0,03
3,68
1,75
0,00
5,31
2,37
0,00
5,51
2,30
0,08
35,15
4,87
0,00
31,65
2,65
0,00
46,40
0,65
0,00
39,35
0,17
0,00

Nieużytki

Tereny
różne

2,75
1,76
2,17
1,65
2,84
2,78
2,16
1,84
0,71
1,81
3,82
3,10
1,86
2,10
1,97
1,74
3,55
0,69
1,09
1,39

0,06
0,09
0,35
0,93
0,02
0,02
0,39
0,67
2,47
0,55
1,33
0,35
0,06
0,10
0,45
0,21
1,52
2,54
0,05
1,33

Źródło: Geodezyjne wykazy gruntów dla miast, gmin i powiatów województwa pomorskiego wg stanu na dzień 1.01.2009 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Zmiany użytkowania terenu
Przeobrażenia w sposobie użytkowania gruntów zachodzą głównie na skutek z jednej strony
dynamizującej te zmiany tendencji do urbanizacji i związanego z nią rozwoju niezbędnej
infrastruktury, z drugiej zaś - hamujących działań ochronnych, wynikających z polityki ekologicznej i
przestrzennej państwa (ochrona gruntów rolnych i leśnych, ustanawianie oraz ochrona obszarów
cennych przyrodniczo, zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo, rekultywacja gruntów
zdegradowanych itp.). Duże zróżnicowanie cech przestrzeni województwa powoduje, że natężenie i
zasięg zachodzących przeobrażeń są nierównomierne. Analiza zmian, jakie zaszły w latach 2005-2008
w powierzchni geodezyjnej wybranych użytków gruntowych wykazała:
− spadek powierzchni użytków rolnych – z 942.562 ha do 933.158 ha, tj. o 9.404 ha (tj. o 1,00%),
co spowodowało spadek ich udziału w strukturze z 51,53% do 50,96%;
− przyrost powierzchni lasów - z 669.274 ha do 676.165 ha, tj. o 6.891 tys. ha (o 1,03%)
powodujący wzrost wskaźnika lesistości województwa z 36,59% do 36,93%;
− przyrost powierzchni terenów zabudowanych i zurbanizowanych – z 86.203 ha do 89.200 ha, tj.
o 2 997 ha (3,48%), w tym powierzchni terenów mieszkaniowych o 762 ha (4,71%), terenów
przemysłowych o 778 ha (17,89%), innych terenów zabudowanych o 2.090 ha (45,70%); w
grupie tej zaznaczył się spadek powierzchni terenów komunikacyjnych – o 1.469 ha (1,05%), w
tym dróg o 438 ha (1,00%), terenów kolejowych o 123 ha (1,93%); o 35 ha (4,56%) zwiększyła
się powierzchnia użytków kopalnych;
− przyrost powierzchni użytków ekologicznych – z 1.272 ha do 1.871 ha, tj. o 599 ha (47,09%);
− spadek powierzchni nieużytków – o 781 ha (1,8%) i terenów różnych – o 1.672 ha (19,13%).
Utrzymuje się tendencja do sukcesywnego zmniejszania się przestrzeni rolniczej. Proces ten
spowodowany jest zarówno wyłączaniem gruntów rolnych z użytkowania rolnego na cele budowlane,
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jak też zalesianiem użytków nieprzydatnych rolniczo. W badanym okresie, szczególnie znaczący
spadek dotyczył powierzchni trwałych użytków zielonych – o 79 tys. ha (o 4,01%).
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Wykres II.7. Zmiany w powierzchni użytków rolnych i lasów w latach 2005-2009.
Źródło: Opracowanie na podstawie: Ochrona Środowiska 2009, GUS Warszawa 2010.

W latach 2005-2008 wyłączono z użytkowania rolniczego i leśnego na cele nierolnicze oraz
nieleśne 3.742 ha gruntów ogółem w tym 3.562 ha gruntów rolnych i 180 ha gruntów leśnych
(Wykres II.8.).
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Wykres II.8. Grunty rolne i leśne wyłączone z produkcji rolnej i leśnej21 w latach 2005-2008.
Źródło: Ochrona Środowiska 2006, 2007, 2008, 2009. GUS Warszawa.

Niepokojący jest trend w zakresie wyłączania gruntów rolnych - dynamika jego wzrostu znacząco
przewyższają średni wskaźnik dla kraju (Wykres II.9.).
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Wykres II.9. Dynamika wyłączania gruntów rolnych z produkcji w latach 2005-2008.
Źródło: Opracowanie na podstawie: Ochrona Środowiska 2006, 2007, 2008, 2009. GUS Warszawa 2010.

21

W trybie przepisów prawnych o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

24

Głównym kierunkiem wyłączania gruntów rolnych i leśnych z produkcji są cele zabudowy
osiedlowej i przemysłowej. Ustalone tendencje wskazano na wykresie poniżej.
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Wykres II.10. Kierunki wyłączania gruntów rolnych i leśnych z produkcji w latach 2005-2008.
Źródło: Opracowanie na podstawie: Ochrona Środowiska 2006, 2007, 2008, 2009. GUS Warszawa 2010.

Powierzchnia terenów zabudowy mieszkaniowej, przemysłowej oraz innych terenów
zabudowanych wzrosła ogółem z 25.090 ha do 28.720 ha, tj. o 14,47%. Tempo jej wzrostu było nieco
wolniejsze niż w Polsce (średnio wzrost o 16,73%). Jednocześnie zaznaczył się spadek powierzchni
gruntów rolnych zabudowanych z 22 144 ha do 21 124 ha, tj. o 4,61% (średnia w Polsce – wzrost o
0,65%). Zjawisko to, na terenie województwa pomorskiego, można tłumaczyć tendencją do
przekształcania na tereny budowlane niektórych byłych siedlisk rolniczych i innych gruntów rolnych
zabudowanych (po bazach PGR, SKR itp.). Najwyższy przyrost udziału gruntów zabudowanych i
zurbanizowanych odnotowano w powiatach: puckim (1,5 pkt. proc.), kartuskim (1,2 pkt. proc.),
wejherowskim (0,6 pkt. proc.), tczewskim (0,5 pkt. proc.), Gdańsk (1,6 pkt. proc.), Gdynia (0,9 pkt.
proc.) i Słupsk (0,5 pkt. proc.).

1.2.2. Lasy
Lesistość województwa określająca powierzchnię i udział powierzchni lasów w powierzchni
całkowitej województwa wynosiła w dniu 01.01.2009 r. 674.933 ha, co stanowiło 36,93%.
Uwarunkowania przyrodnicze oraz prowadzona polityka leśna państwa sprawiły, że lesistość w
poszczególnych gminach jest bardzo zróżnicowana i waha się od 0,0% w gminie Suchy Dąb i mieście
Malbork do 78,4% w gminie Osieczna. Najmniejsze zalesienie charakteryzuje gminy Żuław Wiślanych
(poniżej 5%), najwyższe zaś - Borów Tucholskich, Równiny Charzykowskiej i Wysoczyzny Polanowskiej
(średnio 60% - 75%). Przestrzenny rozkład lesistości w układzie gmin województwa przedstawia.
W badanym okresie zanotowano przyrost udziału lasów w strukturze użytkowania wynoszący
0,1 – 2 pkt. proc. w 96 gminach (78%), 21 gmin (17%) nie wykazało istotnych zmian, wyraźny spadek
lesistości (0,5 – 9,9%) nastąpił w 8 gminach. Wynikał on bądź z działań regulacyjno-porządkujących
gminne zasoby geodezyjne bądź też ze zmian w klasyfikacji użytków. Do najistotniejszych zmian
należały: w gminie Ostaszewo - ubytek powierzchni leśnej o 26 ha na skutek przeklasyfikowania
terenu międzywala na trwały użytek zielony, w Człuchowie – ubytek o 16 ha w wyniku
przeklasyfikowania lasów komunalnych na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (park miejski), w Helu
– przeklasyfikowania 55 ha lasów na tereny zabudowane i zurbanizowane. Znaczący przyrost
25

powierzchni leśnej (27 ha) odnotowano natomiast w Pruszczu Gdańskim z uwagi na
przeklasyfikowanie części terenu lotniska (tereny różne) na lasy.
W latach 2005 – 2008 na terenie województwa pomorskiego zalesiono ogółem 2.943 ha
powierzchni, w tym: 1.360 ha gruntów publicznych i 1.583 ha gruntów prywatnych. Rozmiar tych
zalesień w poszczególnych latach obrazuje poniższy wykres. Zauważa się znaczący spadek tempa
zalesień gruntów prywatnych po roku 2006, co wyraźnie rzutowało na średni wyniki dla
województwa.
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Wykres II.11. Wielkość zalesień w województwie pomorskim w latach 2005 – 2008.
Źródło: Opracowanie na podstawie: Ochrona Środowiska 2009, GUS Warszawa 2010.
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Wykres II.12. Powierzchnia zalesień gruntów rolnych w latach 2005 – 20089 według powiatów.
Źródło: Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oddzial w Gdyni.

Na obszarze województwa realizowany jest Krajowy Program Zalesień. W ramach PROW
2004-2006 i PROW 2007-2013 zalesiane są grunty rolne nieprzydatne rolniczo. W latach 2005 – 2008
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założono nowe uprawy leśne na 2 691,5 ha gruntów rolnych22. Do czasu ich przekwalifikowania na
grunty leśne figurują w ewidencji, jako użytki rolne23. W badanym okresie największą powierzchnię
gruntów marginalnych zalesiono w powiatach: słupskim, bytowskim, człuchowskim, kwidzyńskim i
starogardzkim Zalesienia w tych 5 powiatach stanowiły ok. 65% zalesień porolnych ogółem (Wykres
II.12).
1.2.3. Złoża kopalin
Zasoby kopalin w województwie pomorskim stanowią niewielką część potencjału
surowcowego Polski. Ze względu na przeszłość i budowę geologiczną do najpowszechniejszych
kopalin związanych z osadami czwartorzędowymi należą: piaski, żwiry, iły, kreda jeziorna i torfy
(Tabela 4). Łączna liczba udokumentowanych w regionie złóż kopalin (na koniec 2008 roku) wynosi
50624. Wśród nich największy udział mają złoża kruszywa naturalnego (piaski i żwiry) gromadzące
ogółem 4,08% zasobów krajowych.
Najliczniejszą grupę stanowią złoża kruszywa naturalnego, wykorzystywanego przede
wszystkim w inwestycjach drogowych i budowlanych. Piaski i żwiry występują powszechnie niemal na
terenie całego województwa, z wyjątkiem obszarów pokrytych utworami organogenicznymi takich
jak: Żuławy Wiślane i szerokie dna pradolin. W stosunku do roku 2003 liczba złóż kruszywa wzrosła o
121 i w 2008 roku wynosiła 39125, a udokumentowane zasoby powiększono o 127.833 tyś. t.
Największymi zasobowo złożami kruszywa wyróżniają się powiaty: Bytów, Kościerzyna, Kartuzy,
Wejherowo. Największą liczbę złóż piasków i żwirów udokumentowano w ostatnich latach w
powiatach wokół aglomeracji trójmiejskiej, charakteryzującej się największym zapotrzebowaniem na
te surowce (Tabela 5).
Znaczącym udziałem w skali kraju cechują się ponadto zasoby kredy jeziornej stanowiące
20,24% oraz torfu - 7,6% ogółu. Poza wymienionymi wyżej osadami polodowcowymi, na obszarze
województwa występują również złoża kopalin zaliczanych do podstawowych. Mają one obecnie
mniejsze znaczenie pod względem eksploatacyjnym, jednakże nie można ich pominąć w ogólnym
bilansie zasobowym. Należą do nich 4 niewielkie eksploatowane złoża ropy naftowej - „Białogóra-E”,
„Dębki”, „Żarnowiec”, „Żarnowiec W”, oraz 3 eksploatowane złoża gazu ziemnego - „Dębki”,
„Żarnowiec”, „Żarnowiec W”, a także nieeksploatowane złoża: soli kamiennej - „Łeba”, „Mechelinki”,
„Zatoka Pucka”, oraz soli potasowo-magnezowych - „Chłapowo”, „Mieroszyno”, „Swarzewo”,
„Zdrada”. Planuje się wykorzystanie złoża „Mechelinki” (gm. Kosakowo) jako podziemnego magazynu
paliw płynnych i gazowych. Zbiorniki powstaną poprzez ługowanie kawern w złożu soli.
Tabela 4. Liczba złóż kopalin występujących powszechnie według powiatów w 2008 r.
Powiat

Kruszywa
naturalne

bytowski
chojnicki
człuchowski
m. Gdańsk
m. Gdynia
kartuski
kościerski

36
14
7
1
1
49
41

Surowce
ilaste
ceramiki
budowlanej
1
2
3
2
-

Kreda
jeziorna
i pisząca

Torf

3
5
1
3

3
1
1

Surowce
ilaste do pr.
kruszywa
lekkiego
-

Piaski
kwarcowe
do pr. cegły
piaskowej
1
-

22

Powierzchnia ta nie obejmuje gruntów zalesionych przez beneficjentów posiadających gospodarstwa na terenie województwa
pomorskiego lecz zamieszkałych na terenie innych województw i składających wnioski we właściwych BP ARiMR (szacunkowo ok. 10%
zalesień).
23
Przekwalifikowania zalesionych działek rolnych na grunt leśny, dokonywane jest po 5 latach od założenia uprawy leśnej w formie decyzji
przez starostę właściwego ze względu na położenie działek rolnych objętych zalesieniem, wydanej na podstawie przepisów o lasach.
24
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, PIG, Warszawa 2009
25
Liczba złóż pomniejszona o złoża skreślone z bilansu zasobów w roku sprawozdawczym.
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kwidzyński
lęborski
malborski
gdański
pucki
słupski
starogardzki
sztumski
tczewski
wejherowski

18
16
35
21
26
29
35
13
49

3
7
1
2
3
1
1
4
-

1
2
4
2
3
2
1
7

1
1
4
1
3

1
1
-

1
-

Źródło: Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce, PIG, Warszawa 2009

Do grupy podstawowych należą również dotychczas nieeksploatowane złoża surowców
leczniczych: wody lecznicze zmineralizowane (solanki) - „Ustka” i borowiny „Ustka”, nowo
udokumentowane wody termalne - „Krynica Morska” oraz eksploatowane złoże wód leczniczych
zmineralizowanych (solanki) – „Sopot”.
Podstawowe znaczenie dla gospodarki posiadają także wszystkie kopaliny występujące w
granicach obszarów morskich RP, a więc oprócz złóż ropy i gazu, także kruszywa naturalne Ławicy
Słupskiej. Udokumentowanie nowego bałtyckiego złoża ropy naftowej B8, przyczyniło się do
istotnego wzrostu jej wydobycia w skali kraju (Tabela 5).
W osadach trzeciorzędowych w strefie brzegowej występują liczne nagromadzenia bursztynu.
Dwa udokumentowane złoża o łącznych zasobach określonych na 12,7 ton zlokalizowane są w
Możdżanowie koło Słupska i w Wiślince koło Gdańska.
Pełne zestawienie zasobów złóż udokumentowanych na terenie województwa pomorskiego
zestawiono w Tabeli 5.
Tabela.5. Zasoby udokumentowanych złóż kopalin w województwie pomorskim i w jego strefie przybrzeżnej (stan na
31.12.2008).
Liczba złóż
w eksploatacji

geologiczne
(całkowita ilość
kopaliny)

przemysłowe
(do ekonomicznie
uzasadnionej
eksploatacji)

4

4

79,53 tyś. t

17,47 tyś. t

2

2

2 679,51 tyś. t

2 679,51 tyś. t

4

3

16,49 mln m3

11,12 mln m3

4

2

5 518,44
mln m3

4 721,77
mln m3

29,28
mln m3
(0,57 % wyd.
krajowego)

3

-

22,06 mln t

-

-

4

-

597 025 tyś. t

-

-

1

-

1 244 tyś. t

-

-

Rodzaj
kopaliny

ogółem

Ropa naftowa
Ropa naftowa
złoża: B3
B8
Gaz ziemny
Gaz ziemny
złoża: B3
B4
B6
B8
Sól kamienna
Sole potasowomagnezowe
(polihalit)
Surowce szklarskie
Surowce ilaste
ceramiki budowlanej
Surowce ilaste
do prod. kruszywa lekkiego

Zasoby

3

3

Wydobycie

1,21 tyś. t
(0,16 % wyd.
krajowego
258,16 tyś. t
(34,8 % wyd.
krajowego)
1,75 mln m3

Uwagi

gm. Krokowa
Bałtyk -obszar Wyniesienia Łeby
gm. Krokowa
Bałtyk - w obszarze
Wyniesienia Łeby
Około 26% zasobów
kraju między Łebą a
Puckiem
Chłapowo, Mieroszyno,
Swarzewo
Zdrada
Puck

3

30*

3

31 989 tyś. m

1 433 tyś. m

108 tyś. m

2*

1

30 592 tyś m3

1 663 tyś m3

85 tyś m3

ważniejsze :
Lębork
Cierzpice -Gniew
Janiszewo
W eksploatacji tylko
złoże Gniew II
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Piaski i żwiry
(kruszywo
naturalne)
Piaski i żwiry
(kruszywo
naturalne) Bałtyk
Piaski kwarcowe
do produkcji
betonów komórkowych i
cegły wapiennopiaskowej
Piaski formierskie
Żwirki filtracyjne
Kamienie drogowe
Kreda jeziorna i
pisząca
Torfy
Solanki, wody
lecznicze
i termalne

Bursztyn

niemal 2,5 krotnie
wzrosło wydobycie
względem roku 2003

391*

83

638 925 tyś. t

116 483 tyś. t

11 069 tyś. t

1

-

45 419 tyś. t

44 183 tyś. t

-

2

-

9 760 tyś m3

1 436 tyś. m3

-

Studzienice
Sadlinki

1

-

185 tyś. t

-

-

Strzelno - powiat Puck

1

-

101 tyś. t

-

-

2

1

134 tyś. t

-

-

34*

-

38 326,3
tyś. t

5 471,1
tyś. t

-

15**

3

5 651,24
tyś. m3

1 586,32
tyś. m3

85,40
tyś. m3

3

-

-

119,7 m3/h

32 143,00
m3/rok

2

-

12,7 t

-

-

Bałtyk - Ławica Słupska

Nowy Dwór - powiat
Wejherowo
Bukowa Góra - pow.
Kartuzy
Czechy-Domatowo
Pow. Puck

wzrosło wydobycie
względem roku 2003 o
22,8%
Ustka
Sopot - solanki
Krynica Mor.- w. termalne
Możdżanowo
- pow. Słupsk
Wiślinka I
- pow. Pruszcz Gd.

Źródło: Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce, PIG, Warszawa 2009
* Liczba złóż pomniejszona o złoża skreślone z bilansu zasobów w roku sprawozdawczym
** Liczba złóż pomniejszona o złoża skreślone z bilansu zasobów w roku sprawozdawczym, w tym 1 złoże borowiny Ustka nieeksploatowane

W ostatnich latach w województwie pomorskim nastąpił znaczny wzrost liczby udokumentowanych złóż piasków i żwirów (kruszywo naturalne), z 270 (Bilans zasobów… 2004) do 391* (Bilans
zasobów…2009). Przyczyny tych zmian można doszukiwać się we wzrastającym zapotrzebowaniu na
tego typu surowce szczególnie w aglomeracji trójmiejskiej, gdzie ukończono m.in. budowę autostrady
A1. Wydobycie kruszywa wzrosło niemal 2,5 krotnie w stosunku do roku 2003. Wielkość wydobycia
kruszywa naturalnego na koniec roku 2008 ilustruje załączony wykres.
Poza znaczącym wzrostem
wydobycia kruszywa naturalnego, poziom eksploatacji
pozostałych surowców wykazuje w minionych latach niewielkie różnice. Zauważalna tendencja
malejąca dotyczy zwłaszcza surowców ilastych ceramiki budowlanej oraz kredy jeziornej. Obecnie w
województwie zaprzestano eksploatacji kredy wykorzystywanej w przeszłości w rolnictwie.
Wydobycie surowców prowadzone jest w 102 spośród 506 udokumentowanych w województwie
złóż kopalin. Najszersze znaczenie ma eksploatacji kruszyw naturalnych. Poziom ich wydobycia
osiągnął 7,3% ogólnego wydobycia w kraju.
Kluczowe znaczenie dla województwa pomorskiego mają prowadzone obecnie badania nad
poszukiwaniem niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w pasie gmin Słupsk - Nowa Wieś Lęborska.
Gaz w takich złożach znajduje się bądź w skale, z której powstaje (gaz w łupkach: shale gas), bądź w
skałach porowatych, np. piaskowcach, gdzie wypełnia mikropustki pomiędzy ziarenkami piasku (gaz
zamknięty: tight gas). W obu przypadkach w celu jego wydobycia konieczne jest przeprowadzenie
skomplikowanych, a zarazem kosztownych zabiegów. Eksploatacja tego typu złóż jest trudna i
kosztowna. Taką technologią dysponują obecnie jedynie Amerykanie, którzy zainicjowali poszukiwanie
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gazu w naszym województwie. Ze wstępnych danych szacunkowych wynika, że Polska ma potencjał,
który teoretycznie może wynosić nawet kilkaset miliardów m3. Mogłoby to sprzyjać uniezależnieniu
kraju od dostaw zewnętrznych gazu. Najbliższe kilka lat będzie miało decydujące znaczenie dla regionu
w tym zakresie, gdyż dopiero wówczas uzyskamy faktyczne dane odnośnie niekonwencjonalnych złóż
gazu26.

1.2.4. Zasoby wody
Pobór wód na potrzeby gospodarki i ludności w latach 2005-2008 podlegał niewielkim
wahaniom, oscylował w przedziale 276,4 – 253,9 hm3, przy czym najwyższy pobór wody odnotowano w
roku 2005, natomiast najniższy w roku 2008. Największy pobór wody niezmiennie notowany jest na
potrzeby produkcyjne. W latach 2005-2008 oscylował on w przedziale 147,9 – 124,9hm3, przy czym
najwyższą wartość osiągnął w 2005 roku. Ilość wody pobieranej dla celów eksploatacji wodociągowej w
latach 2005-2008 podlegała nieznacznym wahaniom. Najwyższy pobór na cele eksploatacji sieci
wodociągowej (potrzeby ludnościowe, awarie, płukanie) odnotowano w roku 2006 – 120,6 hm3,
natomiast najniższy w 2007 roku – 116,7 hm3. Pobór wód podziemnych na potrzeby gospodarki
narodowej i ludności w latach 2005-2006 zamieszczono na poniższym wykresie.
Potrzeby na cele produkcyjne oraz do irygacji w rolnictwie i leśnictwie zaspokajane były
głównie przez wody powierzchniowe, natomiast wody podziemne wykorzystywane były na cele
eksploatacji sieci wodociągowej oraz uzupełniająco dla celów produkcyjnych tak jak to miało miejsce
w latach poprzednich.
Na koniec 2008 roku zasoby eksploatacyjne wód podziemnych na terenie województwa
pomorskiego wynosiły 1.432,3 hm3 i stanowiły 8,4% zasobów eksploatacyjnych Polski27. W stosunku
do 2005 roku nastąpił przyrost zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych o 13,5 hm3.
Zasoby wód podziemnych na terenie województwa pomorskiego są duże i na tle kraju
pozytywnie wyróżniają jego obszar. Najzasobniejsze struktury wodonośne istotne w skali kraju dla
zaopatrzenia ludności w wodę pitną objęto ochroną w formie Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych. Na terenie województwa pomorskiego wyznaczono 17 Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych (GZWP) i dwa Lokalne Zbiorniki Wód Podziemnych („Dolina kopalna Machowino” i
„Słupski”). 6 GZWP rozciąga się na tereny sąsiednich województw. W obrębie piętra
czwartorzędowego najobfitsze w wodę zbiorniki mają charakter dolin i pradolin oraz stożków i równi
napływowych (sandrów), są otwarte, nieizolowane – a więc podatne na zanieczyszczenia. Z
opracowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny w 2003 roku „Mapy wstępnej waloryzacji
głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce” wynika, że najsilniej zagrożonymi
zbiornikami wód podziemnych na terenie województwa pomorskiego są: GZWP 114 „Maszewo”,
GZWP 203 „Letniki”, GZWP 107 „Pradolina rzeki Łeby”, GZWP 110 „Pradoliny Kaszubskiej i rzeki
Redy”, GZWP 109 „Żarnowiec” oraz GZWP 120 „Bobolice”. Dobrze izolowane i najsłabiej zagrożone
są: GZWP 117 „Bytów”, GZWP 121 Czersk”, GZWP 129 „Ogorzelany”, GZWP 126 „Iława”, GZWP 111
„Subniecka Gdańska”, GZWP 112 „Żuławy Wiślane” oraz GZWP 118 „Polanów”. Pozostałe GZWP to
zbiorniki o średnim zagrożeniu.

26

Pierwsze wiercenia zaplanowano na kwiecień 2010 roku w rejonie miejscowości: Łebień, Obliwice i Karlikowo w gminie Nowa Wieś
Lęborska.
27
Ochrona środowiska 2009, GUS Warszawa 2009.
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Wykres II.13. Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w latach 2005-2008.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Warszawa.

Monitoring jakości wód podziemnych28 w 2008 roku w 21 punktach sieci krajowej oraz w 32
otworach sieci regionalnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wykazał dobrą i bardzo
dobrą jakość wód dla 58,6% otworów. Wody zadowalającej i niezadowalającej jakości (III i IV klasy)
odnotowano w 41,4% otworów. Wód złej jakości (klasy V) nie stwierdzono. Zróżnicowaną jakość wód
podziemnych wykazywały również wyniki badań z lat poprzednich. W 2005 roku na 109 punktów
dobrą i bardzo dobrą jakość stwierdzono dla 29,4% prób. Wody zadowalającej i niezadowalającej
jakości (III i IV klasy) odnotowano w 57,8% otworów. Do niezadowalającej V klasy zakwalifikowano
12,8% prób. Monitoring jakości wód podziemnych obejmuje co roku inne punkty poboru. Dlatego
trudno jest określić tendencję zmian jakości wód podziemnych.
Niezadowalającą i złą jakością wód podziemnych w latach 2005-2008 stwierdzono na terenie
Żuław, Doliny Kwidzyńskiej, Pojezierza Iławskiego i Starogardzkiego, a także w pasie przybrzeżnym od
Ustki po Władysławowo oraz na mierzejach Helskiej i Wiślanej. Na pozostałym obszarze przeważają
wody w II i III klasie czystości29. Znaczący wpływ na obniżenie jakości wód podziemnych w pasie
nadmorskim i na terenie Żuław aż do Kwidzyna mają czynniki naturalne - anomalia chlorkowa.
Charakteryzuje się ona przenikaniem zasolonych wód morskich lub zasolonych wód kredowych do
użytkowych poziomów wodonośnych. Niemniej jednak w ostatnich latach odnotowano poprawę
jakości wód w pasie nadmorskim. Związane jest to z ograniczeniem poboru wód podziemnych
narażonych na anomalie chlorkowe.
Na niską jakość wód podziemnych na terenie Żuław i w dolinie Wisły aż do Kwidzyna ma wpływ
także anomalia fluorkowa. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wód dotkniętych anomaliami
geogenicznymi w rejonie Żuław i w dolinie Dolnej Wisły, nie można zastąpić, ponieważ nie ma tu
perspektyw na znalezienie lepszego źródła wody.
Jakość badanych wód podziemnych na przestrzeni ostatnich lat wykazuje ścisły związek z
poziomem ich urbanizacji. Bardzo dobrą i dobrą jakość wód stwierdzono na niezurbanizowanych
obszarach pojeziernych, zaś niska jakość, z tendencją do pogorszenia, towarzyszy obszarom miejskim.
Dotyczy to w szczególności płycej zalegających i słabiej izolowanych zbiorników wód

28

Przeprowadzony przez Państwowy Instytut Geologiczny na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w
sprawie kryteriów i sposobu oceny wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896).
29
Raport o stanie środowiska woj. pomorskiego w 2008 r., WIOŚ Gdańsk 2009.
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czwartorzędowych. Jakość wód w zbiornikach trzeciorzędowych, dobrze izolowanych od powierzchni
i o dłuższym czasie zasilania jest znacznie lepsza.
Na terenie województwa pomorskiego na największe zagrożenia typu antropogenicznego
narażone są GZWP 112 „Żuławy Gdańskie” i GZWP 110 „Pradolina Kaszubska i rzeka Reda”. W ich
obszarze występuje koncentracja zakładów dużego i zwiększonego ryzyka, uciążliwych obiektów
przemysłowych i usługowych, składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych, dużych
oczyszczalni ścieków oraz dróg transportu materiałów niebezpiecznych. Zagrożenie dla jakości wód
podziemnych GZWP 110 „Pradolina Kaszubska i rzeka Reda”, stwarza też kilka ferm drobiu o dużej
liczbie stanowisk zlokalizowanych w jego projektowanym obszarze ochronnym. a kilka mniejszych
także w zasięgu GZWP 118 Polanów.
Negatywne skutki zagrożeń antropogenicznych na wody podziemne uwidoczniły się w
rejonach intensywnych upraw rolnych. Lokalny monitoring wód podziemnych w obrębie
intensywnych upraw ziemniaka w gminach Główczyce i Damnica (w zasięgu GZWP 107 i 115) wykazał
w wodach podziemnych wzrost zawartości azotanów i azotynów, fosforanów i chlorków, powodujący
obniżenie klasy czystości, pomimo dość dobrej naturalnej izolacji poziomów wodonośnych.
Zwiększona zawartość azotanów stanowi efekt długoletniego nawożenia nawozami azotowymi, a
wzrost zawartości azotynów wskazuje na dopływ nowych zanieczyszczeń.
W 2007 roku nastąpiła kolejna zmiana w sposobie prowadzenia monitoringu wód
powierzchniowych. Podstawowym elementem całego systemu oceny wód powierzchniowych od
2007 roku jest jednolita część wód (jcw) przyporządkowana do określonego typu abiotycznego w
obszarze dorzecza, przed rokiem 2007 były to punkty kontrolne. Zmianie uległy również zakres i
częstotliwość prowadzonych badań. Stąd też wyniki badań z lat 2007-2008 nie są w pełni
porównywalne z wynikami badań wykonanymi w latach 2005-2006. W związku z powyższym w
ramach Raportu posłużono się danymi z lat 2007-2008 przy ocenie części wskaźników.
W ramach nowo zaprojektowanej sieci punktów diagnostycznych i operacyjnych w latach
2007-2008 w województwie pomorskim badaniami objęto 18 jezior. Przewagę w jeziorach stanowiły
wody o umiarkowanym stanie ekologicznym (44% jcw). Słaby stan ekologiczny odnotowano w sześciu
jeziorach: Jasień Południowy, Człuchowskie Urzędowe, Schodno, Zajezierskie (Sztumskie), Węgorzyno
i Łebsko, natomiast zły w jeziorach: Klasztorne Duże i Wierzysko. Bardzo dobrym stanem odznaczały
się natomiast wody Jeziora Ostrowite. W stosunku do badań z lat wcześniejszych klasy czystości wód
w jeziorach nie uległy zmianie.
W 2008 roku pośród badanych rzek przewagę stanowiły rzeki o umiarkowanym (57,7% jcw) i
dobrym (34,6% jcw) stanie/potencjale ekologicznym. Słaby potencjał ekologiczny prezentowały
jedynie wody Wisły poniżej dopływu z Sierzchowa, a złym stanem ekologicznym wyróżniały się wody
Młynówki Malborskiej poniżej Jeziora Dąbrówka. Większość badanych rzek wykazała bardzo dobry i
dobry (69,3%) stan biologiczny(w roku 2007 - 49%). Stan słaby i zły stwierdzono u 7,6% jednolitych
części wód (w roku 2007 – 9%).
Dobry stan fizykochemiczny stwierdzono dla 53,8% wszystkich przebadanych w 2008 roku
jednolitych części wód. Stanu dobrego nie osiągnęło wprawdzie aż 36,2% rzek, jednak dla większości
z nich, przez znaczną część roku, stan wód był dobry, a przekroczenia stanu dopuszczalnego
notowano sporadycznie i to dla pojedynczych wskaźników. Zdecydowanie złą jakością
fizykochemiczną odznaczały się wody kilku rzek: Kanału Karwianki, Młynówki Malborskiej oraz
dopływów z polderu Stegna i spod Wandowa. Przekroczenia stężeń dopuszczalnych notowano tu dla
wielu wskaźników we wszystkich miesiącach roku. W ich wodach występował wysoki poziom
substancji organicznych, azotu (organicznego, amonowego) i fosforu. W miesiącach letnich
obserwowano tu znaczne spadki natlenienia wody. Natomiast w latach 2004-2006 dobry stan
fizykochemiczny stwierdzono w 18% wszystkich przebadanych punktach kontrolnych. Przewagę
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stanowiły wody kl. III (63% punktów). Złą i niezadowalającą jakość fizykochemiczną wód odnotowano
w 19% punktów. Ocenę stanu czystości rzek w latach 2004-2006 zamieszczono na Wykresie II.14.
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Wykres II.14.Ocena stanu czystości rzek w województwie pomorskim na podstawie badań wykonanych w latach 2004-2006.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Raportu o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2006 roku”.

W okresie ostatnich lat jakość wód w rzekach województwa pomorskiego nie uległa
zasadniczym zmianom. Zakres stężeń wskaźników fizykochemicznych w wodach rzek utrzymuje się na
zbliżonym poziomie, a średnioroczne stężenia mieszczą się w zakresie wymaganym dla wód dobrej
jakości30.
W roku 2008 tak jak w latach poprzednich większość przebadanych wód (rzek i jezior) nie
spełniało wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb
łososiowatych i karpiowatych w warunkach naturalnych. Przydatność do bytowania ryb karpiowatych
stwierdzono jedynie dla wód górnego biegu rzeki Wieprzy (przekrój Bożanka) i Brdy (przekrój Lisewo).
Z badanych jezior jedynie wody jeziora Ostrowite spełniało wymogi dla bytowania ryb łososiowatych,
a Jeziora Skotawsko Wielkie dla bytowania ryb karpiowatych. Przyczyną takiego stanu był przede
wszystkim zbyt wysoki, w stosunku do wymaganego, poziom azotynów i fosforu ogólnego.
W 2008 roku po raz pierwszy sporządzono ocenę stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych
badanych w latach 2004 – 2007. Wody zeutrofizowane stwierdzono w 119 punktach, które stanowiły
56% wszystkich punktów objętych analizą. Przekroczenia wartości dopuszczalnej notowano
najczęściej dla fosforu ogólnego, azotu ogólnego Kjeldahla i dla ogólnego węgla organicznego –
OWO. Najwyższą eutrofizacją odznaczały się wody w punktach usytuowanych poniżej zrzutów z
oczyszczalni komunalnych, w ujściowych odcinkach rzek oraz w rejonach dużych miast.
W żadnym z badanych punktów w roku 2008 podobnie jak i w latach poprzednich, stężenie
azotanów nie przekroczyło poziomu wyznaczonego dla wód zanieczyszczonych (> 50 NO2/dm3).
Przekroczenie poziomu azotanów wyznaczonego dla wód zagrożonych zanieczyszczeniem (od 40 do
50 NO2/dm3) odnotowano w wodach rzek Drybok (Tczew) i Motława (Rokitki).
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1.2.5. Powietrze atmosferyczne
Na podstawie pomiarów prowadzonych przez: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Gdańsku, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku oraz Agencję Regionalnego
Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG) w 2008 roku odnotowano przekroczenia
dopuszczalnych poziomów dla pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku azotu, benzo(a)pirenu w pyle
zawieszonym PM10. Przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 odnotowano:
→ w strefie aglomeracji trójmiejskiej na stacji w Gdyni Śródmieście przy ul. Wendy,
→ w strefie kartusko-kościerskiej na stacji w Kościerzynie przy ul. Rynek,
→ w strefie kwidzyńsko-tczewskiej na stacji w Starogardzie Gdańskim przy ul. Lubichowskiej.
W stosunku do roku 2005 jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego nie uległa
poważniejszym zmianom. Niemniej średnia średnioroczna ze wszystkich stacji dla pyłu zawieszonego
w 2008 roku była wyraźnie niższa w porównaniu ze średnią z lat 2005-2006 (odpowiednio: 19.5
mg/dm3 - 2005, 21.2 mg/dm3 - 2006, 17.6 mg/dm3 - 2007 i 16.3 mg/dm3 - 2008). Ponadto w roku
2008 na terenie aglomeracji trójmiejskiej po raz pierwszy nie odnotowano przekroczeń
dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego na stacjach w Gdańsku.
Łagodne zimy w latach 2007-2008, spowodowały zmniejszenie zapotrzebowania na energię
cieplną w porównaniu z latami 2005-2006. To z kolei wpłynęło na zmniejszenie emisji pyłu z wszelkich
źródeł energetycznych, a zwłaszcza z indywidualnych palenisk domowych, które są główną przyczyną
niedotrzymywania standardów jakości powietrza na terenie województwa.
Warto nadmienić też, że w latach 2005-2006 mogły występować dodatkowo
niekontrolowane emisje pyłu, związane z prowadzeniem w rejonie lokalizacji stacji monitoringowych
prac remontowo-modernizacyjnych dróg (np. ul. Hallera i ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku).
Zakończenie tych prac również mogło wpłynąć na poprawę jakości powietrza na terenie aglomeracji
trójmiejskiej31.
W latach 2007-2008, w granicach dozwolonych marginesem tolerancji, przekraczany został
poziom dwutlenku azotu w strefie aglomeracji trójmiejskiej na stacji w Gdyni przy ul. Piłsudzkiego.
Przekroczenie to było nieznaczne i mieściło się w granicach niepewności metody badawczej. Poziom
dwutlenku azotu przekroczony został w roku 2007 także w strefie kwidzyńsko-tczewskiej na stacji w
Tczewie przy ul. Obrońców Westerplatte. Prawdopodobną przyczyną podwyższonych poziomów
imisji na ww. stacjach jest emisja spalin z pojazdów samochodowych.
Natomiast w roku 2006 przekroczony został dopuszczalny poziom SO2 o okresie uśredniania
wyników pomiarów – 24 godziny, wynoszący 125 μg/m3, na stacji w Tczewie przy ul. Obrońców
Westerplatte, gdzie maksymalna 4-ta wartość z rocznej serii stężeń dobowych wyniosła 142 μg/m3 i
przekroczyła poziom dopuszczalny o 17 µg/m3 (strefie kwidzyńsko-tczewskiej). W latach kolejnych
wskaźnik ten utrzymywał się poniżej wartości dopuszczalnych.
W roku 2007, zgodnie z wdrażanym prawem europejskim, rozpoczęto pomiary i ocenę jakości
powietrza ze względu na zawartość benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym. Wyniki badań ze stacji
pomiarowych uzyskane w roku 2007-2008 wykazały, że we wszystkich strefach (aglomeracji
trójmiejskiej, kwidzyńsko-tczewskiej, kartusko-kościerskiej, pucko-wejherowskiej i miasta Słupsk),
gdzie były prowadzone pomiary, przekroczone zostały wartości poziomu docelowego tej substancji.
Średni poziom benzo(a)pirenu ze wszystkich mierzonych stacji wzrósł w roku 2008 o 33% (z 1.5
ng/m3 do 2 ng/m3) w stosunku do roku 2007. Wysokie wartości benzo(a)pirenu notowane były w
okresie grzewczym (latem poziomy spadały praktycznie do zera). Jego głównym źródłem są
przestarzale, niskoenergetyczne paleniska domowe ogrzewane paliwami stałymi. Można
przypuszczać, na drodze analogii, że również w strefach, gdzie nie prowadzi się pomiarów, mogą
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wystąpić przekroczenia jego dopuszczalnego poziomu.
W roku 2008 podobnie jak w latach poprzednich zachowane zostały w całym województwie
poziomy docelowe dla ozonu, założone do osiągnięcia w roku 2010. We wszystkich stacjach
województwa niedotrzymane jednak były poziomy celów długoterminowych, ustalone na rok 2020.
Zgodnie z przyjętymi programami ochrony powietrza na terenie województwa pomorskiego
podjęto szereg działań naprawczych mających na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych. W
większości działania te dotyczyły modernizacji systemów grzewczych, modernizacji źródeł ciepła wraz
z wymianą kotłów grzewczych oraz termomodernizacji budynków. W ramach działań naprawczych na
terenie strefy aglomeracji trójmiejskiej zakończono realizację projektu "Likwidacja ponad 100
kotłowni węglowych w Gdyni, Sopocie, Rumi i Wejherowie wraz z kompleksową termomodernizacją
sieci ciepłowniczej". W ramach projektu zlikwidowano 20 lokalnych kotłowni węglowych na terenie
Gdyni. Zastąpiono je węzłami cieplnymi i podłączono do sieci ciepłowniczej zasilanej z EC. W
Wejherowie zlikwidowano 19 kotłowni lokalnych, które zostały podłączone do sieci zasilanej z
ciepłowni Nanice. W Sopocie w 56 kotłowniach wymieniono stare piece węglowe, na nowoczesne
kotły gazowe lub olejowe, a także rozbudowano miejską się ciepłowniczą. Na terenie Gdańska
wspierało finansowo wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe i olejowe oraz działania związane z
wprowadzaniem bezemisyjnych nośników energii cieplnej - pompy ciepła, instalacje solarne. W
strefie kartusko-kościerskiej zmodernizowano ciepłownię miejską w Kościerzynie. Dzięki wymianie
dwóch kotłów, które były całkowicie wyeksploatowane nastąpiła redukcja emisji zanieczyszczeń oraz
zwiększyła się rezerwa mocy, pozwalająca na podłączenie indywidualnych odbiorców, a tym samym
likwidację tzw. niskiej emisji z palenisk przydomowych. W roku 2007 w strefie kwidzyńsko-tczewskiej
przebudowano system ciepłowniczy w Gniewie. Na terenie całego województwa wykonywano
termomodernizacje zarówno obiektów użyteczności publicznej jak i obiektów prywatnych.
Wszystkie z przeprowadzonych działań przyczyniły się do uzyskania dodatniego efektu
ekologicznego, w wyniku ich realizacji nastąpiła redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Na terenie województwa pomorskiego w latach 2005-2009 programami naprawczymi
ochrony powietrza objęto strefy:
→ aglomeracja trójmiejska w ramach „Programu ochrony powietrza dla aglomeracji
trójmiejskiej”, przyjętego rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 33/2007 z dnia 19
grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2008 r. Nr 1 poz. 45),
→ kartusko-kościerska w ramach „Programu ochrony powietrza dla strefy kartusko-kościerskiej”
przyjętego uchwałą Nr 833/XXXV/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 maja 2009
roku,
→ kwidzyńsko-tczewska w ramach „Programu ochrony powietrza dla strefy kwidzyńskotczewskiej przyjętego uchwałą Nr 832/XXXV/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25
maja 2009 roku,
→ pucko-wejherowska w ramach „Programu ochrony powietrza dla strefy pucko-wejherowskiej
przyjętego uchwałą Nr 831/XXXV/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 maja 2009
roku,
→ miasto Słupsk w ramach „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Słupsk” przyjętego
uchwałą Nr 830/XXXV/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 maja 2009 roku.
Przyjęte w programach działania zakładają przywrócenie jakości powietrza, do poziomów co
najmniej dopuszczalnych.
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1.2.6. Klimat akustyczny
Na podstawie pomiarów hałasu prowadzonych w latach 2005-2008 przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku można stwierdzić, że hałas w centrach miast i wzdłuż
głównych linii komunikacyjnych na terenie województwa pomorskiego utrzymuje się wciąż na
wysokim poziomie, na który ma wpływ głównie komunikacja. „Wyciszenie” uzyskiwane przez
wprowadzenie nowocześniejszych środków transportu, modernizację torowisk i nawierzchni
drogowych niwelowane jest przez wzrost ilości poruszających się pojazdów. Bardzo dużą (powyżej
70dB) uciążliwość hałasu komunikacyjnego stwierdzono:
→

w Malborku przy następujących ulicach: Wojska Polskiego/Andersa, Mickiewicza 37,
Batorego/Sprzymierzonych, Wałowa 14,

→

w Tczewie przy ulicy Wojska Polskiego 31,

→

w Słupsku przy ul. Szczecińskiej, Lutosławskiego, Zamkowej, Gdańskiej,

→

w Żukowie przy ulicach: Kościerskiej, Gdańskiej, Gdyńskiej,

→

w Miastku przy ul. Armii Krajowej, Szewskiej, Kaszubska/Wieżowa,

→

w Lęborku przy ulicy Kossaka.
Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (zwłaszcza hałasu drogowego i
kolejowego) stwierdzono również na terenie Gdańska i Gdyni. Obszar przekroczeń dopuszczalnego
poziomu hałasu na terenie miasta Gdańska obejmuje:
→

dzielnicę Siedlce - budynki mieszkalne przy ul. Wyczółkowskiego,

→

dzielnicę Rutki – budynki mieszkalne przy ul. Elbląskiej,

→

dzielnicę Kokoszki – zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana przy Obwodnicy S-6,

→

dzielnicę Chełm-Maćkowy – zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana przy ul. Przemian,

→

dzielnicę Piecki Migowo – zabudowa mieszkaniowa przy ul. Rakoczego,

→

dzielnicę Osowa – zabudowa mieszkaniowa przy Obwodnicy S-6,

→

zabudowę mieszkaniową przy kolejowej linii towarowej 510 w dzielnicy Olszynka,

→

zabudowę mieszkaniową przy linii kolejowej 250 oraz linii E65 we Wrzeszczu,

→

zabudowę mieszkaniową przy linii tramwajowej w dzielnicach Żabianka i Jelitkowo,

→

zabudowę mieszkaniową przy linii tramwajowej w dzielnicach Przymorze Małe i Przymorze
Wielkie,

→

zabudowę mieszkaniową przy linii tramwajowej w dzielnicy Młyniska,

→ zabudowę mieszkaniową przy stoczni Maritim.
Natomiast obszar przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na terenie Gdyni obejmuje:
→

obszar zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi
ekspresowej S6 (Obwodnica) w dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo,

→

budynki mieszkalne znajdujące się na terenie dzielnicy Chwarzno – Wiczlino, znajdujące się w
najbliższym sąsiedztwie drogi ekspresowej S-6,

→

budynki mieszkalne znajdujące się na terenie dzielnicy Dąbrowa, bezpośrednio sąsiadujące z
drogą ekspresową S6 oraz ulicą Nowowiczlińską,

→

budynki mieszkalne jak i obszary przeznaczone pod przyszłą zabudowę mieszkaniową,
znajdujące się na terenie dzielnicy Wielki Kack. Tereny te bezpośrednio sąsiadują z drogą
ekspresową S6,
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→

budynki mieszkalne znajdujące się na terenie dzielnicy Orłowo. Tereny te położone są wzdłuż
Al. Zwycięstwa – głównej arterii drogowej Gdyni – na odcinku od ul. Świętopełka do
skrzyżowania z ul. Wielkopolską,

→

budynki mieszkalne znajdujące się na terenie dzielnic Witomino Radiostacja oraz Witomino
Leśniczówka, położone wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej,

→

zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych w
dzielnicy Orłowo,

→

zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych jak i
budynki położone wzdłuż Al. Zwycięstwa, w dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana,

→

zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych,
znajdującą się na terenie dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana oraz Działki Leśne,

→

zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych,
znajdującą się na terenie dzielnicy Grabówek,

→

zabudowę mieszkaniową znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych, w
dzielnicy Chylonia,

→

zabudowę mieszkaniową przy ul. Waszyngtona, znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie
placu konstruktorskiego firmy Maritim Shipyard Sp. z o. o.,

→

budynki mieszkalne zlokalizowane przy ulicach Skrajnej i Boisko,

→

tereny mieszkalne położone w rejonie ul. Adm. J. Unruga od Estakady Kwiatkowskiego do ul.
Bosmańskiej.

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku odnotowano dla terenów
położonych wzdłuż dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej 16 400 pojazdów na dobę oraz wzdłuż
linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 60000 pociągów rocznie tj.:
→

na odcinku DK nr 1: Gdańsk – Pruszcz Gdański, Pruszcz Gdański – Czarlin,

→

na odcinku DK nr 6, Wejherowo (przejście) – Gdynia, Gdynia – Straszyn,

→

na odcinku DK nr 7 - Gdańsk – Dziewięć Włók,

→

na odcinku DK nr 20 - Kościerzyna, Żukowo,

→

na odcinku DK nr 22: Chojnice (przejście 1), Starogard Gdański (przejście), Malbork (przejście
1), Malbork (przejście 2),

→

odcinek linii kolejowej nr 009 od km 306+646 do km 317+123,

→

odcinek linii kolejowej nr 260 od km 4+126 do km 13+614 – Pszczółki – Pruszcz Gdański.

Badany odcinek linii kolejowej cechuje się wysokimi parametrami natężenia ruchu
kolejowego – zarówno osobowego (w relacjach regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych) jak
i towarowego.
W ostatnich latach odnotowano znaczącą poprawę w zakresie hałasu przemysłowego. Nowe
technologie i warunki jakie musi spełniać przedsięwzięcie w zakresie ochrony przed hałasem,
eliminuje powstawanie obiektów emitujących ponadnormatywny hałas. Wśród zakładów
emitujących nadmierny i uciążliwy hałas do środowiska niezmiennie pozostają: zakłady przemysłu
drzewnego, zakłady produkcji kruszywa, warsztaty mechaniczne położone w zwartej zabudowie.
Coraz powszechniejszymi źródłami uciążliwości hałasowej się systemy klimatyzacji i
wentylacji mechanicznej. Znaczącym źródłem hałasu jest też rozwijający się transport lotniczy
(Rębiechowo), w tym powstające małe lądowiska (Kościeleczki k/Malborka, Korne, Kosakowo, Hel,
Gdańsk Polanki). Użytkowane w województwie pomorskim lądowiska są wykorzystywane głównie
przez lotnictwo sanitarne, prywatne i aerokluby.
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W związku z odnotowanymi na terenie województwa pomorskiego przekroczeniami
dopuszczalnego poziomu hałasu, podejmowane są działania na rzecz zmniejszenia jego poziomu w
środowisku, do poziomu co najmniej dopuszczalnego. W ramach prowadzonych inwestycji
drogowych – budowy i modernizacji jezdni - w rejonach zabudowy mieszkaniowej budowane są
ekrany akustyczne. W latach 2005-2008 wybudowano je wzdłuż zmodernizowanego odcinka drogi nr
S6 w Wejherowie oraz zmodernizowanej drogi krajowej nr 7 Gdańsk – Kiezmark. Także przy nowo
wybudowanym 66 kilometrowym, pomorskim odcinku autostrady A1 wybudowano ok. 7,4 km
ekranów akustycznych.
Ekrany akustyczne wybudowano też przy trasie W-Z w Gdańsku (1,16 km), obwodnicy
Trójmiejskiej, tzw. zielonej ściany przy ul. Słowackiego w Gdańsku, przy Alei Armii Krajowej i ul. im.
Obrońców Westerplatte w Gdańsku, linii kolejowej prowadzącej do Bazy LOTOS w Gdańsku oraz
wzdłuż Drogi Różowej - ul. Lotników w Gdyni.
Także przy nowych obiektach handlowych: LIDL Gdańsk-Brzeźno, Supermarket BILLA w
Sopocie oraz Centrum Handlowym TESCO w Gdyni ustawiono ekrany akustyczne.
W ramach „Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej”, obok modernizacji ulic i nawierzchni
wymieniono ok. 22 km torowisk tramwajowych. Przy wymianie uwzględniono wpływ sposobu
łączenia szyn i rodzaju podkładów na powstawanie hałasu. Wybudowano nową linię tramwajową do
dzielnicy Chełm o długości 2,9 km oraz drogę obwodową - trasę W-Z odcinek Jabłoniowa – Kartuska.
W ramach projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni” wybudowano nową
zajezdnię trolejbusową, nowe linie trolejbusowe o długości 10,6 km, nową pętlę trolejbusową w
Kaczych Bukach. Oddana do użytkowania w 2008 roku Trasa Kwiatkowskiego, umożliwiła
wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum Gdyni.
W latach 2005-2008 oddano do użytku pierwszy odcinek małej obwodnicy miasta Kwidzyna
oraz obwodnicę Chojnic. W 2008 roku przystąpiono do budowy obwodnic Słupska i Pelplina.
Przyczynią się one do zmniejszenia natężenia ruchu w centrach miast oraz zmiany struktury ruchu
(znaczny spadek udziału pojazdów ciężkich w całkowitym potoku ruchu). Po ich oddaniu do
użytkowania należy spodziewać się również upłynnienia ruchu (zmniejszenie prawdopodobieństwa
tworzenia się korków ulicznych), co również spowoduje zmniejszeniem emisji hałasu.
Programami ochrony środowiska przed hałasem na terenie województwa pomorskiego
objęto aglomeracje powyżej 100 tys. mieszkańców tj. miasto Gdynię i Gdańsk. Na ich terenie przy
opracowywaniu map akustycznych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na
terenach zabudowy mieszkaniowej położonej w sąsiedztwie ruchliwych dróg, linii kolejowej, na
terenie Gdańska także linii tramwajowej. Zgodnie z art. 119 ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska
(tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) tereny z przekroczonymi dopuszczalnymi poziomami
hałasu objęto działaniami naprawczymi w „Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta
Gdyni”, przyjętym uchwałą Nr XXIV/567/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 października 2008 r. oraz
„Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańska”, przyjętym uchwałą Nr
XLIV/125/09 Rady Miasta Gdańsk z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Zgodnie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 32 ww.
odcinki dróg krajowych i linii kolejowych objęto działaniami naprawczymi w:
→ projekcie33 Programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2010-2013 z perspektywą na
lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych
wzdłuż odcinków linii kolejowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne
oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN,

32
33

Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.
Na dzień 15 marca 2010 projekty obu programów były w trakcie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
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→ projekcie Programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2010-2013 z perspektywą na
lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych
wzdłuż odcinków dróg krajowych i ekspresowych, których eksploatacja powoduje
ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN.
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2. Środowisko kulturowe i jego ochrona1

,2

Województwo pomorskie charakteryzuje zróżnicowanie form i intensywności występowania
obiektów dziedzictwa kulturowego. Jest to skutkiem skomplikowanego procesu dziejowego oraz
występujących warunków naturalnych, dominujących form użytkowania terenu, zasobności
mieszkańców i dostępności trwałych materiałów budowlanych 3. Potrzeba pilnego ratowania zasobów
jest sprawą priorytetową - tradycyjny krajobraz kulturowy ulega stałej degradacji, tracąc swoją
historycznie ukształtowaną strukturę. Niestety ukształtowane przez lata preferencje i priorytety
wydatkowania środków publicznych stawiają ochronę dziedzictwa kulturowego na odległym miejscu,
co nie pozwala na powstrzymanie postępującego procesu niszczenia. Niekorzystnym
uwarunkowaniem, charakterystycznym dla Pomorza, jest też uznawanie przez wiele lat znacznej
części zachowanego dziedzictwa za obce narodowo i klasowo.

2.1. Pomniki historii
Na obszarze województwa znajdują się trzy zespoły uznane przez Prezydenta RP za Pomniki
Historii:
→

→

→

Gdańsk 4 – fragment miasta w granicach obwarowań z XVII w.: Główne Miasto, Stare Miasto,
Ołowianka, Spichlerze, Długie Ogrody, Dolne Miasto, Stare Przedmieście, Biskupia Górka,
Nowe Ogrody oraz Grodzisko (ograniczone ulicami: 3-go Maja, Dąbrowskiego, Powstańców
Warszawskich, Pohulanka, Armii Krajowej, Stoczniowców, Olszyńska, Krótka, Na Szańcach,
Reduta Żbik, Długa Grobla, Wałowa).
Gdańsk – Pole Bitwy na Westerplatte5 - celem ochrony jest „zachowanie unikatowych
wartości historycznych, przestrzennych, materialnych i niematerialnych symbolizujących
heroizm i waleczność żołnierza polskiego w okresie II Wojny Światowej”.
Zespół zamku krzyżackiego w Malborku6 - fragment miasta ograniczony murami obronnymi i
fortyfikacjami ziemnymi.

W zakresie pomników historii prowadzone były działania rewaloryzacyjne i konserwatorskie
obejmujące pojedyncze obiekty zlokalizowane w granicach tych obszarów. Do głównych należały
działania w zakresie prac restauratorskich „Zespołu rezydencjalnego wielkich mistrzów na zamku
średnim w Malborku”, kolejne etapy prac restauratorskich gotyckiego kościoła św. Jana w Gdańsku,
rekonstrukcja elewacji Bramy mariackiej w Gdańsku, zmiana nawierzchni ulicy Piwnej, Ogarnej i kilku
innych w Gdańsku, odtworzono Wojskową Składnicę Tranzytową Wojska Polskiego wg stanu sprzed
1939 na Westerplatte oraz przygotowano projekt rewitalizacji całego zespołu Pola Bitwy na
Westerplatte.

1
Prawny obowiązek ochrony dziedzictwa kulturowego regulują m.in.: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
wyznaczająca następujące cele: „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 potrzeb 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) oraz ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80,
poz. 717).
2
W związku z wejściem w życie z dniem 5 czerwca 2010 roku ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw rozszerzony został katalog form ochrony zabytków, określony w art. 7 ust.4 o
ustalenia ochrony także w decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku
publicznego.
3
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, 2009, UMWP, Gdańsk
4
Zarządzenie Prezydenta RP z dn. 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii (M. P. nr 50 z 1994 r., poz. 415)
5
Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 22 sierpnia 2003 r. w sprawie uznania za pomnik historii (Dz. U. nr 148 z 2003 r., poz. 1448)
6
Zarządzenie Prezydenta RP z dn. 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii – zał. Malbork – zespół zamku krzyżackiego (M
.P. nr 50 z 1994 r. , poz. 420)
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2.2. Wojewódzki rejestr zabytków
Ewidencja gminna zabytków w województwie obejmuje ponad 70 tyś. obiektów
nieruchomych. Dokładna ich liczba nie jest znana, ponieważ ciągle trwa ich weryfikacja oraz
ewidencjonowanie. W rejestrze Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków7 znajduje się
2944 wpisów dotyczących obiektów nieruchomych. W latach 2005 - 2008 liczba wpisów do rejestru
zabytków województwa pomorskiego wzrosła o 83 nowe obiekty. Jednocześnie w wyniku
prowadzonego porządkowanie rejestru, nastąpiły także pewne zmiany „in minus” w liczbie obiektów
w niektórych gminach.
Największe nasycenie obiektami zabytkowymi (na km2) występuje w miastach: Chojnice,
Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Tczew, Puck, Sztum, Kwidzyn, Malbork, Pelplin oraz gminach: Ustka,
Słupsk, Choczewo, Hel, Puck, Chmielno, Żukowo, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Subkowy, Skarszewy,
Starogard Gdański, Pelplin, Smętowo Graniczne, Dzierzgoń 8. W województwie występuje duże
zróżnicowanie typów obiektów zabytkowych (mieszkalne, rezydencjonalne, sakralne, przemysłowe,
gospodarcze, militarne, użyteczności publicznej, układy zabudowy).
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Wykres II.15.Liczba zabytków w poszczególnych typach zabytków w województwie pomorskim (stan 31.12.2009).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KOBiDZ.

Zdecydowaną większość stanowią pojedyncze budynki, można jednak wyróżnić szereg
układów przestrzennych 9:
→

→

26 układów urbanistycznych: Bytów, Chojnice, Człuchów, Gardeja, Gdańsk (śródmieście w
granicach obwarowań z XVII w., Nowy Port), Gdynia (Kamienna Góra, Śródmieście), Gniew,
Kartuzy, Kościerzyna, Kwidzyn, Lębork, Malbork (2 układy urbanistyczne oraz teren zamkowy),
Nowy Staw, Prabuty, Puck, Skarszewy, Skórcz, Słupsk, Starogard Gdański, Sztum, Tczew,
Ustka,
3 układy urbanistyczno-krajobrazowe: Pelplin, Wejherowo (zespół Starego Miasta), Sopot,

7

Wykaz obiektów nieruchomych – stan 31.12.2008 r., wg KOBiDZ
Identyfikacja struktury przyrodniczej i dziedzictwa kulturowego, oraz koncepcja przestrzenna ich ochrony i kształtowania w województwie
pomorskim, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska w Gdańsku, Biuro Projektów i Wdrożeń Proekologicznych PROEKO,
Gdańsk 2001.
9
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, 2009, UMWP, Gdańsk.
8
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→

→

22 układy ruralistyczne: Góra Pomorska (gm.Wejherowo), Swołowo (gm.Słupsk), Nowa
Wioska (gm.Gardeja), Gdynia (Oksywie, Wielki Kack), Mechowo (gm.Puck), Wdzydze
Tucholskie (gm.Karsin), Wiele (gm.Karsin), Przytarnia (gm.Karsin), Juszki (gm.Kościerzyna),
Wąglikowice (gm.Kościerzyna), Gdańsk (Św. Wojciech), Osiek, Żuławki (gm.Stegna), Drewnica
(gm.Stegna), Krynica Morska, Kuźnica (m.Jastarnia), Karwieńskie Błota I i II (gm.Krokowa),
Żukowo, Jastarnia i Bór (m.Jastarnia),
1 układ ruralistyczno-kuracyjny: Gdynia (Orłowo).

2.3. Parki kulturowe
Utworzenie parku kulturowego następuje w drodze uchwały rady gminy, po zasięgnięciu
opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Park kulturowy powoływany jest „w celu ochrony
krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami
nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej”. W Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 10 wskazano 46 miejsc
predysponowanych do utworzenia parków kulturowych ze względu na wyjątkowe wartości, gdzie
zachowana została historyczna struktura przestrzeni i szczególne walory przyrodniczo-krajobrazowe.
Dotychczas powołano cztery parki kulturowe: „Twierdza Gdańsk” (gmina miejska Gdańsk),
„Ośmiu Błogosławieństw” (gmina Sierakowice), „Osada Łowców fok w Rzucewie” (gmina Puck),
„Klasztorne Stawy” (gmina miejska Słupsk).

2.4. Działalność konserwatorska
Na dzień dzisiejszy skuteczność ochrony konserwatorskiej jest niewystarczająca. Środki
budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego są niewątpliwie zbyt skromne, jest to
jednak pochodną ustalonych od lat priorytetów. Diagnoza stanu dziedzictwa kulturowego
województwa pomorskiego wskazując na zły stan zachowania obiektów zabytkowych, upatruje tego
przyczyn w braku środków finansowych na ich ratowanie, skuteczną ochronę i zabezpieczenie. Szansą
na zmianę tego stanu rzeczy ma być raczej wzrost zainteresowania ochroną i pracami
konserwatorskimi przez prywatnych właścicieli, niż zintensyfikowanie działań samorządów lokalnych.
Najważniejszym instrumentem pozostaje stworzenie możliwości finansowania prac konserwatorskich
ze środków pochodzących z różnych źródeł, w tym samorządu województwa. Nowelizacja w 2007
roku ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoliła też samorządom województw na
pełniejsze włączenie się w działania zmierzające do ratowania obiektów zabytkowych.
W tym celu Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 26 marca 2007 r. podjął uchwałę w
sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacje z budżetu województwa
umożliwiają podjęcie przez właścicieli zabytków prac konserwatorskich przy tych obiektach i poprawę
ich stanu technicznego i estetycznego, często pomagając w ratowaniu najcenniejszych, a zarazem
najbardziej zagrożonych zabytków w naszym regionie11.
W celu poprawy skuteczności form ochrony konserwatorskiej wymagana jest realizacja
określonych zadań przez rząd, przede wszystkim dla lepszego wykorzystania istniejących rozwiązań.
W odniesieniu do parku kulturowego, jego ustanowienie powinno być w kompetencji wojewódzkiego
konserwatora zabytków, a nie jak dotychczas tylko po stronie gmin. Takie działanie umożliwiłyby
prowadzenie skuteczniejszej ochrony krajobrazu kulturowego. Ponadto zabytki nieruchome, o
szczególnych wartościach z punktu widzenia ogólnonarodowego uznane za pomniki historii, dla
10
11

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, 2009, UMWP, Gdańsk.
Sprawozdanie z realizacji w latach 2007-2008 Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010, Załącznik
nr 1 do Uchwały nr 852 XXXVI/09 Sejmiku Województw Pomorskiego z dn. 29 czerwca 2009 r.
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państwowych służb konserwatorskich powinny być przedmiotem szczególnego monitoringu, głównie
w formie wpisu do rejestru zabytków i ograniczeń inwestycyjnych. Przede wszystkim należałoby
uznać obszary objęte formą ochrony jaką jest pomnik historii z obowiązkiem sporządzenia dla niego
przez gminę obligatoryjnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pomnik historii
powinien stanowić formę ochrony szczególnie wspieraną przez państwo 12.

12

Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, red. Jacka Purchli, 2008,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako jeden z Raportów o stanie kultury na III Kongres Kultury Polskiej 2009.
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3. Przekształcenia krajobrazu
Krajobraz – rozumiany jako zasób uniwersalnych, a także specyficznych wartości wizualnoestetycznych - jest jednym z ważniejszych elementów kształtujących jakość życia. Europejska
Konwencja Krajobrazowa podkreśla znaczenie krajobrazu jako zasobu, który może sprzyjać
działalności gospodarczej, wpływać na kształtowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyczyniać
się do zwiększenia dobrobytu, wreszcie konsolidować społeczności lokalne oraz regionalne1.
Wśród powszechnie obserwowanych przejawów degradacji krajobrazu województwa
pomorskiego należy wymienić:
→ katastrofalne ubytki dziedzictwa kultury materialnej (historyczna zabudowa wiejska, także
pałace, dwory i folwarki, parki i cmentarze) skutkujące nieodwracalnymi zmianami charakteru
krajobrazu wiejskiego,
→ chaotyczna parcelacja gruntów rolnych na działki budowlane i rekreacyjne, obserwowana
szczególnie w obszarach podmiejskich i atrakcyjnych turystycznie,
→ „upychanie” w krajobrazie zabudowy jednorodzinnej oraz gospodarczo – rzemieślniczej,
lokalizowanej bez planów zagospodarowania przestrzennego, często w karykaturalnym
kształcie i kolorze - zjawisko dotyczy w szczególnym stopniu atrakcyjnych przyrodniczo terenów
otwartych, sąsiedztwa jezior i dróg (nawet wysokiej kategorii),
→ coraz powszechniejsze dzierżawienie gruntów rolnych na cele „rekreacyjne” – rozstawianie
wyeksploatowanych domków z likwidowanych ośrodków wczasowych w lasach i nad jeziorami,
ostatnio także wycofanych z ruchu i importowanych z Niemiec i Holandii przyczep
kampingowych (np. Półwysep Helski),
→ praktyczne przyzwolenie na samowolę budowlaną, która jest traktowana jako zjawisko o niskiej
szkodliwości społecznej,
→ utrata cech indywidualnych przestrzeni poprzez masowe stosowanie technologii
przemysłowych w budownictwie wielorodzinnym i projektów typowych w budownictwie
jednorodzinnym na całym obszarze kraju (regionu),
→ obstawianie przestrzeni publicznych, w tym szczególnie dróg i ulic reklamami oraz kioskami i
budkami, wyłącznie na podstawie umów dzierżaw z zarządcami dróg, którzy pozyskują w ten
sposób dochody,
→ powstanie w przestrzeni miast jednorodnych urbanistycznie gett – blokowisk, a w ostatnim
czasie całych wielokilometrowych pasm osiedli deweloperskich – sypialni czy raczej – z uwagi
na standard – noclegowni (np. osiedla w zachodnich i południowych dzielnicach Trójmiasta),
→ pustoszenie krajobrazu wskutek masowego wycinania starodrzewia pod różnymi pretekstami:
przy drogach dla bezpieczeństwa, na posesjach za przyczyną zacieniania okien i gnieżdżenia się
uciążliwego ptactwa, w parkach i na zieleńcach z powodu rzekomych chorób,
→ obniżenie jakości wykonawstwa w budownictwie, stosowania kiepskich materiałów budowlanych
i prymitywnych technologii, praktyczny zanik rzemiosła i w ślad za tym detalu artystycznego w

1

Kreowanie i zachowanie krajobrazu sprzyjającego wysokiej jakości życia można osiągnąć poprzez właściwe kształtowanie i ochronę
naturalnych i kulturowych walorów przestrzeni. Warunkuje to opracowanie i konsekwentne wdrażanie spójnych polityk, w tym polityki
przestrzennej i polityki ochrony środowiska. Od lat ma to miejsce w większości krajach Wspólnoty. Obowiązują tam nie tylko skuteczne
przepisy, lecz autentyczny, zakorzeniony w społeczeństwie szacunek dla krajobrazu – sceny kształtowania osobowości człowieka, jego
rozwoju zawodowego i wypoczynku. Również w Polsce powtarzane są deklaracje o potrzebie ochrony jego wartości. Jednak – jak można
ocenić na podstawie rzeczywistych efektów – znajdują niewielkie przełożenie na praktyczną rzeczywistość.
Podobnie jak większość terytorium Polski, także krajobraz województwa pomorskiego od wielu lat zagrożony jest postępującą degradacją.
Jej charakter podlega dynamicznym zmianom, przy czym niezmienny jest graniczący z pogardą brak szacunku dla wartości zdeponowanych
w przestrzeni, identyfikujących jej lokalną i regionalną tożsamość. Trzeba tu zdecydowanie stwierdzić, że degradacja krajobrazu nie jest
wyłącznie skutkiem transformacji ustrojowej lat 90-tych, lecz była obecna w całym 50-leciu gospodarki „realnego socjalizmu”.
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budownictwie. Na zasięg tego zjawiska nie wpływają nieliczne przykłady elitarnych osiedli,
reprezentacyjnych rezydencji czy konkursowego urządzania przestrzeni publicznej,
→ dewastacja historycznej zabudowy gospodarczej, która utraciła dotychczasową przydatność –
tak folwarcznej i chłopskiej zabudowy wiejskiej, kompleksowych założeń przemysłowych,
komunikacyjnych i infrastrukturalnych,
→ zjawisko suburbanizacji, przy czym problemem nie jest samo zjawisko, lecz jego jakość i
sposób, w jaki następuje kształtowanie przestrzeni stref podmiejskich.
→ budowa (szczególnie w 2 połowie XX w) prymitywnych sieci i instalacji energetycznych i
telekomunikacyjnych. Linie napowietrzne oraz ich koncentracje na terenach otwartych, a w
miastach ciepłociągi i komory, a także różnorodne skrzynki rozdzielcze doprowadziły na
niektórych obszarach do całkowitej utraty nie tylko wartości estetycznych przestrzeni, lecz w
ogóle możliwości jej użytkowania. Obecnie w rolę tę wchodzą fermy elektrowni wiatrowych,
dla których najważniejszym (jedynym) ograniczeniem są wartości przyrody ożywionej
chronione w sieci NATURA 2000.
Przywołane przykłady nie zamykają bynajmniej listy zjawisk degradujących pomorską (polską)
przestrzeń, charakteryzuje je jednak największa powszechność, a także dynamika rozwoju.
Wśród obszarów najbardziej zagrożonych degradacją i dewastacją krajobrazu należy
wymienić 2:
→ Tereny i otoczenie aglomeracji Trójmiasta, w tym szczególnie zagrożone suburbanizacją:
Koleczkowo, Bojano, Chwaszczyno, Banino, Miszewo; Reszki i Zbychowo – enklawy osadnicze w
Trójmiejskim Parku Krajobrazowym; pasmo Rumia – Reda – Wejherowo – tzw. „małe
Trójmiasto”; Puck – południe; Żelistrzewo, Mrzezino – położone w sąsiedztwie rezerwatu
przyrody „Beka”; Rewa – Mechelinki; pasmo Pruszcz Gdański – Tczew.
→ Północną część województwa – strefę przybrzeżną, również w obrębie obszarów chronionego
krajobrazu, w tym szczególnie w obrębie Trójmiasta, pasma Karwia – Hel, Mierzei Wiślanej od
Gdańska-Sobieszewa do Kątów Rybackich oraz w rejonach Ustki, Rowów, Łeby, Lubiatowa,
Białogóry, Dębków, Krynicy Morskiej.
→ Równinę Słupską,
→ Wysoczyznę Żarnowiecką.
→ Żuławy Wiślane i Pojezierze Iławskie.
→ Pojezierze Kaszubskie, w tym strefy brzegowe większych jezior: raduńsko-ostrzyckie,
chmieleńskie, Mausz, Gowidlińskie, Sitno i okoliczne, Kamień i Wysoka oraz w Borach
Tucholskich i na Równinie Charzykowskiej (jeziora: Wdzydzkie, Charzykowskie – wschodni
brzeg, Kruszyńskie, Sudomie, Wielki Ocypel).

2

Studium Ochrony Krajobrazu Województwa Pomorskiego 2007.
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4. Przekształcenia sieci osadniczej
4.1. Procesy demograficzne
Konfrontacja występujących w Polsce od 1989 roku zmian struktury przestrzennej
gospodarki, z trendami migracyjnymi wskazuje na swoisty paradoks. Działalność gospodarczą
(inwestycje, zatrudnienie, dochody) obejmują proces koncentracji, natomiast układ rozmieszczenia
ludności ulega w zasadzie zamrożeniu, wykazując pewne cechy dekoncentracji w wyniku narastania
zjawiska rozlewania się miast i migracji jego mieszkańców na tereny podmiejskie. O ile zróżnicowanie
procesu transformacji gospodarczej jest na ogół zgodne z oczekiwaniami z początku lat 90. (rozwój
występuje zwłaszcza w dużych miastach i na obszarach bezpośrednio je otaczających), to nie
sprawdzają się przewidywania dotyczące intensyfikacji przepływów migracyjnych i przyspieszenia
procesów urbanizacji 1. Sytuacja taka widoczna jest także w procesach przekształceń osadnictwa i sieci
osadniczej w województwie pomorskim. Przejawia się ona z jednej strony w pogłębianiu się zjawisk
metropolizacji przestrzeni, a także suburbanizacji, a z drugiej na pogłębianiu lub utrwalaniu zjawiska
polaryzacji przestrzennej rozwoju społeczno-gospodarczego.
System osadniczy województwa pomorskiego pod względem ogólnych cech strukturalnych,
wielkości i rozmieszczenia miejscowości, wykazuje stabilność. Wskaźnik urbanizacji, tzn. udział ludności miast w ogólnej liczbie mieszkańców w latach 2005-2008, ulegał nieznacznemu zmniejszeniu w
ostatnich pięciu latach z poziomu 67,3% w 2005 roku do poziomu 66,5% w roku 2008.
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Wykres II.16. Zmiany poziomu urbanizacji w województwie pomorskim w latach 2005 - 2008.
Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS.

Liczba ludności miejskiej spadła w tym okresie o 5 tysięcy, zaś obszarów wiejskich wzrosła o
25,5 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.

1

Korcelli P., Zmiany systemu osadniczego Polski na tle przemian demograficznych, Ekspertyza do Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 2004.
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Wykres II.17. Poziom urbanizacji w powiatach województwa pomorskiego w roku 2008.
Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS.

W analizowanym okresie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego wskaźnik
urbanizacji, poza powiatem gdańskim (wzrost o 0,33%) spadł. Największe spadki zanotowano w
powiatach kartuskim (-5,51), puckim (-3,57) i słupskim (-2,19).

4.2. Sieć osadnicza i jej struktury
Istniejąca sieć osadnicza województwa pomorskiego jest wynikiem wielowiekowego
kształtowania się osadnictwa u ujścia Wisły. Podstawowymi uwarunkowaniami przyrodniczymi tych
procesów były: nadmorskie położenie regionu i w związku z tym ograniczenia związane z północną,
morską granicą województwa oraz ujście Wisły, największej polskiej rzeki, z jej historyczną rolą dla
handlu i transportu.
Innym uwarunkowaniem przyrodniczym są cechy geomorfologiczne tego obszaru,
ukształtowane głównie w procesach lodowcowych, tworzące zróżnicowane warunki rozwoju
osadnictwa i kształtujące predyspozycje rozwoju rolnictwa, jako istotnej w przeszłości gałęzi
gospodarki Pomorza. Mozaika warunków topograficznych i glebowych, od mało urodzajnych i
trudnych do użytkowania rolniczego obszarów pojeziernych, poprzez żyzne doliny rzeczne i równiny
rejonu Słupska oraz Kociewia, aż po żyzne tereny Żuław, wpłynęła na różne historyczne typy
gospodarki rolnej opartej na rozdrobnionych gospodarstwach indywidualnych (obszary morenowe)
lub wielkiej własności ziemskiej (okolice Słupska, Żuławy Wiślane).
W województwie pomorskim, wg stanu na koniec roku 2004 i 2008, zlokalizowanych było
odpowiednio 2910 i 2925 miejscowości, w tym 42 stanowiły miasta. Ponad ¾ miejscowości (ok. 2 300
jednostek), to jednostki osadnicze o średniej wielkości ok. 60 osób – zasiedla je łącznie nie więcej niż
140 tys. mieszkańców.
Rozkłady gęstości sieci osadniczej oraz średniej wielkości jednostek osadniczych mają
charakter komplementarny. Jest to widoczne szczególnie w środkowej części województwa, na
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Kaszubach i Kociewiu. Analiza na poziomie obrębu geodezyjnego wskazuje, że obszary historycznie
trudniej dostępne (leśne i pojezierne) charakteryzują się rozdrobnieniem i rozproszeniem
osadnictwa, rozmieszczonego wyspowo. Natomiast wzdłuż szlaków komunikacyjnych tworzą się
pasma większych miejscowości. Obszary trudniej dostępne wykazują również większe zróżnicowanie
gęstości sieci osadniczej w ramach jednej gminy, gdyż obok obszarów gęściej zaludnionych i
wypełnionych licznymi, małymi miejscowościami występują również obszary leśne, bardzo rzadko
zaludnione, gdzie generalnie sieć osadnicza jest bardzo uboga.
Gęstość sieci osadniczej jest największa na obszarach Pojezierza Kaszubskiego, Puszczy
Darżlubskiej, Borów Tucholskich, leśnych fragmentów Pojezierza Iławsko - Brodnickiego oraz innych
terenów pojeziernych, gdzie występują stosunkowo słabe warunki do wielkotowarowej gospodarki
rolnej. Odmienne jest przestrzenne rozmieszczenie jednostek osadniczych o największej średniej
wielkości. Poza Trójmiastem i jego bezpośrednim sąsiedztwem, obszary takie tworzą pasma wzdłuż
Wisły, pradoliny Łeby i Redy oraz Pobrzeża Słowińskiego w kierunku Słupska oraz w żyźniejszych
enklawach Borów Tucholskich i pojezierzy.
Wielkość i rozmieszczenie jednostek osadniczych uwidaczniają wyraźnie wyższy stopień
koncentracji we wschodniej części województwa pomorskiego, a ściślej obszaru rozciągającego się od
Półwyspu Helskiego, wokół Zatoki Gdańskiej, z dominującymi swą wielkością ośrodkami Trójmiasta,
następnie wzdłuż linii Wisły do południowych granic województwa. Z tego obszaru intensywne
osadnictwo rozciąga się ku zachodowi na Pojezierze Kaszubskie aż do łuku Wejherowo – Sierakowice
– Kościerzyna – Zblewo – Skórcz.
Rozwój tego obszaru jest historycznie uwarunkowany: wynika z dostępu do morza,
korzystnych warunków agroekologicznych, przebiegu głównych szlaków transportowych (w tym drogi
krajowej nr 1, linii kolejowej Gdynia – Bydgoszcz, w przeszłości także szlaku żeglownego Wisły).
Współcześnie o jego randze decyduje koncentracja w postaci aglomeracji nadmorskiej położonej w
węźle VI europejskiego korytarza transportowego. Większość powiatów położonych wokół Zatoki
Gdańskiej i wzdłuż linii Wisły, wykazuje wysoką gęstość zaludnienia przekraczającą 100 os./km²,
tworząc pasmo osadnictwa od brzegu Bałtyku do południowej granicy województwa. W
poszczególnych gminach, gęstość zaludnienia jest bardziej zróżnicowana i waha się od 37 os./km² w
gm. Miłoradz do 155 os./km² w gm. Pszczółki, od 13 os./km² w mieście Krynica Morska (wliczając do
powierzchni gminy wody Zalewu Wiślanego) do 2697 os./km² w mieście Tczew. Wartości z przedziału
40 – 150 os./km², dotyczą wyłącznie gmin wiejskich. W zachodniej części województwa najgęściej
zaludnione gminy wiejskie spoza obszarów podmiejskich nie sięgają tego minimum (typowe wartości
wahają się w przedziale 15 – 40 os./km²). Kształtujące się pasmo osadnictwa wykazuje w dalszym
ciągu tendencje wzrostowe, o czym świadczy wyraźny ciągły wzrost gęstości zaludnienia.

4.3. Zmiany wielkości jednostek i struktur osadniczych w latach 2005 – 2008
Lata 2005 – 2008 stanowiły okres dynamicznego rozwoju gospodarczego całego kraju, który
wynikał z jednej strony z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a z drugiej wiązał się dobrą
koniunkturą gospodarczą w całym świecie. Województwo pomorskie należało do tych regionów,
które, w większym lub mniejszym stopniu, partycypowały w całym szeregu pozytywnych zjawisk
społecznych i ekonomicznych rejestrowanych w całej Polsce. Te czynniki spowodowały utrzymanie
procesów rozwojowych na obszarach województwa pomorskiego, na których już wcześniej
obserwowany był wzrost demograficzny i gospodarczy. Jednocześnie nie uległy zahamowaniu
procesy powolnego wyludniania się i osłabiania konkurencyjności gmin zaliczonych uprzednio do
obszarów depresji społeczno-gospodarczej. Natomiast najsilniejsze spadki demograficzne
odnotowują ciągle duże ośrodki miejskie, na których korzystają gminy z nimi sąsiadujące.
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Do pierwszych obszarów, na których rejestrowane są wskaźniki wzrostowe, zarówno w
kategoriach demograficznych i gospodarczych, jak i opisujących jakość życia (wzrost wskaźników
mieszkaniowych) zaliczyć można: bezpośrednie sąsiedztwo aglomeracji trójmiejskiej, gminy
kaszubskie (powiaty: wejherowski, kartuski, kościerski z drobnymi wyjątkami oraz część
chojnickiego), północne gminy Kociewia (powiaty starogardzki i tczewski, ale bez południowych
fragmentów). Również dynamicznie rozwijają się gminy podmiejskie – niemal niezależnie od
położenia na mapie województwa.
Obszary, na których odnotowywane są spadki demograficzne tradycyjnie obejmują obrzeża
województwa. W latach 2005 – 2008 obszary te uległy poszerzeniu, obejmując znaczną część Powiśla
(bez obszaru miejskiego Kwidzyna) oraz fragmenty centralne na granicy powiatów słupskiego,
lęborskiego i bytowskiego. Skutki tych niekorzystnych trendy pogłębia sytuacja, w której ludność
faktycznie zamieszkała na tych terenach, jest dodatkowo niższa od liczby osób zameldowanych na
stałe. Oznacza to, że część mieszkańców tych gmin de facto realizuje swoje plany życiowe poza nimi,
co może stanowić przyczynek do emigracji na stałe.
Analiza zmian liczby ludności w miastach województwa pomorskiego w latach 1995-2008
wyraźnie wskazuje na zachodzące w regionie procesy dekoncentracji ludności. Zmiany te przy
uwzględnieniu dodatniego przyrostu rzeczywistego ludności w regionie, wyrażającego się zarówno
dodatnim przyrostem naturalnym i saldem migracji, wyraźnie wskazują na postępujące zjawisko
suburbanizacji oraz wzrostu znaczenia miast średniej wielkości.
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Wykres II.18. Zmiany liczby ludności miast województwa pomorskiego w latach 1995-2008
w poszczególnych grupach wielkości.
Opracowanie na podst.: Bank Danych Regionalnych, GUS.

Szczegółowa analiza zmian liczby ludności w latach 2005-2008 w poszczególnych miastach
wyraźnie potwierdza stawianą wyżej tezę.
W strukturze przestrzennej osadnictwa województwa pomorskiego dominującymi pod
względem wielkości jest ponadregionalny ośrodek aglomeracji Trójmiasta. Ośrodek centralny
aglomeracji Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia i Sopot) należy do tych elementów struktury przestrzennej
obszaru aglomeracji Trójmiasta, który charakteryzuje się spadkiem liczby mieszkańców w stosunku
do pozostałych jego elementów węzłowych. W przypadku Gdańska, Gdyni i Sopotu liczba ludności
zmalała odpowiednio o 0,54%, 1,40% i 3,13% w stosunku do 2005 roku, przy czym jako całość
odnotował spadek o niespełna 0,23%.
Ośrodki uzupełniające obszaru aglomeracji: Tczew i Kartuzy zanotowały spadek liczby
ludności odpowiednio o 0,21% i 2,29%, zaś pozostałe Wejherowo i Pruszcz Gdański zanotowały
wzrost odpowiednio o 3,56% i 7,67%. Jednak we wszystkich przypadkach funkcjonalne obszary
miejskie (FOM) tych miast zanotowały wzrost.
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W przypadku FOM Tczewa, składającego się z miasta Tczew i gminy wiejskiej Tczew wzrost
wyniósł 0,71%, co w porównaniu z wynikiem miasta wyraźnie wskazuje na stały wzrost liczby
mieszkańców w strefy podmiejskiej. Odmienna sytuacja występuje w przypadku FOM Wejherowa.
Jego specyfiką jest związek trzech miast Wejherowa, Rumi i Redy oraz gmin wiejskich Wejherowo i
Kosakowo. Gminy te razem prowadza szereg inwestycji w ramach związku komunalnego, a
jednocześnie ich położenie w stosunku do Gdyni sprawia, że są one niejako jej strefą suburbialną
dobrze skomunikowaną z obszarem centralnym aglomeracji, co przyczynia się do dodatniej +4,92%
dynamiki wzrostu demograficznego zarówno samych miast, jak również gmin je otaczających.
Oczywiście wartości te sa zróżnicowane i tak w Wejherowie wzrost wyniósł +3,56, Rumi +1,44% i
Redzie +6,72%. Dwa ostatnie z tych miast należą w obszarze aglomeracji do ośrodków
krystalizujących sieć osadniczą aglomeracji, co wyraźnie wskazuje na konieczność kształtowania w
tych ośrodkach elementów przestrzeni publicznej o cechach śródmiejskich. Wysokie wzrosty
zanotowano w gminach wiejskich FOM Wejherowo w Kosakowie +14,52% i Wejherowie 10,75%.
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Wykres II.19. Zmiany liczby ludności Funkcjonalnych Obszarów Miejskich a) Wejherowa b) Tczewa.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS.

W FOM Kartuz zamieszkanym przez prawie 67 tys. mieszkańców mimo odpływu ludności z
samego miasta Kartuzy w pozostałych jednostkach, do których należą miasto Żukowo, obszar wiejski
gminy Kartuzy i Żukowo oraz Przodkowo w latach 2005-2008 zanotowano 6,17%. W poszczególnych
jednostkach wzrost wynosił Lilka procent, lecz największy wynoszący 14,05% zanotowano w obszarze
wiejskim gminy Żukowo. Ta sytuacja w sposób szczególny wraz z wysokim jak na jednostkę miejską
wzrostem demograficznym samego miasta Żukowo wyraźnie wskazuje na charakter suburbialny
wschodniej części FOM Kartuzy w stosunku przede wszystkim do Gdańska. Podobny charakter mają
procesy wzrostu demograficznego w FOM Pruszcz Gdański, w którym wyniósł on w latach 2005-2008
8,97%. Złożyły się na niego zarówno wysoka dynamika wzrostu w mieście Pruszcz Gdański, jak
również w gminach wiejskich: Pruszcz Gdański, Kolbudy i Pszczółki.
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Wykres II.20. Zmiany liczby ludności Funkcjonalnych Obszarów Miejskich a) Kartuz b) Pruszcza Gdańskiego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS.
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W sposób bardziej zróżnicowany w latach 2005 – 2008 przebiegały zjawiska wzrostu
demograficznego w ośrodkach regionalnych i miejskich obszarach funkcjonalnych tych ośrodków. W
największym ośrodku regionalnym I rzędu Słupsku odnotowano spadek liczby ludności o 1,38%,
który prawdopodobnie w najbliższych latach ulegnie zwiększeniu na skutek odpływu ludności do
większych ośrodków (Trójmiasta, Szczecina, Poznania) oraz wzrostu liczby ludności w MOF Słupska,
obejmującym także miasto Ustka i gminy wiejskie Słupsk, Kobylnica, Damnica i Ustka. Łącznie obszar
ten kształtowany na bipolarną aglomeracje opartą o Słupsk i Ustkę w 2008 roku zamieszkiwało ponad
151 tys. mieszkańców. W obszarze tym mimo wzrostu liczby ludności gmin wiejskich miedzy 1,55% a
4,06% zanotowano spadki liczby mieszkańców w miastach. Przełożyły się one na ogólny spadek liczby
ludności dla całego FOM Słupsk o 0,24%. Jest to o tyle niekorzystne, że FOM Słupsk należy obok FOM
Malbork do jedynych miejskich obszarów funkcjonalnych w województwie, które odnotowały spadek
liczby ludności.
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Wykres II.21. Zmiany liczby ludności Funkcjonalnych Obszarów Miejskich a) Słupska b) Chojnic.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS.

W FOM Chojnice – Człuchów, których zespół tworzy ośrodek regionalny I rzędu liczba
ludności nieco wzrosła i tendencja ta powinna się utrzymać. Za wyjątkiem miasta Człuchów we
wszystkich jednostkach obszaru odnotowano dodatnią dynamikę wzrostu demograficznego
wynosząca 1,14%. Podobna sytuacja wystąpiła w MOF Kwidzyn, gdzie wzrost wyniósł łącznie 1,05%,
przy czym zarówno miasto Kwidzyn, jak również gminy wiejskie Kwidzyn, Gardeja i Sadlinki
zanotowały bilans dodatni.
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Wykres II.22. Zmiany liczby ludności Funkcjonalnych Obszarów Miejskich a) Kwidzyna b) Starogardu Gdańskiego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS.

W zakresie ośrodków regionalnych II rzędu oraz ich miejskich obszarów funkcjonalnych
generalnie, poza wspomnianym powyżej FOM Malborka, w latach 2005 – 2008 zaobserwowano
wzrost liczby ludności. MOF Starogard Gdański, na który składają się miasto Starogard Gdański i
gmina wiejska Starogard Gdański zamieszkane przez prawie 63 tys. mieszkańców charakteryzował
wzrostem na poziomie 1,38%, przy czym aż o 5,68% wzrosła liczba mieszkańców gminy wiejskiej, zaś
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miasta o niespełna 0,17%. W przypadku FOM Lęborka choć ogólnie liczba ludności wzrosła o 0,36% to
zmiany w poszczególnych jednostkach były zróżnicowane. Gdy w Lęborku liczba ludności w latach
2005-2008 spadła o 1,25%, to w gminach wiejskich Nowa Wieś Lęborska i Łęczyce wzrost wyniósł
odpowiednio 3,11% i 2,38%. W przypadku FOM Malborka, mimo ogólnego spadku liczby ludności o
0,44%, należy jednoznacznie stwierdzić, ze zauważony jest wzrost liczby ludności stref podmiejskich
Malborka i Sztumu, gdyż w okolicznych gminach wyraźnie odnotowano wartości dodatnie dynamiki
wzrostu demograficznego.
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Wykres II.23. Zmiany liczby ludności Funkcjonalnych Obszarów Miejskich a) Malborka b) Lęborka.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS.

Analiza zmian liczby ludności w województwie pomorskim według hierarchii ośrodków oraz z
uwzględnieniem obszaru aglomeracji i miejskich oraz funkcjonalnych obszarów miejskich pozwala
jednoznacznie stwierdzić, że w województwie występują duże zróżnicowania w rozwoju
demograficznym jednostek osadniczych i ich struktur funkcjonalnych.
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Wykres II.24. Dynamika zmian liczby ludności wg hierarchii ośrodków oraz Funkcjonalnych Obszarów Miejskich wg PZPWP
(delimitacja indykatywna) w latach 2005–2008.
Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Regionalnych.
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Mimo zróżnicowania w dynamice rozwoju demograficznego w obszarze aglomeracji
Trójmiasta, które w sposób szczególny występuje między obszarem centralnym aglomeracji
(Trójmiastem) a ośrodkami uzupełniającymi i krystalizującymi sieć osadniczą, obszar aglomeracji
Trójmiasta jako stanowiący jako całość – ośrodek ponadregionalny charakteryzuje się wzrostem
demograficznym na poziomie 1,4%. Analiza zmian liczby ludności w latach 2005 – 2008 pozwala także
odnieść się do charakteru tego zjawiska w ośrodkach regionalnych i funkcjonalnych obszarach
miejskich wskazanych w PZPWP. Wynika z nich jednoznacznie, że w ogólnym rozrachunku obszaru
otaczające ośrodki regionalne należą do stref wzrostu demograficznego związanego z postępującym
zjawiskiem suburbanizacji. Należy także zwrócić uwagę, na wysoką wartość dynamiki zmian liczby
ludności w funkcjonalnych obszarach miejskich ogółem wynoszącą 2,25%. Wartość ta jest jednak
generowana przede wszystkim w FOM położonych w obszarze aglomeracji Trójmiasta, gdzie
najczęściej poza gminami wiejskimi i obszarami wiejskimi wzrost demograficzny ma także miejsce w
ośrodkach miejskich tych obszarów. Tendencje związane ze zjawiskami suburbanizacji w Trójmieście
łagodzi bilans ludności faktycznie zamieszkałej do zameldowanej na stałe. W większości miast, na
miejsce odpływającej ludności do opuszczonych, ale nie porzuconych zasobów mieszkaniowych,
przybywają osoby meldowane na pobyt czasowy.
Oprócz potencjału demograficznego i trendów wynikających ze zmian liczby ludności miast
oraz miejskich obszarów funkcjonalnych na rangę poszczególnych ośrodków oddziałuje także
potencjał gospodarczy liczony aktywnością gospodarczą mieszkańców. W tym aspekcie szczególną
rolę w strukturze przestrzennej gospodarki odgrywają ośrodki miejskie, w tym przede wszystkim
ośrodek centralny aglomeracji Trójmiasta i ośrodki regionalne oraz gminy nadmorskie, w których
większość podmiotów gospodarczych związanych jest z obsługą ruchu turystycznego. W roku 2008 w
województwie pomorskim funkcjonowały 240.496 podmioty gospodarcze, co oznacza wzrost w
stosunku do roku 2005 o 14.075 podmiotów.
Ośrodek centralny aglomeracji Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia i Sopot) należy do tych obszarów
struktury przestrzennej, który charakteryzuje się wzrostem liczby podmiotów gospodarczych
zarówno w wartościach bezwzględnych, jak również na 1000 mieszkańców. W przypadku Gdańska,
Gdyni i Sopotu w latach 2005-2008 liczba podmiotów gospodarczych wzrosła odpowiednio o 2,54%,
5,02% i 3,9%. Należy zauważyć, ze mimo spadku liczby ludności w tych ośrodkach wzrosła aktywność
gospodarcza jego mieszkańców wyrażona liczbą podmiotów na 100 mieszańców.
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Wykres II.25. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych obszaru centralnego aglomeracji Trójmiasta.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS.
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Wykres II.26. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych Funkcjonalnych Obszarów Miejskich a) Wejherowa b) Tczewa c)
Kartuz, d) Pruszcza Gdańskiego, e) Starogardu Gdańskiego f) Lęborka, g) Malborka, h) Kwidzyna.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS.
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Wykres II.27. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych Funkcjonalnych Obszarów Miejskich a) Chojnic b) Słupska.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS.

Podobna sytuacja w zakresie zmiany liczby podmiotów gospodarczych widoczna jest także w
pozostałych ośrodkach miejskich, jak również funkcjonalnych obszarach miejskich wyznaczonych w
Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Należy zwrócić uwagę, że w
ośrodkach ponadgminnych zanotowano minimalny spadek liczby podmiotów gospodarczych, jednak
jest on efektem prawdopodobnego „urealnienia” liczby podmiotów gospodarczych w miastach Hel i
Władysławowo, co wynika ze wspomnianej wcześniej struktury tych podmiotów, w której
dominująca pozycję zajmują podmioty sekcji hotele i restaurację.
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Wykres II.28. Dynamika zmian liczby podmiotów gospodarczych wg hierarchii ośrodków oraz Funkcjonalnych Obszarów
Miejskich wg PZPWP (delimitacja indykatywna) w latach 2005–2008.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS.

55

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2010

4.4. Mieszkalnictwo
Lata 2005 – 2008 stanowiły okres szczególnie intensywnego rozwoju budownictwa
mieszkaniowego. Porównując dane na koniec 2004 i 2008 roku należy stwierdzić wzrost zasobów
mieszkaniowych z 712.365 do 752.351 mieszkań, co oznacza, że przybyło ich 39.986, zaś dynamika
wzrostu łącznych wielkości charakterystycznych w dziedzinie mieszkalnictwa dla całego województwa
wyniosła: dla liczby mieszkań 104,53, dla powierzchni użytkowej 105,99. W skali całego województwa
poprawiły się wszystkie wskaźniki opisujące jakość zamieszkania:
→ liczby osób przypadających na mieszkanie: z 3,07 w 2005 roku do 2,95 w 2008,
→ liczby izb przypadających na osobę: z 1,21 w 2005 roku do 1,26 w 2008,
→ powierzchni użytkowej mieszkań przypadających na osobę: z 22,02 m²/os. w 2005 roku do
23,39 m²/os. w 2008.

182 699

Z punktu widzenia analizy procesów przekształceń struktury przestrzennej istotne jest jak te
wielkości rozkładały się na terenie całego województwa.
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Wykres II.29. Dynamika wzrostu liczby mieszkań w powiatach województwa pomorskiego w latach 2005-2008.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS.

Wykres II.29. przedstawia dynamikę wzrostu liczby mieszkań w latach 2005-2008 w
powiatach województwa, spośród których największą dynamiką wzrostu odnotowano w powiecie
gdańskim (112,40), a najmniejszą w powiecie sztumskim (101,18). Podobnie rozkładają się przyrosty
powierzchni użytkowej mieszkań. W powiecie gdańskim wartość wskaźnika wyniosła 14,95%, zaś w
powicie sztumskim 102,49, przy czym w grupie o najniższej dynamice znalazł się także Słupsk 102,26 i
powiat człuchowski 102,40.
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Wykres II.30. Dynamika wzrostu łącznej powierzchni użytkowej mieszkań w powiatach województwa pomorskiego w latach
2005-2008.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS.

Ponieważ przyrost wyżej omówionych wartości wynika zarówno z czynników
demograficznych (migracji i przyrostu naturalnego), modelu gospodarstwa domowego (liczebności
rodziny), jak również z dążenia mieszkańców do poprawy indywidualnych standardów życia, stąd
istotne są wskaźniki charakteryzujące jakość zamieszkania.
Widać z nich, że obszary wykazujące duży wzrost mieszkań niekoniecznie wykazują
podnoszenia standardów zamieszkania. Na szeregu obszarów, szczególnie w otoczeniu Trójmiasta
oraz na wsi kaszubskiej widać równoczesny przyrost zasobów mieszkaniowych i obniżenie się
wskaźników jakości zamieszkania. Ale są to też obszary największych dynamiki wzrostu zaludnienia. Z
kolei w miastach, w szczególności w Trójmieście spadek ludności nie zahamował rozwoju zasobów
mieszkaniowych, co wpłynęło na istotne podniesienie standardów zamieszkania. Jedynie w miastach
otaczających Trójmiasto, wszystkie wielkości rosną: zaludnienie, zasoby mieszkaniowe i jakość życia.
Dynamika wzrostu wskaźnika powierzchni na 1 mieszkańca najwyższa była znowu w Krynicy
Morskiej (121,3), a najniższa, wykazująca nawet regres w Sierakowicach (96.88). Krynica Morska na
także najwyższe wskaźniki w powierzchni użytkowej mieszkania na osobę (61,28 m²/os). Podobne do
Krynicy Morskiej wyniki notują inne gminy nadmorskie, a także w mniejszym stopniu gminy
turystyczne na pojezierzach, co wiąże się z budową dużych domów, w której część pomieszczeń
przeznaczona jest na kwatery turystyczne. Na przeciwnym krańcu skali jest Gardeja z 17,19 m²/os.
W roku 2008 w strukturze rozmieszczenia mieszkań dominowały miasta, w których
znajdowało się 73,9% ogółu mieszkań i wartość ta w stosunku do roku 2005 wzrosła o 0,1%.
Dynamika przyrostu liczby mieszkań w miastach była 3-4 krotnie większa niż na obszarach wiejskich.
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Wykres II.31. Liczba nowo oddawanych mieszkań w miastach i na obszarach wiejskich województwa pomorskiego
w latach 2005-2008.
Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowań US w Gdańsku.

Dysproporcje między miastem a wsią występują również w przypadku stopnia zaludnienia mieszkań
(liczby osób na 1 mieszkanie). Mieszkania wiejskie są bardziej zaludnione niż mieszkania miejskie,
przy czym gdy w roku 2005 na 1 mieszkanie w miastach przypadało przeciętnie 2,79 osoby, zaś na wsi
– 3,81, to już w roku 2008 wskaźniki te wyniosły odpowiednio 2,65 i 3,79. Wiązać to należy z dużą
liczbą nowo oddawanych mieszkań, ale także z wzrostem przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkań, która w miastach w latach 2005 – 2008 wzrosła o 0,9 m², zaś na wsi o 2 m².
Z roku na rok w okresie 2005 – 2008 rosła powierzchnia gruntów, które gminy przekazały inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe. I tak w roku 2005 ponad 121,2 ha (w tym pod budownictwo jednorodzinne – 96,4 ha), w 2006 roku 158,4 ha (w tym pod budownictwo jednorodzinne – 121,4
ha), w 2007 roku 181,7 ha (w tym pod budownictwo jednorodzinne – 132,9 ha) i w roku 2008 ponad
199,8 ha (w tym pod budownictwo jednorodzinne – 154,5 ha).
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5. Infrastruktura społeczna
Poziom wyposażenia województwa pomorskiego w instytucje i urządzenia infrastruktury
społecznej nadal jest mocno zróżnicowany, głównie ze względu na koncentrację placówek przede
wszystkim w Trójmieście oraz w miastach o charakterze regionalnym, w tym przede wszystkim
Słupsku. Natomiast ośrodki mniejsze i obszary wiejskie posiadają podstawową infrastrukturę lokalną,
która w wielu miejscach bądź jest niewystarczająca, bądź jej stan nie pozwala na prawidłową obsługę.

5.1. Infrastruktura edukacji i szkolnictwa wyższego
Realizacja prawa do nauki wymaga stałego rozwoju infrastruktury społecznej w zakresie
edukacji na wszystkich poziomach. Dostępność oświaty oraz jej usług zależy przede wszystkim od
bazy infrastrukturalnej szkolnictwa. Pierwszym i coraz częściej najważniejszym czynnikiem
wpływającym na efektywność kształcenia w wieku szkolnym jest realizacja możliwości wychowania
przedszkolnego. W województwie pomorskim w latach 2005-2008 wskaźnik objęcia wychowaniem
przedszkolnym wzrósł z poziomu 36,6% do 43,0% (w Polsce 59,4%). Wskaźnik ten jest jednak bardzo
zróżnicowany przestrzennie od 19,1% w powiecie puckim do 75,2% w Słupsku. Jednocześnie należy
zauważyć także pozytywna tendencje związaną ze wzrostem liczby przedszkoli w regionie – w roku
2008 było ich 421, przy czym były gminy, w których tego typu infrastruktury brak: Chojnice (gm.),
Kępice (m. i gm.), Malbork (gm.), Skórcz (gm.), Ustka (gm.), Czarna Dąbrówka, Kobylnica, Konarzyny,
Kosakowo, Lichnowy, Linia, Morzeszczyn, Osiek, Parchowo, Przywidz, Stary Targ, Suchy Dąb i Trzebielino.
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Wykres II.32. Odsetek ludności w wieku 3-6 lat objętej wychowaniem przedszkolnym
w powiatach województwa pomorskiego w latach 2005-2008.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS.

Rok szkolny 2007/2008 był kolejnym rokiem, w którym odnotowano spadek liczby dzieci
rozpoczynających edukację w szkołach podstawowych. Liczba uczniów w wieku 7–12 lat, czyli w
nominalnym wieku sześcioklasowej szkoły podstawowej, zmniejszyła się o 6,1 tys. (tj. o 4,0%) i wynosiła
146 tys. Podobną sytuację dało się zauważyć w gimnazjach, w którym liczba uczniów w wieku 13–15 lat
zmniejszyła się o 4,2 tys. (tj. o 4,7%) i wynosiła 86,6 tys. Na terenie wszystkich gmin województwa
pomorskiego działało łącznie 710 szkół podstawowych i 402 gimnazja. W latach 2005-2008 prowadzonych
było szereg inwestycji modernizacyjnych w obiektach szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego.
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Jednocześnie w dalszym ciągu wzrasta poziom komputeryzacji szkół. W roku szkolnym 227/2008
wyniósł on w przypadku szkół podstawowych 93,7%, w gimnazjach utrzymywała się na niezmiennym
poziomie 81,5%. W większości gmin wiejskich na 1 pomieszczenie do nauczania w szkołach
podstawowych przypada mniej niż 18 uczniów, jednocześnie w 51 gminach wartości te są znacznie
większe, co oznacza w nich znacznie gorsze warunki nauczania. W przypadku szkół gimnazjalnych warunki
nauczania są znacznie gorsze – średnia liczba uczniów na pomieszczenie szkolne wynosi 23,1 – przy czym
w 50 gminach wartości te są znacznie większe, a w przypadku 12 gmin gimnazja nie posiadają własnej
bazy dydaktycznej, korzystając z zaplecza szkół podstawowych.
Dostępność usług edukacyjnych w województwie pomorskim, głównie na poziomie szkolnictwa
średniego wykazuje przestrzenne zróżnicowanie w układzie miasto – wieś. W regionie w roku
szkolnym 2007/2008 funkcjonowały 142 licea ogólnokształcące, do których uczęszczało 39,3 tys.
uczniów. W 3 miastach: Kępicach, Krynicy Morskiej oraz w Debrznie nie było liceów. 112 liceów
ogólnokształcących jest wyposażonych w pracownie komputerowe, zaś 79 posiada sale gimnastyczne –
sytuacja się stale poprawia. Największe braki w dostępie do sal gimnastycznych w roku szkolnym
2007/2008 zauważalne były w gminach: Gdańsku – 14, Bytowie – 2, Miastku – 1, Chojnicach – 4,
Człuchowie – 1, Czarnym – 1, Lęborku – 3, Kępicach – 1, Kartuzach – 3, Sierakowicach – 1,
Kościerzynie – 3, Kwidzynie – 2, Malborku – 2, Pucku – 1, Władysławowie – 1, Helu – 1, Starogardzie
Gdańskim miasto – 2, Skórczu – 1, Skarszewach – 1 i Czarnej Wodzie – 1.
W roku akademickim 2004/2005 funkcjonowało w województwie 28 uczelni wyższych co
oznacza, że w latach 2005-2008 w województwie nie zmieniła się liczba uczelni wyższych przy czym
wzrosła liczba studentów ze 100 tys. w roku 2005 do prawie 105 tys. w roku 2008.
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Wykres II.33. Udział liczby studentów w liczbie studentów ogółem wg podregionów w województwie pomorskim w latach
2005–2008.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS.

Istotnym dylematem polityki rozwoju potencjału akademickiego i naukowego w
województwie jest pytanie: czy proces koncentracji przejawiający się w koncentracji potencjału w
Trójmieście (21 uczelni i 89,5% liczby ogółu studentów w województwie) powinien postępować czy
należy dążyć do jego dekoncentracji. Jest to więc dylemat dotyczący w istocie wyboru między
dostępnością do wiedzy, a jakością badań i efektywnością procesów dydaktycznych. Przyjmując
założenie, że nauka staje się podstawowym czynnikiem rozwoju nowoczesnej gospodarki – tzw.
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gospodarki opartej na wiedzy oraz mając na uwadze przyjętą w Planie politykę dotyczącą
szczególnego wspomagania regionalnych ośrodków osadniczych I rzędu (Słupsk, Chojnice – Człuchów
i Kwidzyn), należy rozwijać funkcje akademickie oraz badawcze w tych ośrodkach, przy jednoczesnym
wzmacnianiu rangi ośrodka Trójmiejskiego, jako najważniejszego centrum akademicko-naukowego w
Polsce Północnej.
Oferta szkół wyższych stale się rozszerza, wychodząc naprzeciw pojawiającym się potrzebom
rynku. W tym zakresie szczególne znaczenie maja poprawiające się warunki lokalowe poszczególnych
uczelni oraz specjalne programy stypendialne finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Niebagatelne znacznie w kontekście kształtowania podstaw do tworzenia konkurencyjnej i
nowoczesnej gospodarki ma tworzenie tzw. kierunków zamawianych w zakresie nauk przyrodniczych
i ścisłych.

5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia
W zakresie opieki zdrowotnej w województwie w 2008 r. funkcjonowało 37 szpitali ogólnych (25
publicznych oraz 12 niepublicznych), co oznacza brak zmian ilościowych w latach 2005-2008, a jednie
przekształcenia własnościowe szpitali w zakresie wzrostu o 3 szpitali niepublicznych i taki sam spadek
liczby szpitali niepublicznych. W każdym powiecie (poza gdańskim i słupskim) jest zlokalizowany szpital,
przy czym największa koncentracja placówek lecznictwa stacjonarnego występuje w miastach na prawach
powiatu, w szczególności w Gdańsku i Gdyni.
W latach 2005-2008 wzrosła z 8.552 do 8.719 liczba łóżek w szpitalach województwa, przy
czym wiązać je należy przede wszystkim z uruchamianiem kolejnych oddziałów w budowanym
szpitalu w Słupsku oraz modernizacjami poszczególnych szpitali, w tym uruchamianie nowych
oddziałów.
80
liczba łóżek na 10.000 mieszkańców

70
60
50
40
30
20
10

gd
ań
sk
k
no art i
w us
od ki
w
or
sk
i
w
ej p uc
he ki
ro
w
by sk i
to
w
ch sk i
o
cz j n
łu ick
ch i
ow
lę s ki
bo
rs
k
s łu i
ps
m
k
.S i
łu
p
k o sk
śc
kw iers
id ki
zy
m ńsk
i
a
s t l bor
ar
s
og ki
ar
d
tc zki
ze
w
sz s ki
tu
m msk
.G i
da
m ńs
.G k
dy
m nia
.S
op
ot

0

2005

2008

Wykres II.34. Liczba łóżek w szpitalach na 10 tys. ludności w powiatach województwa pomorskiego
w latach 2005-2008.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS.

Pod względem dostępności do szpitali liczonej liczbą łóżek na 10.000 mieszkańców sytuacja w
latach 2005-2008 w dalszym ciągu występuje znaczne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi
powiatami. W Słupsku, Gdańsku, Sopocie, powiecie sztumskim oraz kościerskim na 10.000
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mieszkańców przypada ponad 55 łóżek (w Polsce 45,9%), zaś w powiatach kartuskim, puckim,
tczewskim, starogardzkim nie przekracza 25 łóżek. Uległ także skróceniu czas pobytu pacjenta, przy
jednoczesnym wzroście liczby hospitalizowanych osób. Mieszkańcy powiatów gdańskiego i słupskiego
mają zapewniony dostęp do szpitali w Gdańsku i w Słupsku.
Na ambulatoryjną opiekę zdrowotną w województwie pomorskim w 2008 r. składało się 664
zakładów opieki zdrowotnej, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2005 o 165 zakładów. Na 1
ambulatoryjny zakład opieki zdrowotnej w regionie przypada 4406 mieszkańców.

liczba osób na 1 zakład ambulatoryjny
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Wykres II.35. Liczba osób na 1 zakład ambulatoryjnej opieki medycznej w powiatach województwa pomorskiego
w latach 2005-2008.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS

Najwięcej zakładów zlokalizowanych jest w Gdańsku (136), przy czym część z nich, z uwagi na
specjalistyczny charakter, ma zasięg wojewódzki. W powiatach Sopot, Słupsk oraz lęborskim i
bytowskim na 1 zakład opieki ambulatoryjnej przypadało mniej niż 2,5 tys. mieszkańców. Natomiast
w powiecie kartuskim wejherowskim, kartuskim oraz w Gdyni na 1 zakład ambulatoryjnej opieki
medycznej przypadało ponad 4 tys. osób.

5.3. Infrastruktura kultury
W województwie pomorskim działa obecnie 9 teatrów i instytucji muzycznych dysponujących
ponad 5,2 tys. miejsc na widowni. Strukturę przestrzenną tych instytucji kultury cechuje wyraźna
koncentracja w Trójmieście, przy ich braku w większości ośrodków powiatowych. Do największych
należą Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Teatr Wybrzeże w Gdańsku,
Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku, Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Opera Leśna
w Sopocie. W latach 2005-2008 choć spadła zarówno liczba miejsc na widowni (o około 300) jak i
liczba przedstawień (z ok. 1900 do ok.1800), to wzrosła frekwencja widzów z poziomu 694 tys. w
2005 roku do 777 tys. w 2008 roku.
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Wykres II.36. Liczba zwiedzających muzea i odziały w powiatach województwa pomorskiego w latach 2005-2008.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS.

W latach 2005-2008 wzrosła w województwie do 57 liczba placówek muzealnych wraz z
oddziałami. W przeciwieństwie do teatrów i instytucji muzycznych struktura przestrzenna tych
obiektów kultury mimo dominacji Trójmiasta cechuje się większą dekoncentracją na rzecz Słupska,
Malborka, Chojnic, Kwidzyna, Wejherowa, Tczewa, Starogardu Gdańskiego, Bytowa, Gniewu, Pelplina
i innych miejscowości. Prezentują one dzieje, kulturę materialną i artystyczną, dawną i współczesną
regionu, a do najważniejszych należą: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, Muzeum Archeologiczne w
Gdańsku, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Muzeum Zamkowe w
Malborku, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Marynarki
Wojennej w Gdyni, Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach
Kiszewskich (gm. Kościerzyna). Ciekawym jest fakt, że muzea cieszyły się niemal dwukrotnie większą
popularnością niż teatry. W 2008 roku odwiedziło je 1.886,7 tys. zwiedzających, co plasowało
województwo na trzecim miejscu za małopolski i mazowieckim.
W latach 2005-2008 spadła liczba bibliotek, co pogorszyło dostęp do księgozbiorów i wyraża
się wzrostem liczby mieszkańców przypadających na 1 bibliotekę – z 4887 do 5056 osób na
bibliotekę. Jednocześnie należy stwierdzić, że zmniejszył się popyt na wypożyczanie książek, liczony
liczbą czytelników na 1000 ludności - z poziomu 166 do 141.
Charakterystyczny, w szczególności na wsi i w małych miastach, jest niski standard substancji
materialnej i wyposażenia większości instytucji kultury (świetlice, biblioteki, domy kultury), choć
zauważalny jest także wzrost nakładów finansowych przeznaczanych na ich remonty i modernizację.
W dalszym ciągu wymagają one remontów, często kapitalnych i nowego wyposażenia. W lepszej
sytuacji są instytucje kultury podległe samorządowi województwa lub resortowi kultury i samorządom
dużych miast. Większość instytucji kultury finansowana lub współfinansowana z budżetu
województwa (np. zamek pokrzyżacki w Bytowie – siedziba Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego czy
Pałac Przebendowskich w Wejherowie – siedziba Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki KaszubskoPomorskiej) zlokalizowana jest w obiektach zabytkowych, stąd duża część prowadzonych inwestycji
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dotyczy prac konserwatorskich i remontowych w tych obiektach. Środki z funduszy strukturalnych,
zwłaszcza z programów rozwoju obszarów wiejskich wpływają pozytywnie na poprawę dostępności do
kultury na obszarach wiejskich, co związane jest z budową i modernizacją, ale także inwestowaniem w
wyposażenie placówek kultury na tych obszarach.

5.4. Infrastruktura sportowa
W zakresie kultury fizycznej i sportu struktura przestrzenna infrastruktury i urządzeń
sportowych jest w miarę równomiernie rozmieszczona na terenie województwa, głownie z uwagi na
jej powiązanie z bazą szkolną. Jednak jej stan w dalszym ciągu jest nie zadawalający. Dysproporcję
występują w zakresie specjalistycznej infrastruktury, która koncentruje się przede wszystkim w
Trójmieście, a dodatkowo w Cetniewie. Zasadniczo należy stwierdzić, że w ciągu lat 2005-2008 w
zakresie specjalistycznej infrastruktury sportowej zaszło wiele zmian, zwłaszcza przez budowę
nowych obiektów na najwyższym poziomie, z których większość zlokalizowana jest w Trójmieście.
Stan bazy sportowej w placówkach edukacyjnych wymaga modernizacji, zwłaszcza dotyczy to
małych miast i obszarów wiejskich, istotnym instrumentem finansowym w tym zakresie jest rządowy
Program „Moje Boisko – Orlik 2012” – związany z budową ogólnodostępnych, bezpłatnych
kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym. W wymiarze lokalnym
inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej mają w wielu wypadkach znaczący wpływ na poprawę
jakości i dostępności usług sportu i rekreacji, szczególnie na obszarach wiejskich.
Corocznie1 środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznacza się na dofinansowanie
inwestycji określonych w wojewódzkich wieloletnich programach rozwoju bazy sportowej,
uchwalanych przez sejmiki województwa. W latach 2005-2008 samorząd województwa realizował
dwa takie programy. Programu rozwoju bazy sportowej województwa pomorskiego na lata 2003 –
20062 oraz drugi Program rozwoju bazy sportowej województwa pomorskiego na lata 2007–20103.
Programy preferowały obiekty sportowe:
–

hale sportowe i sale gimnastyczne na terenach gmin, które jeszcze nie posiadały tego typu
obiektów,

–

kryte pływalnie o wymiarach niecki nie mniejszej niż 25,0 x 12,5 m i głębokości 1,2–1,8 m na
terenach tych powiatów, które nie posiadają tego typu obiektów lub w miastach, gdzie basen
przypada na więcej niż 50 tysięcy mieszkańców,

–

stadiony i boiska piłkarskie w celu ich dostosowania do wymogów licencyjnych PZPN,

–
–

terenowe urządzenia sportowe,
obiekty sportowe spełniające wymogi organizacji najważniejszych imprez sportowych.

Dzięki inwestycjom ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej poprawiono dostęp uczniów do
obiektów i urządzeń sportowych związanych ze szkołami, ale także niepowiązanych ze szkolna
infrastruktura sportową. W dalszym ciągu szereg szkól nie posiada lub posiada złej jakości szkolne
obiekty sportowe.

1

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej.
2
przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 88/VII/03 z dnia 14 kwietnia 2003 roku, trzykrotnie zmieniany uchwałami nr
302/XXII/04 z dnia 15 kwietnia 2004 roku, nr 563/XXXIII/05 z 11 kwietnia 2005r oraz nr 592/XXXV/05 z dnia 18 lipca 2005r.
3
przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 96/VIII/07 z dnia 23 kwietnia 2007 roku trzykrotnie zmieniany uchwałami nr
356/XXI/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku, nr 811/XXXIV/09 z dnia 27 kwietnia 2009, nr 1171/XLVIII/10 z dnia 31 maja 2010 roku.
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6. Infrastruktura transportowa
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 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 nie nadążające 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 2005–2008 w
funkcjonowaniu i zagospodarowaniu infrastruktury transportu drogowego, kolejowego, lotniczego,
morskiego, wodnego śródlądowego w województwie pomorskim.
Struktura sieci transportowej
Sieć transportową województwa tworzą:
−

19879,7 km dróg samochodowych, w tym 901,6 km krajowych;

−

1442,7 km linii kolejowych, w tym 690 km linii magistralnych i pierwszorzędnych;

−

322,1 km dróg wodnych żeglownych;

−

41 portów i przystani morskich, w tym 2 znaczenia państwowego, 9 małych portów i 30 przystani
morskich 2;

−

7 lotnisk, w tym jeden port lotniczy.
W okresie 2005–2008 zaszły istotne zmiany w hierarchizacji sieci drogowej województwa pod
względem funkcjonalno-technicznym. Zrealizowana została autostrada, jednak 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 2005, to problem ten
w skali województwa nadal pozostaje nierozwiązany. Przekazana samorządowi województwa rola
organizatora przewozów regionalnych przyczyniła się w okresie 2005–2008 do ponownego
uruchomienia kilku regionalnych połączeń kolejowych.

W lotniczym ruchu pasażerskim i towarowym obserwuje się wyraźny 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
1
2

Według ustaleń II Paneuropejskiej Konferencji Transportowej na Krecie w marcu 1994 r.
Studium rozwoju strategicznego małych portów i przystani morskich w województwie pomorskim, grudzień 2009.
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pasażerskiego w Gdańsku, ale także potrzebę pilnej rozbudowy lotniska i podjęcie działań w kierunku
przystosowania lotnika na Oksywiu do celów cywilnych.
W obu portach morskich w Gdańsku i w Gdyni w dalszym ciągu rozbudowywane były
terminale i specjalistyczne bazy przeładunkowe (np. DCT Gdański). W celu usprawniania powiązań
portów z siecią dróg krajowych i międzynarodowych prowadzone były drogowe prace inwestycyjne (Trasa
Kwiatkowskiego w Gdyni, Trasa Sucharskiego w Gdańsku). Natomiast widoczny był brak jakościowych
zmian infrastruktury transportu wodnego, lecz prace inwestycyjne w tym zakresie się dopiero
rozpoczynają.

6.1 Infrastruktura drogowa
Struktura sieci drogowej
W okresie 2005 – 2008 nastąpiły istotne w porównaniu z latami poprzednimi zmiany w
strukturze sieci drogowej, a mianowicie:
 ogólnie nieznacznie wzrosła łączna długość dróg publicznych (1,5 km, 0,01%),
 wzrosła długość dróg krajowych i gminnych, natomiast zmniejszyła się długość w pozostałych
kategoriach dróg,
 wzrosła długość dróg ruchu szybkiego; zbudowano ponad 80 km autostrady A1, w tym
odcinek Rusocin (gm.Pruszcz Gdański) - Swarożyn (gm.Tczew) - 24 km3 i odcinek Swarożyn –
Nowe Marzy (gm.Dragacz) - 64 km4.
W odniesieniu do dróg o nawierzchni twardej (po odliczeniu dróg gruntowych) zauważalny jest duży
przyrost dróg gminnych (Tabela 6).
Tabela 6. Zmiany długości (w km) i struktury funkcjonalnej dróg publicznych w województwie pomorskim.
Kategoria
drogi

2005

2008

krajowe

833,9

wojewódzkie

Zmiana

Udział w sieci [%]
2005
2008

w km

w%

901,6

67,7

8,12

4,2

4,5

1 817,4

1 817,2

-0,2

-0,01

9,1

9,1

powiatowe

6 386,8

6048,4

-338,4

-5,30

32,1

30,4

gminne

10 840,10

11112,5

272,4

2,51

54,5

55,9

SUMA

19 878,2

19 879,7

1,5

0,01

100,0

100,0

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS
Tabela 7. Zmiany struktury funkcjonalnej dróg publicznych o nawierzchni twardej w województwie pomorskim.
Kategoria
drogi

2005

2008

krajowe

833,9

wojewódzkie

Zmiana

Udział w sieci [%]
2005
2008

w km

w%

901,6

67,7

8,1

7,2

7,6

1 817,4

1 817,2

-0,2

0,0

15,7

15,4

powiatowe

5 605,3

5 378,5

-226,8

-4,0

48,4

45,5

gminne

3 325,2

3 728,4

403,2

12,1

28,7

31,5

SUMA

11 581,8

11 825,7

243,9

16,2

100,0

100,0

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

Rodzaj nawierzchni drogowych
W roku 2008 na 59,5% długości dróg publicznych posiadało nawierzchnię twardą, przy czym
wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie, natomiast 88,9% dróg powiatowych i 33,5% dróg gminnych.

3
4

oddany 22.12.2007.
oddany 17.10.2008.
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W okresie 2005 – 2008 łączna długość dróg o nawierzchni utwardzonej wzrosła o prawie 3%. Na
uwagę zasługuje fakt istotnego przyrostu długości dróg gminnych (12%) o nawierzchni twardej
ulepszonej (bitumicznej, betonowej), dotychczas charakteryzujących się najniższą jakością
techniczną. Przy czym zmiana ta jest różna w poszczególnych powiatach. Największy postęp w
utwardzaniu dróg gminnych zanotowano w powiecie malborskim, najmniejszy w miastach Gdańsk i
Sopot. W tych ostatnich, wynika to między innymi z kwalifikowania nowych dróg w obszarach
mieszkaniowych jako drogi wewnętrzne.
Tabela 8. Zmiana rodzaju nawierzchni dróg publicznych.
Rodzaj nawierzchni

2005

2008

Zmiana
w km

w%

drogi publiczne o twardej nawierzchni

11 581,8

11 825,7

243,90

2,1

miejskie

2 508,6

2 714,9

206,30

8,2

zamiejskie

9 073,2

9 110,8

37,60

0,4

w tym o nawierzchni twardej ulepszonej

10 664,6

10 915,7

251,10

2,4

miejskie

2 426,6

2 656,9

230,30

9,5

zamiejskie

8 238,0

8 258,8

20,80

0,3

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS.
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Wykres II.37. Przyrost długości dróg gminnych o nawierzchni twardej ulepszonej w powiatach.
Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS.

Ruch drogowy
W latach 2005 – 2008 prawie o 30% wzrosła liczba samochodów osobowych, co spowodowało dalszy
wzrost natężeń ruchu w sieci dróg publicznych. Przyrost ruchu na poszczególnych drogach wahał się
w granicach od 15 do 35% w zależności od poziomu natężenia i kategorii drogi. W korytarzu
transportowym nadwiślańskim (Trójmiasto – południe Polski) nastąpiły zmiany spowodowano
oddaniem do użytkowania autostrady A1. Najbardziej istotną zmianą był znaczny spadek natężenia
ruchu na DK nr 1 (obecnie nr 91) i stosunkowo niewielki wzrost na DK nr 20 (Tabela 9).
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Tabela 9. Przyrost liczby samochodów w latach 2005-2008 w województwie pomorskim.
2005

2008

samochody osobowe

[szt.]
733 582

[szt.]
941108

samochody ciężarowe

142 325

151027

Wyszczególnienie

zmiana
%
28,3
6,1

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS.
Tabela 10. Zmiany średniorocznych dobowych natężeń ruchu na wybranych drogach krajowych.

Numer drogi / miejsce
pomiaru
DK nr 1 (91) - Miłobądzu

2005

2008

17358

9561

zmiana
w pojazdach

w%

-7797

- 45%

DK nr 6 - Kębłowie

11940

14707

2767

23%

DK nr 7 - Kazimierzowie

14314

16831

2517

18%

DK nr 20 - Miszewie

13439

14940

1501

11%

Źródło: Na podstawie Wyniki automatycznych pomiarów ruchu przeprowadzonych w 2005 oraz 2008 roku (GDDKiA).

W okresie 2005 - 2008 nastąpił kilkuprocentowy wzrost wypadków drogowych, natomiast
liczba ofiar śmiertelnych pozostała prawie na tym samym poziomie. Wskazuje to na mniejszą
dynamikę wzrostu liczby wypadków niż dynamika wzrostu natężeń ruchu oraz zmniejszenie się
wskaźnika ciężkości wypadków (śmiertelności wypadków), co jest wynikiem stosowania środków
bezpieczeństwa na drodze i w pojazdach.
Według ocen prowadzonych metodyką EuroRap 5 na drogach krajowych w województwie
pomorskim bardzo duże i duże ryzyko występuje na prawie 80% dróg krajowych, ale wskaźnik ten jest
jednym z trzech najlepszych w Polsce.
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Wykres II.38. Zmiana liczby wypadków i ofiar wypadków drogowych w województwie pomorskim w latach 2005-2008.
Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS.

W okresie 2005 - 2008 koszty społeczne i gospodarcze będące skutkiem zdarzeń drogowych
wzrosły o ok. 254,5 mln zł (co stanowi wzrost kosztów o prawie 14% w stosunku do roku 2005).

5

Atlas www.eurorap.pl

68

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2010

2200
2100
2078,7

mln zł

2000
1961,6

1900
1800

1824,2

1700

1735,5

1600
1500
2005

2006
2007
koszty zdarzeń drogowych (mln zł)

2008

Wykres II.39. Koszt zdarzeń drogowych w latach 2005- 2008.
Źródło: Raport BRD 2008

6.2 Infrastruktura kolejowa
Linie kolejowe6 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.
Struktura sieci kolejowej
W okresie 2005 – 2008 łączna długość linii kolejowych zmniejszyła się o ponad 9,2%, przy
czym (Tabela 12):
 w kategoriach linii zwiększyła się długość linii pierwszorzędnych o prawie 15,9%, zaś w
pozostałych kategoriach zmniejszyła się,
 zwiększyła się długość czynnych linii kolejowych obsługujących przewozy osobowe i
towarowe o ponad 5,9%, co wskazuje na odwrócenie tendencji sukcesywnego zawieszania
przewozów na określonych odcinkach,
 o ponad 9 km wzrosła długość linii zelektryfikowanych.
Tabela 11. Zmiana struktury sieci kolejowej w województwie pomorskim w latach 2005-2008.
zmiana

Rodzaje przewozów

2005

2008

ruch osobowy i towarowy

1008,00

1067,54

59,54

5,91%

ruch towarowy

281,00

217,19

-63,81

-22,71%

zawieszenie

299,00

157,99

-141,02

-47,16%

RAZEM

1588,00

1442,72

w km

w%

Źródło: Na podstawie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Tabela 12. Długość linii kolejowych wg rodzajów dokonywanych przewozów w województwie pomorskim
w latach 2005-2008.
zmiana
Kategoria linii
2005
2008
w km
w%
Magistralne

177,60

110,56

-67,04

-37,75%

Pierwszorzędne

500,50

579,89

79,39

15,86%

6

Bogdaniuk B., Massel A., Stan infrastruktury kolejowej i jej wykorzystanie, Katedra Inżynierii Kolejowej, Wydział Inżynierii Lądowej i
Środowiska, Politechnika Gdańska 2005.
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Drugorzędne

488,90

377,94

-110,96

-22,70%

Znaczenia miejscowego

422,00

374,32

-47,68

-11,30%

1589,00

1442,71

-146,29

-9,21%

RAZEM

Źródło: Na podstawie Źródło: Na podstawie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Stan techniczny sieci kolejowej
Z punktu widzenia użytkowników sieci kolejowej, syntetyczna informacja o stanie
technicznym tkwi w dopuszczalnej prędkości poruszania się pociągów. Udział linii o prędkości równej
i większej niż 100 km/h jest nieduży i wynosi około 1/3 całkowitej długości linii. W okresie 2005 –
2008 nastąpił kilkuprocentowy przyrost długości linii o prędkości 120 km/h, jednocześnie wzrósł do
17% udział linii o prędkości 20km/h. (Wykres II.40.)
25%

20%

15%

10%

5%

0%
120

100

90

80

70
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60
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40
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Wykres II.40. Histogram udziału długości linii kolejowych o dopuszczalnych prędkościach w latach 2005 i 2008.
Źródło: Na podstawie Źródło: Na podstawie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Pod względem stanu technicznego linii kolejowych o znaczeniu państwowym zdecydowaną
większość stanowią linie kolejowe o dobrym stanie technicznym. Zły stan techniczny, z uwagi na który
w wielu przypadkach linie kolejowe zostają zamknięte lub zmniejszone zostają prędkości
konstrukcyjne pociągów stanowi 15% długości ogółu torów kolejowych.

47%

32%

0%
bardzo dobry

dobry

6%

15%
dostateczny

zły

w trakcie przebudowy

Wykres.II.41. Stan techniczny linii kolejowych o znaczeniu państwowym na terenie województwa pomorskiego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK S.A.
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Ruch i przewozy kolejowe
Z uwagi na złą kondycję techniczną linii kolejowych lub prowadzone roboty torowe w latach
2005 – 2008 nastąpiło wydłużenie czasu przejazdu zarówno w powiązaniach regionalnych jak i
międzyregionalnych. W szczególności wydłużył się czas podróży z Gdańska do Warszawy i Poznania,
jak i wszystkich miast wojewódzkich południowej Polski (średnio o 1,5 godziny). Jednocześnie z
wyjątkiem Krakowa, Łodzi i Olsztyna, do pozostałych miast wojewódzkich zwiększyła się liczba stałych
połączeń bezpośrednich (Tabela 13).
W przewozach regionalnych i aglomeracyjnych, znacznie spadła liczba pasażerów
obsługiwanych przez PKP Przewozy Regionalne, a nieco wzrosła obsługiwanych przez SKM.
Tabela 13. Zmiany czasu przejazdu i liczby pociągów na wybranych połączeniach międzyregionalnych.
Miasto
Szczecin

odległość w
km
374

liczba stałych połączeń
bezpośrednich

średni czas przejazdu
2005

2008

zmiana

2005

2008

zmiana

05:18

5:28

+0:10

3

4

1

Warszawa

329

03:53

4:34

+0:41

10

11

1

Poznań

313

03:45

4:38

+0:53

6

7

1

Bydgoszcz

160

01:42

2:12

+0:30

11

14

3

Toruń

211

02:57

3:20

+0:23

4

6

2

Olsztyn

179

02:41

2:37

- 0:04

6

5

-1

Wrocław

478

05:40

7:19

+1:39

3

3

0

Lublin

494

06:04

7:34

+1:30

0

2

2

Łódź

389

05:27

5:56

+0:29

4

3

-1

Kraków

621

08:50

10:42

+1:52

5

3

-2

Białystok

450

06:59

7:18

+0:19

2

3

1

Katowice

627

06:45

8:37

+1:52

3

3

0

Kielce

547

1

0

07:04
8:33
+1:29
1
Źródło: Na podstawie rozkładów jazdy PKP.

Liczba gmin przez które przebiegały czynne linie kolejowe w roku 2005 i 2008 była taka sama (69 na
123 gminy). Przy istniejących stacjach i przystankach kolejowych nie odnotowano ani jednego
przypadku urządzenia parkingów w systemie „Park nad Ride”.

6.3 Infrastruktura transportu morskiego
W latach 2005 – 2008 w województwie pomorskim funkcjonowało 11 portów morskich: 2
duże o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: Gdańsk, Gdynia oraz 9 małych Ustka,
Władysławowo, Rowy, Łeba, Jastarnia, Hel, Puck, Kąty Rybackie oraz Krynica Morska. Ponadto na
terenie województwa pomorskiego znajduje się 25 przystani morskich 7.
Z uwagi na położenie portów i przystani morskich w czterech podstawowych obszarach
funkcjonalno - przestrzennych wybrzeża, można je sklasyfikować na:
Porty i przystanie otwartego morza (zlokalizowane od Ustki do Władysławowa): składają się
na nią porty i przystanie położone nad otwartym morzem. Na szczególną uwagę zasługują tutaj porty
w Ustce, Rowach, Łebie i Władysławowie. W ośrodkach tych charakterystyczny jest wysoki stopień
rozwoju infrastruktury, co związane jest z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków
nawigacyjnych dla stacjonujących tam jednostek, a także z przeciwdziałaniem zjawisku przesuwania
się w kierunku wschodnim potoku rumowiska wzdłuż brzegowego. Są to jednocześnie jedne z
7

Na podstawie Studium Rozwoju strategicznego małych portów i przystani morskich w województwie pomorskim, DRG, UMWP 2010.
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największych obszarowo małych portów województwa. W przypadku tej grupy portów i przystani,
istotny jest także niski potencjał gospodarczy regionalnego zaplecza portowego przy jednocześnie
wysokim potencjale turystycznym terenów portowych (m.in. parki narodowe, obszary chronione,
uzdrowiska). Wskazaną grupę portów uzupełniają plażowe przystanie łodzi rybackich (w praktyce
jednak jedynym funkcjonującym ośrodkiem tego typu jest przystań w Dębkach).
Porty i przystanie Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej: stanowią ośrodki położone na
Półwyspie Helskim i w Zatoce Puckiej (m.in. Jastarnia, Kuźnica, Hel, Puck). Obszar ten posiada
szczególne znaczenie dla aktywności turystycznej (sporty wodne), a porty i przystanie są jednocześnie
miejscem stacjonowania floty rybackiej. Szczególnie istotne jest w tym wypadku, także położenie
geograficzne oraz związane z tym problemy z dostępnością do portów od strony lądu (pomijając port
w Pucku).
Porty i przystanie morskie Trójmiasta: do tej grupy zaliczyć należy w pierwszej kolejności
Port Gdański i Port Gdynia zlokalizowane na przecięciu głównych europejskich szlaków
transportowych. W obu portach działają specjalistyczne bazy przeładunkowe wyposażone w wydajne
i nowoczesne urządzenia. Zarówno zarządy obu portów jak i funkcjonujące na ich terenie
przedsiębiorstwa, w tym z udziałem kapitału zagranicznego w ciągu ostatnich lata zainwestowały w
rozwój nabrzeży i portowej infrastruktury specjalistycznej np. DCT Gdańsk. Do istotnych działań
inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2005-2008 współfinansowanych przez porty należą drogi
dojazdowe przede wszystkim na terenie Gdyni, poprawiające znacznym stopniu możliwości
dostępności drogowej do portów i przenoszące tranzyt poza tereny śródmiejskie. Wśród przystani
Trójmiasta, dla których sąsiedztwo portów w Gdańsku i Gdyni powoduje brak znaczenia
przeładunkowego, dominującą funkcja jest turystyczna (mariny jachtowe, bliskość lokalnych atrakcji
turystycznych), jak również ograniczona funkcja rybacka.
Porty i przystanie Mierzei Wiślanej: wśród nich można wyróżnić plażowe przystanie łodziowe
położone nad otwartym morzem oraz porty i przystanie zlokalizowane nad Zalewem Wiślanym, które
posiadają szczególne znaczenie w żegludze wewnętrznej (łącznie z obsługą jednostek żeglugi wodnej
śródlądowej).
Tabela 14. Zmiany liczby i pojemności statków wchodzących do portów morskich w latach 2005-2008.
Wyszczególnienie

2005

udział w %

2008

udział w %

ilość statków

6241

100,00

10419

pojemność w tys. NT

29928

100,00

ilość statków

1487

pojemność w tys. NT

Zmiana
liczba

w%

100,00

4178

66,94

35841

100,00

5913

19,76

23,83

3990

38,30

2503

168,33

14162

47,32

15552

43,39

1390

9,81

ilość statków

3553

56,93

4238

40,68

685

19,28

pojemność w tys. NT

6759

22,58

20097

56,07

13338

197,34

ilość statków

1201

19,24

2191

21,03

990

82,43

pojemność w tys. NT

9007

30,10

192

0,54

-8815

-97,87

ogółem

GDAŃSK

GDYNIA

pozostałe
Źródło: Rocznik statystyczny województwa pomorskiego 2005 oraz 2008.

W portach o podstawowym znaczeniu (Gdańsk, Gdynia) i pozostałych portach nastąpił istotny
wzrost liczby obsłużonych statków, największy w porcie Gdańsk o prawie 170% we stosunku do roku
2005. Pod względem pojemności statków, największy wzrost nastąpił w Gdyni o prawie 200%. W
przypadku pozostałych portów morskich nastąpił wyraźny wzrost liczby obsłużonych statków o ponad
83%, jednocześnie o ponad 97% spadła pojemność statków wchodzących do tych portów.
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Tabela 15. Zmiany liczby i pojemności statków wychodzących z portów morskich w latach 2005-2008.
Wyszczególnienie

2005

udział w %

2008

udział w %

ilość statków

6258

100,00

10390

pojemność w tys. NT

30136

100,00

ilość statków

2674

pojemność w tys. NT

Zmiana
liczba

w%

100,00

4132

66,03

35641

100,00

5505

18,27

42,73

3952

38,04

1278

47,79

14276

47,37

15366

43,11

1090

7,64

ilość statków

3559

56,87

4240

40,81

681

19,13

pojemność w tys. NT

15852

52,60

20181

56,62

4329

27,31

ilość statków

25

0,40

2198

21,15

2173

8692,00

pojemność w tys. NT

8

0,03

94

0,26

86

1075,00

ogółem

GDAŃSK

GDYNIA

pozostałe
Źródło: Rocznik statystyczny województwa pomorskiego 2005 oraz 2008.

Inaczej przedstawiają się zmiany w przeładunkach. Port Gdański i Port Gdynia choć posiadają
wiodącą pozycję w zakresie liczby obsłużonych statków wychodzących (wzrost odpowiednio o 48% i
19%), to jednocześnie pojemność obsługiwanych statków wzrosła stosunkowo niewiele. Pod tym
względem całkowicie odmienna jest sytuacja w portach pozostałych, gdzie pojemność wzrosła
kilkakrotnie.
Największy udział w pasażerskim ruchu krajowym w województwie pomorskim posiadają
porty morskie na Helu (399 899 pasażerów co stanowi ponad 40% ogółu pasażerów portów morskich
województwa pomorskiego), w Gdyni oraz Gdańsku. Natomiast największy udział w przewozach
międzynarodowych posiadają porty morskie w Gdyni (175 133 pasażerów, co stanowi 31% ogółu
pasażerów) oraz Gdańsku (383 292 pasażerów, co stanowi 68% ogółu pasażerów).

6.4. Infrastruktura transportu śródlądowego
Przez obszar województwa pomorskiego przebiegają dwie międzynarodowe drogi wodne8:
−

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:
−

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.

8
Europejska Konwencja AGN – Europejskie Porozumienie nt. wielkich dróg żeglownych o międzynarodowym znaczeniu w transporcie
śródlądowym.
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Rys .II.9. Sieć europejskich dróg wodnych w Polsce Północno-zachodniej
Źródło: www.aquadocinter.pl
Tabela 16. Podział śródlądowych dróg wodnych w województwie pomorskim na klasy techniczne.
L.p.

Nazwa śródlądowej drogi wodnej

długość

klasa

1

rzeka Nogat od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu
Wiślanego

62,0

II

2

rzeka Szkarpawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu
Wiślanego

25,4

II

3

rzeka Wisła od ujścia rzeki Łążyny do miejscowości
Tczew

190,5

II

4

rzeka Wisła od miejscowości Tczew do granicy z
morskimi wodami wewnętrznymi

32,7

III

5

rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły w miejscowości
Przegalina do granicy z morskimi wodami
wewnętrznymi

11,5

Vb

Źródło: oprac. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r.
w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. nr 77, poz. 695).

Na całej sieci szlaków wodnych województwa pomorskiego występują:
–

1 porty rzeczne: Malbork;

–

5 zimowisk;

–

6 czynnych śluz: jedna na Szkarpawie, jedna na Martwej Wiśle i cztery na Nogacie;

–

1 stocznia w Tczewie.

Transport wodny śródlądowy w województwie pomorskim nie ma znaczenia dla obsługi
przewozów towarowych w regionie. Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone, jednakże do najważniejszych
należy zły stan techniczny tych dróg wodnych i brak odpowiedniego taboru. W fazie ocen technicznych i
środowiskowych znajduje się projekt budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Wynik tych ocen będzie
przesądzał o realizacji tego projektu i poprawie warunków żeglugi pomiędzy Elblągiem i portami Zalewu
Wiślanego, a wodami Zatoki Gdańskiej.

6.5. Infrastruktura lotnicza
Najważniejszym obiektem lotniskowym województwa pomorskiego jest Port Lotniczy
im.L.Wałęsy w Gdańsku, który może obsługiwać każdy typ aktywności lotniczej. Liczba operacji
lotniczych wykonanych na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku w okresie 2005- 2008 systematycznie
rosła osiągając w 2008 r. wartość 31 044. Znaczna część operacji startów i lądowań wykonywana jest
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przez loty na relacjach zagranicznych (64% ogółu operacji w 2008 r.) oraz w mniejszej części przez loty
krajowe (32% ogółu operacji w 2008 r.)9
35 000

liczba operacji lotniczych

30 000

25 000
20 000
15 000
10 000

5 000

0
2005

2006
loty krajowe

loty zagraniczne

2007

2008

loty niekomercyjne

Wykres II.42. Liczba operacji lotniczych w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku w latach 2005- 2008.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.airport.gdansk.pl/

Do szczególnego zjawiska sprzyjającego rozwojowi innych lotnisk w regionie należy znaczący rozwój
innych polskich lotnisk regionalnych, będącego funkcją ogólnego rozwoju rynku lotniczego w Polsce,
napędzanego w szczególności przez przewoźników niskokosztowych. Do pozostałych istotnych
obiektów lotniskowych nie obsługujących do tej pory ruchu pasażerskiego należą wojskowe obiekty
lotniskowe Gdynia Kosakowo, Pruszcz Gdański, Malbork, Cewice i Słupsk Redzikowo. W rejestrze
lotnisk cywilnych Urzędu Lotnictwa Cywilnego oprócz lotniska Gdańsk im. L. Wałęsy znajduje się
lotnisko Aeroklubu Polskiego Krępa koło Słupska. Obecnie całość komercyjnego ruchu lotniczego oraz
przewozów pasażerów i cargo odbywa się w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Tempo
wzrostu ruchu lotniczego i liczby obsłużonych pasażerów i ładunków uległo zdynamizowaniu w 2004
r. po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W 2008 r. Port Lotniczy obsłużył ponad 1,95 mln
pasażerów, co lokuje je na 4. miejscu po Warszawie, Krakowie i Katowicach.
W roku 2009 Port Lotniczy w Gdańsku osiągnęło poziom niecałych 10% udziału w rynku
lotniczym w kraju, co oznacza wzrost o 100%. Choć pozycja lotniska w Gdańsku od lat jest stabilna z
lokatą na 4 miejscu w kraju, to jednocześnie dynamika wzrost w jego przypadku jest wysoka. W tym
samym okresie znacząco spadł udział lotniska w Warszawie, na którym liczba pasażerów choć
wzrosła, to jego udział w rynku lotniczym spadł z około 70% do poziomu 45% w roku 2009. Obecna
przepustowość terminalu nr 1 jest szacowana na 3 mln osób rocznie, stąd podjęto prace inwestycyjne
związane z rozbudową portu lotniczego, w tym z budową terminalu nr 2. Obserwowany co roku
średni 10% wzrost liczby operacji lotniczych jest następstwem rosnącej ilości połączeń regularnych,
9

W roku 2009 realizowano połączenia pasażerskie z Gdańska do następujących portów lotniczych: Alicante, Barcelona, Barcelona Girona,
Bergen, Berlin, Birmingham, Bremen, Bristol, Cork, Doncaster – Schiefeld, Dortmund, Dublin, Dusseldorf, Dusseldorf – Wezze, Edynburg,
Eindhoven, Frankfurt, Frankfurt – Hahn, Glasgow – Prestwick, Hamburg – Lubeka, Kolonia – Bonn, Kopenhaga, Kraków, Liverpool, Londyn –
Luton, Londyn – Stansted, Malmo, Mediolan – Bergamo, Monachium, Oslo, Oslo – Torp, Oslo Rygle, Paryż – Beauvais, Poznań, Reykjavik,
Rzym, Sztokholm - Skavsta, Tampere, Turku, Warszawa.
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zarówno pasażerskich, jak i cargo, rejsów czarterowych oraz coraz większego ruchu samolotów
nieregularnych (General Aviation). Powoduje to ciągły rozwój siatki połączeń realizowanych z
Gdańska oraz coraz większą liczbę przewoźników operujących na gdańskim lotnisku. Generuje to
także potrzebę rozbudowy pozostałej infrastruktury lotniska, w tym nowych stanowisk postojowych.
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Wykres II.43. Liczba pasażerów w polskich portach lotniczych w latach 2005-2009.
Źródło: oprac. na podstawie danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
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Wykres II.44. Udział polskich portach lotniczych w rynku pasażerskim w latach 2005-2009.
Źródło: oprac. na podstawie danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Rosnące znaczenie transportu lotniczego oraz istniejąca w województwie infrastruktura
lotnicza związana z wojskowymi obiektami lotniskowymi dają podstawy do Rozwoju pomorskiego
Węzła Lotniczego opartego przede wszystkim o lotnisko Gdynia Kosakowo oraz Pruszcz Gdański.
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W przypadku lotnisko Gdynia Kosakowo podejmowane sa kolejne działania związane z
przystosowaniem go do celów cywilnych. W dłuższym horyzoncie czasowym, zależnie od tempa
rozwoju i natężenia ruchu w Gdańsku, istnieje ewentualna moziwośc przekształcenia go w drugi port
lotniczy obsługujący komercyjne loty pasażerskie z rejonu Aglomeracji Trójmiejskiej.
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7. Infrastruktura techniczna
7.1. Ochrona przed powodzią i regulacja stosunków wodnych
System ochrony przed powodzią i regulacji stosunków wodnych tworzą:
→ urządzenia infrastruktury ochrony przed powodzią tj. wały przeciwpowodziowe, stacje pomp
i budowle hydrotechniczne (jazy rozrządowe, wrota przeciwpowodziowe, kierownice, itp.).
Stan ilościowy tych urządzeń w 2008 r. przedstawiał się następująco1:
−

wały przeciwpowodziowe – 657 km,

−

stacje pomp odwadniających – 95 obiektów, o łącznej wydajności ok. 55000 m3/h,

− budowle hydrotechniczne – 23 obiekty.
W stosunku do 2004 r. stan ten nie uległ żadnym zmianom.
→ urządzenia do zorganizowanego odprowadzania wód opadowych z utwardzonych nawierzchni do
wód powierzchniowych tj. kanały i kolektory deszczowe, zbiorniki retencyjne i oczyszczalnie
wód opadowych i sporadycznie występujące przepompownie; tego typu urządzenia (o
charakterze lokalnym) występują we wszystkich miastach województwa, a także w centralnych
częściach większości wsi gminnych; są one (w większości przypadków) związane z układami
drogowymi.
→ 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 17.
Tabela 17. Urządzenia melioracyjne w województwie pomorskim w 2008 roku.
Rodzaj urządzeń

melioracje podstawowe [km]
objęte
ogółem
utrzymaniem

melioracje szczegółowe [km]
objęte
ogółem
utrzymaniem

Rzeki i potoki:
w tym uregulowane

2747
1583

752
515

-

-

Kanały:
w tym uszczelnione

1871
7,0

733
0,7

-

-

Rowy i cieki
27202
Źródło - sprawozdanie RRW – 10 składane przez ZM i UW WP do Ministerstwa Rolnictwa.
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Tabela 18. Obszary zmeliorowane w województwie pomorskim w 2008 roku.
orne [tys. ha]
Grunty

trwale użytki zielone [tys. ha]

ogółem

objęte
utrzymaniem

ogółem

objęte
utrzymaniem

Zmeliorowane
Nawadniane
Nawadniane ściekami i
gnojowicą

422,9
14,7

106,1
0,2

135,5
33,8

29,9
7,6

0,2

-

0,3

-

Zdrenowane
Wyposażone w deszczownie

164,3

30,1
22,5
1,1 – utrzymywane przez użytkowników

2,3

Źródło - sprawozdanie RRW – 10 składane przez ZM i UW WP do Ministerstwa Rolnictwa.

1

Źródło - sprawozdanie RRW – 10 składane przez ZM i UW WP do Ministerstwa Rolnictwa
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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%).
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.
Pomimo realizacji całego szeregu działań (porównaj „Ocenę realizacji Inwestycji”) stan
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego nadal nie jest zadowalający. W dalszym ciągu występują
znaczne zagrożenia powodziowe szczególne na Żuławach i w dolinie Dolnej Wisły.
Mała zdolność retencyjna gleb większości obszarów województwa i postępujący proces
opadania zwierciadła 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.

7.2. Infrastruktura wodno-ściekowa
7.2.1. Zaopatrzenie w wodę
W województwie pomorskim w 2008 roku zużyto ogółem 228,13 hm3 wody i w stosunku do
początku 2005 roku nastąpił spadek poboru o ponad 10%.
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Wykres II.45. Województwo pomorskie na tle Polski – odsetek mieszkańców z dostępem do wodociągów w latach 2005 i
2008.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych.

Na obszarze województwa na koniec 2008 roku 92,5% mieszkańców korzystało ze
zorganizowanych systemów zaopatrzenia w wodę, pozostałe osoby (ponad 165 tys.) zaopatrywane
były przez systemy indywidualne. Nie ma w tym zakresie znaczącego zróżnicowania pomiędzy
miastami i obszarami wiejskimi – odpowiednio 98% i 82% (Wykres II.45.). Źródłem wody pitnej w
zdecydowanej większości są wody podziemne. Jedynie południowo-zachodnie części Gdańska oraz
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fragmenty miasta i gminy Pruszcz Gdański zaopatrywane są z ujęcia wód powierzchniowych
„Straszyn”.
Zorganizowane zaopatrzenie w wodę odbywa się poprzez systemy ponadlokalne
(obejmujące swoim zasięgiem obszar co najmniej dwóch gmin) oraz lokalne. Na obszarze
województwa istnieje 7 ponadlokalnych systemów:
−

gdański – obsługujący Gdańsk, Pruszcz Gdański i część gminy Pruszcz Gdański (ok. 20%
mieszkańców województwa),

−

gdyński – obejmujący Gdynię, Rumię, Redę oraz część gmin: Wejherowo, Kosakowo i Puck
(ok. 14% mieszkańców województwa),

−

Centralny Wodociąg Żuławski – obejmujący gminy: Stegna, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork i
Stare Pole; miasta i gminy Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw oraz Elbląg (ok. 1,5%
mieszkańców województwa),

−

nadmorski – obejmujący rejon Władysławowa oraz gminę Jastarnia (poniżej 1% mieszkańców
województwa),

−

słupski – obejmujący miasto Słupsk i gminę Słupsk (ok. 5% mieszkańców województwa),

−

lęborski – obejmujący Lębork i gminę Nowa Wieś Lęborska (ok. 2% mieszkańców
województwa),

−

łebski – obejmujący Łebę i gminę Wicko (poniżej 0,5% mieszkańców województwa).

W latach 2005 – 2008 zmodernizowano i rozbudowano część w/w systemów:
−

Centralny Wodociąg Żuławski - zbudowano zbiornik czystej wody na terenie ujęcia wody w
Ząbrowie (gm. Stare Pole) oraz system automatycznej kontroli podstawowych procesów
technologicznych,

−

system gdański - zbudowano stację uzdatniania wody w Gdańsku Osowej wraz ze zbiornikiem
Osowa, rozbudowano stację uzdatniania wody Zaspa Wodna, przebudowano ujęcia i stacje
uzdatniania wody Dolina Radości i Lipce, Pęgowo oraz zbudowano ok. 60 km sieci
wodociągowej,

−

system gdyński – rozbudowano sieci wodociągowe,

− system słupski - zmodernizowano stację uzdatniania wody.
Wszystkie ujęcia posiadają wyznaczone zgodnie z ustawą Prawo wodne strefy ochrony bezpośredniej
ujęć wody, a część ze względu na warunki hydrogeologiczne oraz ochronę ujęcia mają również strefę
ochrony pośredniej.
Tabela 19. Strefy ochrony pośredniej ujęć wody w województwie pomorskim.
Nazwa
Sieradzka
Reda II
Rumia - Janowo
Czyżkówko
Wielki Kack
Straszyn
Konarzyny
Ząbrowo
Południe
Ryzowie
Sulicice
Cedron
Wzgórze Zamkowe i Haffnera
Nowe Sarnie Wzgórze i

Gmina
Gdynia
Reda
Rumia
Czersk, Chojnice
Gdynia
Kolbudy
Konarzyny
Ząbrowo
Starogard Gdański
Skórcz
Krokowa
Wejherowo
Sopot
Sopot

Nazwa
Pręgowo
Bitwy pod Płowcami
Lipce
Tczew Park Miejski
Szpital Św. Wojciecha
Bochen
Gdynia Radmor
Kwidzyn Kamionka
Funka
Czarny Dwór i Zaspa
Dolina Radości
Kościerzyna
Prądzonka
Puck

Gmina
Kolbudy
Sopot
Gdańsk
Tczew
Gdańsk
Gdynia
Gdynia
Kwidzyn
Chojnice
Gdańsk
Gdańsk
Kościerzyna
Studzienice
Puck
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Zacisze
Osowa w Chwaszczynie
Zgorzałe
Motława
Wierzyca

Żukowo
Stężyca
Tczew
Starogard Gdański

Sławoszyno
Dzierzgoń
Brusy
Lubowidz

Krokowa
Dzierzgoń
Brusy
Nowa Wieś Lęborska

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RZGW w Gdańsku (stan 2009)

Średnio w województwie W zdecydowanej większości gmin odsetek mieszkańców korzystających z
wodociągów przekracza 80% (101 gmin), a w 40 z nich odsetek ten wynosi co najmniej 95%. Najmniej
korzystna sytuacja występuje w gminie Osiek, gdzie jedynie ok. 28% mieszkańców ma dostęp do
zorganizowanego systemu zaopatrzenia w wodę, nieco lepsza sytuacja występuje w gminach: Stara
Kiszewa (46%), Lipusz (47%), Mikołajki Pomorskie (55%), Dziemiany (56%) i Czersk (59%).
Największy wzrost wyrażony za pomocą punktów procentowych w zakresie dostępu do
wodociągów w latach 2005-2008 stwierdzono w gminach Lipusz (ok. 33 pkt p), Pelplin i Nowa
Karczma (ok. 9 pkt p), Wicko (ponad 7 pkt p) oraz Łęczyce i Subkowy (ok. 7 pkt p). Wzrost ten wiązał
się zarówno z rozszerzaniem zasięgu w celu objęcia istniejącej zabudowy, jak również z
„uzbrajaniem” nowych terenów rozwojowych. Poza w/w działaniami prowadzone były inwestycje
modernizacyjne, polegające głównie na wymianie rur azbesto-cementowych bądź przebudowie stacji
uzdatniania.
Jak wynika z badań Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku 2 w
części wodociągów woda do picia nie spełnia wymagań sanitarnych. W niektórych z nich problem ten
ma charakter ciągły, a naruszenia stwierdzane były przez WSSE co rok. Do wodociągów tych należą:
Tabela 20. Wodociągi, w których kilkakrotnie w latach 2005 - 2008 stwierdzono niespełnienie wymagań sanitarnych.
Wydajność wodociągu

< 100 m³/doba

100 - 1000 m³/ doba

1000 - 10000 m³/ doba

Nazwa wodociągu
Wodociąg lokalny Grupa Ożarów S.A
Wodociąg lokalny Szpital SPZOZ, Malbork
Wodociąg lokalny Camping nr 71, Krynica Morska
Wodociąg publiczny Krynica Morska – Piaski
Wodociąg publiczny Krynica Morska – Piaski ZHP Komenda Hufca Katowice
Wodociąg lokalny„Wodnik” D.W.E., Władysławowo – Ostrowo
Wodociąg lokalny PZN Amex Sp. z o. o., Puck
Wodociąg zakładowy Stado Ogierów, Starogard Gdański
Wodociąg lokalny Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Wodociąg publiczny „Kępice III”, Kępice
Wodociąg lokalny Cementownia, Wejherowo
Wodociąg publiczny Gdańsk Sobieszewo - Świbno
Wodociąg zakładowy Grupa Lotos S.A. ul. Elbląska 135
Wodociąg zakładowy Szpital Akademii Medycznej ul. Dębinki
Wodociąg zakładowy OW „Neptun”, Krynica Morska
Wodociąg publiczny Gdańsk Osowa
Wodociąg zakładowy Gdańska Stocznia REMONTOWA S.A ul. Na Ostrowiu 1
Wodociąg publiczny Malbork
Wodociąg publiczny Krynica Morska
Wodociąg publiczny Pelplin

Źródło: opracowanie na podstawie raportów sanitarnych województwa pomorskiego na lata 2005-2008, WSSE Gdańsk.

Poza niespełnieniem norm sanitarnych w części wodociągów występowało ponadnormatywne
przekroczenie stężenia fluorków lub fosforanów.

2

Raporty „Stan sanitarny województwa pomorskiego” za lata 2005 – 2008, WSSE w Gdańsku.
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Tabela 21. Wodociągi, w których kilkakrotnie w latach 2005 - 2008 stwierdzono przekroczenia zawartości azotanów i
fluorków.
Rodzaj przekroczenia
Ponadnormatywna zawartość
fluorków

Ponadnormatywna zawartość
azotanów

Nazwa wodociągu
Wodociąg lokalny Zakład Nawozów Fosforowych Sp. z o. o., Gdańsk
Wodociąg publiczny Gdańsk Sobieszewo - Świbno
Wodociąg lokalny Gdańsk - Akademickie Centrum Kliniczne- Szpital Akademii
Medycznej
Wodociąg publiczny Malbork
Wodociąg publiczny Ględowo gm. Człuchów
Wodociąg publiczny Płocko gm. Kępice
Wodociąg publiczny Malczkowo gm. Potęgowo
Wodociąg publiczny Jeżewo gm. Choczewo

Źródło: opracowanie na podstawie raportów sanitarnych województwa pomorskiego na lata 2005-2008, WSSE Gdańsk.

7.2.2. Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków
W 2008 roku powstało przeszło 139 hm3 ścieków, z których 125,5 hm3 zostało
odprowadzonych i oczyszczonych w oczyszczalniach ścieków. Najwięcej ścieków powstało w
miastach: Kwidzyn (37,9 hm3) i Gdańsk (34 hm3), co związane było z istniejącymi w tych miastach
zakładami przemysłowymi.
Zorganizowane odprowadzanie i oczyszczanie ścieków odbywa się poprzez systemy
ponadlokalne, lokalne oraz indywidualne. Do systemów o zasięgu ponadlokalnym należą:
−

gdyński obejmujący Gdynię, Wejherowo (miasto i część gminy), Rumię, Redę oraz części gmin
Kosakowo i Puck, z którego ścieki odprowadzane są do oczyszczalni „Dębogórze” w gminie
Kosakowo,

−

gdański obejmujący: Gdańsk, Sopot, miasto i gminę Pruszcz Gdański oraz Żukowo i gminę
Kolbudy; obsługiwany przez oczyszczalnię ścieków: „Wschód”,

−

nadmorski obejmujący gminę i miasto Puck oraz gminę Władysławowo,

−

oczyszczalnia w Słupsku (obejmuje miasto i gminę Słupsk oraz fragmenty gminy Kobylnica),

−

oczyszczalnia w Lęborku (obejmuje miasto Lębork oraz fragment gminy Nowa Wieś
Lęborska),

−

oczyszczalnia w Kwidzynie przyjmująca ścieki z Kwidzyna i części gminy Kwidzyn,

−

oczyszczalnia w Łebie przyjmująca ścieki z Łeby i części gminy Wicko,

−

oczyszczalnia Czerwone Stogi w Malborku obejmująca Malbork oraz fragmenty gmin Malbork
i Nowy Staw,

−

oczyszczalnia w Ustce przyjmująca ścieki z Ustki i części gminy Ustka,

−

oczyszczalnia w Sławkach przyjmująca ścieki z gminy Somonino oraz części gminy Kartuzy,

−

oczyszczalnia w Tczewie przyjmująca ścieki z Tczewa i części gminy Tczew,

−

oczyszczalnia ścieków Mierzeja w Stegnie, obejmująca gminy Stegna i Sztutowo.

Ponadto na terenie województwa funkcjonuje 149 lokalnych oczyszczalni ścieków
obsługujących pojedyncze gminy.
W latach 2005-2008 wykonano lub przystąpiono do realizacji następujących inwestycji:
−

system gdański - rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gdańska, Juszkowa (gm.
Pruszcz Gdański), Leźna (gm. Żukowo), Kowale – Otomin, Jankowa i Bielkówko (gm. Kolbudy),
zmodernizowano i odtworzono układ kanalizacyjny na osiedlu „Zatorze” w Pruszczu
Gdańskim,
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−

system gdyński - przystąpiono do rozbudowy i przebudowy obiektów gospodarki ściekowej i
gospodarki osadowej oczyszczalni „Dębogórze”; rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej w
mieście Reda i Rumia, rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z
przepompowniami ścieków na terenie gminy Puck, przystąpiono do budowy sieci
kanalizacyjnych w mieście i gminie Wejherowo,

−

system słupski - rozbudowano oczyszczalnię ścieków, wybudowano nowy główny kolektor
ściekowy oraz zmodernizowano sieć kanalizacji sanitarnej w Słupsku; wybudowano sieć
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Redencin, Gać, Swołowo (gm. Słupsk),

−

system tczewski - rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej, w tym budowa kolektora
sanitarnego A2 na terenie miasta Tczewa i w Wędkowach (gm. Tczew),

−

system nadmorski - rozbudowano oczyszczalnie ścieków w Jastarni.
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Wykres II.46. Województwo pomorskie na tle Polski – odsetek mieszkańców z dostępem do kanalizacji sanitarnej w latach
2005 i 2008.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych.

W województwie pomorskim pod koniec 2008 roku 74,5% mieszkańców miało dostęp do
sieci kanalizacyjnej, z czego zdecydowana większość z nich jest mieszkańcami miast. W miastach
województwa średni odsetek osób korzystających z kanalizacji wynosi ok. 93%, a dla obszarów
wiejskich 38%.
W Pruszczu Gdańskim i w Sopocie odsetek przekracza 99%, natomiast w m. Skórcz, Czarna
Woda oraz m. Pelplin odsetek ten jest niższy od średniej w województwie – odpowiednio 36%, 37% i
70%. Natomiast wśród gmin wiejskich średni odsetek wynosi 38%. Najwyższy wskaźnik odnotowano
w gminie Słupsk (76%), Kolbudach (74%) i Przechlewie (ok. 73%), natomiast najniższe w gminach
Wejherowo (4%), Subkowy (5%), Skarszewy i Prabuty (ok. 6%), Ostaszewo (8%) i Stary Targ (9%). W
gminach Bobowo i Osieczna mieszkańcy nie mają w ogóle dostępu do kanalizacji sanitarnej. Sytuacja
dotycząca korzystania przez mieszkańców z oczyszczalni ścieków jest bardziej niekorzystna. Średnio w
województwie 80% mieszkańców ma dostęp do oczyszczalni ścieków, z czego wskaźnik ten
przekracza 98% w miastach, natomiast na obszarach wiejskich wynosi ok. 45%.
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Wykres II.47. Województwo pomorskie na tle Polski – odsetek mieszkańców z dostępem do oczyszczalni ścieków w latach
2005 i 2008.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych.

W zdecydowanej większości miast ponad 90% mieszkańców korzysta z oczyszczalni,
wyjątkami są: Pelplin (89,7%), Krynica Morska (89,2%), Czersk (83%) i Skórcz (72%) oraz Czarna Woda
(31%). Dostępu do oczyszczalni ścieków nie mają mieszkańcy gmin: Bobowo, Osieczna, Prabuty,
Subkowy i Wejherowo, a odsetek poniżej 10% występuje w gminach: Żukowo (4,2%), Skarszewy
(4,7%), Trąbki Wielkie (7,4%) i Nowy Dwór Gdański (7,6%).
Na uwagę zasługuje również fakt, że w latach 2005 – 2008 w niektórych gminach doszło do
spadku odsetka mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. Wyjaśnieniem może być
zwiększenie obszarów zabudowanych, na których stosuje się indywidualne systemy oczyszczania
ścieków (przydomowe oczyszczalnie). Do gmin takich należą przede wszystkim: Cedry Wielkie
(spadek o 23 pkt p), Pszczółki (spadek o 14 pkt p), Ostaszewo i Prabuty (spadek o ponad 5,5 pkt p).
Na terenie województwa pomorskiego utworzono 90 aglomeracji, z czego 4 aglomeracje
powyżej 100.000 RLM, 20 aglomeracji o RLM 15.000 – 100.000 oraz 66 aglomeracji o RLM 2.000 –
15.000. Ich liczba w stosunku do roku 2005 wzrosła o 22 aglomeracje. Wyposażanie aglomeracji w
zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków w latach 2005 - 2006 realizowano w ramach
Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z 2005 roku (AKPOŚK 2005)
natomiast w latach 2007 - 2008 w ramach Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych z 2009 roku (AKPOŚK 2009). W pierwszym z dokumentów - AKPOŚK-2005 umieszczono
78 aglomeracji, w kolejnym dokumencie AKPOŚK-2009 umieszczono docelową liczbę aglomeracji
wyznaczonych w województwie tj. 90 aglomeracji. Dokumenty te różnią się poza tym przyjętym do
realizacji zakresem inwestycyjnym. Na potrzeby raportu ocenie poddano przede wszystkim stopień
wykonania zamierzeń inwestycyjnych ustalonych w AKPOŚK 2009.
W aglomeracjach w latach 2005 - 2008 wybudowano 944,2 km sieci kanalizacyjnej, w tym
344,54 km w latach 2007-2008. Stanowi to ok. 18,3% planowanych w tym zakresie zamierzeń
inwestycyjnych w AKPOŚK 2009. W ramach prowadzonych inwestycji najwięcej sieci kanalizacyjnych
wybudowano w roku 2006 – 341,7 km, natomiast najmniej w roku 2008 – 162,1 km. Stan
zaawansowania inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych w aglomeracjach na koniec 2008
roku przedstawiono w tabeli 22.
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Tabela 22. Stan zaawansowania inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych w aglomeracjach.

Liczba
aglomeracji

Długość sieci
kanalizacyjnej
planowanej do
wybudowania i
modernizacji w latach
2007 -2015
(wg AKPOŚK 2009)

Długość sieci
kanalizacyjnej w
aglomeracjach
wybudowanej w latach
2007 - 2008

Stopień wykonania
zobowiązań
AKPOŚK 2009
na koniec 2008 r.

[szt.]

[km]

[km]

[%]

≥ 100 000

4

255,7

98,4

38,5

15 000 – 100 000

20

335,2

75,67

22,6

2 000 – 15000

66

1318,1

170,47

12,9

Razem

90

1909,0

344,54

18,3

Wielkość
aglomeracji RLM

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań z realizacji KPOŚK na terenie województwa pomorskiego za lata 2005-2008.

Efektem wzrostu długości sieci kanalizacyjnych była większa liczba mieszkańców
korzystających z sieci kanalizacyjnych. W latach 2007-2008 zapewniono dostęp do zbiorczych sieci
kanalizacyjnych 23.719 mieszkańcom. Stanowi to zaledwie 11,6% przyjętych zobowiązań w AKPOŚK
2009. Stan zawansowania w zakresie poprawy dostępu mieszkańców do sieci kanalizacyjnych w
aglomeracjach województwa pomorskiego w latach 2007-2008 przedstawiono w Tabeli 23
Tabela 23. Stan zaawansowania w zakresie poprawy dostępu mieszkańców do sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach.
Wielkość
aglomeracji RLM

≥ 100 000

Liczba
aglomeracji

4

Przyrost Mk
korzystających z
kanalizacji w latach
2007 -2008

Planowany przyrost Mk
korzystających z
kanalizacji
w AKPOŚK 2009 w
latach 2007-2015

Stopień wykonania
zobowiązań AKPOŚK
2009 na koniec 2008
r.
[%]

9 527

61 608

15,4

15 000 – 100 000

20

5 390

50 944

10,6

2 000 – 15000

66

8 802

91 633

9,6

Razem

90

23 719

204 185

11,6

Mk - mieszkańcy
Źródło: opracowano na podstawie Sprawozdań z realizacji KPOŚK na terenie województwa pomorskiego za lata 2005-2008.

Według stanu na 31.12.2008 w aglomeracjach z sieci kanalizacyjnej korzystało 1.590.266
mieszkańców, co stanowi 84,3% ogólnej liczby mieszkańców zamieszkujących aglomeracje. Najniższy
odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej odnotowano w aglomeracjach: Ostaszewo
(9%), Subkowy (14%), Wyczechy (16) i Lipnica (17%). Brak dostępu do kanalizacji sanitarnej
odnotowano w aglomeracji Sobowidz i Domachowo. Odsetek ludności korzystającej z sieci
kanalizacyjnej w aglomeracjach w 2008 r. przedstawiono w Tabeli 24
Na koniec 2005 roku, pierwszego z trzech okresów przejściowych Traktatu Akcesyjnego, w
ośmiu aglomeracjach województwa pomorskiego, nie zakończono zadań ustalonych w Krajowym
Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych w zakresie oczyszczania ścieków. Sześć aglomeracji:
Kościerzyna, Dębnica Kaszubska, Studzienice, Konarzyny, Cedry Wielkie i Nowa Karczma zakończyły
zadania do końca 2007 roku, natomiast dwie aglomeracje: Gdańsk i Swornegacie są w trakcie ich
realizacji3.

3
„Ocenia stanu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na dzień 32.12.2007 r. dla aglomeracji ≥ 15000 RLM i
tych, które nie zrealizowały zadań z KPOŚK do końca 2005 r. wraz z podaniem efektów ekologicznych” GIOŚ Warszawa 2009.
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Tabela 24. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach.

Wielkość aglomeracji
RLM

Liczba
aglomeracji

Liczba rzeczywistych
Mk w aglomeracjach
na koniec 2008 r.

Liczba rzeczywistych
mieszkańców
korzystających w
aglomeracjach z
kanalizacji na koniec
2008 r.

≥ 100 000

4

1 120 750

1 053 577

94,0

15 000 – 100 000

20

434 336

361 241

83,2

2 000 – 15000

66

330 881

175 448

53,0

Razem

90

1 885 967

1 590 266

84,3

Mieszkańcy
korzystający z sieci
kanalizacyjnej w % do
ogółu mieszkańców

Mk - mieszkańcy
Źródło: opracowano na podstawie Sprawozdań z realizacji KPOŚK na terenie województwa pomorskiego za lata 2005-2008

Wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.06.Nr 137, poz. 984) na koniec
2008 roku nie spełniało trzynaście oczyszczalni ścieków w 9 aglomeracjach. Są to oczyszczalnie: GOŚ
Dębogórze, Rzeczenica, Jastrzębia Góra, Budowo, Borzęcino, Gogolewko, Maleniec (gm.Dębnica
Kaszubska), Swornegacie (gm.Chojnice), Kożyczkowo (gm.Chmielno), Ryjewo, Skórcz, Niechwaszcz
(gm.Brusy) i Główczyce4. Ich ilość w stosunku do roku 2005 zmniejszyła się o 8 obiektów.
W latach 2006 – 2008 w aglomeracjach wybudowano 5 oczyszczalni ścieków (Lipusz, Upiłka,
Rekownica, Łęczyce, Szemud). Inwestycje polegające na modernizacji i rozbudowie prowadzone były
na 42 oczyszczalniach.
Tabela 25. Prowadzone inwestycyjne w zakresie budowy oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach
w latach 2006-2008.
Liczba oczyszczalni ścieków, na których prowadzone są
Wielkość aglomeracji
Liczba aglomeracji
działania inwestycyjne*
RLM
[szt.]
BN
M
R
RM
≥ 100 000

4

0

1

0

2

15 000 – 100 000

20

0

1

1

6

2 000 – 15000

66

7

8

14

9

Razem

90

7

10

15

17

BN – budowa nowej oczyszczalni; M – modernizacja oczyszczalni ścieków; R – rozbudowa oczyszczalni ścieków;
RM – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków; MO – modernizacja gospodarki osadowej
Źródło: Orłowska A. 2009, Ocena realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla aglomeracji w
województwie pomorskim, Gdańsk.

Zrealizowane w ostatnich czterech latach inwestycje w zakresie modernizacji, rozbudowy,
budowy sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w aglomeracjach przyczyniły się do wzrostu ilości
ścieków oczyszczonych z 106.837 m3 w roku 20055 do 176.943 m3 w roku 20086.

7.3. Infrastruktura energetyczna
7.3.1. Zaopatrzenie w gaz
Systemowe źródła gazu ziemnego stanowią gazociągi wysokiego ciśnienia:
→ relacji Włocławek – Gdynia dn 400 mm z odgałęzieniami do: Prabut, Dzierzgonia i Starego
Targu, Nowego Dworu przez Malbork i Nowy Staw, Gniewu i dalej na teren województwa
4

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w roku 2008. Urząd Marszałkowski w Gdańsku 2009.
Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w latach 2003-2005. Urząd Wojewódzki w Gdańsku 2006.
6
Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w roku 2008. Urząd Marszałkowski w Gdańsku 2009.
5
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Kujawsko – Pomorskiego, Starogardu Gdańskiego, Chmielna przez Przodkowo i Kartuzy, Słupska
przez Trąbki Wielkie, Nową Karczmę, Kościerzynę, Lipusz i Bytów,
→ relacji Nakło – Chojnice z odgałęzieniem do Człuchowa i Czerska,
→ relacji Sławno – Ustka przez Słupsk (gaz ujmowany na Niżu Wielkopolskim).
Lokalne źródła gazu stanowią:
→ kopalnia gazu zlokalizowana w pobliżu Żarnowca w gminie Krokowa, zaopatrująca w gaz gminę
Krokowa,
→ platforma wiertnicza firmy „Petrobaltic” zlokalizowana na morzu – gaz 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).
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.
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Wykres II.48. Zużycie gazu w mln m3 w województwie pomorskim w latach 2005 – 2008.
Źródło: opracowanie na podstawie Bank Danych Regionalnych.

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.
W 2004 roku zużycie gazu w województwie wynosiło: 199,8 mln m3, w 2008 roku wzrosło do
204,3 mln m3 tj o ok. 2,2,%. Strukturę zużycia gazu w ujęciu terytorialnym i z uwzględnieniem jego
wykorzystywania do ogrzewania przedstawia wykres .
Odsetek ludności województwa korzystającej z gazu w 2004 roku wynosił 53,1% (w Polsce
51,8%) i w 2008 roku spadł do 50,8% (w Polsce 51,7%). W miastach odsetek ten zmniejszył się z 76,5
% w 2004 roku do 73,9 % w 2008 roku na wsi wzrósł odpowiednio z 4,5% do 5,1% (Wykres II.49.).
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Wykres II.49. Odsetki ludności korzystającej z gazu w województwie pomorskim w latach 2004-2008.
Źródło: opracowanie na podstawie Bank Danych Regionalnych.

W miastach stan systemu jest zadowalający. Świadczy o tym 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
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.
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. Trwają przygotowania do budowy gazociągu wysokiego ciśnienia w relacji
Szczecin – Gdynia, którym będzie przesyłany gaz ziemny z planowanego gazoportu w Świnoujściu.

7.3.2. Zaopatrzenie w ciepło
System zaopatrzenia w ciepło w województwie tworzą:
→ Elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni. Produkowane jest w nich ciepło i energia elektryczna w
technologii skojarzonej. Obie elektrociepłownie opalane są węglem i biomasą w procesie
współspalania i posiadają nadwyżkę mocy w stosunku do zapotrzebowania na ciepło,
szacowaną na ok. 10 – 15%.
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→ Elektrociepłownia zakładu International Paper w Kwidzynie o mocy ok. 200 MW, opalana
odpadami drewna, zasila za pomocą sieci cieplnych ok. 50% budownictwa w mieście.
→ Źródła wytwarzające ciepło w tzw. kogeneracji, polegającej na spalaniu gazu ziemnego w
turbinach gazowych sprzężonych z generatorami energii elektrycznej i odzyskiwaniu energii
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.
→ 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. W województwie w 2004 roku liczba tego typu kotłowni
wynosiła 904 i spadła w 2008 roku do 796.
→ Źródła przemysłowe − dwie duże przemysłowe elektrociepłownie – rafinerii nafty w Gdańsku
(ok. 150 MW) i „Polfarmy” w Starogardzie (ok. 100 MW) oraz 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.
→ Indywidualne urządzenia zaopatrujące w ciepło poszczególne mieszkania funkcjonują we
wszystkich miastach i gminach województwa.
→ W strukturze paliw dominuje węgiel, z którego spalania uzyskuje się ok. 70% niezbędnego
ciepła7 i w tym zakresie w analizowanym okresie nie zaszły żadne zmiany.
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 ok. 60%, na
wsi ok. 5%8. Wielkości te w latach 2004 – 2008 nie uległy istotnej zmianie.
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:
→ 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”.
7
8

Źródło „Regionalna strategii energetyki ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych” 2006 r.
Tamże
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→ Niezadowalający stan techniczny kotłowni lokalnych. Zdecydowaną większość stanowią
obiekty przestarzałe opalane węglem stąd tez istnieje konieczność dalszej, kosztownej
modernizacji źródeł, sieci i węzłów cieplnych.

7.3.3. 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. W tym zakresie w latach 2004 –
2008 nie zaszły żadne zmiany.

7.4. Infrastruktura elektroenergetyczna
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. Linie te doprowadzają energię do stacji transformatorowo –
rozdzielczych 400 (220)/100 kV. Sieć dystrybucyjną tworzą: linie elektroenergetyczne 110 kV, wraz z
Głównymi Punktami Zasilającymi 110/15 kV, linie 15 kV ze stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV
oraz linie 0,4 kV.
Źródła lokalne to:
−

elektrociepłownie zawodowe (EC Gdańsk i EC Gdynia) o łącznej mocy zainstalowanej 353 MW,

−

elektrociepłownie przemysłowe o łącznej mocy zainstalowanej 129 MW,

−

elektrownie wodne o łącznej mocy zainstalowanej 745 MW, w tym: Elektrownia szczytowo pompowa „Żarnowiec” – 716 MW, małe elektrownie wodne – 31 zawodowych i 18 prywatnych
o łącznej mocy ok. 29 MW, elektrownie wiatrowe – o łącznej mocy ok. 145 MW,

−

elektrownie biogazowe w Zakładach Zagospodarowania Odpadów o łącznej mocy ok. 1 MW,

−

elektrociepłownie gazowe we Władysławowie i Gdańsku - Matarni zasilane gazem, o łącznej
mocy ok. 26 MW.
Z energii elektrycznej korzysta 100% mieszkańców województwa. Wskaźniki opisujące stan
zaopatrzenia w energię elektryczną ilustruje Wykres II.50.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną województwa jest w pełni zaspokajane poprzez jej
przesył z systemu krajowego i produkcję w źródłach lokalnych. Jednakże zachowanie bezpieczeństwa
energetycznego wymaga znacznego zwiększenia udziału źródeł lokalnych w bilansie energetycznym
województwa.
Stan techniczny i funkcjonalny linii 110 kV jest zadowalający. 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 Gdański (z linią Czarna Woda) – Kościerzyna (z linią Sierakowice) –
Kiełpino – Gdańsk 1.

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
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przewodów roboczych oraz potrzeba ukształtowania korzystniejszych układów linii średniego
napięcia.
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.
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Wykres II.50. Wskaźniki zaopatrzenia w energie elektryczną w województwie pomorskim.
Źródło:

7.5. Energetyka odnawialna
Na koniec 2008 roku łączna produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
(OZE) na terenie województwa pomorskiego wynosiła 566,5 MWh (w roku 2005 było to 358,7GWh)9,
co stanowiło 26,85% (w roku 2005 roku – 17,33%) ogółu energii elektrycznej wyprodukowanej na
terenie województwa. Do 2005 roku w województwie pomorskim wykorzystywano przede wszystkim
energię rzek i biomasy, a pozostałe źródła OZE w znikomym stopniu. W produkcji energii ze źródeł
odnawialnych w latach 2005-2008 odnotowano znaczący wzrost wykorzystania energii wiatru i
biogazu.
Na koniec 2009 na terenie kraju moc zainstalowanych urządzeń wykorzystujących OZE
wynosiła:
−

wiatr – 724 MW, w tym 19,1% mocy na terenie województwa pomorskiego,

−

biomasa – 252 MW, w tym 33,5 % mocy na terenie województwa pomorskiego,

−

biogaz – 71 MW w tym 9,6% mocy na terenie województwa pomorskiego,

−

woda – 945 MW, w tym 3,5% mocy na terenie województwa pomorskiego 10.

9

Żurek T. 2009, Aktualny stan i trendy rozwoju energetyki w województwie pomorskim. Warsztaty Regionalne SUSPLAN, Gdańsk.
Procentowe rozmieszczenie mocy technologii OZE w poszczególnych województwach. Stan na 31.12.2009. Opracowanie PSWE na
podstawie danych URE.

10
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7.5.1. Energia wodna
Województwo pomorskie należy do regionów o stosunkowo dużych zasobach energii wód
płynących. Szczególnie dużym potencjałem energetycznym wyróżniają się w skali województwa rzeki
Słupia i Radunia. Potencjał energetyczny rzek (poza Wisłą) na terenie województwa jest w
przeważającej części wykorzystany.
Energię elektryczną w elektrowniach przepływowych rzadziej przyzaporowych produkują
dwie elektrownie o mocy powyżej 5 MW (Bielkowo o mocy 7,2 MW i elektrownia szczytowo –
pompowa Żarnowiec o mocy 716 MW) oraz ok. 100 małych elektrowni wodnych o mocy do 5 MW.
Łączna moc w nich zainstalowana wynosi ok. 32 MW (bez elektrowni Żarnowiec). Wśród nich 31
obiektów, przeważnie o większej mocy, to elektrownie zawodowe należące do Operatora Energa
S.A.. Pozostałe to małe obiekty prywatne, wykorzystujące przeważnie istniejące budowle
hydrotechniczne (młyny wodne, jazy). Nie posiadają one istotnego znaczenia dla bilansu
energetycznego województwa. Część z nich pracuje na potrzeby właściciela. Z zebranych informacji
wynika, że w latach 2005-2008 na terenie województwa powstały dwie małe elektrownie wodne:
Pruszcz II na rzece Raduni oraz Klonówka na Wierzycy. Z posiadanych informacji wynika, że w fazie
projektowania są dwie kolejne elektrownie wodne: w Sulęczynie na Słupi i Miastku na Studnicy.

7.5.2. Energia biomasy
Na obszarze województwa uruchomiono szereg instalacji (kotłowni lokalnych)
wykorzystujących drewno lub słomę do przygotowania energii cieplnej. Łączna moc zainstalowana w
kotłowniach na koniec 2009 roku wynosiła ok. 80 MW. Największy udział w wykorzystaniu biomasy
ma powiat słupski (12,4 MW) i sztumski (12,3 MW), a w dalszej kolejności chojnicki (11,3 MW) i
człuchowski (8,7 MW).
Biomasa stała wykorzystywana jest także w instalacjach współspalania biomasy w
istniejących kotłach energetycznych Elektrociepłowni Gdańskiej i Elektrociepłowni Gdyńskiej,
zmodernizowanych w 2008 r. Instalacje współspalania biomasy stałej uruchomiono także w Zakładzie
Energetyki Cieplnej KOSPEC w Kościerzynie (kotłowni osiedlowej) oraz Sydkraft EC Słupsk (Kotłowni
Rejonowej nr 1).
Biogaz z ferm zwierzęcych wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w
biogazowniach rolniczych. Obecnie na terenie województwa funkcjonują 4 biogazownie
zlokalizowane na terenie powiatu człuchowskiego - w rejonie miejscowości Pawłówko, Płaszczyca,
Koczała i Kujanki. Należą do firmy Poldanor S.A. Podstawowym surowcem do produkcji biogazu jest
gnojowica świńska z dodatkiem odpadów zwierzęcych i roślinnych z przetwórstwa rolnospożywczego, kiszonki z kukurydzy, odpadowej masy roślinnej oraz gliceryny. Wszystkie zostały
uruchomione w latach 2005-2009. Potencjał produkcyjny, pochodzący z ferm trzody chlewnej i
drobiu, koncentruje się przede wszystkim w powiatach: człuchowskim, kartuskim, wejherowskim,
kościerskim i słupskim. Podstawowe dane o biogazowniach rolniczych funkcjonujących na terenie
województwa pomorskiego przedstawiono w Tabeli 26
Tabela 26. Wykaz i charakterystyka biogazowni rolniczych - stan na 31.12.2009.

Lp.

Gmina

Lokalizacja

Użytkownik

Rodzaj
wykorzystywanego
surowca

1

Przechlewo

Pawłówek

Poldanor

gnojowica, kiszonka
kukurydziana, odpady
poubojowe, gliceryna

Moc
zainstalowana
Mc/Me [kW]

940/980

Planowana
wielkość
produkcji
energii
[MWh/rok]

Rok
uruchomi
enia

Ee- 3000
2005
Ec-3900
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2

3

Przechlewo

Płaszczyca

Koczała

Koczała

Poldanor

Poldanor

gnojowica, kiszonka
kukurydziana, odpadowa
masa roślinna

625/692

gnojowica, kiszonka
kukurydziana, gliceryna

2126/2106

Ee- 5300
2008
Ec- 5900
Ee- 18000
2009
Ec- 19500

4

Człuchów

Kujanki

Poldanor

gnojowica

330

b.d.

2009

Mc – moc cieplna, Me – moc elektryczna, Ee - energia elektryczna, Ec – energia cieplna
Źródło: opracowanie własne.

Biogaz składowiskowy wykorzystywany jest w elektrowniach biogazowych do produkcji
energii elektrycznej i cieplnej o łącznej mocy ok. 1,4 MW. Instalacje biogazowe eksploatowane są na
składowiskach odpadów w Szadółkach koło Gdańska, Bierkowie koło Słupska, Bądkach koło Kwidzyna
oraz Łężycach. Natomiast biogaz pochodzący z oczyszczalni ścieków wykorzystywany jest w instalacji
zakładu Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. W najbliższych latach planowana jest budowa kolejnych
biogazowi na terenie m.in. gmin: Potęgowo, Sztum, Gardeja, Kobylnica, Cewice, Malbork, Skarszewy
wykorzystujących głównie odpady z przemysłu rolno-spożywczego.

7.5.3. Energia wiatru
Korzystne warunki klimatyczne w pasie nadmorskim przyczyniły się do powstania na terenie
województwa pomorskiego ok. 100 elektrowni wiatrowych o mocy od 20 do 2 500 kW. Są one
zlokalizowane w gminach: Puck, Gniewino, Choczewo, Sztum, Mikołajki Pomorskie, Pszczółki, Pruszcz
Gdański, Kobylnica, Potęgowo. Całkowita moc zainstalowana w przyłączonych do sieci elektrowniach
wiatrowych wynosiła na koniec 2009 roku 145,0 MW. W stosunku do roku 2004 wzrosła o 143,2 MW.
Suma mocy farm wiatrowych (stan na wrzesień 2009), dla których określono warunki
przyłączenia do sieci przesyłowej na terenie województwa wynosi 1180 MW (7 farm wiatrowych), a
do sieci dystrybucyjnej 414 MW (8 farm wiatrowych). Natomiast suma mocy farm wiatrowych, dla
których określono założenia do warunków przyłączenia do sieci przesyłowej wynosi 2985 MW (20
farm wiatrowych), a do sieci dystrybucyjnej 240 MW (6 farm wiatrowych). W najbliższych latach
planuję się wybudowanie na terenie województwa pomorskiego 7 dużych farm wiatrowych: Osieki
(42 MW), Zbiornik Górny (48 MW), Pomorze (100 MW), Wierzbięcin (240 MW), Potęgowo (320 MW),
Kukowo-Dargoleza (240 MW) oraz Pelplin (190 MW).
W gminach województwa pomorskiego w latach 2005-2009 uchwalono 22 miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, umożliwiające realizacje parków wiatrowych. Obejmują one
tereny położone na terenie gmin: Choczewo, Gniewino, Kobylnica, Liniewo, Pelplin, Potęgowo,
Przechlewo, Ustka, Wicko, przy czym najwięcej – 11 na terenie gminy Choczewo.
Tabela 27. Wykaz elektrowni wiatrowych na terenie województwa pomorskiego.
Moc zainstalowana [kW]
Lp.

Powiat

1

bytowski

2
3
4

gdański
pucki

Gmina

Lokalizacja

jednostkowa

całkowita

Ilość
turbin

Rok
uruchomienia

Miastko

Wałdowo

150

900

6

2008

Pszczółki

Rębielcz

20

20

1

2004

Pruszcz Gd.

Bogatka

850

850

1

2006

Puck

Swarzewo

95

95

1

1991

5

Puck

Swarzewo

600

1 200

2

1997

6

Puck

Łebcz I

2 000

8 000

4

2007
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7

Puck

Łebcz II

2 500

10 000

4

2008

8

Puck

Gnieżdzewo

2 000

22 000

11

2006

9

Puck

Połczyno

800

1600

2

2006

10

Gniewino

Lisewo

150

150

1

1991

11

Gniewino

Lisewo-Gniewino

500

10 800

17

2007

12

Choczewo

Strabienino

250

250

1

1997

13

Choczewo

Gościęcino

450

450

1

2009

14

Choczewo

Zwartowo

160

320

2

2001

15

Choczewo

Zwiercienko

820

820

1

2006

16

Sztum

Koniecwałd

1 500

27 600

12

2008

Mikołajki
Pomorskie

Mikołajki
Pomorskie

0,3

0,3

1

2008

Kobylnica

Widzino-Łosino

2 000

48 000

24

2008

Potęgowo

Darżyno

2 000

12 000

6

2008

17
18
19

wejherowski

sztumski

słupski

Opracowanie własne. Stan na 31.12.2009

7.5.4. Energia słońca
Potencjał techniczny wykorzystania energii promieniowania słonecznego na terenie Polski,
szacowany jest na ok. 1,34 tys. PJ/rok11, ale jego wykorzystanie ze względu na niską gęstość
promieniowania słonecznego oraz nierówny rozkład w cyklu rocznym jest utrudnione. Województwo
Pomorskie należy do najbardziej nasłonecznionych w Polsce. Zasoby energii słonecznej są
wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie produkcji ciepłej wody użytkowej w
okresie letnim i ok. 50 - 60 % tych potrzeb w okresie wiosenno - jesiennym. Obszarem największych
zastosowań wykorzystania energii promieniowania słonecznego są instalacje z kolektorami
słonecznymi podgrzewającymi wodę (konwersja fototermiczna pasywna i aktywna) oraz instalacje o
małej mocy elektrycznej z ogniwami fotowoltaicznymi (konwersja fotowoltaiczna).
Instalacje solarne można spotkać na terenie większości gmin województwa pomorskiego.
Największe instalacje z kolektorami słonecznymi na terenie województwa pomorskiego wybudowano
na dachach budynków wielorodzinnych w Gdyni przy ulicach: Radosnej (108 szt.), Algierskiej (42) i
Jana z Tarnowa (46). Dużą instalację solarną składającą się z 44 kolektorów próżniowych umieszczono
na dachu Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie. To odnawialne źródło energii pozwala
wyprodukować rocznie 356,4 GJ ciepła. W ramach projektu „Słoneczne dachy dla gminy Dzierzgoń”
wybudowano systemy baterii słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej w 294
budynkach jednorodzinnych.
Fotowoltaiczne systemy solarne w warunkach województwa pomorskiego znajdują
zastosowanie wyłącznie do zasilania odbiorników zlokalizowanych w znacznym oddaleniu od źródeł
zasilania i o niewielkich, okresowych zużyciach energii, takich jak nocne podświetlanie znaków
drogowych, przystanków autobusowych lub miejsc niebezpiecznych.

7.6. Gospodarka odpadami
Pod koniec 2008 r. w województwie pomorskim funkcjonowały12 43 składowiska komunalne
(34 lokalne składowiska odpadów oraz 8 zakładów zagospodarowania odpadów - ZZO). W
porównaniu do 2005 r. ilość składowisk zmniejszyła się o 20 obiektów. Ponadto w województwie
funkcjonowało:

11
12

Ekspertyza Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC 2000).
Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego 2010”
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−

8 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowano odpady z
sektora gospodarczego,

−

1 składowisko odpadów obojętnych,

−

7 sortowni odpadów komunalnych (w Gdyni, Łężycach - Eko Dolina, Kościerzynie, Bytowie,
Kwidzynie, Potęgowie i Słupsku),

−

8 kompostowni odpadów organicznych selektywnie zbieranych (w Swarzewie, Gilwie Małej,
Gdańsku Szadółkach, Łężycach - Eko Dolina i Kościerzynie),

−

3 spalarnie odpadów medycznych i weterynaryjnych (Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza
w Chojnicach, PORT SERVICE” Gdańsk i Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA”S.A.).

W roku 2008 wytworzono blisko 701 tys. ton odpadów komunalnych i w porównaniu z
rokiem 2005 odnotowano przyrost o 12%. Dominującym rodzajem odpadów w strumieniu ogólnym
stanowiły: zmieszane odpady komunalne (67%). Natomiast spośród odpadów zbieranych selektywnie
największe ilości stanowiły: metale (65%) oraz papier i tektura (ok. 19%). Spośród wszystkich
wytworzonych odpadów komunalnych ok. 200 tys. ton poddanych zostało unieszkodliwionych
poprzez składowanie na składowiskach, z czego dominującą grupę (przeszło 91%) stanowiły odpady
zmieszane. Ok. 6,1 tys. ton odpadów poddanych zostało procesom przekształcania biologicznego (w
tym m.in. kompostowanie), ok. 900 ton procesom obróbki biologicznej (np. fermentacji), a ponad 170
ton termicznemu przekształcaniu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczalne poziomy składowania odpadów
biodegradowalnych wynoszą: 2010 – 75% - tj. 197,2 tys. Mg, w 2013 – 50% - tj. 131,5 tys. Mg, a w
2020 – 35% - tj. 92,0 tys. Mg. W roku 2008 r. poziom składowania wynosił – 87,6%.
Zorganizowany system zbierania odpadów komunalnych nie obejmuje swoim zasięgiem
wszystkich mieszkańców województwa pomorskiego. Problem ten dotyczy szczególnie obszarów
wiejskich, o dużym rozproszeniu zabudowy, gdzie odsetek mieszkańców waha się w granicach od
35% do 95%. W miastach sytuacja ta jest zdecydowanie lepsza – ok. 98%-100% mieszkańców korzysta
z zorganizowanego systemu.
W 2008 roku wytworzonych zostało ok. 86 tys. ton odpadów niebezpiecznych (spadek w
stosunku do 2005 roku o ponad 54%) oraz ok. 143 tys. ton komunalnych osadów ściekowych (wzrost
o 74%).
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8. Obszary problemowe – podjęte działania
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego z 2002 roku 1 w części
dotyczącej uwarunkowań, po przeprowadzeniu analizy zróżnicowania przestrzennego województwa,
w tym w szczególności czynników stymulujących i ograniczających rozwój, wskazał typy sytuacji
problemowych oraz rozmieszczenie obszarów problemowych występujących w województwie.
Wyróżnione zostały: wybrzeże Bałtyku, obszar kształtującej się metropolii Trójmiasta – jej obszar
centralny, strefa podmiejska oraz Trójmiejski Park Krajobrazowy, Dolina Delty Wisły i jej delta,
obszary wiejskie stagnacji gospodarczej i strukturalnego bezrobocia, obszary chronione i intensywnie
użytkowane turystycznie oraz pasma aktywizacji rozwoju. W części dotyczącej kierunków
zagospodarowania przestrzennego określono obszary o szczególnych preferencjach rozwojowych i
kierunki ich przekształceń w odniesieniu do regionu metropolitalnego Trójmiasta oraz kompleksów
gospodarki turystycznej dynamizujących rozwój. Wskazano także na potrzebę prowadzenia studiów i
analiz oraz koncepcji w odniesieniu do wyróżnionych obszarów problemowych.
Obowiązująca od 2003 roku ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zdefiniowała pojęcie obszaru problemowego oraz obszaru metropolitalnego 2. Określiła także m. in.,
że:
–

w planie zagospodarowania przestrzennego województwa określa się w szczególności obszary
problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary metropolitalne (art. 39 ust. 3,
pkt 4;

–

dla obszaru metropolitalnego uchwala się plan zagospodarowania przestrzennego obszaru
metropolitalnego jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa (art. 39 ust.
6);

–

koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju określa (…) podstawowe elementy krajowej
sieci osadniczej, z wyodrębnieniem obszarów metropolitalnych (art. 47 ust. 2, pkt 1);

–

w planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia koncepcji
przestrzennego zagospodarowania kraju (…0 (art. 39 ust. 4);

–

marszałek województwa przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w celu stwierdzenia jego zgodności z
koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (…0 (art. 41, ust. 1, pkt. 7).

Wymogi te skutkowały w postaci prowadzonych analiz i studiów w zakresie
zagospodarowania przestrzennego województwa 3 oraz znalazły odzwierciedlenie w aktualizacji planu
zagospodarowania przestrzennego województwa dokonanej w 2009 roku. Brak opracowanej
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju spowodowało niemożność uchwalenia planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego – jedynym rozwiązaniem okazało się
ujęcie w planie zagospodarowania przestrzennego województwa zapisów odnoszących się do tego
obszaru pod nazwą obszar aglomeracji Trójmiasta, traktowany jako jeden z obszarów problemowych.

1

Opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (J.T. Dz. U. z 1999 r, nr 15, poz. 139, z późn zm.) nie nakładał obowiązku
wyróżniania obszarów funkcjonalnych i problemowych
2
Zgodnie z art. 2 pkt. 7 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz.
717, z późn. zm.) przez obszar problemowy należy rozumieć obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub
występowania konfliktów przestrzennych, wskazany w planie zagospodarowania przestrzennego województwa (…), zaś przez obszar
metropolitalny należy rozumieć obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia. Ustalony w
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.
3

Opublikowane m.in. w: Studia obszarów problemowych województwa pomorskiego, (red. F. Pankau), Pomorskie Studia Regionalne, Urząd
Marszałkowski województwa Pomorskiego, Gdansk 2004; Studia nad obszarem metropolitalnym Trójmiasta (red. F. Pankau), Pomorskie
Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski województwa Pomorskiego, Gdansk 2006
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W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 4 wyróżniono kilka
obszarów problemowych – stref i pasm występowania problemów i konfliktów przestrzennych,
wymagających zróżnicowanych przestrzennie rozwiązań w zakresie polityki przestrzennej
prowadzonej przez samorząd województwa:
−

obszar aglomeracji Trójmiasta,

−

Wybrzeże Bałtyku,

−

Dolina Dolnej Wisły wraz z jej obszarem deltowym,

−

Centra regionalne - obszary koncentracji potencjałów,

−

obszary wiejskie strukturalnie słabe.

W świetle obecnych uwarunkowań stanowią one obszary problemowe wymagające specjalnych
rozwiązań i działań.

8.1. Obszar aglomeracji Trójmiasta
Położony nad Zatoką Gdańską rozległy, wielofunkcyjny 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, jest on obszarem podlegającym silnym procesom
metropolizacji. Składa się on 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.
W celu koordynacji działań w zakresie gospodarowania przestrzenią obszaru aglomeracji
trójmiasta w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego zapisy części
ogólnowojewódzkiej uszczegółowiono w odniesieniu do obszaru aglomeracji w zakresie:
−

ochrony środowiska przyrodniczego, w tym kształtowania spójności systemu ekologicznego
aglomeracji, ochrony wartości kulturowych i krajobrazu,

−

kształtowania struktury systemy osadniczego i ograniczania zjawiska suburbanizacji,

−

rozwoju funkcji metropolitalnych, jako specyficznych dla obszaru aglomeracji,

−

poprawy dostępności transportowej aglomeracji oraz Rozwoju infrastruktury transportowej
poprawiającej funkcjonowanie obszaru aglomeracji.

Do istotnych działań w zakresie kształtowania obszaru metropolitalnego oraz rozwiązywania
podstawowych problemów jej funkcjonowania, należała integracja komunikacji miejskiej.
Komunikacja komunalna na obszarze trójmiejskiego zespołu miejskiego funkcjonowała jako
wewnętrznie zintegrowana prawie do końca lat 80 - rolę jedynego organizatora i przewoźnika (poza
PKP) pełniło Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gdańsku działające na obszarze byłego
województwa gdańskiego. Podział WPK na cztery niezależne jednostki oraz przekazanie komunikacji
komunalnej samorządom lokalnym w 1990 spowodowały zakończenie jednolitej oferty. Gminy
zaczęły samodzielnie organizować transport zbiorowy i uchwalać ceny za przejazdy. Część z nich
zrezygnowała z własnej komunikacji miejskiej, powierzając to zadanie gminom ościennym lub
prywatnym przewoźnikom. Ponowny proces integracji komunikacji miejskiej w aglomeracji
trójmiejskiej zapoczątkowano w 1991 roku. Opracowane przez ekspertów koncepcje wspólnej oferty
transportu publicznego (zakładające także integrację z szybką koleją miejską) nie znalazły swojego
4

Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 1004/XXXIX/09 z dnia 26 października 2009 r., opublikowany w serii
Pomorskie Studia Regionalne, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Pankau F. (red.), UMWP, Gdańsk 2010.
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zastosowania aż do roku 2003, kiedy to z inicjatywy Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i
Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego gminy działające w ramach powołanej
Rady Metropolitalnej Zatoki Gdańskiej podjęły kolejną próbę integracji. Cztery lata prac zakończono
powołaniem 16 marca 2006 roku Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej jednostki zajmującej się integracją komunikacji miejskiej na obszarze 13 gmin, która docelowo
przejmie zarządzanie transportem zbiorowym na terenie kształtującego się obszaru
metropolitalnego.
Szczególne znaczenie ma także podjecie działań na rzecz kształtowania warunków
przestrzennych rozwoju tzw. nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.
–

W wielkich miastach istnieją szczególnie korzystne warunki rozwoju gospodarczego, gdyż
miasta dostarczają podstawowych źródeł wiedzy i potencjału innowacyjnego, intelektualnej
infrastruktury dla naukochłonnych przemysłów, a dla kadr naukowych socjalną i kulturalną
bazę.

–

Wraz z nauką dynamicznie postępuje rozwój nowych technik i technologii. Te również kierują
się w stronę dużych miast, zmieniając ich strukturę, kształt i organizację całego systemu
osadniczego.

–

Rozwój nauki, techniki i technologii, w tym zwłaszcza koncentracja potencjału naukowotechnologicznego w miastach, ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju gospodarczego zarówno
miast i regionów.

–

Aby sfera nauki transformowała rozwój ekonomiczny, należy niezbędne jest wszystkie jej
składniki (edukacja uniwersytecka, badania naukowe, innowacje, technopolie) zintegrować ku
utworzeniu szeroko pojętej kultury naukowej.

–

Aglomeracje miejskie mają obecnie do odegrania wiodącą rolę jako ogniska przemian i
przyszłego rozwoju. Niewątpliwie wśród polskich metropolii o wielkich szansach rozwojowych
znajduje się Trójmiasto. Teza ta ma swoje odniesienie m.in. w strategicznych dokumentach
rządowych, takich jak Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2013 oraz Koncepcja Polityki
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, wskazująca na ośrodek trójmiejski jako jeden z kilku
(obok Warszawy, Poznania i Krakowa) węzłów europejskiej sieci wymiany informacji i
generowania innowacyjności współczesnych gospodarek.

–

Trójmiasto jako jedno z ważnych ogniw kształtującej się strefy dynamicznego rozwoju,
położonej w nastawionym na konkurencyjność w zakresie innowacyjności regionie Morza
Bałtyckiego, musi wykorzystać rentę położenia i poprzez działania aktywizujące stać się
obszarem, w którym gospodarka oparta na wiedzy ma szansę wpłynąć aktywizująco na cały
region.

14 maja 2009 roku rektorzy 11 uczelni wyższych województwa pomorskiego podpisali list
intencyjny w sprawie udziału uczelni wyższych województwa pomorskiego w tworzeniu Pomorskiej
Metropolii Wiedzy. W ramach współpracy rektorzy postanowili utworzyć Klaster Uczelni
Województwa Pomorskiego, którego celem będzie m.in. tworzenie wspólnych przestrzeni
badawczych, edukacyjnych, kulturalnych i gospodarczych. Klaster będzie wspierał także tworzenie
konsorcjów badawczych i parków technologicznych.
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8.2. Wybrzeże Bałtyku
Pas nadbrzeżny Bałtyku od kilkudziesięciu lat poddawany jest nasilonej presji ruchu
i zagospodarowania turystycznego oraz innych form zagospodarowania. Wrażliwość środowiska
przyrodniczego i ustalone na znacznych obszarach reżimy ochrony znacząco ograniczają
możliwości przestrzenne rozwoju zabudowy i zagospodarowania, w tym służącego rozwojowi
turystyki. Bardzo duża atrakcyjność rekreacyjna tych obszarów nie idzie w parze z odpornością
środowiska, a jego naturalna chłonność jest niewielka. Możliwości „ekstensywnego” wzrostu
zainwestowania, polegającego na zajmowaniu nowych, niekonfliktowych środowiskowo obszarów
pod zabudowę, są w większości miejscowości na wyczerpaniu. Tym większa rola właściwego
zagospodarowania przestrzennego, także służącego różnym charakterystycznym dla Wybrzeża
sektorom gospodarki np. rybołówstwo, działalność portowa. 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.
Występujące problemy mogą być skutecznie rozwiązywana jedynie w formule „zintegrowanego
zarządzania”, przy współdziałaniu licznych zainteresowanych stron (samorządy gminne,
powiatowe, administracja wojewódzka, urzędy morskie, zarządcy obszarów chronionych i in.),
których interesy – dziś nierzadko rozbieżne lub nawet sprzeczne – muszą być równoważone w
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 organizacji państwa. 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 5 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;

5

Rekomendacje Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 30 maja 2002 (2002/413/EC).
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–

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,
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.
Działania w tym kierunku zostały podjęte przez:
−

podjecie uchwały nr 425/03 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 lipca 2003 roku w
sprawie realizacji prac nad przygotowaniem Planu strategiczno – operacyjnego Zintegrowanego
Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi w województwie pomorskim - regionalne aspekty
przestrzenne,

−

oraz uchwały nr 837/232/05 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 5 października 2005 w
sprawie udziału Samorządu Województwa Pomorskiego w realizacji projektu p.n. „PlanCoast”
realizowanego w ramach programu Interreg III B CADSES

Prace nad opracowaniem partnerskiej Regionalnej Strategii Zintegrowanego Zarządzania
Obszarami Przybrzeżnymi Województwa Pomorskiego prowadzone były początkowo w
Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego, a od roku 2005 przez Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku, które
kontynuowało pracę6.
W ramach przygotowywania strategii :
− zorganizowano trzy konferencje z udziałem najważniejszych uczestników procesu
zagospodarowania obszarów przybrzeżnych – przedstawicieli samorządów terytorialnych,
administracji rządowej, środowisk naukowych w tym szczególnie przyrodników, przedsiębiorców i
właścicieli nieruchomości, organów obronności kraju. Na konferencjach, których najważniejszą
częścią były dyskusje i warsztaty omawiano najważniejsze problemy występujące w obszarach
przybrzeżnych. Oto tematy prowadzonych dyskusji:
→ prawo obowiązujące w obszarach przybrzeżnych źródłem konfliktów o przestrzeń (Krokowa
27 października 2006),
→ planowanie przestrzenne narzędziem ZZOP – nadzieje i zagrożenia (Krokowa),
→ mierniki zaawansowania procesów zrównoważonego rozwoju i wdrażania ZZOP (Krokowa),
→ przykłady i skutki konfliktów w obszarze przybrzeżnym (Puck, 19 kwietnia 2007),
→ przyczyny konfliktów w obszarach przybrzeżnych (Puck),
→ kierunki rozwiązywania konfliktów w obszarze przybrzeżnym (Puck).
− opracowano materiały i dokumenty studialne stanowiące bazę danych i źródło wiedzy o
zagospodarowaniu przestrzennym obszarów przybrzeżnych, występujących problemach i
propozycjach ich rozwiązywania:

6

www.wbpp.slupsk.pl
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→ baza danych o przestrzeni, społeczeństwie i gospodarce obszarów przybrzeżnych
województwa pomorskiego zawierająca mapy GIS,
→ Raport o bieżącej polityce, procedurach, podstawach prawnych i praktyce planowania
przestrzennego obszarów przybrzeżnych Polski,
→ konflikty w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru przybrzeżnego województwa
pomorskiego – ekspertyza naukowa;
− przygotowano dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (gmina
Ustka – otoczenie Słowińskiego Parku Narodowego oraz gmina Stegna – ujście Wisły), których
zadaniem było praktyczne rozpoznanie możliwości stosowania narzędzi planowania
przestrzennego w rozwiązywaniu konfliktów powstających w obszarze przybrzeżnym .
Przeprowadzono pilotażowe dyskusje – konferencje uzgadniające z udziałem instytucji
zarządzających, które pokazały możliwości wypracowywania wspólnego stanowiska w trudnych
kwestiach.
− uruchomiono stronę internetową 7, na której prezentowane są wykonane opracowania. W
założeniu strona miała stanowić miejsce kontaktu zainteresowanych, forum dyskusji i wymiany
doświadczeń.
Równolegle z pracami prowadzonymi nad Strategią Zintegrowanego Zarządzania Obszarami
Przybrzeżnymi, realizowany był projekt INTERREG IIIb CADSES „PlanCoast”, w którym Wojewódzkie
Biuro Planowania Przestrzennego było jednym z dwu polskich partnerów. W ramach tego projektu
powstały opracowania znaczące dla Strategii:
− przygotowano projekt planu zagospodarowania przestrzennego Zatoki Puckiej – pionierskiego
opracowania pilotażowego. Udział w zespole projektowym jednego z współautorów eksperckiego
projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przyczynił się do znaczącego
uwzględnienia w tym dokumencie problematyki zagospodarowania obszarów przybrzeżnych
− opracowano i wydano w języku angielskim „Handbook on Integrated Maritime Spatial Planning” –
Podręcznik zintegrowanego planowania przestrzennego na obszarach morskich i przybrzeżnych.
Na III (i jak dotąd ostatniej) Regionalnej Konferencji ZZOP w Stegnie (listopad 2007),
dyskutowano na temat: „Możliwości skutecznego wdrożenia Zintegrowanego Zarządzania Obszarami
Przybrzeżnymi w województwie pomorskim: cele, zasady, uczestnicy, narzędzia procesu”. W celu
podsumowania dotychczasowych prac oraz uspołecznienia procesu formułowania zapisów przyszłej
Regionalnej Strategii Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi Województwa
Pomorskiego, uczestnicy dyskusji dokonali na wstępie diagnozy skuteczności istniejących narzędzi
prawnych w sferze możliwości realizacji ZZOP:
−

przepisy polskiego prawa – ustawy, rozporządzenia wykonawcze są niedoskonałe i przyczyniają
się do powstawania wielu konfliktów i szkód w przestrzeni i środowisku,

−

plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest słabym, nieskutecznym narzędziem i
nie może być podstawą dla formułowania praktycznych rozwiązań,

−

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminach obszaru przybrzeżnego
pokrywają relatywnie niewielką część pasa nadbrzeżnego, ponadto często powstają w interesie
prywatnych inwestorów, finansujących prace nad planem, nie zawsze więc zapewniają
równoważenie interesów,

7

www.plancoast.pl
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−

inne akty prawa miejscowego - rozporządzenia organów władzy państwowej w sprawie
ustanawiania form ochrony oraz przyjęcia planów ochrony obszarów objętych ochrona prawną są
wydawane bardzo późno, a dla wielu obszarów ich w ogóle brak.

Przedyskutowano i wstępnie sformułowano najważniejsze Cele ZZOP w regionie:
−

tworzenie warunków dla edukacji od podstaw – rozwój bazy społecznej ZZOP,

−

zapewnienie integracji programów regionalnych w obszarze przybrzeżnym,

−

obowiązkowe sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obszarze
przybrzeżnym,

−

skuteczna egzekucja przepisów prawa, niezbędna szczególnie w obszarze przybrzeżnym,

−

przekazanie gminom władania nad brzegiem morskim i udziału w zarządzaniu wodami
przybrzeżnymi,

−

zmiana sposobu uzgadniania/opiniowania projektów planów miejscowych, również w formie
konferencji uzgadniającej,

−

podniesienie rangi opracowań ekofizjograficznych, wzrost znaczenia rozpoznania przestrzeni i
zmian, jakie w niej historycznie następowały,

−

estetyka – jako ważny element codziennego życia i przekształcania przestrzeni,

−

dążenie do ujednolicenie terminologii i języka porozumienia stron uczestników zarządzania
przestrzenią, także w sporządzanych dokumentach i sprawozdaniach,

−

zabezpieczenie w planach i strategiach możliwości rozwoju portów i ich zaplecza,

−

zatrudnianie w instytucjach przyrodników (biologów),

−

spowodowanie większego zainteresowania mediów.

Definitywne sformułowanie celów oraz czuwanie nad ich realizacją zostałoby powierzone Grupie
koordynacyjnej ZZOP. Nie uzyskano jednak porozumienia co do jej składu i sposobu powoływania.
Podstawową trudność stanowi tu brak umocowania prawnego. Formułowano propozycje:
−

powołania Grupy Koordynacyjnej na szczeblu regionu (przez Marszałka lub Zarząd
Województwa),

−

wykorzystania
istniejących
Komisji
Architektoniczno-Urbanistycznych:
wojewódzkiej,
powiatowych, gminnych. Ich zaletą jest dobra podstawa prawna funkcjonowania, zapisane w
ustawach kompetencje i możliwość powoływania członków spośród wszystkich grup
użytkowników, jako minus uczestnicy wskazywali branżowość: wymóg prawny uczestnictwa 50%
osób rekomendowanych przez stowarzyszenia zawodowe i niedobre doświadczenia z
funkcjonowania, poczynając od najwyższego szczebla,

−

stowarzyszenie użytkowników wybrzeża, powołane w oparciu o prawo o stowarzyszeniach,

−

powołany wyłącznie w tym celu związek komunalny różnych szczebli samorządów terytorialnych
obszaru wybrzeża, w tym powiaty, województwo,

−

istniejący Związek Miast I Gmin Morskich – niestety, nie wykazuje obecnie żądnego
zainteresowania problematyką. Podnoszono też obniżającą się rangę delegatów gmin na
Zgromadzenie Związku, a wskutek tego i władz.

W założeniu ostateczne sformułowanie projektu Strategii miało zostać powierzone Grupie
Koordynacyjnej. Jednak wobec niezgodności uczestników III Konferencji co do sposobu powołania
Grupy – dalsze prace uległy spowolnieniu. Z uwagi na zakończenie projektu PlanCoast, projekt
Strategii, który miał być przedstawiony uczestnikom IV Konferencji, przedyskutowany i przekazany
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Zarządowi Województwa Pomorskiego – nie został ukończony. Powstały jedynie Założenia do
Strategii oraz Uwarunkowania – materiał do dyskusji.
Kontynuując prace rozpoczęte w ramach projektu PlanCoast Wójt Gminy Stegna zlecił
Wojewódzkiemu Biuru Planowania Przestrzennego – jednostce samorządu województwa opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego „Mikoszewo - Ujście Wisły”. Wdrażając
pilotażowe procedury ZZOP, zaprosił organy uzgadniające projekt planu na konferencję, gdzie miały
być przedstawione uwagi i zastrzeżenia do projektu oraz wspólnie przedyskutowane propozycje
ustaleń satysfakcjonujących uczestników. Niestety, tylko dwie z zaproszonych instytucji publicznych
wyraziły zainteresowanie uczestnictwem w konferencji, wskutek czego nie doszła ona do skutku.
Obecnie projekt planu miejscowego jest w fazie uzgadniania, z niektórymi instytucjami trwają bardzo
trudne negocjacje..
Wobec niepowodzenia koncepcji uspołecznionego przygotowania Regionalnej Strategii ZZOP
w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego powstał ekspercki projekt dokumentu pn.:
Studium Uwarunkowań i Kierunków wdrażania ZZOP w Województwie Pomorskim przekazany
Zarządowi Województwa Pomorskiego.

8.3. Dolina Dolnej Wisły wraz z jej obszarem deltowym
Subregion Dolnej Wisły został w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego8 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.
Podstawowe problemy całego obszaru to:
−

zagrożenie i brak ochrony naturalnych walorów korytarza ekologicznego o randze
ogólnokrajowej,

−

konflikt potrzeb ochrony środowiska z realizowanymi i planowanymi inwestycjami,

−

potencjalne zagrożenia powodziowe,

−

potencjalne zagrożenie środowiska naturalnego ze strony oddziaływań komunikacyjnych,

−

ograniczona dostępność pasma autostrady A1,

−

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).

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław
W świetle przedstawionych problemów rozwoju i zagospodarowania przestrzennego
zabezpieczenie przeciwpowodziowe stanowi jedną z centralnych – grup działań, które powinny
zostać zrealizowane na tym obszarze, aby uruchomić mechanizmy aktywizacji społecznej i
gospodarczej.
Z jednej strony ich przeprowadzenie wymaga wdrożenia szerokiego kompleksu działań,
obejmującego między innymi:
8

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, red. F. Pankau, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2010.
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−

poprawę istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej, poprzez przebudowę, odbudowę i
budowę urządzeń ochrony przed powodzią,

−

poprawę rozpoznania zagrożeń powodziowych i przeciwdziałania im, poprzez m.in. opracowanie
map zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodzi,

−

renaturyzację niektórych środowisk wodnych i od wody zależnych w celu zwiększenia ich
odporności na zagrożenie powodziowe,

−

edukację społeczeństwa oraz informowanie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej Żuław.
Z drugiej strony, prawidłowe wdrożenie wyżej wymienionych i innych grup działań, pozwoli

na:
−

skuteczniejszą ochronę ćwierćmilionowej ludności Żuław przed zagrożeniem powodziowym,
umożliwiającą pełniejszą realizację aspiracji społeczności lokalnych,

−

ochronę zasobów i walorów przyrodniczych, w szczególności cennych dla rolnictwa gleb oraz
siedlisk ukształtowanych pod wpływem funkcjonowania systemów regulacji obiegu wody, jak i
gatunków roślin oraz zwierząt, towarzyszących siedliskom wodnym i od wód zależnym,

−

lepszą ochronę i rewaloryzację materialnych obiektów dziedzictwa kulturowego, związanych
zarówno z osadnictwem żuławskim, jak i z działaniami hydrotechnicznymi regulującymi obieg
wód,

−

utrzymanie unikatowego, harmonijnego krajobrazu kulturowego Żuław,

−

ochronę, posiadającego wysoką wartość, majątku materialnego obiektów przemysłowych i
innych gałęzi gospodarki oraz infrastruktury technicznej i osadniczej, przed zniszczeniem w
wyniku wystąpienia powodzi,

−

lepsze zastosowanie instrumentów planowania przestrzennego polegających na ograniczaniu
zagospodarowania obszarów narażonych na powodzie oraz zagospodarowania przyczyniającego
się do wzrostu zagrożenia powodziowego,

−

pełniejszą dywersyfikację kierunków rozwoju gospodarczego Żuław, w szczególności rozwój form
turystyki związanej z drogami wodnymi oraz dziedzictwem kulturowym tego obszaru.

Na podstawie powyższej zarysowanego zakresu działań Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gdańsku 9 przygotował Program „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego
Żuław”, którego głównym celem jest Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej
stymulujące wzrost potencjału dla zrównoważonego rozwoju Żuław. Realizacja tego celu pozwoli na
osiągniecie efektów w sferze społeczno-kulturowej, gospodarczej, a częściowo także ekologicznej.
Realizacja celów Programu będzie oparta m.in. na wykorzystaniu środków pochodzących z
funduszy Unii Europejskiej, m.in. z Funduszu Spójności. W trakcie przygotowania Programu
uwzględniono krajowe i wspólnotowe przepisy dotyczące prowadzenia polityki rozwoju przy
wsparciu ze środków Unii Europejskiej. Kierunek działań przewidziany w Programie jest zgodny z
ustaleniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych przez Komisję Europejską w
porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską 7 maja 2007 roku, a następnie w Programie Operacyjnym
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, przyjętym przez Komisję Europejską w porozumieniu
z Rzeczpospolitą Polską 7 grudnia 2007 r.

9
Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, art. 90 ust. 1 pkt 7a, stanowiącego, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej jako właściwy dla programowania, planowania i nadzorowania realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód lub urządzeń
wodnych oraz inwestycje w gospodarce wodnej, udzielił Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
pełnomocnictwa w zakresie opracowania takiego Programu.
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Wieloletnie niedobory finansowania rozwoju społeczno-gospodarczego Żuław, w tym także
dotyczące realizacji działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, warunkują konieczność przyjęcia
stosunkowo długiego okresu czasu, który pozwoli – uwzględniając możliwości finansowania
planowanych kierunków działań – na odrobienie zaległości inwestycyjnych oraz dotyczących innych
sfer życia społecznego i gospodarczego. Dlatego horyzont czasowy wdrożenia całego Programu
wyznaczono na rok 2030, a więc obejmuje on ponad dwie dekady. Okres ten został podzielony na
dwa zasadnicze przedziały czasowe:
−

Etap I – średniookresowy – do roku 2015,

−

Etapy następne – ujęte w horyzoncie długookresowym – po 2015 roku (do roku 2030).

W obecnej fazie programowania brak kompletnych przesłanek do podjęcia decyzji, na ile
etapów będzie dzielony okres realizacji Programu po 2015 roku, ale można przypuszczać, że – ze
względu na długość okresu czasu przyjętą dla programowania innych polityk o charakterze
strategicznym i finansowym – zostanie on w kolejnych latach podzielony na 2 lub 3 etapy. Możliwy
jest podział na etap II obejmujący lata 2016-2022 oraz etap III – realizowany od 2023 do 2030 roku.
Zadania planowane do realizacji w ramach Etapu I zostały ujęte w formie Projektu
Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław do 2015 roku. Zadania koncentrują się
w pięciu obszarach geograficznych oraz problemowych i obejmują:
−

zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Gdańskiego Węzła Wodnego,

−

poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego przed zagrożeniem pochodzącym od rzeki Wisły,

−

poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego przed zagrożeniem pochodzącym od Zalewu
Wiślanego,

−

zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego wewnątrz obszaru Żuław Wiślanych,

−

zbudowanie systemu monitoringu ryzyka powodziowego Żuław Wiślanych.

W trakcie realizacji I Etapu Programu wdrażane będą najpilniejsze zadania objęte wyżej
wymienionymi polami działania. Dalsze zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i
wzmacniania bezpieczeństwa powodziowego Żuław, których potrzeba wdrażania zostanie w
szczególności stwierdzona w wyniku opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map
zagrożeń i ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym (których
przygotowanie przewiduje się w ramach I etapu Programu), będą kontynuowane w części Programu
przewidzianej do realizacji po 2015 roku.
Program „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław” wpisany na listę projektów
indywidualnych III osi priorytetowej PO IŚ w postaci cztery projektów z zakresu ochrony przed
powodzią realizowany będzie przez Samorząd Województwa Pomorskiego (beneficjentem Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego), Miasto Gdańsk, Powiat Gdański i
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod wspólną nazwą Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – etap I.

Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-70
Realizując zapisy Strategii rozwoju województwa pomorskiego10, Sejmik Województwa
Pomorskiego w dniu 23 października 2006 roku przyjął Program rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i
Zalewu Wiślanego – Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-7011.

10
11

uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 587/XXXV/05 z dnia 18 lipca 2005 r.
Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 1101/LII/06
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Program został oparty na wcześniejszych opracowaniach i dokumentach przyjętych przez
samorządy województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz jednostki administracji
rządowej i odnosi się do turystycznego wykorzystania terenów Pętli Żuławskiej wzdłuż szlaków
wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Program obejmuje zakres turystycznego wykorzystania
tych dróg. Możliwe do realizacji przedsięwzięcia to:
−

budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej: m.in. porty, przystanie żeglarskie,
pomosty cumownicze, rozwój zaplecza dla potrzeb portów i przystani, rozwój żeglugi
śródlądowej,

−

poprawa żeglowności i bezpieczeństwa szlaków wodnych: m.in. oznakowanie szlaków wodnych,
likwidacja przeszkód nawigacyjnych; poprawa czystości dróg wodnych i ich bezpośredniego
otoczenia, system ratownictwa i bezpieczeństwa,

−

budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury poprawiającej dostępność do obiektów i
atrakcji turystycznych w powiązaniu z wymienionymi w pkt.1i2 m.in. ścieżki rowerowe, szlaki
turystyczne, ciągi komunikacyjne i infrastruktura dla niepełnosprawnych,

−

system informacji dla turystyki wodnej: program klasyfikacji marin, system informacji.

Projekt znajduje się na liście indywidualnej programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013, działanie 6.4. Projekt ma charakter ponadregionalny zakładający kompleksowy
rozwój turystyki wodnej w obszarze Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Obszar objęty projektem to
teren Żuław i Zalewu Wiślanego wraz z Mierzeją Wiślaną. Bierze w nim udział 18 partnerów z dwóch
województw: pomorskiego i warmińsko – mazurskiego. Projekt obejmuje obszar 15 gmin (Gdańsk,
Cedry Wielkie, m. Tczew, m. i gm. Gniew, m. i gm. Sztum, m. Malbork, m. i gm. Nowy Dwór Gdański,
Stegna, Sztutowo, Krynica Morska, m. Braniewo, gm. Braniewo, m. i gm. Frombork, m. i gm.
Tolkmicko, m. Elbląg) zamieszkiwany przez 788,7 tys. osób. Projekt „Pętla Żuławska – rozwój turystyki
wodnej” dotyczy wykreowania markowego produktu turystycznego, na który składają się: oryginalna
kompozycja różnych dóbr turystycznych (walorów i atrakcji) oraz przeróżnych usług umożliwiających
ich turystyczne wykorzystanie w trakcie pobytu na terenie Żuław i Zalewu Wiślanego.
W ramach projektu przewidziano stworzenie wysokiej jakości oraz bezpiecznej infrastruktury
turystycznej w postaci portów i przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych służącej zarówno
aktywnemu uprawianiu sportów wodnych jak również innym formą turystyki.
Drugim istotnym projektem w zakresie aktywizacji obszaru Żuław Wiślanych i Delty Dolnej
Wisły, wspomagającym w zakresie branżowym Program tzw. Pętli Żuławskiej jest projekt Miasta
Gdańska pn. Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku znajdujący się na liście podstawowej
Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. W ramach projektu Miasto Gdańsk realizuje
zadania, które obejmują budowę: przystani „Żabi Kruk" dla małych jednostek pływających, przystani
żeglarskiej „Sienna Grobla II", przystani żeglarskiej „Tamka", 10 przystanków tramwaju wodnego.
Projekt obejmuje obszar Gdańska nad rzekami Martwą Wisłą oraz Motławą.

8.4. Centra regionalne – obszary koncentracji potencjałów
W latach 2005 – 2008 w zdefiniowanych w Strategii rozwoju województw pomorskiego 2020
subregionalnych ośrodkach rozwoju, określonych w Planie zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego jako centra regionalne – obszary koncentracji potencjałów,
realizowanych było szereg przedsięwzięć wzmacniających miasta, w tym najważniejsze realizowane
przy udziale funduszy strukturalnych.
W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006
zostało zrealizowanych szereg przedsięwzięć związanych z miastami o charakterze rewitalizacyjnym,
w tym przede wszystkim podnoszącym jakość przestrzeni miejskiej. Do najważniejszych należała
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rewitalizacja Bazyliki w Chojnicach wraz z jej otoczeniem oraz Centrum Hewelianum w Gdańsku (etap
I).
Do zapisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata
2007 – 2013 działań skierowanych do miast powyżej 35 tys. mieszkańców12, tj. Gdańska, Gdyni,
Słupska, Tczewa, Starogardu Gdańskiego, Wejherowa, Rumi, Sopotu, Chojnic, Malborka, Kwidzyna i
Lęborka 13 należała możliwość realizacji kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych14 w ramach
działania 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej. W analizowanym okresie realizacja tych
działań związana była przede wszystkim z przygotowaniem procedury naboru projektów i
przeprowadzeniem samego konkursu.
Aby przedsięwzięcia te wpisały się w definicję rewitalizacji15, ich realizacja musiała wynikać z
ramowo uzgodnionego (tzw. not intencyjnych) między miastem a Instytucją Zarządzającą RPO WP
(Zarządem Województwa Pomorskiego) zakresu działań, które z jednej strony wynikają z programu
rewitalizacji, a z drugiej strony są możliwe do sfinansowania w ramach RPO WP, przyczyniając się do
realizacji celów tego Programu w zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. W
notach intencyjnych znalazły się informacje dotyczące ogólnych danych na temat programu
rewitalizacji, charakterystyki obszaru zdegradowanego w oparciu o wskazane kryteria oraz określenia
listy przedsięwzięć planowanych do realizacji na obszarze zdegradowanym w sferze społecznej,
gospodarczej i przestrzennej. Przygotowywane projekty musiały być ukierunkowane na aktywizację
społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów miejskich i podnoszenie atrakcyjności stref
rozwojowych w miastach.
Wszystkie projekty zgłoszone do konkursu musiały być realizowane w sposób partnerski.
Partnerami w projektach koordynowanych przez samorząd miejski mogły być organizacje
pozarządowe, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie
mieszkaniowe, policja oraz inne podmioty, których udział był istotny dla efektywnej realizacji
programu rewitalizacji.
Tab. 1 Kryteria i kwestie weryfikujące noty intencyjne
Kryterium

Zakres oceny (pytania i uwagi pomocnicze)

Spełnienie definicji obszaru
zdegradowanego

Czy obszar, na którym realizowany ma być projekt, spełnia definicję obszaru
zdegradowanego?

Charakterystyka obszaru
zdegradowanego

Czy Nota intencyjna zawiera charakterystykę obszaru zdegradowanego?
Czy określone zostały główne problemy występujące na obszarze
zdegradowanym?
Czy została dokonana dokładna delimitacja obszaru zdegradowanego?
Czy dokonano charakterystyki struktury demograficznej na
zdegradowanym?

obszarze

Udział partnerów w realizacji
projektu

Czy Not intencyjna przewiduje udział partnerów w realizacji projektu?
Czy dokonany dobór partnerów jest uzasadniony z punktu widzenia
zaplanowanych do realizacji zadań?
Czy Nota intencyjna przewiduje
udział partnerów spoza sektora finansów
publicznych (np. organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych)?

Kompleksowość planowanych

Czy Nota zawiera uzasadnienie dla zaplanowanych przedsięwzięć?
Czy planowane przedsięwzięcia rozwiązują problemy wskazane w charakterystyce

12

pełniących rolę subregionalnych i regionalnych ośrodków rozwojowych.
Lista miast uprawnionych została opracowana według stanu na koniec 2005 r.
14
Przedsięwzięcia te mają formułę „projektów zintegrowanych” ukierunkowanych na kompleksowe rozwiązanie jasno zdefiniowanych
problemów społeczno-gospodarczych i przestrzennych na terenie danego miasta.
15
przyjętą w ramach RPO – tj. kompleksowego, skoordynowanego, wieloletniego, prowadzonego na określonym obszarze procesu
przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowanego przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu
wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego
rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.
13
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przedsięwzięć
infrastrukturalnych

obszaru zdegradowanego?
Czy planowane przedsięwzięcia składają się na spójną wizję rewitalizacji obszaru
zdegradowanego?

Kompleksowość planowanych
działań społecznych

Czy Nota zawiera uzasadnienie dla zaplanowanych przedsięwzięć społecznych?
Czy planowane działania społeczne rozwiązują problemy wskazane w charakterystyce
obszaru zdegradowanego?
Czy działania społeczne zostały opisane w taki sposób, że wynika z tego opisu do kogo
mają zostać skierowane i jaki jest ich główny cel?

Źródło: Wytyczne dotyczące przygotowywania projektów w ramach Poddziałania 3.2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia
rewitalizacyjne RPO WP 2007-2013 (załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP)

W dniu 2 października 2009 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podpisał porozumienia z
miastami, które uzyskały pozytywną opinię zespołu, tj. Gdańskiem, Słupskiem, Wejherowem,
Lęborkiem oraz Tczewem. Nie podpisanie porozumienia nie oznaczało wykluczenia z konkursu –
wszystkie miasta uprawnione do wsparcia mogą aplikować o środki w ramach Poddziałania 3.2.1.
Właściwy konkurs w ramach Poddziałania 3.2.1 rozpoczął się 9 października 2009 r. i
zakończył się 6 stycznia 2010 r. W trakcie trwania konkursu przeprowadzone były konsultacje
wniosków o dofinansowanie. Złożonych zostało 11 projektów – 5 w miastach na prawach powiatu (4
z Gdańska, 1 ze Słupska) oraz 6 w pozostałych miastach uprawnionych do wsparcia (w tym 3 w
miastach, które miały podpisane porozumienie z Instytucją Zarządzającą – tj. Tczew, Lębork oraz
Wejherowo). W wyniku procesu oceny Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania
następujące projekty:
Tytuł projektu

Wartość całkowita (tys.
PLN)

Wartość
dofinansowania
(tys. PLN)

% dofinansowania

Rewitalizacji Przestrzeni Publicznej Śródmieścia
Wejherowa

2 550

10 275

50%

Rewitalizacja Centrum Lęborka

13 225

9 258

70%

Rewitalizacja strefy A obszaru
zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie

15 161

10 613

70%

Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku

45 442

31 809

70%

Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku

41 953

14 372

34%

Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku

20 189

11 326

56%

Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku

42 197

6 576

15%

Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku

20 368

11 376

56%

Wszystkie ww. projekty wynikają z podpisanych między miastami a Instytucją Zarządzającą
RPO porozumień.
Przykładowo kompleksowy zakres projektu „Rewitalizacja Centrum Lęborka” obejmuje
następujące zadania:
−

przebudowa Placu Pokoju;

−

budowa i przebudowa bulwarów nad rzeką Łebą;

−

budowa dwóch świetlic środowiskowych przy szkołach;

−

budowa sali gimnastycznej przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

−

remont elewacji zabytkowej kamienicy;
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−

wykonanie elementów monitoringu obszaru zdegradowanego;

−

zagospodarowanie otoczenia zabytkowego Kościoła pw. Jakuba Apostoła wraz z przebudową
domu parafialnego;

−

zadania w ramach instrumentu elastyczności (m.in. punkt konsultacyjny dla osób zagrożonych
patologiami, zajęcia profilaktyczne na podstawie dramy z dziećmi i młodzieżą, zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, punkt pomocy zagrożonej rodzinie, rozszerzenie
działalności ruchu franciszkańskiego REFA, punkt poradnictwa dla rodziców, spotkania Klubu
Seniorów).

Wszystkie wyżej wymienione zadania są ze sobą ściśle powiązane. Działania społeczne będą
odbywać się w zmodernizowanych obiektach wchodzących w skład projektu. Realizacja wszystkich
tych zadań daje gwarancję kompleksowego wsparcia mieszkańców obszaru zdegradowanego w
Lęborku oraz pozwoli na osiągnięcie celu Działania 3.2, jakim jest aktywizacja społeczna i gospodarcza
obszarów zdegradowanych w miastach.
Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013 oprócz kompleksowej rewitalizacji możliwa była również realizacja projektów w ramach
Działania 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego. Działanie to było skierowane do
wszystkich miasta na prawach powiatu oraz miast – stolic powiatów (wraz z otoczeniem
funkcjonalnym obejmującym gminy obsługiwane przez transport zbiorowy funkcjonujący w miastach
uprawnionych do wsparcia), a dofinansowanie dotyczyło przedsięwzięć związanych z modernizacją i
budowa elementów liniowej i węzłowej infrastruktury transportu zbiorowego (w tym
trolejbusowego, szynowego i autobusowego) oraz zakupu lub modernizacji taboru. Ponadto możliwe
było zrealizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi alternatywnego do drogowego i szynowego
transportu (takich jak np. budowa dróg rowerowych o charakterze transportowym).
W ramach Działania 3.1 w 2009 roku odbyły się dwa konkursy, z których do dofinansowania
wybrano pięć projektów:
% dofinansowania

(tys. PLN)

Wartość
dofinansowania
(tys. PLN)

Rozwój proekologicznego transportu publicznego
w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta (PKT
Gdynia)

78 464

54 925

70%

Zakup autobusów zasilanych gazem ziemnym
CNG, wykonanie instalacji wolnego tankowania
CNG (MZK Słupsk)

6 441

2 106

32,71%

Zakup sześciu spalinowych zespołów trakcyjnych
w celu rozwoju i integracji efektywnych i
przyjaznych środowisku systemów transportu
zbiorowego
w
Trójmiejskim
Obszarze
Metropolitalnym (SWP)

65 050

45 535

70%

Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji
Trójmiejskiej w latach 2007-2013 (Miasto Gdańsk)

68 531

47 972

70%

Zakup 11 niskopodłogowych autobusów dla
komunikacji miejskiej w Starogardzie Gdańskim
(Miasto Starogard Gd.)

8 000

5 600

70%

Wartość całkowita
Tytuł projektu
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8.5. Obszary wiejskie strukturalnie słabe
W ramach działań związanych rozwojem i aktywizacją obszarów wiejskich strukturalnie
słabych prowadzone były przedsięwzięcia inwestycyjne, przede wszystkim w oparciu o fundusze
strukturalne realizowane w ramach:
−

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2007-2013, w ramach
którego współfinansowano budowę dróg, oczyszczalni ścieków, rozwój firm, renowację zabytków
i wiele innych projektów infrastrukturalnych,

−

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach którego współfinansowano lub finansowano
inwestycje w człowieka - edukację, równe szanse na rynku pracy, wyższe kwalifikacje, tworzenie
miejsc pracy,

−

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach którego współfinansowano
inwestycje na obszarach wiejskich z zakresu m.in.: melioracji wodnych, pozyskiwania i
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, budowy i remontu świetlic, zagospodarowania
centrów wsi, remontów dachów i elewacji zewnętrznych w obiektach architektury sakralnej.
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Część III
Ocena realizacji inwestycji
Zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa umieszcza się te inwestycje celu publicznego o
znaczeniu ponadlokalnym, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością.

1. Zadania umieszczone w Rejestrze Zadań Rządowych
W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (2009) uwzględniono
zadania rządowe, służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, wpisane do Rejestru Zadań
Rządowych prowadzonego przez ministra właściwego w sprawach budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej.
Zadania takie określa Program Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w
Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), zatwierdzony przez Radę Ministrów 12 i 14 grudnia 2000 r. (protokół
ustaleń nr 51/2000) i wpisany do rejestru. Program stworzono w celu zapewnienia wspólnego
finansowania projektów inwestycyjnych dla potrzeb misji NATO. Realizowane przedsięwzięcia
związane są z rozbudową, modernizacją i remontami infrastruktury wojskowej Sojuszników. W
ramach pomocy finansowej zmodernizowane lub wybudowane od nowa mają być: lotniska,
infrastruktura telekomunikacyjna, składnice materiałów pędnych i smarów, rurociągi paliwowe,
radarowe urządzenia ostrzegawcze i nawigacyjne, a także instalacje portowe. Ponadto środki
pozyskiwane winny być wykorzystywane do udoskonalania systemów dowodzenia i kontroli. NSIP
uważany jest za jedno z najważniejszych osiągnięć NATO i symbol efektywnego podziału ról, ryzyka i
odpowiedzialności państw członkowskich Sojuszu w ramach wspólnej obrony obszaru
północnoatlantyckiego.
Tabela 28. Zadania rządowe Programu NSIP umieszczone w Rejestrze Zadań Rządowych.
L.p.

Tytuł inwestycji

1
2

Infrastruktura dla sił wzmocnienia NATO – modernizacja lotniska Malbork
Modernizacja infrastruktury dla systemu dowodzenia i kontroli

3

Infrastruktura dla sił wzmocnienia NATO – modernizacja Portu Morskiego Gdynia

lokalizacja
gm. Stare Pole
m. Władysławowo
m. Gdynia

W zakresie powyższych inwestycji w latach 2005-2008:
–

zakończono realizację inwestycji w zakresie infrastruktury lotniskowej lotniska Malbork
(gm.Stare Pole), jednocześnie trwa realizacja inwestycji związanej z rozbudową składu MPS,
(zakończenie przewidywane jest w roku 2011),

–

w zakresie modernizacji infrastruktury dla systemu dowodzenia i kontroli – prowadzona była
budowa radiowych stacji nadawczych i odbiorczych w Rzucewie i Rozewiu na potrzeby
Marynarki Wojennej, (zakończenie inwestycji przewidywane jest w roku 2011),

–

w ramach zadania trzeciego zakończono realizację infrastruktury portowej, w tym
modernizacji dwóch nabrzeży, zaś na etapie przygotowania inwestycji jest rozbudowa
systemu zaopatrzenia w paliwo okrętowe Portu Wojennego w Gdyni (planowane
zakończenie w roku 2012).

WNIOSKI:
–

prawdopodobnie w 2012 roku zakończona zostanie realizacja wszystkich inwestycji NSIP,
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–

inwestycje programu NSIP są bardzo ważne dla Polski ze względu na możliwość
ukształtowania infrastruktury wojskowej o parametrach zgodnych ze standardami NATO,
która umożliwi operowania siłami reagowania oraz integrację Narodowego Systemu Obrony
Powietrznej ze zintegrowanym systemem NATO,

–

największym problemem przy realizacji projektów w ramach programu NSIP są przedłużające
się procedury administracyjne związane z uzyskiwaniem stosownych pozwoleń, przedłużające
się przetargi międzynarodowe.

2. Podstawowe inwestycje rządowe i samorządowe przyczyniające się do zmian w
zagospodarowaniu przestrzennym województwa
Do osiągniecia celów Planu zagospodarowania przestrzennego województwa oprócz zadań
rządowych, służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych, zapisanych w programach
uchwalonych przez Radę Ministrów, przyczyniają się także działania inwestycyjne prowadzone przez
organy administracji rządowej (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, urzędy morskie w Gdyni
oraz Słupsku, regionalne zarządy gospodarki wodnej w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie), jednostki
samorządu terytorialnego, uczelnie publiczne oraz strategiczne z punktu widzenia zagospodarowania
przestrzennego spółki skarbu państwa, w tym:
1) PKP Polskie Linie Kolejowe SA,
2) Port Gdańsk SA i Port Gdynia SA,
3) Pomorska Spółka Gazownicza SA,
4) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA,
5) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
6) Operator Logistyczny Paliw Płynnych SA,
7) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A.
8) PSE „Operator” SA
9) ENERGA Operator SA, ENEA Operator SA.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego realizowany jest przez
Samorząd Województwa i jego jednostki organizacyjne wykonujące zadania własne samorządu w
zakresie: edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, promocji i ochrony zdrowia, kultury oraz
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, modernizacji terenów wiejskich, ochrony środowiska,
gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, transportu zbiorowego i dróg publicznych,
kultury fizycznej i turystyki, bezpieczeństwa publicznego. Dla części z tych zadań w latach 2005-2008
prowadzone były działania inwestycyjne, zawarte w programach samorządu województwa. Należały
do nich:
1) Program małej retencji województwa pomorskiego do roku 20151;
2) Program udrażniania rzek województwa pomorskiego2;
3) Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2003 - 2006 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 - 2010 oraz Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami
dla Województwa Pomorskiego 3,

1
Przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 787/137/08 z dnia 5 sierpnia 2008 r. będący aktualizacją Programu małej retencji
województwa pomorskiego został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 356/24/04 z dnia 14 czerwca 2004 r.
2
Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 355/24/04 z dnia 14 czerwca 2004 r.
3
Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 153/XIII/03.
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4) Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2010 z
uwzględnieniem perspektywy 2011 - 2014, którego część stanowi Plan Gospodarki Odpadami
dla Województwa Pomorskiego 20104,
5) Program Opieki nad Zabytkami Województwa Pomorskiego na lata 2007-20105,
6) Program rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego - Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-706.

2.1. Infrastruktura transportowa
2.1.1. Poprawa dostępności zewnętrznej
Jednym z zadań polityki przestrzennej województwa jest „Zwiększenie dostępności transportowej
województwa w skali międzynarodowej, zwłaszcza w powiązaniach z krajami Unii Europejskiej i
obszarami metropolitalnymi Regionu Morza Bałtyckiego”. W tym zakresie w ramach zdefiniowanych
w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego
kierunków
zagospodarowania przestrzennego prowadzono szereg działań inwestycyjnych w zakresie
priorytetowej dla województwa infrastruktury liniowej:
–

A1: zbudowano 90-kilometrowy odcinek autostrady z Rusocina (gm.Pruszcz Gdański) do
Nowych Marz (gm.Dragacz, woj.kujawsko-pomorskie),

–

DK nr 6/S6: rozpoczęto budowę Obwodnicy Słupska, przygotowywano wniosek o wydanie
decyzji środowiskowej dla drogi S6 na odcinku Lębork - Obwodnica Trójmiasta (Trasa
Kaszubska)7,

–

DK nr 7/S7: wybudowano nowy odcinek Trasy W-Z w Gdańsku (Jabłoniowa-Kartuska),
wzmocniono nawierzchnię na odcinku Gdańsk - Kiezmark- Jazowa (km 6+330 do km 48+465)
wraz z rekonstrukcją i modernizacją mostu na rzece Wiśle w Kiezmarku 8,

–

DK nr 22/S22: (Swarożyn – Elbląg): rozpoczęto prace nad opracowywane “Studium
Techniczno - Ekonomiczno – Środowiskowego budowy obwodnicy Malborka”,

–
–

LK nr 9 - E-65: kontynuowana była modernizacja linii kolejowej E-65 Gdynia – Warszawa 9,
LK nr 202: zmodernizowano urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów na stacji Rumia,
przebudowano urządzenia systemu sterowania ruchem kolejowym na stacji Strzebielino
Morskie,

–

DW E-70: rozpoczęto działania inwestycyjne w ramach realizacji Programu rozwoju dróg
wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego – Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E70.

Ponadto kontynuowano działania inwestycyjne w priorytetowych dla województwa węzłach sieci
transportowej:
−

Port Gdańsk: rozbudowano infrastrukturę nabrzeżową i drogową (Terminal Promowy
Westerplatte, Wolny Obszar Celny, Nabrzeże Przemysłowe), przebudowano nabrzeża (Wolny
Obszar Celny II, Przemysłowe, Szczecińskie i Zbożowe), zbudowano Graniczny Posterunek
Kontroli Weterynaryjnej w Porcie Północnym, zmodernizowano wejście do portu
wewnętrznego w Gdańsku (rozbiórka starego falochronu i wybudowanie nowego,

4

Przyjęty Uchwałą Nr 191/XII/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2007 r.
Przyjęty Uchwałą Nr 72/VI/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 lutego 2007 r.
6
Przyjęty Uchwałą Nr 1101/LII/06 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 października 2006 r.
7
Opracowywane jest „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Lębork.
8
W 2009 roku rozpoczęto budowę drogi S7 na pierwszym jej odcinku – obwodnica południowa Gdańska, przygotowywana jest
dokumentacja programowo-lokalizacyjna budowy drogi ekspresowej S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) na odcinku Koszwały (gm.Cedry
Wielkie) - Kazimierzowo (gm.Elbląg).
9
W 2010 roku rozpocznie się realizacji inwestycji w obszarach LCS Gdańsk, LCS Gdynia, LCS Malbork i LCS Iława.
5
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przesuniętego w najwęższym miejscu o 30m, co spowodował poszerzenie wejścia do portu);
rozpoczął działalność operacyjną Terminal kontenerowy DCT Gdańsk o zdolności
przeładunkowej na tym etapie 500 tys. TEU (docelowo 2 mln), sfinansowany ze środków
prywatnych,
−

Port Gdynia: przebudowano Falochron Główny wraz z modernizacją systemu nawigacyjnego,
zmodernizowano Pirs Południowy, przebudowano nabrzeża (Pomorskie, Helskie,
Czechosłowackie, Szwedzkie, Holenderskie), rozbudowano Bazę Promową, rozbudowano
infrastrukturę drogową prowadząca do Portu Gdynia od strony miasta i łączącą port z
systemem dróg krajowych i międzynarodowych (ulica Janka Wiśniewskiego - etap II oraz
zakończono budowę Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni), zrealizowano I etap nowoczesnego
terminalu kontenerowego Gdynia Container Terminal, umożliwiający przeładunek ok.
150.000 TEU,

−

Port Lotniczy Gdańsk im.L.Wałęsy: przeprowadzono działania inwestycyjne związane z
przystosowaniem lotniska do wymogów układu z Schengen – rozbudowa terminalu I,
rozbudowano płytę postojową, zmodernizowano terminal cargo oraz uruchomiono Terminal
Miasto umożliwiający odprawę bagażową w centrum miasta 10,

−

Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo: podjęto działania związane z rozwojem nowego portu
lotniczego w województwie, w tym dotyczące uzyskiwania niezbędnych certyfikatów
zezwalających na działalność portu lotniczego.

Foto 1. Port Gdańsk (terminal kontenerowy DCT Gdańsk)

WNIOSKI:
−

10

realizacja pomorskiego odcinka autostrady A1 na obecnym etapie funkcjonowania
autostrady, przyczyniła się do wzmocnienia spójności wewnętrznej województwa – nastąpiła
poprawa dostępności do Trójmiasta z powiatów południowych: starogardzkiego, chojnickiego
i człuchowskiego zaś w mniejszym stopniu do poprawy jego dostępności zewnętrznej,

w 2010 roku rozpoczną się rozbudowa lotniska, w tym budowa nowego terminalu pasażerskiego.
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−

nie zostały zrealizowane inwestycje związane z podstawowymi elementami układu
drogowego (S6 i S7) i kolejowego (202, E-65, CE-65) w województwie,

−

podniesiona została konkurencyjność portów morskich Gdańska i Gdyni w wyniku poprawy
ich dostępności od strony morza oraz poprawy bezpieczeństwa statków na podejściowych i
wewnętrznych torach wodnych,

−

rozbudowano miejską infrastrukturę drogową poprawiającą dostępność Portu Gdynia,

−

zwiększono zdolność operacyjną lotniska w Gdańsku, przy jednoczesnym zwiększeniu ofert
przewozowych w zakresie przewozów pasażerskich i towarowych (nowe połączenia i
kierunki).

REKOMENDACJE:
−

celem poprawy dostępności zewnętrznej województwa konieczna jest budowa kolejnych
odcinków A1 do granicy państwa, jako elementu korytarza transportowego nr VI (Gdańsk Katowice - Żylina) i sieci TEN-T,

−

w celu zapewnienia podstawowych połączeń pomiędzy głównymi aglomeracjami i centrami
gospodarczo-społecznymi Polski Północnej pilnych działań wymaga budowa S6 (Trasa
Kaszubska i dalsze odcinki w kierunku Szczecina) oraz modernizacja linii kolejowej nr 202,
stanowiących elementy regionalnego korytarza transportowego Północnego (z perspektywą
jego włączenia do międzynarodowego korytarza Via/Rail Hanseatica),

−

w celu uzupełnienia powiązań A1 z Obwodem Kaliningradzkim działań planistycznych i
realizacyjnych wymaga dopełnienie obecnego i planowego układu transportowego w
zakresie dróg ekspresowych o nowy odcinek S22 od węzła autostrady A1 w Swarożynie do
Elbląga,

−

w celu wzrostu możliwości obsługi większej masy ładunkowej portów w relacjach pomiędzy
portami morskimi Trójmiasta, a ich zapleczem w głębi kraju konieczna jest pilna modernizacja
linii kolejowej CE-65 relacji Tczew – Chorzów, jako elementu korytarza transportowego nr VI i
sieci TEN-T,

−

w celu skrócenia czasu przejazdów między centrum aglomeracji Trójmiasta a Portem
Lotniczym w Gdańsku im.L.Wałęsy, pilnych działań wymaga budowa układu drogowego
(Trasa Słowackiego) oraz szynowego transportu publicznego (Kolej Metropolitalna);

−

w celu poprawy dostępności do centrum aglomeracji Trójmiasta, w tym do Portu Lotniczego
w Gdańsku ze środkowo-zachodniej części województwa (powiaty kościerski i bytowski) w
zakresie transportu publicznego ważne jest rozwijanie Kościerskiego Korytarza Kolejowego 11,

−

w celu zwiększenia przepustowości Portu Lotniczego w Gdańsku im.L.Wałęsy w kontekście
prognozowanego wzrostu popytu na usługi lotniczego transportu pasażerskiego w regionie
oraz w związku z chęcią LOT-u (krajowy przewoźnik) wzmocnienia trzech regionalnych
portów lotniczych, w tym gdańskiego przez skierowanie do nich kilku połączeń krajowych i
międzynarodowych z lotniska w Warszawie, konieczna jest rozbudowa płyty lotniska i
budowa nowego terminalu pasażerskiego 12,

11

Efektem ograniczonego dostępu pewnych obszarów do usług lotniczych jest zjawisko ich marginalizacji. Problem ten ma charakter
dwukierunkowy. Z jednej strony lokalna społeczność ma utrudniony dostęp do szerszych rynków regionalnych, krajowych i
międzynarodowych, a z drugiej strony, rynki te są również odizolowane od tej społeczności. Cierpi na tym bezpośrednio nie tylko
gospodarka tych oddalonych obszarów, ale także sytuacja społeczna mieszkańców.
12
Inwestycje zostały rozpoczęte w roku 2010.
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−

dalszych działań koncepcyjnych i programowych wymaga kierunek kształtowania
Trójmiejskiego Węzła Lotniczego, w oparciu o Port Lotniczy Gdynia Kosakowo oraz lotnisko w
Pruszczu Gdańskim,

−

dla pełnego wykorzystania potencjału portów morskich Gdańska i Gdyni konieczne są
inwestycje w infrastrukturę dostępową drogową i kolejową (A1 na całej długości, S7, CE-65),

−

w Porcie Gdańskim pilnych działań wymaga: modernizacja Falochronu Wschodniego
(związane jest to z poszerzeniem wejścia do Portu Wewnętrznego), w Porcie Północnym
natomiast niezbędna jest poprawa parametrów toru podejściowego i wschodniego wejścia
do portu z uwagi na planowany wzrost zagospodarowania terenów Portu Północnego, a tym
samym konieczność zwiększenia potencjału dostępu od strony morza,

−

w Porcie Gdynia do podstawowych potrzeb należą prace pogłębiarskie w kanale portowym,

−

w celu poprawy pozycji konkurencyjnej Portu Gdańskiego na terenie miasta Gdańska
konieczna jest poprawa jego dostępności drogowej (połączenie prawo i lewobrzeżnej części
portu – Trasa Sucharskiego, dostępu do Obwodnicy Trójmiasta – Obwodnica Południowa
Gdańska) oraz kolejowej (niskie parametry eksploatacyjne oraz stan techniczny - Most
Kolejowy na Martwej Wiśle, konieczność przejazdu pociągów towarowych z lewobrzeżnej
części Portu Północnego przez stację Gdańsk Główny),

−

należy przyśpieszyć działania inwestycyjne związane z rozwijaniem portowych centrów
logistyczno-dystrybucyjnych na terenie obu portów Trójmiasta.

2.1.2. Poprawa spójności i dostępności wewnętrznej
Drugim zadaniem polityki przestrzennej w zakresie infrastruktury transportu jest „Poprawa
wewnętrznej spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego, zapewnienie dobrej
dostępności do ważnych ośrodków i obszarów aktywności gospodarczej oraz sprawnych powiązań z
sąsiednimi województwami, polskimi aglomeracjami miejskimi i stolicą”. Zadanie to zostało rozpisane
na kierunki zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozwoju dróg krajowych i wojewódzkich
oraz linii kolejowych ważnych dla obsługi województwa.
W zakresie infrastruktury drogowej w Planie zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego zostały wskazane drogi krajowe i wojewódzkie o znaczeniu
ponadregionalnym i regionalnym, szczególnie ważne dla obsługi województwa. W ciągu tych dróg w
latach 2005-2008 zostały zrealizowane następujące inwestycje:
−

DK nr 1: przebudowano ulicę Marynarki Polskiej oraz odcinek Podwale Grodzkie - Wały
Jagiellońskie w Gdańsku, a także odcinek Pruszcz Gdański – Pszczółki,

−

DK nr 6: przebudowano lewą jezdnię na odcinku Gościcino – Wejherowo, wyremontowano
drogę na odcinku Kochanowo – Charwatynia, przebudowano most przez rzekę Łupawę w
miejscowości Poganice (gm.Potęgowo), przebudowano fragmenty o charakterze lokalnym w
Gdyni, Rumi, Redzie,

−

DK nr 20: przebudowano i wzmocniono drogi na odcinku Kościerzyna - Żukowo – Gdynia,
odnowiono nawierzchnię na odcinku 10 km na trasie między Miastkiem a Bytowem,
przeprowadzono przebudowy o charakterze lokalnym w Miastku i Bytowie,

−

DK nr 22: zbudowano obwodnicę Chojnic, przebudowano i wzmocniono drogę na odcinku
granica województwa – Chrząstowo (gm.Człuchów), zmodernizowano przejścia przez miasto
w Starogardzie Gdańskim i Czersku, przebudowano fragmenty o charakterze lokalnym w
Malborku i Człuchowie,
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−

DK nr 55: wyremontowano nawierzchnię na odcinku 33,5 km na trasie Malbork – Sztum Kwidzyn, przebudowano fragmenty o charakterze lokalnym (3 ronda) w Kwidzynie,
wyremontowano nawierzchnię przejścia przez Nowy Dwór Gdański w km 1+170 do km 2+400

−

DW nr 211: przebudowano drogę na odcinkach: Malczkowo (gm.Potęgowo) - skrzyżowanie z
DK nr 6, Nowa Dąbrowa (gm.Potęgowo) - granica powiatu słupskiego 13,

−

DW nr 212: przebudowano istniejący układ drogowy łączący miasto Chojnice z miejscowością
Charzykowy, przebudowano drogę na odcinku Osowo Lęborskie (gm.Cewice) – Cewice,
przebudowano fragmenty o charakterze lokalnym w Bytowie, wyremontowano most nad
Brdą w Ciecholewach (gm.Konarzyny) 14,

−

DW nr 213: przebudowano drogi na odcinku granica miasta Słupsk – Siemianice (gm.Słupsk),
przebudowano skrzyżowanie z DW nr 218 w Krokowej15,

−

DW nr 214: przebudowano skrzyżowanie z DW nr 228 w Klukowej Hucie (gm.Stężyca),
przebudowano fragmenty o charakterze lokalnym w Lęborku 16, zbudowano system
odprowadzania wód deszczowych z drogi w Sierakowicach,

−

DW nr 216: przebudowano drogę na odcinku Reda - Władysławowo 17,

−

DW nr 221: przebudowano fragmenty o charakterze lokalnym w Kowalach i Lublewie
(gm.Kolbudy), w Jodłownie (gm.Przywidz), w Kartuzach18, przebudowano skrzyżowanie z DW
nr 224 w Nowej Karczmie, przebudowano skrzyżowania i zatokę autobusowych wraz z
ciągami pieszymi w Pomlewie (gm.Przywidz), zbudowano most przez rzekę Wietcisa w
Szumlesiu (gm.Nowa Karczma),

−

DW nr 224: przeprowadzono przebudowy lokalne w Skarszewach,
(gm.Wejherowo), przebudowano skrzyżowanie z DP nr 1900G z Przodkowie19,

−

DW nr 226: przebudowano skrzyżowania z DW nr 222 w Jagatowie (gm.Pruszcz Gdański),

−

DW nr 231: przebudowano przepusty w Kopytkowie i Starej Jani (gm.Smętowo Graniczne),

−

DW nr 235: przebudowano parking wraz z odwodnieniem w Męcikale (gm.Brusy),
zbudowano miejsca do ważenia pojazdów w Lipuszu, przebudowano fragmenty o
charakterze lokalnym w Brusach, przebudowano dojazdy do wiaduktu kolejowego w Kaliszu
(gm.Dziemiany), przebudowano skrzyżowania z DP nr 4202G w Dziemianach,

−

DW nr 240: zbudowano zatoki autobusowe w m.Silno (gm.Chojnice),

−

DW nr 501: zbudowano chodniki w ciągu drogi w m. Kąty Rybackie (gm.Sztutowo),

−

DW nr 515: przebudowano fragmentów o charakterze lokalnym w Malborku 20,

−

DW nr 521: przebudowano drogi w m.Stańkowo (m. i gm.Prabuty)21.

Sopieszynie

13

Dodatkowo przebudowano chodniki w rejonie skrzyżowania z DP nr 1908G w Garczu (gm.Chmielno), zbudowano zatokę autobusową i
chodnik w Dzierżążnie (gm.Kartuzy), zbudowano sygnalizację świetlną w Łapalicach (gm.Kartuzy).
14
Dodatkowo zbudowano zatokę autobusową w Zielonej Chocinie (gm.Konarzyny) oraz chodnik w Cewicach.
15
Dodatkowo zbudowano zatokę autobusową w Żarnowcu (gm.Krokowa) oraz zbudowano chodnik w ciągu drogi w Wierzchucinie
(gm.Krokowa).
16
Dodatkowo zbudowano chodnik w ciągu drogi w Lubichowie, zbudowano sygnalizację świetlną w Nowej Wsi Lęborskiej, zbudowano
zatokę autobusową w Chabrowie (gm.Wicko).
17
Dodatkowo zbudowano zatokę autobusową w Juracie (m.Jastarnia).
18
Dodatkowo przebudowano i wyremontowano chodnik w Przywidzu, przebudowano chodnik w rejonie skrzyżowania z DP nr 1916G w
Miechucinie (gm.Chmielno), zbudowano chodnik wraz z zatoką autobusową Gostkowie (gm.Bytów).
19
Dodatkowo zbudowano zatokę autobusową w Demlinie (gm.Skarszewy), Bolesławowie (gm.Skarszewy), zbudowano chodnik w
Somoninie.
20
Zbudowano sygnalizację świetlną w Dzierzgoniu na skrzyżowaniu z DW nr 527.
21
Dodatkowo zbudowano chodnik w ciągu drogi w Prabutach.
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Foto 2. Przebudowano skrzyżowania w Nowej Karczmie

W zakresie rozwoju infrastruktury transportu kolejowego w Planie zostały wskazane linie
kolejowe ważne dla powiązań regionalnych. Na liniach tych, nie licząc linii zaliczanych do
priorytetowych dla województwa w zakresie poprawy dostępności zewnętrznej, w latach 2005-2008
były realizowane następujące inwestycje:
–

nr 203: przebudowano urządzenia systemu sterowania ruchem kolejowym na stacji Zblewo,

–

nr 207: przebudowano urządzenia systemu sterowania ruchem kolejowym na stacji Malbork,

–

nr 211: przebudowano urządzenia systemu sterowania ruchem kolejowym na stacji
Kościerzyna,

–

nr 213: wymieniono podkłady kolejowe na odcinku Reda – Mrzezino (km 1,25 – 1,75 i km 5,8
– 7,15) oraz rozjazdy i przejazdy na skrzyżowaniu z DW nr 216,

–

nr 228: zmodernizowano linie na odcinku Rumia – Gdynia Port Oksywie,

–

odtworzono urządzenia sieci trakcyjnej na stacjach: Pruszcz Gdański, Smętowo Graniczne,
Morzeszczyn, Pelplin, Zajączkowo Tczewskie, Gdańsk Wrzeszcz, Rumia, Wejherowo,
Godętowo, Stare Pole, Gdynia Port oraz na odcinkach Pruszcz Gdański – Gdańsk Południe,
Wejherowo – Reda, Godętowo – Lębork.

Powyższe działania na liniach kolejowych wpisują się również w zapisy Planu
zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie rozwoju kolejowego transportu
zbiorowego na obszarze województwa, który następować będzie także w wyniku modernizacji linii
kolejowych składających się na kolej metropolitalną. Działania w tym zakresie objęły linię kolejową:
−

nr 250: zbudowano system sterowania ruchem kolejowym na stacji SKM Gdynia Orłowo,
zmodernizowano perony SKM na stacjach: Gdańsk Oliwa, Gdańsk Zaspa, Gdynia Główna,
Gdynia Redłowo, adaptowano część pomieszczeń budynku dworca podmiejskiego SKM na
stacji Gdynia Główna dla potrzeb Dyspozytorskiego Centrum Sterowania22, 23, 24.

22

Przygotowywany jest Projekt dotyczący przedłużenia linii nr 250 Gdańsk Główny – Rumia do Gdańska Południa w celu stworzenia węzła
integracyjnego kolej – komunikacja miejska w Gdańsku (autobus, tramwaj) na wysokości skrzyżowania ulicy Okopowej i Al. Armii Krajowej
(dodatkowo przedłużenie tej linii pozwoli na możliwość zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów do 5 minut a nawet do 3 minut w
przypadku na przykład obsługi imprez masowych).
23
przygotowywany jest Projekt Kolei Metropolitalnej polegający na przystosowaniu istniejących odcinków linii i łącznic kolejowych do
utworzenia połączenia kolejowego portów lotniczych: Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku – Gdynia – Kosakowo oraz powiązanie
funkcjonalne pomiędzy Trójmiastem a Kartuzami i Kościerzyną (Kościerski Korytarz Kolejowy), a w przyszłości także z Bytowem – nowo
wybudowany odcinek linii kolejowej – Gdańsk Wrzeszcz dla zapewnienia dojazdu do lotnisk zarówno z Gdańska jak i z Gdyni w czasie
krótszym niż podróż transportem drogowym.
24
przygotowywane są projekty rewitalizacji dwóch ważnych linii kolejowych nr 201 Kościerski Korytarz Kolejowy i nr 203 Helski Korytarz
Kolejowy.
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WNIOSKI:
−

w zakresie dróg krajowych, pomimo wielu działań i determinacji nie zrealizowano ważnej dla
województwa budowy mostu przez Wisłę k. Kwidzyna w ciągu drogi krajowej nr 90 wraz z
dojazdami do tego mostu, jako działania związanego z poprawą dostępności mieszkańców
Powiśla do autostrady A1 i aglomeracji Trójmiasta25,

−

liczne działania były podejmowane na drogach wojewódzkich będących szczególnie ważnymi
dla obsługi województwa; nie miały one jednak charakteru strategicznego, opartego o zapisy
np.: Planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz Regionalnej strategii
rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata 2007-2010,

−

zrealizowane inwestycje drogowe nie przyczyniły się w znaczący sposób do wzmocnienia
spójności regionu i nie wpłynęły na znaczącą poprawę dostępności mieszkańców obszarów
peryferyjnych czy ośrodków powiatowych do stolicy województwa, gdyż nie reprezentowały
kompleksowego podejścia do rozwoju sieci i osiągania celów transportowych o charakterze
regionalnym; wynika to głównie ze stosunkowo niewielkiego udziału długości
modernizowanych dróg w całkowitej długości sieci drogowej, a także braku powiązań
pomiędzy poszczególnymi inwestycjami i ich rozproszenia przestrzennego,

−

zrealizowane inwestycje podwyższyły jakość techniczną przebudowywanych elementów sieci
drogowej, a potencjalnie poprzez budowę chodników, zatok i przystanków autobusowych,
przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnych, oświetlenia i przejazdów kolejowych wpłynęły
pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego26,

−

w zakresie inwestycji na liniach kolejowych nie osiągnięto szczególnych efektów w zakresie
poprawy dostępności i spójności, zwłaszcza w zakresie rozwoju kolejowego transportu
zbiorowego, choć przygotowywane projekty inwestycyjne przyczynią się do zwiększenia
konkurencyjności transportu zbiorowego względem transportu indywidualnego oraz do
integracji wewnętrznej obszarów miejskich i poprawy jakości usług oraz infrastruktury
transportu zbiorowego.

REKOMENDACJE:
−

należy sfinalizować działania w zakresie budowy mostu przez Wisłę w okolicach Kwidzyna w
ciągu drogi krajowej nr 90,

−

należy przyśpieszyć realizację S6 na całym jej odcinku, w tym przede wszystkim rozpocząć
budowę Trasy Kaszubskiej – wschodniego odcinka tej inwestycji,.

−

w zakresie rozwoju regionalnego korytarza transportowego Południowego podjęcia pilnych
działań modernizacyjnych wymaga nawierzchnia DK nr 22 na odcinku od Zblewa do Chojnic
wraz z działaniami projektowymi w zakresie modernizacji linii kolejowej nr 203.

−

proponuje się przygotowanie programu rozwoju infrastruktury transportu drogowego i
kolejowego, opartego o zapisy PZPWP i uwzględniającego mołżiwości inwestycyjne SWP, ze
wskazaniem harmonogramu zadań inwestycyjnych priorytetowych.

2.1.3. Pozostałe inwestycje w zakresie transportu drogowego
Do przedsięwzięć zrealizowanych w latach 2005-2008 na pozostałych drogach wojewódzkich
należały:

25

Realizacja budowy mostu rozpocznie się w czerwcu 2010 roku.
Ewaluacja projektów transportowych realizowanych w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego 2004-2006
w województwie pomorskim, Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Gdańsk, listopad 2007.
26
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–

przebudowa lokalne w ciągach dróg wojewódzkich: DW nr 100 (Rumia), DW nr 188
(skrzyżowania z drogami gminnymi w Debrznie), DW nr 209 (miejsce do ważenia pojazdów w
Suchorzu - gm.Trzebielino), DW nr 215 (Jastrzębia Góra - Władysławowo), DW nr 222
(Gołębiewo - gm.Trąbki Wielkie, Straszyn - gm.Pruszcz Gdański, wiadukt kolejowy w
Starogardzie Gdańskim, sygnalizacja świetlna w Skórczu), DW nr 226 (skrzyżowanie w
Pruszczu Gdańskim, Rokitnica - gm.Pruszcz Gdański), DW nr 228 (Parchowo, Bytów), DW nr
232 (Kwidzyn), DW nr 234 (Morzeszczyn), DW nr 237 (Czersk), DW nr 517 (Sztum - Tropy
Sztumskie, Sztum – Czernin), DW nr 526 (wzmocnienie wiaduktu w Myślicach gm.Dzierzgoń),

–

DW nr 218: przebudowa drogi na odcinku Bieszkowice – Nowy Dwór Wejherowski
(gm.Wejherowo) oraz odcinka od skrzyżowania z DW nr 224 - granica miasta Wejherowo,
przebudowa drogi (ul.Marynarki Wojennej) w Wejherowie,

–

budowa zatok autobusowych w ciągach dróg wojewódzkich: DW nr 203 (Ustka), DW nr 209
(Jutrzenka - gm.Borzytuchom), DW nr 517 (gm.Stary Targ), DW nr 532 (Rozpędziny gm.Sadlinki),

–

budowa chodników w ciągach dróg wojewódzkich: DW nr 206 (Miastko), DW nr 209
(Jutrzenka - gm.Borzytuchom), DW nr 215 (Karwieńskie Błotach - gm.Krokowa), DW nr 228
(Sulęczyno), DW nr 234 (Dzierżążno - gm.Morzeszczyn, Wielbrandowo - gm.Skórcz), DW nr
517 (Czerninie - gm.Sztum, Morzeszczyn), DW nr 522 (na moście przez rzekę Liwę w
Prabutach), DW nr 517 (Białki - gm.Sadlinki).

W zakresie modernizacji infrastruktury drogowej lokalnej w województwie pomorskim
przeprowadzono szereg inwestycji, przede wszystkim w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006; były to:
−

przebudowa dróg powiatowych: nr 2521G (Człuchów-Polnica), nr 2340G (Trępnowy –
Lichnowy), nr 3109G (Sztum – Kalwa), nr 1720G i nr 1714G (Wałdowo-Piaszczyna), nr 3233G
(Krzykosy – Zebrdowo), nr 1704G (Zielin - Starkowo – Cetyń), nr 2815G (Małe Walichnowy Gniew), nr 10241 (przebudowa mostu przez rzekę Słupię w miejscowości Sulęczyno), nr
1405G (Kamień – Kielno), nr 2919G (Miłoradz - Piekło oraz Krzyżanowo - Złotowo), nr 1506G i
nr 1507G, Nr 1318G (Łęczyce – DK nr 6), nr 2512G (Rzeczenica - Przechlewo), 2916G
(Miłoradz), nr 2407G (Chwarzno - Płociczno), nr 1431G (Niepoczołowice - Kamienica
Królewska), 10340 (Skowarcz - Suchy Dąb), Droga Różowa IV etap- rozbudowa ulicy Lotników
w Gdyni,

−

przebudowa dróg gminnych w gminach: Tczew (Stanisławie – Lubiszewo), Sierakowice,
Pszczółki (Żelisławki, Kolnik i Ulkowy), Brusy (ulice w mieście), Bytów (Rzepnica), Pruszcz
Gdański (Bojanowo - Będzieszyn, Straszyn - Juszkowo), Starogard Gdański (Kokoszkowy –
Linowiec), Czarna Woda (ulica w mieście), Bytów (ulica w mieście), Potęgowo (ulice we wsi
Potęgowo), Wicko (Żarnowska), Miłoradz (Stara Kościenica), Dębnica Kaszubska (przebudowa
mostu w miejscowości Skarszów Dolny), Stężyca (Czapielski Młyn - Nowe Czaple), Jastarnia
(ulice prowadzące do plaż nadmorskich), Przodkowo (Załęże – Kawle), Przechlewo (ulica we
wsi), Chmielno (Garcz), Żukowo (Pępowo - Banino), Trąbki Wielkie (ulice we wsi), Czersk
(Ostrowie), Debrzno (ulice we wsi), Kartuzy (Kiełpino - Pikarnia), Wicko (Nowęcin), Sopot
(ulica w mieście), Słupsk (ulice w mieście).

WNIOSKI:
–

większość ze zmodernizowanych odcinków dróg w niewielkim stopniu wpłynęło na poprawę
powiązania powiatów z stolicą województwa i podobnie jak prawie wszystkie inne inwestycje
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na drogach miały one charakter lokalny, nie przekładający się w istotny sposób na poprawę
stanu bezpieczeństwa - wynika to z bardzo ograniczonego zakresu kompleksowego
stosowania najbardziej skutecznych środków poprawy bezpieczeństwa.
REKOMENDACJE:
−

należy ściśle określić zasady wsparcia modernizacji i rozbudowy dróg publicznych o znaczeniu
lokalnym funduszami strukturalnymi i środkami z budżetu województwa,

−

należy skoordynować działania niższych zarządców dróg – powiatowych i gminnych.

2.1.4. Rozbudowa lub modernizacja małych portów i przystani morskich
Małe porty i przystanie morskie stanowią tradycyjne miejsca aktywności gospodarczej
mieszkańców strefy nadmorskiej, w związku z tym ich rola ma charakter lokalny, a jedynie w wypadku
portów w Ustce, Łebie i Władysławowie można mówić i ich subregionalnym znaczeniu. W zakresie
działań inwestycyjnych w latach 2005 – 2008 urzędy morskie w Gdyni i Słupsku oraz samorządy
lokalne (np. Jastarnia) przeprowadziły szereg inwestycji modernizacyjnych, przyczyniających się do
poprawy konkurencyjności i specjalizacji małych portów morskich.
–

Port w Jastarni: rozbudowano przystań rybacką z zapleczem remontowym, zbudowano 130m
pirs pływający dla statków rybackich, zainstalowano żuraw o nośności 5 ton, zbudowano
pomost cumowniczy, zmodernizowano nabrzeża: Zachodnie i Łodziowe, zagospodarowano
tereny w części remontowej portu oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie (stanowiska do
remontu oraz zimowania kutrów, mycia kadłubów, odbioru wód zaolejonych oraz ścieków z
kutrów, parkingi, drogi wewnętrzne, chodniki i zieleń), poprawiono warunki przechowywania
i wyładowania produktów rybołówstwa,

–

Port we Władysławowie: zmodernizowano Falochron Północny, zbudowano chłodnie
składowe, zmodernizowano instalacje elektryczne i oświetlenie zewnętrzne na nabrzeżach,
poprawiono warunki obsługi statków rybackich w zakresie remontów i konserwacji,
zmodernizowano infrastrukturę sortowania ryb, zmodernizowano budynek sieciarni,
przebudowano infrastrukturę telekomunikacyjną,

–

Port w Helu: zbudowano budynek magazynowy narzędzi połowowych i sprzętu rybackiego z
placem manewrowym, zmodernizowano portowe urządzenia do odbioru wód zaolejonych i
odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków na Nabrzeżu Remontowym, utworzono i
zagospodarowano teren pod Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w Helu,
przebudowano oświetlenie na części przejściowej falochronu zachodniego, poprawiono
warunki przechowywania i wyładowania produktów rybołówstwa,

–

Port w Łebie: wyremontowano nabrzeża: Stoczniowe, Południowe i Słowińskie, poprawiono
warunki przechowywania i wyładowania produktów rybołówstwa,

–

Port w Ustce: poprawiono warunki przechowywania i wyładowania produktów rybołówstwa,

–

Port Kąty Rybackie: zmodernizowano nabrzeża: Zachodnie, Północne, Wschodnie,

–

Port Krynica Morska: poprawiono warunki przechowywania i wyładowania produktów
rybołówstwa,

–

Port w Rowach: wyremontowano nabrzeża i slipy po stronie zachodniej i wschodniej,

–

Przeprowadzono I etap modernizacji Przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu,

–

Przeprowadzono I i II etap modernizacji Przystani rybackiej w Gdyni Orłowie,
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–

Przystań w Piaskach: zmodernizowano dalby rurowe,

–

Zbudowano Przystań rybacką w Sopocie.

Foto 3. Port w Jastarni, źródło. Urząd Miejski w Jastarni

WNIOSKI:
−

większość działań inwestycyjnych w zakresie modernizacji rybackiej infrastruktury portowej,
realizowanych było w ramach SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006, a także ze
środków urzędów morskich,

−

poszczególne przedsięwzięcia inwestycyjne były bardzo istotne dla przyszłości przetwórstwa
rybnego w województwie, zwłaszcza dla mieszkańców strefy nadmorskiej ze względu na duże
zdekapitalizowanie istniejącej infrastruktury portowej, bez której nie byłoby praktycznie
możliwe właściwe zrealizowanie procesów przetwórczych w zgodności z Dyrektywą Rady
493/927,

−

zbudowano estetyczne i spełniające wymagania sanitarno - higieniczne przystanie rybackie w
miejscowościach turystycznych (Sopot, Orłowo, Oksywie) co również pozytywnie wpłynęło na
atrakcyjność turystyczną tych miejsc,

−

zrealizowane inwestycje w zakresie budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z
instalacjami do separacji substancji ropopochodnych i odbioru wód zaolejonych przyczyniły
się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania portów i przystani morskich na środowisko
naturalne.

REKOMENDACJE:
−

tylko w nielicznych portach (w Ustce, Helu i Władysławowie) stan portowej infrastruktury
rybackiej uległ zdecydowanej poprawie; w pozostałych portach infrastruktura rybacka będzie
wymagała remontów, a także dostosowania jej do wymagań sanitarno-higienicznych,

−

wszystkie porty położone nad otwartym morzem w dalszym ciągu z uwagi na stałe
przepłycanie torów podejściowych, będą wymagały prowadzenia okresowych prac
pogłębieniowych,

27

Dyrektywa Rady 1991/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiająca warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania na rynek
produktów rybołówstwa (91/493/EWG).
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−

znacznych nakładów finansowych na remont i przebudowę falochronów oraz nabrzeży
wymaga infrastruktura Portu w Ustce28,

−

w przypadku małych portów konieczna jest intensyfikacja działań poprawiających
infrastrukturalne powiązania portowe drogowe i kolejowe, w tym podjęcie działań w celu
przekształcenia kategorii DW nr 214 na drogę krajową,

−

należy rozważyć możliwość sporządzenia programu rozwoju małych portów i przystani
morskich, w tym określenia ich podstawowej funkcji w rozwoju lokalnym i regionalnym, jako
kolejnego kroku po sporządzonym na zlecenie samorządu województwa w 2009 roku
Studium rozwoju strategicznego małych portów i przystani morskich w województwie
pomorskim29.

2.1.5. Komunikacja publiczna
Do głównych zadań inwestycyjnych związanych z rozwijaniem komunikacji publicznej należały:
–

modernizacja części taboru Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście - zmodernizowane
jednostki kursują na linii SKM Słupsk – Trójmiasto – Tczew, charakteryzującej się dużymi i
bardzo dużymi potokami podrożonych,

–

unowocześnienie część taboru kolejowego przewozów regionalnych na terenie województwa
pomorskiego, przez zakup nowych pojazdów,

–

w ramach tzw. Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej zmodernizowano ok. 19,9 km sieci
torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną i zasilaniem - dokończenie modernizacji
podstawowej pętli tramwajowej w Gdańsku; zbudowano nową linię tramwajową

długości 2,9 km wraz z siecią trakcyjną, zasilaniem oraz urządzeniami towarzyszącymi,
zakończoną węzłem autobusowo-tramwajowym; zakupiono 3 szt. zestawów
tramwajowych oraz 28 autobusów,
–

w ramach projektu Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni zbudowano
nową zajezdnię trolejbusową w Gdyni, nowe linie trolejbusowe o długości 10,6 km wraz z
pętlą trolejbusową w Kaczych Bukach oraz zakupiono 10 nowych trolejbusów
niskopodłogowych.

Foto 4. Modernizacja taboru SKM, źródło. www.skm.pkp.pl

28

Przygotowywano dokumentacje w zakresie przeprowadzenia remontów nabrzeży: Słupskiego, Lęborskiego, Władysławowskiego oraz
Kołobrzeskiego.
29
Sporządzone przez Acta Forum Sp. z o.o., Gdynia, grudzień 2009.
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WNIOSKI:
–

zrealizowane inwestycje przyczyniły się do ograniczenia negatywnego wpływu transportu na
środowisko - redukcja poziomu hałasu i zużycia energii, ale także na poprawę mołżiwości
dojazdu z obszarów odległych województwa do stolicy regionu,

–

realizacja Projektu gdańskiego przyniosła korzyści w postaci szybkiego, bezkolizyjnego,
bezpiecznego i wygodnego połączenia komunikacją miejską dla mieszkańców miasta oraz
turystów i odwiedzający Trójmiasto, a także przyjąć kierunek stałego rozwoju tych usług,

–

realizacja Projektu gdyńskiego oprócz budowy nowej zajezdni trolejbusowej z 90
stanowiskami dla trolejbusów przyczyniła się do włączenia do obsługi transportem
trolejbusowym dwóch rozwojowych dzielnic Gdyni zamieszkałych przez 15 tys. mieszkańców;
dodatkowo przyczyniła się do uwolnienia terenu dawnej zajezdni trolejbusowej w Redłowie,
przeznaczonej pod dalszy rozwój Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

REKOMENDACJE:
–

istotnym problemem przewozów regionalnych jest postępująca degradacja infrastruktury
kolejowej (zwłaszcza linii obejmujących kolej metropolitalną obsługującą cały obszar
aglomeracji, a także linii kolejowych ważnych dla powiązań regionalnych), będąca
zagrożeniem dla konkurencyjności usług przewozowych, wobec tego w przewozach
regionalnych samorząd województwa powinien z jednej strony wspierać projekty związane z
modernizacją określonych linii kolejowych przez PKP PLK, z drugiej jako działanie
komplementarne powinien przygotować projekty związane z zakupem odpowiedniego
taboru, jako organizator przewozów regionalnych,

–

w dalszym ciągu należy wspierać rozwój i integrację systemów transportu publicznego w
zakresie kompleksowej modernizacji istniejących i budowy nowych elementów liniowej i
węzłowej infrastruktury transportu zbiorowego, a także zakupu nowego lub modernizacji
istniejącego taboru na potrzeby transportu zbiorowego w aglomeracji Trójmiasta, ale także w
innych ośrodkach, w tym zwłaszcza w tzw. Funkcjonalnych Obszarach Miejskich30,
wskazanych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.

2.2. Gospodarka wodna i ochrona przed zagrożeniami naturalnymi
2.2.1. Ochrona brzegów morskich
Celem polityki przestrzennej w zakresie brzegów morskich jest „ochrona strefy brzegowej,
obszarów przybrzeżnych oraz istniejącego zainwestowania w sposób uwzględniający abrazję morza,
podnoszenie się jego poziomu oraz zagrożenia związane z powodzią podmorską”. Działania związane
z ochroną brzegu morskiego są realizowane w ramach wieloletniego "Programu ochrony brzegów
morskich 31". Określa on działania jakie należy podjąć w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymywania
systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich, w tym usuwania uszkodzeń w
systemie zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegów morskich; zapewnienia stabilizacji linii
brzegowej według stanu z 2000 roku i zapobiegania zanikowi plaż. Za realizacje programu
odpowiadają właściwi dyrektorzy urzędów morskich. W latach 2005-2008 zostały zrealizowane
następujące inwestycje:
–

w rejonie Zalewu Wiślanego: sztuczne zasilanie przedpola zagrożonych odcinków wałów
przeciwpowodziowych w Kątach Rybackich (70,0-71,5 km),

30

Obejmują one obszary o łącznej populacji nie mniejszej niż 50 tys. mieszkańców, w których rdzeń miejski, liczy co najmniej 15.000
mieszkańców.
31
ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu wieloletniego „Programu ochrony brzegów morskich” (Dz. U. Nr 67, poz. 621).
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–

w rejonie Zatoki Gdańskiej: odbudowa plaży poprzez sztuczne zasilanie piaskiem na
odcinkach Nowy Port – Sopot (71,7-74,6 km), Puck – Gnieżdżewo (114,6-114,75 km),

–

budowa systemu budowli ochronnych zabezpieczających brzeg morski w Gdyni-Orłowie,
zabezpieczenie stopy klifu w Babich Dołach, odbudowa i remont opaski brzegowej w Rewie
(100,0-101,1 km),

–

Półwysep Helski: odbudowa brzegów na zagrożonych odcinkach poprzez sztuczne zasilanie
piaskiem lub narzut kamienia przed opaską: Władysławowo (0,0–1,0 km), Chałupy – Kuźnica
(6,9–7,5 km), Kuźnica (11,5–12,5 km), Kuźnica – Jastarnia (18,7–20,5 km), Jastarnia – Kuźnica
(55,4-55,8, 56,0–57,0, 57,2-57,3 km), Kuźnica – Chałupy (59,3-60,0 km),

–

rejon otwartego morza: stabilizacja zbocza klifu wraz z odwodnieniem w Jastrzębiej Górze
(m.Władysławowo), sztuczne zasilanie piaskiem na odcinkach na odcinku Ustka (232,88233,55 km).

WNIOSKI:
−

niemożliwe jest dokonanie oceny dotychczasowej skuteczności Programu w oparciu o
miernik wskazany w ustawie o ochronie brzegów morskich, tj. stwierdzenie czy zapewniono
stabilizację linii brzegowej według stanu z 2000 r., gdyż nie został określony przebieg tej linii
w 2000 r. na całej długości brzegu morskiego,

−

utrzymanie linii brzegowej z 2000 roku na odcinkach zapewniających bezpieczeństwo
obszarom zaplecza o unikatowych wartościach przyrodniczych i wysokim stopniu
zainwestowania było w latach 2005 – 2008 realizowane, przede wszystkim na odcinkach o
wysokim stopniu zainwestowania.

REKOMENDACJE:
–

–

przewidywane jest dalsze wzmaganie procesów erozji wybrzeża południowego Bałtyku i
wzrost zagrożeń powodzią sztormową niektórych nisko położonych części wybrzeża
(Półwysep Helski, dolny taras Trójmiasta, Łeba, Ustka, Żuławy), z uwagi na prognozowany
wzrost poziomu morza oraz wzrost częstotliwości występowania silnych sztormów w związku
z tym działaniem koniecznym jest w tym zakresie jest wdrożenie idei Zintegrowanego
Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi,
środki w kwocie 25,5 mln zł przekazywane przez rząd na realizacje Programu ochrony
brzegów morskich nie wystarczają na pokrycie wszystkich potrzeb, w związku z tym
konieczne jest wspieranie działań na rzecz zwiększenia finansowania programu przynajmniej
do poziomu 50 mln zł na rok32.

2.2.2. Ochrona przed powodzią i regulacja stosunków wodnych
Wśród ustaleń Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego wskazuje
się na „modernizację, przebudowę i odbudowę istniejących oraz budowę nowych urządzeń osłony przed
powodzią (wały przeciwpowodziowe, przepompownie, budowle na ujściu Wisły – kierownice, budowle
zrzutowe, zbiorniki retencyjne itp.) przede wszystkim na Żuławach Wiślanych, Powiślu, Pojezierzu
Starogardzkim oraz Pobrzeżu Słowińskim i Kaszubskim”. Do najważniejszych inwestycji przeprowadzonych
w województwie przez regionalne zarządy gospodarki wodnej oraz Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego oraz samorządy gminne należały:
−

32

odbudowa lub modernizacja wałów przeciwpowodziowych: prawego rzeki Wisły na odcinku
Piekło - Bystrzyce – Lisewo (gm.Miłoradz, gm.Sztum), lewego rzeki Wisły na odcinku Steblewo

Informacja o wynikach kontroli ochrony brzegów morskich, Delegatura NIK w Szczecinie, listopad 2009.
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– Giemlice w km 9,4÷14,3 (gm.Suchy Dąb, gm.Cedry Wielkie), prawego rzeki Tuga w km
11,220÷20,830 (gm.Nowy Dwór Gdański), prawego od km 1,775÷2,400 i lewego od km
0,436÷7,825 Kanału Młyńskiego (gm.Tczew), Kanału Juranda w km 11,100÷16,610
(gm.Sztum, gm.Stary Targ), wału lewego w km 0,0÷6,26 i prawego w km 0,0÷9,54 rzeki
Raduni (m.Gdańsk i m.Pruszcz Gdański), rzeki Czarnej Łachy km 0,0÷7,27 (m.Gdańsk i
gm.Pruszcz Gdański), rzeki Motławy w km 7,51÷16,98 (m.Gdańsk i m.Pruszcz Gdański),
−

odbudowa koryt: Kanału Młyńskiego w Tczewie na odcinku od km 0,436÷7,825 (gm.Tczew),
Kanału Juranda w km 11,100÷16,610 (gm.Sztum, gm.Stary Targ), Kanału Pelplińskiego w km
0,0÷2,6 (gm.Subkowy), kanału Niegowskiego w km 0,0÷2,94 (Gdańsk), kanału Polderowego w
km 0,0÷2,82 i przepust drogowego (gm.Gardeja), rzeki Bytowa - w km 6,550÷16,50
(gm.Borzytuchom, gm.Bytów), rzeki Mała Supina w km 2,3÷5,17 (gm.Żukowo i
gm.Przodkowo),

−

wyremontowano obiekty węzła wodnego Biała Góra (gm.Sztum, gm.Ryjewo) - wrota
przeciwpowodziowe, jaz oraz śluza,

−

zagęszczono korpus zapory ziemnej śluzy Rakowiec na rzece Nogat (gm.Malbork),

−

przeprowadzono remont stopnia wodnego w Przegalinie – remont mostu nad śluzą
(m.Gdańsk),

−

Gdańsk zrealizował dwa zrzuty przeciwpowodziowe, w tym zrzut Nr 1 z Kanału Raduni do
Opływu Motławy (znajduje się on w sąsiedztwie już istniejącego zrzutu eksploatacyjnego do
Opływu Motławy, na wysokości Bastionu św. Gertrudy), co należy do najważniejszych
inwestycji ochrony przeciwpowodziowej zrealizowanych w ostatnich latach przez miasto
Gdańsk,

−

budowa obiektu odcinającego na Kanale Wysokim - w km 3,830, kanał ten związany jest z
systemem Trójkanałów stanowiących element systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław
Gdańskich,

−

remont wrót przeciwsztormowych na rzece Rozwójce (gm.Pruszcz Gdański),

−

odbudowa wałów cofkowych rzeki Motławy do stacji pomp nr 31 Wróblewo (gm.Suchy Dąb,
gm.Cedry Wielkie),

−

przebudowa stacji pomp: nr 8 - Izbiska (gm.Stegna), nr 23 – Rokitnica (gm.Pruszcz Gdański),
nr 5W Kobyla Kępa (gm.Sztutowo), nr 22 Niegowo (Gdańsk), nr 31 Wróblewo (gm.Suchy Dąb,
gm.Cedry Wielkie), stacji Modła I (gm.Ustka),

−

remont zastawek na kanałach: „B” Puckie Błota w km 0,22 (gm.Puck), Młyńskim w km 3,12
(gm.Puck), „B” w km 1,55 (gm.Puck), Bebrowskim w km 1,2 (gm.Choczewo), Chełst w km
15,45 (gm.Choczewo), „B” Bielawskie Błota w km 0,51 (gm.Puck),

−

budowa jazu na wypływie z jeziora Rokickiego Małego,

−

odbudowa budowli hydrotechnicznej na wypływie z jeziora Sobowidzkiego (gm.Trąbki
Wielkie),

−

wybudowano 11 zbiorników retencyjnych (Nadleśnictwo Trzebielino), odtworzono ok. 100 ha
jezior i bagien (Nadleśnictwo Kaliska), wybudowano 180 zastawek spowalniających odpływ
wody z przesuszonych torfowisk i podnoszących poziom wód (Park Krajobrazowy „Dolina
Słupi”),

−

w ramach działań związanych z małą retencją zostały przygotowane projekty: odbudowa jazu
na wypływie z jeziora Młynki (gm.Tczew); odbudowa, budowa i modernizacja obiektów małej
retencji na Kanale Łyskim oraz na wypływach z jezior: Wycztok (gm.Szemud), Otalżyno
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(gm.Szemud), Marchowo (gm.Szemud), Salino (gm.Gniewino), Wyspowo (gm.Wejherowo);
odbudowa, budowa i modernizacja 8 obiektów małej retencji na rzece Niechwaszcz.
WNIOSKI:
−

realizowane rozproszone działania z zakresu małej retencji wodnej, zarówno techniczne
(budowa małych zbiorników wodnych, jazów, zastawek, itp.) jak również liczne działania
nietechniczne (zalesienia, zadrzewienia, roślinne pasy ochronne, ochrona oczek wodnych,
stawów wiejskich, mokradeł itp.) prowadzą do spowolnienia lub powstrzymania odpływu,
wpisując się w realizację polityki ekologicznej województwa w zakresie regulacji stosunków
wodnych,

−

kontynuowano prace związane z budową i modernizacją wałów i urządzeń wodnych
służących ochronie przeciwpowodziowej na miarę możliwych do zdobycia w tym okresie
środków, jednak działania w tym zakresie są niewystarczające33,

−

kontynuowano prace związane z budową obiektów małej retencji oraz regulacji rzek i
potoków na obszarze województwa ze szczególną troską o zapewnienie warunków
bytowania, rozmnażania i migracji organizmów żywych przez budowę zbiorników
retencyjnych.

REKOMENDACJE:
−

niezbędne jest kontynuowanie działań związanych z realizacją inwestycji dotyczących
ochrony przeciwpowodziowej terenów zagrożonych powodzią poprzez odbudowę wałów
przeciwpowodziowych oraz modernizację lub przebudowę stacji pomp 34,

−

w celu właściwej regulacji stosunków wodnych istnieje konieczność powiększenia
dotychczasowej pojemności retencyjnej i powierzchni jezior podpiętrzonych przez budowę
obiektów małej retencji w szczególności w zlewniach rzek: Brdy, Gwdy, Łeby, Łupawy, Słupi, Wdy,
Wieprzy, Mątawy, Wierzycy, Motławy, Raduni, Redy, Piaśnicy, Czarnej Wdy, Płutnicy, Nogatu,
Zbrzycy, Niechwaszczy, Młosiny, Raciąskiej Strugi, Czerskiej Strugi,

−

konieczne jest kompleksowe rozpoznanie sytuacji w zakresie małej retencji w województwie,
w tym inwentaryzacji stanu wszystkich zbiorników retencyjnych, określenia działań o
charakterze lokalnym i ponadlokalnym (np. osłona przed powodzią opadową dla miast
Gdańsk, Pruszcz Gdański, Gdynia, Sopot oraz gminy Pruszcz Gdański),

−

wszystkie inwestycje prowadzone przez zarząd melioracji i urządzeń wodnych powinny
wynikać z programu małej retencji, przy jednoczesnym obowiązkowym składaniu sprawozdań
z realizacji programu 35,

−

nie uregulowany stan prawny własności gruntów objętych inwestycjami w zakresie małej
retencji oraz niska chęć współpracy właścicieli terenów przyległych do terenów objętych tymi
inwestycjami są jedną z barier ich realizacji,

33
Dalsze niedoinwestowanie zadań w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych, tj.: wałów przeciwpowodziowych,
rzek i kanałów, stacji pomp odwadniających będzie powodować: zwiększenie zagrożenia powodziowego ze względu na pogarszający się zły
stan wałów przeciwpowodziowych oraz zwiększoną awaryjność pompowni odwadniających, degradację obszarów zmeliorowanych poprzez
blokowanie odpływów wód w rzekach i kanałach, konieczność wypłaty odszkodowań z tytułu poniesionych strat w plonach
spowodowanych podtopieniem bądź zalaniem użytków rolnych i siedlisk ludzkich.
34
W tym celu przygotowywane są kompleksowe projekty Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarządu melioracji i
Urządzeń Wodnych Województwa pomorskiego w Gdańsku, Powiatu Gdańskiego oraz Miasta Gdańska (związane z podobnymi projektami
w województwie warmińsko – mazurskim) pod wspólnym tytułem „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław”.
35
Na podstawie zebranych materiałów z ZMiUW Gdańsk wynika, że część z inwestycji prowadzonych przez tę jednostkę nie wynika z
programu małej retencji.
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−

w celu ułatwienia migracji organizmów wodnych, w tym szczególnie ryb dwuśrodowiskowych
oraz ich naturalnej reprodukcji, utrzymania różnorodności biologicznej konieczne jest
wykonanie przepławek zwłaszcza na rzekach w zlewniach: Słupi, Łupawy, Łeby, Piaśnicy,
Karwianki, Czarnej Wdy, Płutnicy, Zagórskiej Strugi, Redy, Motławy, Raduni, Kłodawy, Wierzycy,
Strugi Młyńskiej, Nogatu, Kanał Elbląskiego, Wdy, Brdy i Gwdy36.

2.2.3. Zaopatrzenie w wodę
Wyposażenie miast i gmin w urządzenia zaopatrzenia w wodę i poboru wody o odpowiedniej
jakości stanowi o ich możliwościach rozwojowych oraz atrakcyjności inwestycyjnej, a w konsekwencji
sprzyja tworzeniu warunków wzrostu aktywności gospodarczej. W tym zakresie celem polityki
przestrzennej województwa jest „zapewnienie dostępu mieszkańców województwa do wody pitnej o
jakości zgodnej z obowiązującymi normami z uwzględnieniem racjonalizacji wykorzystania zasobów
wód podziemnych”. Szczególna zasadą zagospodarowania przestrzennego, które należy uwzględniać
przy projektowaniu zagospodarowania przestrzennego jest konieczność „zapewnienia dostępu
wszystkim mieszkańcom województwa do urządzeń zaopatrujących w wodę o jakości zgodnej z
obowiązującymi normami”. W tym zakresie w latach 2005-2008 zostały zrealizowane następujące
inwestycje:
−

rozbudowano i zmodernizowano Centralny Wodociąg Żuławski (CWŻ) stanowiący system
zaopatrzenia w wodę mieszkańców Żuław przez realizację zbiornika czystej wody na terenie
ujęcia wody w Ząbrowie (gm.Stare Pole), wykonano system automatycznej kontroli
podstawowych procesów technologicznych, który umożliwia podejmowanie działań w
zakresie optymalizacji pracy systemu wodociągowego,

−

przystąpiono do wykonania zadań w ramach tzw. „Gdańskiego projektu wodno-ściekowego”:
budowa stacji uzdatniania wody Osowa wraz ze zbiornikiem Osowa, rozbudowy stacji
uzdatniania wody Zaspa Wodna, przebudowy ujęcia i stacji uzdatniania wody Dolina Radości i
Lipce, budowy stacji uzdatniania wody w Pęgowie; zakończenie rozbudowy i modernizacji
gdańskiego systemu wodociągowego przewidziano na koniec 2009 roku,

−

wybudowano blisko 600 km rozdzielczej sieci wodociągowej (w tym wymieniono
wyeksploatowane odcinki sieci wodociągowej z rur azbesto-cementowych) - najdłuższe
odcinki w Gdańsku (59,7 km) i gminach: Pelplin (50,3 km), Czarna Dąbrówka (40,5 km) i
Słupsk (20,4 km) a także w Gdyni, Władysławowie, Kosakowie, Lipuszu, Wielu (gm.Karsin),
Starej Jani (gm.Smętowo Graniczne), Leśnej Jani (gm.Smętowo Graniczne), Wolentalu
(gm.Skórcz), Brzynie (gm.Krokowa), Prusowie (gm.Krokowa), gm.Kwidzyn, Tczewie,
Kierwałdzie (gm.Morzeszczyn), Bałdowie (gm.Tczew), Boroszewie (gm.Tczew), Lubiszewie
(gm.Tczew), Miłobądzu (gm.Tczew), Knybawie (gm.Tczew), Stanisławiu (gm.Tczew),
zajączkowi (gm.Tczew), Lubiszewie (gm.Tczew), Dąbrówce (gm.Tczew), gm.Subkowy,
Skórzynie (gm.Główczyce), Zgierzu (gm.Główczyce), Wysokowie (gm.Główczyce), Wolinie
(gm.Główczyce), Dargolezie (gm.Główczyce), Przebudowie (gm.Główczyce), Olszanica – Białki
(gm.Sadlinki), gm.Studzienice, Swornychgaciach (gm.Chojnice), Cedry Wielkie,

−

oddano do użytku lub zmodernizowano stację uzdatniania wody w: Słupsku, Kąpinie
(gm.Wejherowo), Łężycach (gm.Wejherowo), Sopieszynie (gm.Wejherowo), Gościcinie
(gm.Wejherowo), Choczewie, Linwienku (gm.Nowa Karczma), Lipuszu, Osiecznej, Smętowie

36

Obecnie obowiązujący Program udrażniania rzek województwa pomorskiego, jest tak naprawdę materiałem studialnym, bez wskazania
najważniejszych do przeprowadzenia inwestycji ze wskazaniem na ramy finansowe ich realizacji. Dodatkowo mimo jego uwzględnia w Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (2009) okazuje się, ze był on przygotowany do uruchomienia możliwości realizacji
projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006, w związku z tym niewiadoma jest
aktualność dokumentu.
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Granicznym, Leśnej Jani (gm.Smętowo Graniczne), Wolentalu (gm.Skórcz), Swornychgaciach
(gm.Chojnice),
−

oddano do użytku lub zmodernizowano hydrofornie w Kosakowie oraz Jeziorce
(gm.Damnica).

WNIOSKI:
−

na terenie województwa pomorskiego w latach 2005–2008 zrealizowano 1336,8 km sieci
wodociągowej,

−

Ilość mieszkańców podłączona do wodociągów wzrosła z 91,2% (na dzień 31.12.2004) do
92,5% (na dzień 31.12.2008) - wzrost o 1,3%),

−

odsetek korzystających z wodociągów w latach 2005-2008 wzrósł jednak nieznacznie,
ponieważ większość prac była prowadzona dla poprawy jakości istniejącej sieci oraz jej
rozbudowy na nowopowstających osiedlach,

−

zrealizowane inwestycje wpłynęły na poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz
poprawę w zaopatrzeniu w wodę przez budowę lub modernizację urządzeń i sieci
wodociągowych,

−

pomimo prowadzonych działań mających na celu poprawę zaopatrzenia ludności w wodę, na
terenie województwa wzrósł odsetek wodociągów dostarczających wodę nie odpowiadającą
wymaganiom sanitarnym; jest to częściowo skutek zaostrzenia przez prawodawcę
wspólnotowego wymagań, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do konsumpcji.

REKOMENDACJE
−

należy kontynuować prace związane z modernizacją Centralnego Wodociągu Żuławskiego,

−

należy dążyć do ustanowienia stref i obszarów ochronnych, tam gdzie nie zostały one
dotychczas ustanowione, aby maksymalnie ograniczyć możliwość pogorszenia jakości wody i
odpowiadała ona normom wspólnotowym,

−

należy dążyć do rozszerzenia zasięgu obsługi wodociągów do uzyskania przyjętego w Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa standardu 100%37 w ścisłym powiązaniu z
równoczesną budową kanalizacji,

−

zaleca się kontynuowanie działań zmierzających do zaniechania eksploatacji wód
powierzchniowych „Straszyn”.

2.2.4. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Celem polityki przestrzennej województwa pomorskiego w zakresie odprowadzania i
oczyszczania ścieków jest „zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i gruntu
przez planowaną i realizowaną kompleksowo w zlewniach, zwłaszcza na obszarach cennych
przyrodniczo i ważnych dla turystyki oraz w zlewniach rzek stanowiących źródło wody pitnej,
rozbudowę i budowę sieci kanalizacji sanitarnej i urządzeń do unieszkodliwiania ścieków,
zapewniającą poprawę dostępności dla mieszkańców szczególnie obszarów wiejskich”. W latach
2005-2008 w tym zakresie zostały zrealizowane następujące inwestycje:
−

w ramach porządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracjach38 o RLM ponad 100 000:

37
Z wody wodociągowej w roku 2008 korzystało 2050,25 tys. osób tj. 92,4 % (Polska 86%) ludności województwa, z tego: w miastach 1443,1 tys. tj. 97,83% (Polska 95%), na wsi - 499,6 tys. tj. 82,58% (Polska 73%); najwyższy odsetek w miastach Gdańsk, Gdynia, Sopot,
Prabuty i Kępice – powyżej 99,5%; najbardziej ograniczony dostęp do wodociągów mają mieszkańcy gmin: Osiek (ok. 27%), Lipusz (ok. 34%)
i Stara Kiszewa (ok.46%).
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→ aglomeracja Gdynia - przystąpiono do rozbudowy i przebudowy obiektów gospodarki
ściekowej i gospodarki osadowej oczyszczalni „Dębogórze”; rozbudowano sieć kanalizacji
sanitarnej w mieście Reda i Rumia, rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie gminy Puck, przystąpiono do
budowy sieci kanalizacyjnych w mieście i gminie Wejherowo,
→ aglomeracja Gdańsk - rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gdańska,
Juszkowa (gm.Pruszcz Gdański), Leźna (gm.Żukowo), Kowale – Otomin, Jankowa i
Bielkówko (gm.Kolbudy), zmodernizowano i odtworzono układ kanalizacyjny na osiedlu
„Zatorze” w Pruszczu Gdańskim,
→ w aglomeracji Słupsk - rozbudowano oczyszczalnię ścieków, wybudowano nowy główny
kolektor ściekowy oraz zmodernizowano sieć kanalizacji sanitarnej w Słupsku;
wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Redencin, Gać, Swołowo (gm.
Słupsk);
→ w aglomeracji Tczew – rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej, w tym budowa kolektora
sanitarnego A2 na terenie miasta Tczewa i w Wędkowach (gm.Tczew),
−

w ramach porządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracjach od 15 000 do 100 000 RLM:
→ wybudowano, rozbudowano i zmodernizowano lub przystąpiono do budowy lub
modernizacji oczyszczalni ścieków w aglomeracjach: Jastarnia, Kościerzyna, Sławki
(aglomeracja Somonino), Bytów,
→ rozbudowano lub przystąpiono do budowy zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach: Mrzezino (aglomeracja Swarzewo), mieście i gminie Człuchów
(aglomeracja Człuchów), Miastko, Pasieka, Łodzierz i Węgorzynko (aglomeracja Miastko),
Rudno, Małe Walichnowy, i Wielki Garc (aglomeracja Pelplin), Cewice – Maszewo
(aglomeracja Lębork), Kępice – Biesowice (aglomeracja Kępice), Topole, Władysławek,
Charzykowy (aglomeracja Chojnice), Trępnowy (aglomeracja Malbork), Somonino
(aglomeracja Somonino), Kościerzyna (aglomeracja Kościerzyna), Prabuty (aglomeracji
Prabuty),

−

w ramach porządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracjach od 2 000 do 15000 RLM:
→ wybudowano, rozbudowano i zmodernizowano lub przystąpiono do budowy lub
modernizacji oczyszczalni ścieków w aglomeracjach: Cedry Wielkie, Nowa Karczma –
oczyszczalnia Rekownica, Luzino, Jabłowo, Zblewo, Łęczyce, Bożepole Wielkie,
Studzience, Szemud, Tuchomie, Główczyce, Konarzyny,
→ rozbudowano lub przystąpiono do budowy zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach: Barłożno, Wolental, Pączewo oraz Skórcz (aglomeracji Skórcz), Karsin,
Wiele (aglomeracja Karsin), Grabowo Kościerskie, Rekownica, Nowy Barkoczyn i
Grabówko (aglomeracji Nowa Karczma), miasto Czersk, Czersk - Łąg – Czarna Woda
(aglomeracja Czersk), Dziemiany (aglomeracja Dziemiany), Kaliska (aglomeracja Kaliska),
Kołczygłowy – Wierszyno oraz Barnowiec (aglomeracja Wierszyno), Luzino (aglomeracja
Luzino), Pomieszano – Przodkowo (aglomeracja Przodkowo), Jabłowo i Lipinki Szlacheckie
(aglomeracja Jabłowo), Zblewo (aglomeracja Zblewo), Rakowiec, Licze, Ośno
(aglomeracja Rakowiec), Łęczyce (aglomeracji Łęczyce), Bożepole Wielkie (aglomeracja
Bożepole Wielkie), Zawada i Szczytno (aglomeracja Przechlewo), Kopytkowo, Smętowo

38
Na terenie województwa wyznaczono 90 aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000, w rozumieniu ustawy Prawo
wodne, które powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakończone oczyszczalniami ścieków,
zgodnie z ustaleniami krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.
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Graniczne (aglomeracja Smętowo Graniczne), Żuromino (aglomeracja Stężyca), gm.
Studzience (aglomeracja Studzience), Szemud (aglomeracja Szemud), Chabrowo
(aglomeracja Wicko), Tuchomie (aglomeracja Tuchomie), Prabuty (aglomeracja Prabuty),
Leśno (aglomeracja Brusy), gm.Rzeczenica (aglomeracja Rzeczenica), Osiek (aglomeracja
Osiek), Lipusz (aglomeracja Lipusz), Dzierzgoń (aglomeracja Dzierzgoń),
−

w ramach porządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracjach poniżej 2000 RLM:
→ wybudowano, rozbudowano i zmodernizowano lub przystąpiono do budowy lub
modernizacji oczyszczalni ścieków w aglomeracjach: Łupawa i Lubań
→ rozbudowano lub przystąpiono do budowy zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach: Jerzkowice - Czarna Dąbrówka (aglomeracja Czarna Dąbrówka), Koczała
(aglomeracja Koczała), Brzezie (aglomeracja Mrzezie).

−

w zakresie poprawy jakości wód przybrzeżnych, w tym budowy i rozbudowy systemów
odbioru i oczyszczania wód opadowych w Sopocie, jako uzdrowisku i kąpielisku prowadzony
był Projekt: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w uzdrowisku Sopot".

WNIOSKI:
−

na terenie województwa pomorskiego w latach 2005–2008 zrealizowano 1425,2 km sieci
kanalizacyjnej,

−

Ilość mieszkańców odprowadzająca ścieki do zbiorczej kanalizacji wzrosła z 72,3% (na dzień
31.12.2004) do 74,5% (na dzień 31.12.2008) - wzrost o 2,2%,

−

wzrosła liczba ludności podłączona do oczyszczalni ścieków z 77,6% (na dzień 31.12.2004) do
80,6% (na dzień 31.12.2008) ogółu ludności województwa,

−

realizacja projektów, które uzyskały dofinansowanie z funduszy europejskich (FS, EFRR i
EFRROW) w znacznym stopniu wpłynie na poprawę stanu realizacji zobowiązań określonych
w KPOŚK w zakresie wyposażenia aglomeracji w sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków o
odpowiedniej przepustowości (pozwalającej na przyjęcie i oczyszczenie wszystkich ścieków
komunalnych powstających na obszarze aglomeracji) i zapewniających osiągnięcie
wymaganych parametrów jakościowych oczyszczonych ścieków komunalnych 39,

−

stopień realizacji zobowiązań w zakresie wyposażania aglomeracji priorytetowych dla
wypełnienia zobowiązań Traktatu Akcesyjnego w zakresie długości sieci wynosił 91,68%, zaś
w zakresie liczby mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego 93,47%40,

−

rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa
sanitarnego GZWP 107, 110, 111 i 117,

−

projekty aplikujące o środki europejskie częściowo rozwiązują problem w aglomeracjach – w
przeważającej mierze dotyczą jednak jedynie wycinka aglomeracji – jednej lub kilku
miejscowości lub są pierwszym etapem inwestycji.

REKOMENDACJE:
−

w celu uwierzytelnienia i uspójnienia informacji zawartych w sprawozdaniach z realizacji
inwestycji w aglomeracji koniecznym jest zobowiązanie gmin, wyznaczonych, jako wiodące w

39

Na podstawie Oceny realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOSK) dla aglomeracji w województwie
pomorskim do końca roku 2009, Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych UMWP, Informacja dla Zarządu Województwa
Pomorskiego, Gdańsk, lipiec 2010.
40
Wg Oceny realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla aglomeracji w województwie pomorskim do końca roku
2008 (Informacja dla Zarządu Województwa Pomorskiego, maj 2009), stopień realizacji zobowiązań w zakresie wyposażania aglomeracji w
systemy kanalizacyjne w województwie pomorskim, wg stanu na koniec 2008 roku, wynosił zaledwie 20%.
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aglomeracjach (na ich terenie jest zlokalizowana oczyszczalnia ścieków) do przedkładania
Urzędowi Marszałkowskiemu zbiorczych sprawozdań dla całej aglomeracji,
−

pozyskanie dodatkowych środków (w tym z funduszy europejskich) w celu realizacji
inwestycji, w zakresie wyposażenia aglomeracji w sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków
o odpowiedniej przepustowości i zapewniających osiągnięcie wymaganych parametrów
jakościowych oczyszczonych ścieków komunalnych, gwarantujących osiągnięcie wszystkich
wskaźników we wszystkich aglomeracjach do końca 2015 r. określonych w AKPOŚK 2009,

−

należy rozważyć weryfikację granic aglomeracji ściekowych, zwłaszcza w kontekście
propozycji zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z
proponowanym wprowadzeniem pojęcia „obszar urbanizacji” i skutków jakie to może
wywrzeć na dalsze możliwości rozlewania zabudowy w strefie podmiejskiej tzw. proces
suburbanizacji,

−

należy dążyć do objęcia obszarów zurbanizowanych aglomeracji Trójmiasta systemem
sprawnym systemem odprowadzania i oczyszczania wód opadowych41.

2.3. Infrastruktura energetyczna
W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego został określony cel
polityki przestrzennej w zakresie infrastruktury energetycznej: „poprawa bezpieczeństwa
energetycznego, poprawa efektywności energetycznej, sprawności technicznej i efektywności
ekonomicznej funkcjonowania systemu oraz stworzenie możliwości odbioru energii wytwarzanej w
planowanych źródłach; zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym CO2; zwiększenie
udziału energii odnawialnych w ogólnym zużyciu energii oraz poszanowanie i racjonalizacja zużycia
energii”. Cele te realizowane są przez inwestycje w zakresie zaopatrzenia w gaz i paliwa płynne,
zaopatrzenia w ciepło oraz energię elektryczną.

2.3.1. Zaopatrzenie w gaz
Podstawowe kierunki zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie dotyczą zwiększenia
zasięgu obsługi krajowego systemu dystrybucji gazu ziemnego oraz poprawy bezpieczeństwa
energetycznego. W tym zakresie do podstawowych zadań inwestycyjnych prowadzonych przez
operatorów gazu w latach 2005-2008 należały:
−

budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Włocławek – Gdynia dn 500 na odcinkach: Rogoźno –
Kwidzyn - 17,2 km (gm.Gardeja, gm.Kwidzyn), węzeł Kwidzyn – przekroczenie rzeki Wisły –
13,1 km (gm.Kwidzyn), Pszczółki – Gdynia Wiczlino - 16,9 km (m.Pruszcz Gdański, gm.Pruszcz
Gdański i gm.Kolbudy), I etap odcinka gniewskiego - 1,7 km (gm.Gniew),

−

budowa gazociągu wysokiego ciśnienia dn 300 o długości 62,8 km na odcinku Bytów – Słupsk
(gm.Bytów, Borzytuchom, Kołczygłowy, Trzebielino, Kobylnica i Słupsk),

−

budowa gazociągu wysokiego ciśnienia dn 250 o długości 15,6 km na odcinku Słupsk –
Kobylnica,

−

zbudowano gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Luzino – gm.Gniewino,

−

realizacja gazociągów średniego ciśnienia w miejscowościach Gdynia, Gdańsk, Słupsk,
Borkowo (gm.Pruszcz Gdański), Swarożyn (gm.Tczew), Lębork, Czaple – Przyjaźń

41

W 2008 roku miasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Reda, Rumia, Wejherowo oraz Gmina Wejherowo podpisały list intencyjny w sprawie
wyrażenia woli współpracy w ramach projektu "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód
opadowych". Projekty mimo wspólnej nazwy realizowane miały być oddzielnie i a źródłem finansowania miały być o środki Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wiadomo że ze względu na bardzo niski poziom dofinansowania ze środków UE Reda, Rumia i
Wejherowo wycofały się z realizacji projektu. Z tego samego powodu jest bardzo prawdopodobne, że z projektu wycofa się też Gdynia (lub
bardzo mocno go okroi), natomiast Gdańsk rozważa zmniejszenie zakresu rzeczowego.
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(gm.Żukowo), Królewo Malborskie (gm.Stare Pole), Kościerzyna, Wędkowy (gm.Tczew),
Łosino (gm.Kobylnica), Ustka, Przewłoka (gm.Ustka), Żukczyn (gm.Trąbki Wielkie), Kłodawa
(gm.Trąbki Wielkie), Trąbki Małe (gm.Trąbki Wielkie), Kwidzyn, Dobrzewino (gm.Szemud),
Bojano (gm.Szemud), Wiślinka (gm.Pruszcz Gdański), Subkowy, Miszewo (gm.Żukowo),
Małkowo (gm.Żukowo), Borowo (gm.Kartuzy), Borkowo (gm.Kartuzy), Dzierżążno
(gm.Kartuzy), Chojnice, Charzykowy (gm.Chojnice), Czersk.
WNIOSKI:
−

realizowane inwestycje w zakresie gazociągów wysokiego ciśnienia mają istotne znaczenie
dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego województwa oraz wzrostu poziomu jego
gazyfikacji, jednak nie zostały one jeszcze w całości zrealizowane, bądź ich realizacja dopiero
się rozpoczyna 42,

−

rozbudowano sieci dystrybucyjne, których łączna długość w analizowanym okresie wzrosła o
1171,7 km, osiągając w roku 2008 długość 4884,3 km.

REKOMENDACJE:
−

należy wspierać działania w zakresie realizacja strategicznych gazociągów wysokiego ciśnienia
oraz budowy Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu (KPMG) „Kosakowo”, gdyż razem
stworzą one warunki dla rozwoju gazyfikacji województwa, które przy aktualnych
możliwościach przepustowych systemu przesyłowego są niemożliwe lub bardzo ograniczone,

−

należy w maksymalnie możliwym stopniu wykorzystać atuty nadmorskiego położenia
województwa, które wraz z planowaną budową KPMG „Kosakowo” i zakończeniem realizacji
gazociągów wysokiego ciśnienia (które mogą służyć również do przesyłu gazu w głąb kraju)
stwarzają dogodne warunki dla lokalizacji gazoportu (gaz skroplony – LPG) oraz stanowiska
przeładunku gazu pod wysokim ciśnieniem (CNG/LNG), zlokalizowanego na Zatoce Gdańskiej,

−

należy wspierać rozbudowę infrastruktury gazowej na obszarach o bardzo niskim stopniu
gazyfikacji, w tym w szczególności poprawić zasilanie południowo-zachodniej i zachodniej
części województwa przez budowę gazociągu Starogard Gdański – Czersk,

−

wsparcia wymaga budowa infrastruktury gazowej w celach grzewczych i produkcji ciepłej
wody w takich miastach jak: Łeba, Jastarnia i Krynica Morska oraz Ustka, gdzie obecne
indywidualne systemy grzewcze niekorzystnie wpływają na stan czystości powietrza, co w
konsekwencji obniża atrakcyjność turystyczno-wypoczynkową tych ośrodków.

2.3.2. Zaopatrzenie w paliwa płynne
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wskazuje poprawę warunków
dystrybucji paliw płynnych, jako jego ustalenie. W latach 2005-2008 kierunek ten był realizowany
przez punktowe działania inwestycyjne prowadzone przez Operatora Logistycznego Paliw Płynnych 43.
Oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń". Należały do nich:
−

budowa zbiornika magazynowego naziemnego ropy naftowej o pojemności 32 000 m³ w
Dębogórzu (gm.Kosakowo),

42

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. podpisał z Instytutem Nafty i Gazu (Instytucją Wdrażającą) umowę na
dofinansowanie projektu „Gazociąg Włocławek – Gdynia” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
termin zakończenia inwestycji został przyjęty na rok 2012; przygotowywana jest także podobna umowa na realizację projektu „Gazociąg
Szczecin – Gdynia Wiczlino” z terminem zakończenia realizacji na rok 2013.
43
Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. (OLPP) został zarejestrowany we wrześniu 2006 roku. Istotą utworzenia OLPP była
prowadzona przez Skarb Państwa integracja posiadanych zasobów logistyki paliwowej w jednym podmiocie gospodarczym świadczącym
zintegrowaną usługę logistyczną w zakresie paliw płynnych.
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−

modernizacja frontu kolejowego obejmująca 34 stanowiska spustowe na części „C” Bazy
Paliwowej w Dębogórzu (gm.Kosakowo),

−

budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją przemysłową w części B i C Bazy Paliwowej w
Dębogórzu (gm.Kosakowo).

Ponadto do istotnych przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych w zakresie paliw płynnych
należały działania prowadzone przez Grupę LOTOS S.A. związane z rozpoczęciem realizacji programu
inwestycyjnego 10+. Po zakończeniu jego realizacji, udział paliw transportowych produkowanych w
kraju, w tym zwłaszcza oleju napędowego, znacząco wzrośnie.
WNIOSKI:
−

choć w skali inwestycji w infrastrukturę przesyłu paliw priorytetowo traktowane były
działania w zakresie dywersyfikacji kierunków pozyskania, dostawców, dróg przesyłu oraz
metod transportu importowanych surowców energetycznych 44, to jednak nie zbudowane
drugiej nitki ropociągu pomorskiego z Płocka do Gdańska,

−

zrealizowane inwestycje w zakresie Bazy Paliwowej w Dębogórzu wraz z istniejącym system
zaopatrzenia odbiorców paliw płynnych zlokalizowanych w województwie (Grupa LOTOS
S.A.) zwiększają znaczenie regionu jako strategicznego w zakresie zwiększania pojemności
magazynowej i zdolności przeładunku ropy naftowej drogą morską.

REKOMENDACJE:
−

w celu wykorzystania możliwości przeładunkowych Naftoportu w połączeniu ze stanowiskami
w Porcie Północnym (34 mln ton ropy i produktów naftowych rocznie), należy wspierać
działania związane z budową drugiej nitki ropociągu z Płocka do Gdańska oraz rozbudową
zdolności przeładunkowych i składowych Naftoportu w zakresie paliw, zgodnie ze Strategią
rozwoju portów morskich do 2015 roku,

−

należy wspierać realizację strategicznej inwestycji PERN wraz z OLPP w zakresie
magazynowania ropy naftowej jaką są podziemne zbiorniki w kawernach solnych oraz Projekt
PERN w zakresie bazy magazynowo-przeładunkowej w Gdańsku, której powstanie planowane
jest na gruntach portowych,

−

należy wspierać działania w zakresie przygotowań realizacyjnych strategicznego projektu
inwestycyjnego umożliwiającego transport ropy naftowej z regionu Morza Kaspijskiego w
ramach Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy - budowa ropociągu Odessa – Brody –
Płock – Gdańsk, którego udziałowcami mają być Azerbejdżan, Gruzja, Ukraina, Litwa i
Polska 45.

2.5.3. Produkcja i przesył energii elektrycznej
W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa ustala budowę, rozbudowę i modernizację elektroenergetycznej sieci przesyłowej
najwyższych napięć. W tym zakresie PSE Operator w latach 2005 – 2008 zrealizował następujące
inwestycje:
−

modernizacja linii 400 kV Grudziądz - Gdańsk Błonia (gm.Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Sztum,
Malbork, Nowy Staw, Lichnowy, Ostaszewo, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, m.Gdańsk),

44

Załącznik 1 do „Polityki energetycznej państwa - Ocena realizacji polityki energetycznej od 2005 roku, Ministerstwo Gospodarki, listopad
2009.
45
Ocena realizacji polityki energetycznej od 2005 roku, Załącznik do Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki,
Warszawa, 2009.
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mająca na celu zwiększenie możliwości przesyłowych, zwiększenie bezpieczeństwa i
niezawodności pracy linii,
−

modernizacja stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żarnowiec (gm.Krokowa), modernizacja
miała na celu poprawę stanu technicznego stacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy
krajowego systemu energetycznego,

−

modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Gdańsk I (gm.Żukowo), polegająca na
demontażu starej stacji i zastąpieniu jej nową.

WNIOSKI:
−

stosunkowo niewielka ilość inwestycji w sieci przesyłowe wynika z obowiązujących regulacji
prawnych nie sprzyjających, a wręcz utrudniających prowadzenie inwestycji w zakresie
rozbudowy systemu przesyłowego 46 w Polsce, które są de facto inwestycjami celu
publicznego,

−

realizacja inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych w zakresie sieci przesyłu prowadzi do
zwiększenia pewności i jakości zasilania przede wszystkim aglomeracji Trójmiasta, obniżenia
kosztów eksploatacji, poprawy niezawodności pracy całego systemu elektroenergetycznego,
a także do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko w zakresie promieniowania
elektroenergetycznego.

REKOMENDACJE:
−

z uwagi na prognozowany wzrost zużycia i potrzebę zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa
energetycznego województwa i poprawy jej jakości niezbędne jest zwiększenie produkcji
energii elektrycznej z nowych źródeł np. zlokalizowanych w województwie,

−

wsparcia wymagają działania inwestycyjne o charakterze modernizacyjnym oraz
budowlanym47,48, głownie ze względu na konieczność zwiększenia zdolności przesyłowych,

−

wymagane jest przyspieszenie prac koncepcyjno-projektowanych dotyczących przebiegu linii
elektroenergetycznych najwyższych napięć,

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa za ustalenie przyjmuje również
konieczność zwiększenia pewności zasilania systemu rozdzielczo-obiorczego, poprawę sprawności i
dostosowanie istniejących obiektów sieciowych do wymagań ochrony środowiska poprzez
modernizację i budowę elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej 110 kV. W tym zakresie w latach
2005-2010 operatorzy działający na terenie województwa zrealizowali następujące inwestycje:
−

budowa linii 110 kV relacji GPZ Brusy – GPZ Czersk wraz z ich modernizacją (gm.Brusy, Karsin,
Czersk),

−

przebudowa linii 110 kV w Gdyni rejon Śląskiej i Gdańsku na Osiedlu Mieszkaniowym „Trzy
Żagle”,

−

modernizacja GPZ Tczew, Gdańsk II oraz budowa GPZ Swarożyn,

46

PSE Operator S.A. zainicjował i zawarł z firmami sektorów dostaw gazu, paliw i ciepła, "Porozumienie o współpracy w zakresie stworzenia
nowych rozwiązań prawnych, ułatwiających realizację inwestycji infrastrukturalnych". W ramach Porozumienia przygotowany został Raport
dotyczący stanu infrastruktury energetycznej w Polsce. Ma on wesprzeć działania rządu i Parlamentu w procesie uchwalania nowego prawa
umożliwiającego szybką realizację inwestycji infrastrukturalnych.
47
W roku 2010 Rada Ministrów ma przyjąć program zadań rządowych w zakresie rozwoju sieci przesyłowych, co może wiązać się z potrzebą
zmiany Planu zagospodarowania Przestrzennego województwa w tej części.
48
Zgodnie z planami rozwojowymi PSE „Operator” na terenie województwa planowana jest budowa nowych linii elektroenergetycznych:
Żydowo – Słupsk, Żydowo – Stężyca, Stężyca – Pelplin, Pelplin – Grudziądz, Żarnowiec – Stężyca oraz przebudowa istniejącej linii 220 kV na
400 kV na odcinku Żydowo – Stężyca; PSE „Operator” rozważa inną lokalizację stacji transformatorowej „Stężyca” w bliższym sąsiedztwie
Gdańska.
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−

ponadto działaniem inwestycyjnym związanym z rozwojem hydroenergetyki była budowa
przez RZGW Gdańsk elektrowni wodnej Szonowo wraz z siecią średniego napięcia w
Kraśniewie, Nowej Wsi (gm.Malbork).

WNIOSKI:
−

zrealizowane inwestycje nie w pełni gwarantują zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej,
przede wszystkim z uwagi na ich niewielką ilość niezadowalający stan pozostałej sieci linii
napowietrznych niskiego napięcia 15 kV, szczególnie na obszarach wiejskich.

REKOMENDACJE:
−

z uwagi na zły i średni stan techniczny linii 110 kV (Gdańsk Błonia – Pleniewo – Cedry Wielkie
– Nowy Dwór Gdański – EC Elbląg oraz Leśniewo – Motława, Nowy Dwór Gdański – Cedry
Wielkie – Gdańsk Błonia, EC Elbląg – Gdańsk Błonia, Darłowo – Ustka, Sianów – Sławno –
Słupsk, Żydowo – Słupsk, Żydowo – Miastko, Szczecinek – Czarne – Człuchów) należy
wspierać działania operatorów energetycznych dystrybucyjnych w działaniach dotyczących
pilnej ich modernizacji.

2.3.4. Produkcja i przesył energii cieplnej
W zakresie produkcji i przesyłu energii cieplnej polityka przestrzenna województwa wskazuje
działania związane z rozwojem systemów ciepłowniczych oraz ograniczaniem emisji zanieczyszczeń a
także z dostosowaniem systemów ciepłowniczych do przekształceń i rozwoju zagospodarowania
przestrzennego. W tym zakresie w latach 2005-2008 zrealizowano następujące inwestycje:
–

rozbudowano odcinki sieci magistralnych i wymieniano sieci ciepłownicze dystrybucyjne,

–

zlikwidowano lub zmodernizowano kotłownie zdalczynne lub lokalne, zmodernizowano węzły
ciepłownicze.

WNIOSKI:
–

zorganizowana dystrybucja energii cieplnej w wyniku przeprowadzonych inwestycji
funkcjonuje poprawnie i charakteryzuje się wysoką efektywnością wytwarzania i przesyłu
energii w systemie scentralizowanym przy jednoczesnym jej lokalnym zasięgu i
występowaniu tylko w niektórych miastach,

–

poprawia się jakość węzłów cieplnych,

–

wzrosła długość sieci cieplnej przesyłowej o 124,6 km, osiągając na koniec roku 2008 łączną
długość 1143,5 km,

–

spadła liczba kotłowni o 108, osiągając w roku 2008 liczbę 796,

–

wzrosła długość sieci cieplnej połączeń do budynków i innych obiektów o ponad 2.774,1 km,
osiągając w roku 2008 poziom 3426,6 km.

2.4. Gospodarka odpadami
W zakresie gospodarki odpadami ustalenia Planu zagospodarowania przestrzennego
województwa odnoszą się do obowiązujących zasad zawartych w programach ochrony środowiska i
planach gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego. W latach 2005-2008 zostały
zrealizowane lub podjęte następujące działania inwestycyjne wpisujące się w realizacje gospodarki
odpadami:
−

budowano, rozbudowywano lub rozpoczęto przygotowania do budowy: ZZO „Sierżno”
(gm.Bytów), ZZO „Nowy Dwór” (gm.Chojnice), ZZO „Gliwa Mała” (gm.Kwidzyn), ZUO „Łężyce”
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(gm.Wejherowo), ZZO „Bierkowo” (gm.Słupsk), ZZO „Stary Las” (gm.Starogard Gdański), ZUO
„Szadółki” (m.Gdańsk), ZZO „Czarnówko” (gm.Nowa Wieś Lęborska),
−

zbudowano kwatery do składowania odpadów azbestowych na terenie ZZO „Gliwa Mała”
oraz ZZO „Bierkowo”,

−

zamknięto składowiska odpadów w: Osławie Dąbrowie (gm.Studzienice), Ciechocinie
(gm.Chojnice), Chojniczkach (gm.Chojnice), Gołkowicach (gm.Chojnice), Swornychgaciach
(gm.Chojnice), Kosobudach (gm.Brusy), Kaplicy (gm.Somonino), Kłodnie (gm.Somonino),
Gontach (gm.Prabuty), Jałowcu (gm.Ryjewo), Karpinach (gm.Sadlinki), Lucinie (gm.Wicko),
Świerkach (gm.Nowy Staw), Lisewie Malborskim (gm.Lichnowy), Koczale (gm.Koczała),
Bielsku (gm.Koczała), Pietrzykowie (gm.Koczała), Łękini (gm.Koczała), Miłocinie (gm.Cedry
Wielkie), Bądkach (gm.Gardeja), Malborku (2 w mieście), Wysokowie (gm.Główczyce),

−

rozpoczęto rekultywację zamkniętych składowisk w: Gontach (gm.Prabuty), Karpinach
(gm.Sadlinki), Lucinie (gm.Wicko), Bądkach (gm.Gardeja), Ciechocinie (gm.Chojnice),
Chojniczkach (gm.Chojnice), Gockowicach (gm.Chojnice), Swornychgaciach (gm.Chojnice),
Mokre (gm.Czersk), Pietrzykowie (gm.Koczała), Dębnicy (gm.Człuchów), Sąpólnie
Człuchowskim (gm.Przechlewo), Oskowie (gm.Cewice), Kaplicy (gm.Somonino), Kłodnie
(gm.Sulęczyno), Malborku (2 w mieście), Kartuzach (1 w mieście),

−

zlikwidowano mogilniki: Drzewiny (gm.Kaliska), Warcz (gm.Trąbki Wielkie), Sierżno
(gm.Bytów), Bięcino (gm.Damnica), Gonty (gm.Prabuty),

−

rozpoczęto rekultywację składowiska odpadów przemysłowych: składowiska EC Wybrzeże w
Rewie, w Przegalinie oraz przygotowywano się do zamknięcia i rekultywacji składowiska
odpadów Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych,

−

zmodernizowano spalarnie odpadów medycznych w szpitalach w Wejherowie, Chojnicach,
Tczewie.

WNIOSKI:
−

przedłużające się procedury związane z uzyskaniem dofinansowania dla budowy ZZO Stary
Las49 i ZZO Rokitki 50, jak również prowadzone prace w zakresie rozbudowy pozostałych
zakładów zagospodarowania odpadów, skutkują przedłużeniem okresu funkcjonowania
połowy z 42 funkcjonujących składowisk51,

−

w pełni wyposażone w instalacje do odzysku odpadów są w: ZZO Gilwa Mała, ZZO Ekodolina i
ZZO Bierkowo,

−

zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych nie objęto 100% mieszkańców
województwa pomorskiego 52.

REKOMENDACJE:
−

zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010, na terenie
Trójmiasta przewidziana jest budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów

49

9 listopada 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu ZZO Stary Las.
ZZO Rokitki został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach PO IŚ, a podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest na
przełomie marca i kwietnia 2010.
51
Planowane one były do zamknięcia do końca 2009 roku.
52
Na terenach wiejskich, zwłaszcza w gminach charakteryzujących się znacznym rozproszeniem zabudowy, system zorganizowany
obejmował jedynie część mieszkańców: od 35% do 95%. Natomiast w miastach liczba osób objętych zorganizowanym odbiorem odpadów
komunalnych kształtowała się na poziomie 98%-100% i również w miastach część mieszkańców (dotyczy to przede wszystkim mieszkańców
zabudowy jednorodzinnej) uchylała się od podpisania umów na odbiór odpadów komunalnych.
50
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komunalnych53, w związku z tym na podstawie dotychczas prowadzonych analiz i wskazanych
propozycji lokalizacji należy podjąć ostateczną decyzję lokalizacyjną,
−

do likwidacji pozostały 2 mogilniki: Tuchomie oraz Jęczniki (gm.Człuchów).

2.5. Infrastruktura społeczna
Poprawa dostępności mieszkańców do usług i urządzeń edukacji, zdrowia, kultury oraz sportu,
jest głównym celem polityki przestrzennej województwa określonej w jego planie zagospodarowania
przestrzennego.

2.5.1. Infrastruktura edukacji i szkolnictwa wyższego
W zakresie szkolnictwa wyższego plan województwa ustala kierunki mające na celu
podniesienie rangi Trójmiasta jako ośrodka o najbardziej wyspecjalizowanym zakresie usług edukacji w
Polsce Północnej poprzez rozwój bazy naukowo-dydaktycznej i socjalnej uczelni wyższych i poszerzenie
wachlarza kierunków kształcenia. W tym zakresie w latach 2005-2008 zostały zrealizowane lub rozpoczęto
realizację następujących inwestycji:
−

Uniwersytet Gdański: zbudowano gmach Biblioteki Głównej, Wydziału Nauk Społecznych
wraz z Instytutem Geografii, Uniwersyteckie Centrum Konferencyjno-SzkoleniowoDydaktyczne w Sopocie, rozbudowano gmach Instytutu Oceanografii w Gdyni, rozpoczęto
budowę budynku Wydziału Biologii, rozbudowano Stację Morską Instytutu Oceanografii w
Helu, przeprowadzono termomodernizacje budynków Wydziału Filologicznego oraz
Matematyki, Fizyki i Informatyki, a także przebudowano stołówkę studencką domy
studenckie nr 6 w Gdańsku i 7 w Sopocie,

−

Politechnika Gdańska: zbudowano gmach Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki, zabudowano dziedziniec Południowy Gmachu Głównego, rozbudowano i
adaptowano budynek Kuźnia na cele dydaktyczne i naukowe Politechniki Gdańskiej, budynek
przy Al. Zwycięstwa 27 na Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości, budynek Laboratorium
Napięć Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej na
nowoczesne audytorium konferencyjno-szkoleniowe, przebudowano halę w budynku
Wydziału Chemii (wyposażenie aparaturowe Laboratorium Badania Oddziaływań
Międzycząsteczkowych Biomakromolekuł w Centrum Doskonałości ChemBioFarm),
zmodernizowano zespół pływalni krytej wraz z zapleczem oraz przebudowano i
wyremontowano dom studencki PG nr 8 w Gdańsku,

−

Gdański Uniwersytet Medyczny: rozpoczęto budowę Uniwersyteckiego Centrum Kliniczno –
Innowacyjno - Dydaktycznego54, zbudowano Centrum Naukowo - Badawczego Medycyny
Laboratoryjne, wyposażono ośrodek badań biomedycznych na zwierzętach, adaptowano
budynek Zakładów Teoretycznych na Centrum Nauczania oraz budynek na pawilon
diagnostyczny PET/CT, przeprowadzono termomodernizacje domów studenckich nr 1, 2, 3,
segmentu A i C DS. 4 oraz Społecznego Domu Studenta,

−

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni rozpoczęto budowę Biblioteki Akademickiej z
Centrum Audytoryjno-Informacyjnym,

53

W tym celu opracowany został dokument „Wielokryterialna analiza możliwości lokalizacji na terenie województwa pomorskiego
regionalnej instalacji do termicznego przekształcania energetycznej frakcji odpadów”, w którym rozważono najdogodniejsze lokalizacje
instalacji termicznego przekształcania odpadów, sposób których za najlepsze wskazano: w sąsiedztwie oczyszczalni Wschód oraz na terenie
składowiska Szadółki.
54
Program medyczny dla inwestycji wieloletniej pn. „Akademickie Centrum Kliniczno – Innowacyjno - Dydaktyczne w Gdańsku”, o zdolności
usługowej na 999 łóżek, został zaakceptowany decyzją Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2007 r. Wartość kosztorysowa zadania (etapy I i II)
wynosi 497 205 tys. zł (w cenach z 2009 r.), w tym środki z budżetu państwa 496 925 tys. zł, udział środków własnych w wysokości 280 tys.
zł.
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−

Akademia Morskiej w Gdyni: przeprowadzono remonty dachu wraz z dociepleniem trzech
budynków dydaktycznych oraz Hali Sportowej, a także przeprowadzono remonty domów
studenckich nr 1, 2, 3, 4,

−

Akademia Muzyczna w Gdańsku: modernizacja istniejącego budynku oraz dobudowa
budynku Sali Koncertowej, jako Europejskiego Centrum Muzycznego INTERMUSICA,

Ponadto w zakresie rozwoju istniejących mniejszych ośrodków szkolnictwa wyższego poprzez
rozbudowę bazy naukowo-dydaktycznej, tworzenie nowych nowych uczelni wyższych dających
wykształcenie I, II i III stopnia, przede wszystkim w ośrodkach regionalnych I rzędu: Słupsk, Chojnice i
Kwidzyn.
−

Akademia Pomorska w Słupsku: remont budynku Biblioteki Głównej oraz adaptacja budynku
koszarowego na obiekt dydaktyczny w Słupsku.

Foto 5. Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii

WNIOSKI:
–

w latach 2005-2008 nie zostały podjęte działania w zakresie tworzenia w województwie, a
zwłaszcza ośrodkach Słupsk, Chojnice i Kwidzyn nowych uczelni wyższych publicznych lub
ośrodków zamiejscowych,

–

podejmowane działania inwestycyjne w wzmocniły rangę ośrodka akademickiego Trójmiasta
na arenie ogólnopolskiej i europejskiej,

–

działania inwestycyjne nie wpłynęły na poprawę dostępności do szkolnictwa wyższego
mieszkańców zwłaszcza południowej i południowo-zachodniej części województwa, choć w
znacznym stopniu poprawiły warunki studiowania i prowadzenia badań naukowych,

–

szereg realizowanych działań inwestycyjnych kreuje ścisłą współpracę uczelni z
przedsiębiorstwami (utworzenia Systemu Wdrażania RIS-P i uruchomienie działalności Biura
Wdrażania RIS-P na Politechnice Gdańskiej), jednak przedmiotem większości projektów
inwestycyjnych jest rozbudowa bazy dydaktycznej uczelni wyższych, bazy socjalnej oraz
administracyjnej,

–

tworzona w ramach projektów infrastrukturalnych baza edukacyjna i szkoleniowa w wielu
przypadkach wiąże się z otwarciem nowych kierunków kształcenia na studiach licencjackich,
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magisterskich lub na studiach podyplomowych, co w znaczniej mierze podnosi rangę
ośrodków akademickich województwa na mapie krajowej.
REKOMENDACJE:
–

wsparcia na różnych poziomach wymaga inicjatywa 11 pomorskich uczelni wyższych, które
postanowiły połączyć potencjał intelektualny, zasoby ludzkie i finansowe oraz zaplecze
techniczne i organizacyjno-informatyczne w Klaster Uczelni Województwa Pomorskiego
będący podwaliną budowania Pomorskiej Metropolii Wiedzy,

–

należy zaktywizować miasta Gdańsk, Gdynię i Sopot, ale także pozostałe miasta i gminy
aglomeracji do rozwoju dzielnic wiedzy na bazie terenów rozwojowych przewidzianych w
Planie zagospodarowania przestrzennego województwa, ale także terenów podmiotów
gospodarczych nastawionych na działalność innowacyjną,

–

należy rozważyć konieczność przygotowania przez Samorząd Województwa Pomorskiego
programu rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie pomorskim opartego na zapisach
planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

–

należy podejmować działania w celu rozwijania wybranych kierunków studiów, zgodnych z
profilem gospodarczym i potrzebami rynku pracy w poszczególnych subregionach, tak by
uwzględniały możliwości współpracy z sektorem małych i średnich,

–

należy rozważyć wspólnie z Konferencją Rektorów Uczelni Województwa Pomorskiego
możliwość utworzenia ośrodków zamiejscowych uczelni wyższych Trójmiasta w Chojnicach,
Kwidzynie czy Słupsku,

–

należy prowadzić analizy i badania zmierzające do przewidywania przyszłego rozwoju regionu
pod kątem zapotrzebowania na specjalistów z dziedzin, które obecnie nie są reprezentowane
w wachlarzu kierunków studiów oferowanych w regionie.

2.5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia
Z uwagi na stan zdrowotny mieszkańców województwa pomorskiego, szczególnie
zachorowalność i umieralność na choroby nowotworowe, układu sercowo-naczyniowego oraz cukrzycę,
istotne jest podjęcie działań zmierzających do polepszenia dostępności i jakości usług w placówkach
ochrony zdrowia, ważnych z punktu widzenia regionu. W tym zakresie celem polityki przestrzennej
województwa jest „kształtowanie struktury przestrzennej infrastruktury ochrony zdrowia przez
utrzymanie i podniesienie rangi placówek lecznictwa ponadregionalnego zlokalizowanych na terenie
Trójmiasta, w tym przede wszystkim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W tym zakresie w latach
2005-2008 zostały zrealizowane inwestycje:
–

rozpoczęto budowę Uniwersyteckiego Centrum Kliniczno – Innowacyjno – Dydaktycznego
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

–

prowadzono prace adaptacyjne siedziby Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Gdańsku oraz rozpoczęto rozbudowę Centrum Traumatologiczne w Gdańsku,

–

zakupiono lub zmodernizowano sprzęt medyczny: Wojewódzkiego Centrum Onkologii w
Gdańsku, Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. J. Titz-Kosko w Sopocie,

–

zrestrukturyzowano Wojewódzki Zespól Przeciw Gruźliczy przez włączenie w struktury
Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Gdańsku - Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i
Gruźlicy w Gdańsku.

Polityka przestrzenna województwa wskazuje także na „wzmocnienie funkcjonowania
regionalnych ośrodków diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych funkcjonujących w
publicznym systemie opieki zdrowotnej i zapewniających specjalistyczną opiekę medyczną w zakresie
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chorób nowotworowych, chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, chorób psychicznych, opieki
długoterminowej, rehabilitacji i opieki nad matką i dzieckiem (zgodnie z programem „Zdrowie dla
Pomorzan 2005–2013”) w ośrodkach ponadregionalnych (Gdańsk, Gdynia) i obszarze aglomeracji
Trójmiasta oraz w ośrodkach: Słupsk, Chojnice, Kwidzyn, Malbork, Starogard Gdański, Lębork,
Kościerzyna, Bytów i uzdrowiskach: Sopot, Ustka”. Do głównych zadań inwestycyjnych w tym zakresie
należały:
–

kontynuowano budowę Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, w tym oddawano pierwsze
odziały do użytkowania,

–

w zakresie podniesienia standardu usług medycznych zakupiono lub zmodernizowano sprzęt
medyczny: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, Szpitala Specjalistycznego
im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, Szpitala Powiatu
Bytowskiego, Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, Szpitala w Nowym Dworze
Gdańskim, Szpitala dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, SP ZOZ
w Sztumie, Szpitala Morskim im. PCK w Gdyni, Szpitala Specjalistycznego im. św. W.
Adalberta w Gdańsku, Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni, Gdańskie Centrum
Rehabilitacji w Dzierżążnie, Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim,
zmodernizowano pomieszczenia dla Przychodni Przyszpitalnej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Gdańsku,

–
–

zmodernizowano i rozbudowano infrastrukturę informatyczną: Szpitala Specjalistycznego im.
J. K. Łukowicza w Chojnicach.

Plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje także kierunek zagospodarowania
przestrzennego w zakresie „budowy, rozbudowy i modernizacji placówek ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej, w tym bazy lokalowej dla lekarzy rodzinnych na obszarach wiejskich w celu poprawy dostępu
do lekarzy pierwszego kontaktu”. W tym zakresie na obszarze województwa zrealizowano:
−

zmodernizowano przychodnie i ośrodki zdrowia w: Gdyni (NZOZ „Śródmieście”), Słupsku
(ul.Wojska Polskiego), Starogardzie Gdańskim (Medpharma), Dębnicy Kaszubskiej, Budowie
(gm.Dębnica Kaszubska), Borzęcinie (gm.Dębnica Kaszubska), Gdańsk („Przychodnia
Aksamitna", „Wasłowskiego”),

−

utworzono Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Człuchowie.

WNIOSKI:
−

w analizowanym okresie do najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych zaliczyć należy
kontynuację budowy szpitala wojewódzkiego w Słupsku oraz rozpoczęcie budowy nowego
szpitala Uniwersyteckiego w Gdańsku,

−

oddawane do użytku kolejne części szpitala wojewódzkiego w Słupsku, inwestycje
modernizacyjne oraz przeprowadzane restrukturyzacje w szpitalach wpłynęły pozytywnie na
wzrost dostępności do oddziałów świadczących leczenie w zakresie chorób kardiologicznych,
onkologicznych i neurologicznych, a więc tych chorób, na które notowana jest największa
zachorowalność,

−

w zakresie pozostałych działań inwestycyjnych prowadzone były zakupy specjalistycznej
aparatury medycznej, która wpływała na poprawę dostępności do określonych świadczeń
medycznych oraz podniesienia standardu usług medycznych zwłaszcza w zakresie chorób
układu krwionośnego i nowotworowych.
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REKOMENDACJE:
–

należy wspierać władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w staraniach o kontynuację
finansowania przez rząd budowy Uniwersyteckiego Centrum Kliniczno – Innowacyjno –
Dydaktycznego w Gdańsku,

–

konieczne jest szybkie zakończenie budowy Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku,

–

należy rozważyć zasadność sporządzenia Studium potrzeb w zakresie rozwoju podstawowej
bazy opieki zdrowotnej w województwie pomorskim,

–

należy wzmacniać funkcjonowania regionalnych ośrodków diagnostycznych, terapeutycznych i
rehabilitacyjnych funkcjonujących w publicznym systemie opieki zdrowotnej i zapewniających
specjalistyczną opiekę medyczną w zakresie chorób nowotworowych, chorób układu sercowonaczyniowego, cukrzycy, chorób psychicznych, opieki długoterminowej, rehabilitacji i opieki nad
matką i dzieckiem.

2.5.3. Infrastruktura kultury
Polityka przestrzenna w zakresie kultury wyraźnie wskazuje na konieczność kształtowanie
struktury przestrzennej infrastruktury kultury i sztuki, w której za wiodące ośrodki wskazane do
dalszego wzmacniania uznano Trójmiasto i Malbork – główne ośrodki animacji wydarzenia
kulturalnych o znaczeniu europejskim, krajowym i regionalnym. W zakresie działań inwestycyjnych
wpisujących się w ten kierunek zagospodarowania przestrzennego w latach 2005-2008 zrealizowano:
–

w Trójmieście55:
→ wyposażano Gdańskie Centrum Muzyczno-Kongresowe - Filharmonia Bałtycka w
Gdańsku,
→ prowadzono prace modernizacyjne w obiektach Państwowego Teatru Wybrzeże w Gdańsku,
→ zmodernizowano budynek główny oraz instalację elektryczną, teletechniczną,

komputerową i internetową Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Gdańsku,
→ przeprowadzono rewitalizację i wprowadzono nowe funkcje w gmachu głównym

Muzeum Narodowego w Gdańsku – sale wystawiennicze, wejście główne,
→ przeprowadzono remont i rekonstrukcję elewacji ceglano – kamiennej Bramy

Mariackiej w Gdańsku oraz adaptację Spichlerza Błękitny Lew w Gdańsku na
potrzeby Muzeum Archeologicznego w Gdańsku,
→ zbudowano kompleks edukacyjno-rekreacyjny Centrum „Hewelianum” w Gdańsku etap I,
→ przeprowadzono rewaloryzację i adaptację części budynku Biblioteki PAN w Gdańsku - II

etap,
→ przeprowadzono kolejny etap prac restauratorskich gotyckiego kościoła św. Jana w

Gdańsku (rekonstrukcja zwieńczenia południowego szczytu transeptu wraz z
konserwacją, rekonstrukcja okien maswerkowych) jako Centrum św. Jana w Gdańsku Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku,
→ otwarto nowy gmach Muzeum Miasta Gdyni,

55
Dodatkowo prowadzone były prace nad przygotowaniem projektu budowy siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Europejskiego
Centrum Solidarności w Gdańsku, czy rozpoczęto działania w celu powołania i budowy w Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej, Centralne
Muzeum Morskie w Gdańsku otrzymało grant w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na
budowę Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku. W Gdyni przygotowywano projekt koncepcji przekształcenia, przebudowy i rozbudowy Teatru
Muzycznego w Gdyni w wielofunkcyjne Centrum Kultury, zaś w Sopocie przygotowywano adaptację kina Bałtyk na Teatr Kameralny.
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→ powołano nowe instytucje kultury: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku,

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Teatr Szekspirowski w Gdańsku, dla których
przeprowadzane są obecnie prace projektowe lub przeprowadzane przetargi na ich
budowy,
–

w Malborku:
→ Muzeum Zamkowe w Malborku 56 prowadzi od roku 2006 prace restauratorskie w ramach
projektu „Zespół rezydencjonalny wielkich mistrzów na zamku średnim w Malborku pałac wraz ze skrzydłem zachodnim - kontynuacja prac”, a termin zakończenia
przewidywany jest na IV 2011.

Foto 6. Muzeum Miasta Gdyni

Foto 7. Centrum Hewelianum, źródło. Park Kulturowy
Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk"

Ponadto polityka przestrzenna województwa wskazuje także na konieczność „rozwijania na
obszarze województwa ośrodków kultury upowszechniających i prezentujących kulturę i dziedzictwo
kulturowe Pomorza o znaczeniu krajowym i regionalnym w ośrodkach: Brusy, Bytów, Chojnice, Człuchów,
Gniew, Hel, Jastarnia, Kartuzy, Kościerzyna, Kwidzyn, Lębork, Łeba, Miastko, Nowy Dwór Gdański, Pelplin,
Puck, Słupsk, Starogard Gdański, Sztum, Tczew, Ustka, Wejherowo, Władysławowo”. W tym zakresie w
latach 2005-2008 zrealizowano:
–

przez przekształcenia własnościowe i rewaloryzację budynków pofabrycznych, będących
siedzibą Oddziału Centralnego Muzeum Morskiego – Muzeum Wisły, utworzono Centrum
Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie,

–

utworzono Centrum Kultury Kaszubskiej w Kościerzynie,

–

przeprowadzono szereg prac związanych z Krainą w Kratę: zrekonstruowano zagrodę
Albrechta w Swołowie, zabytkową zagrodę Anny Kotach w Klukach (na potrzeby Słowińskiego
Centrum Kultury Regionalnej), remontowo-budowlane w Karczmie u Dargoscha w Klukach,
przygotowano dokumentację i wykup nieruchomości zabudowanej we wsi Czysta oraz
nieruchomości niezabudowanych we wsi Kluki, będących obiektami Muzeum Pomorza
Środkowego w Słupsku,

–

przeprowadzono remont elewacji i wymiana okien Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku
(projekt współfinansowany przez Miasto Słupsk), będącego siedzibą Muzeum Pomorza
Środkowego w Słupsku,
Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach - przygotowano dokumentację
projektową, zbudowano piwnicy karczmy XVIII w. z Rumi - sektor wejściowy,

–

56

Na realizacje inwestycji Muzeum Zamkowe w Malborku otrzymało dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego Priorytet 2.3 Ochrona kulturowego dziedzictwa Europejskiego.
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–

przeprowadzono inwentaryzację budynków gospodarczych, przygotowano projekt adaptacji
budynków gospodarczych i zagospodarowania otoczenia (parking), dokumentację
aplikacyjną, prowadzono prace związane z eliminacją zagrożeń wynikających ze złego stanu
technicznego zespołu pałacowo-parkowego w Waplewie - oddziale Muzeum Narodowego w
Gdańsku w Waplewie - Muzeum Tradycji Szlacheckiej (gm.Stary Targ).

Foto 8. Zrekonstruowana zagroda Albrechta w Swołowie

Foto 9. Muzeum Pomorza Środkowego w
Słupsku – zamek książąt Pomorskich

Polityka przestrzenna województwa wskazuje na „rozwijanie różnorodnych form
upowszechniania i krzewienia kultury na obszarze całego województwa oraz poprawa warunków
świadczenia tych usług, zwłaszcza wspierających i upowszechniających kulturę i edukację regionalną,
m. in. domy i ośrodki kultury, uniwersytety ludowe”. Do inwestycji wpisujących się w ten kierunek polityki
przestrzennej w latach 2005-2008 należały:
–

adaptację budynków na centra edukacyjno – kulturalne, przede wszystkim świetlice wiejskie
w miejscowościach: Damnica, Cedry Wielkie, Cieciorka (gm.Kaliska), Barwino (gm.Kępice),
Bartel Wielki (gm.Kaliska), Klasztorek (gm.Gardeja), Szlagnowo (gm.Stare Pole), Baboszewo
(gm.Debrzno), Lisewo (gm.Krokowa), Stężyca, Ankamaty (gm.Dzierzgoń), Tywęża
(gm.Dzierzgoń), Czernino (gm.Sztum), Kursztyn (gm.Gniew), Egiertowo (gm.Somonino),
Kolonia Ostrowicka (gm.Gniew), Stare Gronowo (gm.Debrzno),

–

remonty centrów edukacyjno – kulturalnych, przede wszystkim świetlic wiejskich lub
ośrodków kultury: Skowarcz (gm.Pszczółki), Kosobudy (m i gm.Brusy), Parchowo, Rybino
(gm.Stegna), Wiele (gm.Karsin), Osowo (gm.Karsin), Wdzydze Tucholskie (gm.Karsin),
Marynowym (m i gm. Nowy Dwór Gdański), Trzebielino, Gołczewo (gm.Parchowo), Kamień
(gm.Szemud), Ogorzeliny (gm.Chojnice), Pietrzykowo (gm.Koczała), Nowa Wieś Lęborska,
Wda (gm.Lubichowo), Borzytuchom, Kostkowo (gm.Gniewino), Jeziernik (gm.Ostaszewo),
Kulice (gm.Pelplin), Pobłocie (gm.Główczyce), Niezabyszewo (gm.Bytów), Bągart
(gm.Dzierzgoń), Trzebiatkowo (gm.Tuchomie), Kłączno (gm.Studzienice), Kościerzyna,
Okrągła Łąka (gm.Sadlinki), Koźliny (gm.Suchy Dąb), Domisławie (gm.Czarne), Sąpolno
(gm.Przechlewo), Krosnowo (gm.Borzytuchom), Stary Dzierzgoń, Wysoka (gm.Bobowo), Gęś
(gm.Wicko), Kołdowo (gm.Człuchów), Czarnolas (gm.Skórcz), Libusz, Międzyborze
(gm.Rzeczenica), Waćmierz (gm.Subkowy), Dąbrowa Człuchowska (gm.Przechlewo), Łapino
(gm.Żukowo), Czarne Dolne (gm.Gardeja), Radusz (gm.Kołczygłowy), Sypanica (gm.Prabuty),
Izbica (gm.Główczyce), Płaszczyca (gm.Przechlewo), Nowy Targ (gm.Stary Targ), Jawory
(gm.Dębnica Kaszubska), Szropy (gm.Stary Targ), Morzeszczyn, Podole Małe (gm.Dębnica
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Kaszubska), Piaszyno (gm.Tuchomie), Trzcian (gm.Ryjewo), Niepoględzie (gm.Dębnica
Kaszubska), Sierakowice, Lignowy Szlacheckie (gm.Pelplin), Wolental (gm.Skórcz),
–

budowy nowych świetlic wiejskich jako ośrodków kultury w miejscowościach: Orle
(gm.Liniewo), Charnowo (gm.Ustka), Sokole (gm.Czarne), Nawcz (gm.Łęczyce), Sycewice
(gm.Kobylnica), Będźmierowice (m. i gm.Czersk), Mały Garc (gm.Subkowy), Radostowo
(gm.Subkowy),
Szramowo
(gm.Prabuty),
Ząbinowice
(gm.Bytów),
Skwierawy
(gm.Studziennice), Kluki (gm.Słupsk),

WNIOSKI:
–

większość instytucji kultury finansowana lub współfinansowana z budżetu województwa (np.
zamek pokrzyżacki w Bytowie – siedziba Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego czy Pałac
Przebendowskich w Wejherowie – siedziba Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki KaszubskoPomorskiej) zlokalizowana jest w obiektach zabytkowych, stąd duża część prowadzonych
inwestycji dotyczy prac konserwatorskich i remontowych w tych obiektach 57,

–

środki z funduszy strukturalnych, zwłaszcza z programów rozwoju obszarów wiejskich wpływają
pozytywnie na poprawę dostępności do kultury na obszarach wiejskich, co związane jest z
budową i modernizacją, ale także inwestowaniem w wyposażenie placówek kultury na tych
obszarach.

REKOMENDACJE:
–

należy rozważyć konieczność przygotowania wieloletniego programu rozwijania instytucji
kultury w województwie pomorskim,

–

koordynacji wymaga działalność animacyjna, zwłaszcza w zakresie wydarzeń kulturalnych o
znaczeniu krajowym i europejskim,

–

należy rozważyć możliwości zmiany lokalizacji Opery Bałtyckiej w Gdańsku,

–

należy wspierać Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku w działaniach na rzecz utworzenia
we Władysławowie Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego, jako
elementu wpisującego się w dziedzictwo kulturowe i tradycje morskie regionu.

2.5.4. Infrastruktura sportu
Polityka przestrzenna województwa pomorskiego w zakresie kształtowania struktury
przestrzennej infrastruktury sportowej wskazuje na „budowę, rozbudowę i modernizację urządzeń i bazy
sportowej w celu organizacji międzynarodowych i krajowych wydarzeń sportowych w tym. m.in.: AWFiS
w Gdańsku, OPO w Cetniewie, COSŻ Charzykowach, COS w Kościerzynie, odgrywających istotne znaczenie
w przygotowaniach do udziału w prestiżowych imprezach międzynarodowych”. W tym zakresie w latach
2005-2008 zrealizowano:
–

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku:
→ rozbudowa Bazy Żeglarskiej AWFiS w Gdańsku jako Narodowego Centrum Żeglarstwa,
→ zmodernizowano stadionu lekkoatletyczny AWFiS - etap I,

–

Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie ,

–

Centralny Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego w Charzykowach: zrealizowano inwestycję polegająca
na budowie przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy, która jest zapleczem rozwoju
turystyki kwalifikowanej oraz sportów wodnych; przystań dla jachtów stanowi port
schronienia i postoju dla łodzi żaglowych, jak również jest przystosowana do obsługi

57
Główny ciężar wydatków ponoszonych na prace inwestycyjne spoczywa na właścicielach tych obiektów (w tym przypadku jest to
Samorząd Województwa Pomorskiego lub podległe mu instytucje kultury).
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jednostek białej floty; uzupełnieniem inwestycji było zadanie polegające na budowie ciągu
spacerowo – rowerowego w znaczącym stopniu poprawiającego dostępność i wykorzystanie
brzegu Jeziora Charzykowskiego w celach turystycznych i rekreacyjnych,
–

Centralny Ośrodek Szkolenia Sportowego Polskiego Związku Płetwonurkowania powstał w
ramach Kaszubskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Kościerzynie; w latach 2007-2009
wybudowano basen sportowy (16,00 x 25,00m) oraz basen do nauki pływania (8,00 x
19,70m) i płetwonurkowania o głębokości ponad 4 metry, strefy odnowy biologicznej oraz
strefy saun i łaźni, sala rehabilitacji ruchowej, sala treningowa ogólnorozwojowa, widownia
dla 300 osób,

Foto 10. Centralny Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego w Charzykowach

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa ustala także „budowę (rozbudowę,
odbudowę) i remont otwartych i zamkniętych obiektów sportowych niepowiązanych z infrastrukturą
szkolną (baseny, boiska, hale sportowe, korty, ścieżki zdrowia oraz inne obiekty dla potrzeb aktywnego
trybu życia) w ośrodkach sportowych ponadregionalnych (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Cetniewo, Charzykowy,
Kościerzyna) oraz w ośrodkach regionalnych: Słupsk, Chojnice, Kwidzyn, Lębork, Malbork, Starogard
Gdański, Bytów oraz miastach aglomeracji Trójmiasta”. W tym zakresie w latach 2005-2008 realizowano:
–

budowę Stadionu PGE Arena w Gdańsku, w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej w 2012 roku,

–
–

budowano Wielofunkcyjną Halę Sportowo-Widowiskową na granicy miast Gdańska i Sopotu,
której termin (oddanie do użytkowania przypadnie w roku 2010),
wybudowano Narodowy Stadion Rugby w Gdyni,

–

wybudowano Halę Sportowo-Widowiskowa w Gdyni,

–

rozbudowano i przebudowano Miejski Stadion Sportowy w Chojnicach, Stadion Piłkarski
Lechia w Gdańsku, KS „Polonia” w Gdańsku, Stadion Miejski w Redzie, Stadion OSiR w
Starogardzie Gdańskim, Stadion Miejski w Kościerzynie, Stadion Miejski 650-lecia w Słupsku,
Stadion OsiR w Kwidzynie,

–

zbudowano Halę Sportową (Centrum Aktywizacji Sportu i Promocji Zdrowia) w Wejherowie,
zespól boisk we Władysławowie,
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–

zbudowano pływalnie w Wejherowie, Kartuzach, Rumi, Gdańsk (Chełm), zmodernizowano w
Pruszczu Gdańskim,

–

zmodernizowano hale sportowe w Starogardzie Gdańskim (KS Agro), SOSiR Słupsk („Gryfia”).

W ramach działań związanych z budową, rozbudową lub modernizacją obiektów sportowych, w tym w
placówkach edukacyjnych w mniejszych miejscowościach:
−

zbudowano lub zmodernizowano centra sportowo – rekreacyjne (sale sportowe) w: Nowym
Dworze Gdańskim, Sulęczynie, Prabutach, Kaliska, Jezierzycach (gm.Słupsk), Główczycach,
Kobylnicy, Miastku,

−

zbudowano sale i hale sportowe w obiektach szkolnych w miejscowościach: Lęborku,
Dąbrówce (gm.Tczew), Sierakowicach, Dobrzewinie (gm.Szemud), Pobłociu (gm.Główczyce),
Polnicy (gm.Człuchów), Czeczewie (gm.Przodkowo), Sztumie, Pelplinie, Strzebielinie
(gm.Łęczyce), Starogardzie Gdańskim, Kościerzynie, Opaleniu (gm.Gniew), Luzinie, Kartuzach,
Redzie, Miechucinie (gm.Chmielno), Zaleski (gm.Ustka), Suchy Dąb, Chwaszczynie
(gm.Żukowo), Kamienica Szlachecka (gm.Stężyca), Godziszewo (gm.Skarszewy), Bytowie,
Pogótkach (gm.Skarszewy), Klukowej Hucie (gm.Stężyca), Człuchowie, Marzęcinie (Gm.Nowy
Dwór Gdański), Strzepczu (gm.Linia), Pucku, Zblewo, Pomieczynie (gm.Przodkowo),
Krzemieniewie (gm.Czarne), Łęgu (gm.Czersk), Sierakowice, Sopot, Leźno (gm.Żukowo),
Swarożyn (gm.Tczew), Pomysku Wielkim (gm.Bytów), Ugoszczy (gm.Studzienice), Szemudzie,
Osiecznej, Malborku, Redkowice (Gm.Nowa Wieś Lęborska), Trzebielinie, Długim Polu
(gm.Cedry Wielkie), Tuchomie, Bytoni (gm.Zblewo), Sadlinkach, Kłosowie (gm.Przodkowo),
Kobysewie (gm.Przodkowo), Tuszkowach (gm.Lipusz), Jazowej (gm.Nowy Dwór Gdański),
Subkowach, Wiślince (gm.Pruszcz Gdański), Lęborku, Miłoradzu,

−

zbudowano lub zmodernizowano boiska sportowe z zapleczem w: Chmielnie, Nożynie
(gm.Czarna Dąbrówka), Tuchomiu (gm.Sierakowice), Pogórzu (gm.Kosakowo), Lichnowach,
Miłobądzu (gm.Tczew), Osieku, Nowęcinie (gm.Wicko), Smolnie (gm.Puck), Starej Kiszewie,
Lignowach Szlacheckich (gm.Pelplin), Postojowo (gm.Trąbki Wielkie), Wolentalu (gm.Skórcz),
Piaszczyna (gm.Miastko), Straszewie (gm.Ryjewo), Koniczki (gm.Sadlinki), Białej Górze
(gm.Sztum), Kłącznie (gm.Studzienice), Karsinie, Malborku, Miłoradzu, Pruszcz Gdańskim,
Przodkowie, Sztutowie, Kobylnicy, Brusach, Choczewie, Człuchowie, Kościerzynie, Cedrach
Wielkich, Przywidzu i Osiecznej, Korzybie (gm.Kępice).

−

realizowane inwestycje w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012: Brusy, Bytów, Cedry
Wielkie, Miechucino (gm.Chmielno), Chojnice (2), Czarna Dąbrówka, Czersk, Człuchów (2),
Dębnica (gm.Człuchów), Dębnica Kaszubska, Dzierzgoń, Łubiana (gm.Kościerzyna), Gdańsk,
Gdynia, Gardeja, Jastarnia, Kostków (gm.Gniewino), Linia, Łebunia (gm.Cewice), Mosty
(gm.Kosakowo), Kwakowo (gm.Kobylnica), Kwidzyn, Kartuzy, Kościerzyna (2), Garczyn
(gm.Kościerzyna), Kołczygłowy, Wierzchucino (gm.Krokowa), Luzino, Lębork (2), Lipusz, Łeba,
Łęczyce, Mikołajki Pomorskie, Miastko, Szemud, Malbork, Nowy Staw, Nowa Wieś Lęborska,
Przechlewo, Przodkowo, Żelistrzewo (gm.Puck), Parchowo, Puck, Reda, Rumia, Rzeczenica,
Redzikowo (gm.Słupsk), Skarszewy, Sopot, Starogard Gdański, Stare Pole, Studzienice,
Somonino, Stary Targ, Sztum, Sztutowo, Stężyca, Tczew, Trąbki Wielkie, Tuchomie, Objazda
(gm.Ustka), Gościno (gm.Wejherowo), Żukowo, Zblewo, Słupsk, Liniewo, Debrzno.,

−

zbudowano pływalnie w Pelplinie, Nowym Dworze Gdańskim, Dzierzgoniu.
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WNIOSKI:
−

podstawowe inwestycje sportowe w ośrodkach z znaczeniu ponadregionalnym zostały bądź
są realizowane, jednak znacznych nakładów inwestycyjnych w obiekty sportowe wymaga
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsk,

−

prowadzone w ciągu ostatnich lat inwestycje w infrastrukturę sportową w Trójmieście dają
podstawy do organizacji wielu wydarzeń sportowych o charakterze krajowym i europejskim,

−

budowa, modernizacja i przebudowa obiektów sportowych stanowi niewielki procent
projektów składanych do sfinansowania z funduszy strukturalnych,

−

należy podkreślić, iż projekty ubiegające się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych mają
z reguły charakter jakościowy - modernizacja obiektów sportowych, bardzo rzadko projekty
te polegały na budowie nowych obiektów, co w przypadku obszarów wiejskich, gdzie często
uczniowie pozbawieni są dostępu do obiektów sportowych powiązanych ze szkołami jest
zjawiskiem negatywnym,

−

stan bazy sportowej w placówkach edukacyjnych wymaga modernizacji, zwłaszcza dotyczy to
małych miast i obszarów wiejskich, istotnym instrumentem finansowym w tym zakresie jest
rządowy Program „Moje Boisko – Orlik 2012” – związany z budową ogólnodostępnych,
bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym,

−

w wymiarze lokalnym inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej mają w wielu
wypadkach znaczący wpływ na poprawę jakości i dostępności usług sportu i rekreacji,
szczególnie na obszarach wiejskich.

REKOMENDACJE:
−

należy rozważyć możliwość wykonania inwentaryzacji obiektów i urządzeń sportowych
województwa wraz z analizą dostępności do bazy sportowej w gminach województwa,

−

należy rozważyć konieczność przygotowania wieloletniego programu rozwoju infrastruktury
sportowej w województwie,

−

konieczne jest skoordynowanie działań w zakresie rozwoju bazy sportowej w Trójmieście w
ramach Programu rozwoju funkcji metropolitalnych Metropolia Sportu i Rekreacji, o którym
mowa w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.

2.6. Ochrona dziedzictwa kulturowego
Potrzeba pilnego ratowania zasobów dziedzictwa kulturowego województwa jest sprawą
priorytetową. Dzieje się tak dlatego, ponieważ tradycyjny krajobraz kulturowy ulega stałej degradacji,
tracąc swoją ukształtowaną historycznie wyjątkową strukturę. Województwo Pomorskie jest
regionem zróżnicowanym historycznie i kulturowo oraz nasyconym wieloma zabytkami o istotnym
znaczeniu dla dziedzictwa europejskiego. Skromne środki samorządów lokalnych oraz ograniczone
dotacje i refundacje rządowe nie pozwalają na zabezpieczenie wszystkich cennych obiektów przed
postępującym zniszczeniem. Celem polityki przestrzennej województwa w tym zakresie jest
„zachowanie i eksponowanie przestrzennych świadectw tradycji morskich kraju i województwa,
najwartościowszych zespołów i obiektów środowiska kulturowego, wzmacniających wizerunek regionu
jako integralnego elementu środowiska kulturowego Europy Bałtyckiej” ale także „zachowanie
różnorodności kulturowej województwa”. W tym zakresie w latach 2005-2008 zostały zrealizowane
następujące działania inwestycyjne związane z ochroną zabytków:
−

odrestaurowano obiekty Kalwarii Wejherowskiej w Wejherowie,
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−

prowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie wyposażenia kościołów: Św.Trójcy w
Gdańsku, Bożego Ciała w Pelplinie, Św.Anny w Dzierzgoniu, Św.Anny w Sztumie,
Św.Katarzyny Aleksandryjskiej (gm.Stężyca), Trójcy Świętej, Wszystkich Świętych w
Goręczynie (gm.Somonino), Ostrowite (gm.Chojnice), Św.Ap.Piotra i Pawła w Konarzynach,
Żarnowcu (gm.Krokowa), Św.Jerzego w Tychnowach (gm.Kwidzyn), Św.Marii Magdaleny w
Nowej Cerkwi (gm.Chojnice), M.B.Wniebowziętej w Kończewicach (gm.Miłoradz), Trójcy
Przenajświętszej w Dzierzgoniu,

−

przeprowadzono remonty dachów zabytkowych kościołów: Św.Urszuli w Lichnowy
(gm.Chojnice), Przemienienia Pańskiego w Żukowie, Św.Jerzego w Ostaszewie, Czarnem
Dolnem (gm.Gardeja), Kiezmarku (gm.Cedry Wielkie), Rytlu (gm.Czersk), Chwaszczynie
(gm.Żukowo), Garczynie (gm.Liniewo), Koźlinach (gm.Suchy Dąb), Św.Mikołaja w Wielu
(gm.Karsin), Św.Antoniego w Rakowcu (gm.Gniew), Trójcy Przenajświętszej w Trumiejkach
(gm.Prabuty), Łubnie (gm.Kołczygłowy), Wniebowzięcia NMP w Kręgu (gm.Starogard
Gdański), Św.Jerzego w Starej Kościelnicy (gm.Miłoradz), Znalezienia Świętego Krzyża w
Krzywym Kole (gm.Suchy Dąb), Starzynie (gm.Puck), Kwakowie (gm.Kobylnica), katedry Św.
Jana Ewangelisty w Kwidzynie,

−

przeprowadzono remonty wież zabytkowych kościołów: Św.Katarzyny w Gdańsku,
Św.Apostołów Piotra i Pawła w Brzeźnie Lęborskim (gm.Łęczyce), Św.Bartłomieja w Gdańsku,
Kwakowie (gm.Kobylnica), Wrześciu (gm.Słupsk), Znalezienia Świętego Krzyża w Krzywym
Kole (gm.Suchy Dąb), Św.Jakuba Apostoła w Ostrowitem (gm.Chojnice), Gardnie Wielkiej
(gm.Smołdzino), Czarnem Dolnem (gm.Gardeja), Św.Bartłomieja Apostoła w Uniechowie
(gm.Człuchów),

−

przeprowadzono remonty elewacji i wnętrz zabytkowych kościołów: Bazylika Mniejsza w
Chojnicach, Św.Kazimierza w Mikorowie (gm.Czarna Dąbrówka), Podwyższenia Krzyża Św. w
Dąbrówce (gm.Starogard Gdański), Wniebowzięcia N.M.P. w Trąbkach Wielkich,
Św.Wawrzyńca w Różynach (gm.Pszczółki), Św.Marcina z Tours w Borzyszkowach
(gm.Lipnica), Osowie (gm.Kępice), Św.Stanisława Biskupa Męczennika we wsi Zaleskie
(gm.Ustka), Osowie (gm.Karsin), Św.Jerzego w Tychnowach (gm.Kwidzyn), Św.Bartłomieja
Apostoła w Uniechowie (gm.Człuchów), M.B. Królowej Polski w Choczewie, Św.Ap.Piotra i
Pawła w Główczycach, Św.Apostołów Piotra i Pawła w Brzeźnie Lęborskim (gm.Łęczyce),
Wniebowzięcia NMP w Kartuzach, Kokoszkowach (gm.Starogard Gdański), Św.Ap.Piotra i
Pawła w Trutowych (gm.Cedry Wielkie), Narodzenia NMP w Żuławkach (gm.Pruszcz Gdański),
Chrystusa Króla w Kołczygłowach, Św.Wojciecha w Kielnie (gm.Szemud), Podwyższenia Krzyża
Świętego w Pruszczu Gdańskim, Św.Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach,
Św.Trójcy w Gdańsku, Św.Ignacego Loyoli w Gdańsku,

−

prowadzono prace konserwatorskie zabytkowych pałaców i dworów: Dwór Skórzewskich
(obecnie zespół szkół) w Starych Polaszkach (gm.Stara Kiszewa), Pałacu w Niepoględziu
(gm.Dębnica Kaszubska), odrestaurowano wozownie w Warcinie na potrzeby Centrum
Edukacji Regionalnej (gm.Kępice),

−

rozpoczęto prace remontowe
przeciwpożarowym w Gdańsku,

−

inne prace remontowo-konserwatorskie na zabytkach: budynek przedszkola w Ryjewie,
mennonicka dzwonnica cmentarna w Wiślince (gm.Pruszcz Gdański), Chata Kociewska w
Borzechowie (gm.Zblewo).

historycznej

Sali

BHP

wraz

z

zabezpieczeniem
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WNIOSKI:
–

w wyniku działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego zwiększa się atrakcyjność
gospodarcza i inwestycyjna poszczególnych gmin, ale także regionu,

–

w ramach prac konserwatorskich należy także mieć na uwadze prace prowadzone w
obiektach instytucji kultury województwa pomorskiego,

–

szereg przeprowadzonych prac konserwatorskich ma charakter lokalny z punktu widzenia ich
skali i charakteru, jednocześnie należy stwierdzić, ze wśród zrealizowanych prac
konserwatorskich lub remontowych związanych z obiektami zabytkowymi brak działań
prowadzonych na obiektach o szczególnym znaczeniu dla tożsamości kulturowej
województwa.

REKOMENDACJE:
–

w trosce o zachowanie wielokulturowej tożsamości historycznej regionu, a zarazem
pielęgnowanie lokalnych odrębności, przy jednoczesnym postrzeganiu zasobów dziedzictwa
kulturowego jako ważnego elementu rozwoju gospodarczego i turystycznego konieczne jest
włączenie tej problematyki w długofalowe programy, plany i strategie,

–

konieczne jest przygotowanie
kulturowego regionu,

–

organizacja seminariów dla gmin w zakresie idei parków kulturowych (np. jako produktów
turystycznych), których propozycje utworzenia zostały przedstawione w Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa,

–

należy w pełni wykorzystać instrumenty strukturalne dla tworzenia nowych produktów
turystycznych opartych o zasoby dziedzictwa kulturowego regionu.

studium

charakterystycznych

zasobów

dziedzictwa

2.7. Infrastruktura ratownictwa
Jednym z ustaleń polityki przestrzennej województwa jest „stworzenie zintegrowanego
ratownictwa – integracja wszystkich podmiotów ratownictwa: szpitali, policji, straży pożarnej,
ratownictwa chemicznego, w jeden system mający wspólną lub kompatybilną siec łączności oraz
wspólne procedury ratownicze, zarządzane przez regionalne centrum koordynacji ratownictwa”.
Działania w tym zakresie wymagają rozbudowy elementów składających się infrastruktury
bezpieczeństwa, jak obiekty policji, straży pożarnej itd.
−

zbudowano siedziby komend powiatowych Policji w Starogardzie Gdańskim, Człuchowie,
Kartuzach, oraz komisariaty Policji w Redzie, Gdańsku Przymorzu i Juracie,

−

rozbudowano komisariat Policji Gdynia Chylonia oraz adaptowano budynek na potrzeby
Posterunku Policji w Szemudzie,

−

zbudowano budynek Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim oraz strażnicy
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskie PSP Gdańsk,

−

rozbudowano budynki komend powiatowej PSP w Chojnicach, Kościerzynie oraz
przebudowano strażnice Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie,

−

wdrożono zautomatyzowany system radarowy nadzoru polskich obszarów morskich,
obejmujący: budowę nowych obiektów, rozbudowę i przebudowę istniejących w Gdańsku,
Westerplatte, Krynicy Morskiej, Skowronkach (m.Krynica Morska), Władysławowie, Ustce,
Łebie, Białogórze (gm.Krokowa), Rozewiu (m.Władysławowo), Jastarni, Czołpinie
(gm.Smołdzino), Nowej Karczmie (m.Krynica Morska) oraz Gdyni,
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−

zbudowano infrastrukturę teleinformatyczną – światłowód w relacji Gdańsk – Nowa Karczma
(m.Gdańsk, gm.Stegna, gm.Sztutowo, m.Krynica Morska),

−

utworzono Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Sztumie,

−

utworzono Szpitalny Oddział Ratunkowy w: Szpitalu w Kwidzynie, Szpitalu Specjalistycznym
im. św. W. Adalberta w Gdańsku.

WNIOSKI:
−

dla osiągnięcia głównego celu w zakresie Zintegrowanego Systemu Ratownictwa kluczowe
znaczenie mają podmioty: Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Policja,
Morski Odział Straży Granicznej, Pogotowie ratunkowe, szpitale oraz SOR oraz kilka innych
podmiotów,

−

w obecnych warunkach lokalizacyjnych, bez jednolitego systemu łączności i centralnego
ośrodka koordynacji służby ratownictwa medycznego zapewniają dostępność i zdolność
niesienia pomocy w czasie 8 minut jedynie na 12% powierzchni województwa, ratownictwa
gaśniczego i technicznego 35% powierzchni województwa, zaś ratownictwa chemicznego w
4%, co wyraźnie odbiega od standardów europejskich,

REKOMENDACJE:
−

priorytetowymi potrzebami ratownictwa medycznego są: budowa i rozbudowa szpitalnych
oddziałów ratunkowych SOR oraz budowa lądowisk dla śmigłowców,

−

priorytetową potrzebą Straży Pożarnej jest budowa nowych obiektów dla Jednostek
Ratowniczo-Gaśniczych oraz strażnic OSP,

−

braki w zakresie lokalizacji i infrastrukturze posterunków Policji nie wydają się być duże, ale
ważne jest uzupełnienie ich, a szczególnie prowadzenie prac remontowych i
modernizacyjnych.

2.8. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
Polityka przestrzenna województwa wskazuje wśród wielu kierunków zagospodarowania
przestrzennego na tworzenie przez gminy atrakcyjnych warunków osiedlania się. W tym zakresie
jedną z zasad zagospodarowania przestrzennego w zakresie kształtowania lokalnych elementów
systemu osadniczego zapisano „społeczną tożsamość – planowanie obszarów rozwojowych z
uwzględnieniem rozwiązań przestrzennych i estetycznych, sprzyjających identyfikacji mieszkańców ze
swoim sąsiedztwem przez kreowanie funkcjonalnego centrum jednostki jako przestrzeni publicznej
…”. W tym zakresie w latach 2005 – 2008 zwłaszcza w miastach poza aglomeracją Trójmiasta i na
obszarach wiejskich ukształtowano fragmenty centrów wsi, jako przestrzenie publiczne, miejsca
spotkań mieszkańców i integracji społecznej lokalnej społeczności. Należały do nich:
−

rewitalizacja: Starej części Ustki (ul. Chopina, Zaruskiego, Beniowskiego, Promenada
Nadmorska), zdegradowanych obiektów wraz z otoczeniem po byłym szpitalu w Chojnicach,

−

działania w miejscowościach: Wielka Słońca - zagospodarowanie centrum wsi przez
rewitalizację zbiornika wodnego (gm.Subkowy), Bytów - zagospodarowanie Placu
Garncarskiego, Kuźnica - Nadzatokowa promenada spacerowo-rowerowa „Ku słońcu”
(m.Jastarnia), Gniewino - budowa kompleksu turystyczno - rekreacyjnego z wieżą widokową
„Kaszubskie Oko”, Zblewo - budowa placu i parkingu w centrum wsi, Lubiatowo – Kopalino ciąg pieszo rowerowy z miejscami postoju i wypoczynku „Promenada Bursztynowa”, Czarna
Dąbrówka - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem, Subkowy - budowa
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parkingu w centrum wsi przy ul. Wybickiego, Bruskowo Wielkie - modernizacja przestrzeni
publicznej (gm.Słupsk), Stara Kościenica - modernizacja przestrzeni w centrum wsi
(gm.Miłoradz), Giemlice - budowa szlaku pieszo-rowerowego (gm.Cedry Wielkie), Dębogórze
- utworzenie rekreacyjno-integracyjnego centrum wsi - zagospodarowanie brzegu stawu
(gm.Kosakowo), Ostaszewo - urządzenie placu zabaw i rekreacji w Parku Wiejskim, Mały
Bukowiec - budowa chodnika we wsi letniskowej (gm.Zblewo), Sobowidz - budowa parkingu i
zagospodarowanie centrum wsi (gm.Trąbki Wielkie), Główczyce - budowa parku
komunalnego, Sulęczyno - budowa parkingu wraz z toaletami, Dębina - budowa ciągu pieszo rowerowego (gm.Nowy Staw), Swarzewo - zagospodarowanie skarp przy ul. Rybackiej
(gm.Puck), Morzeszczyn - przebudowa chodnika i odnowienie terenów zieleni w centrum wsi,
Zła Wieś – utworzono centrum zabaw, rekreacji i wypoczynku (gm.Trąbki Wielkie), Szlachta modernizacja placu do gier zespołowych oraz miejsca rekreacji i wypoczynku (gm.Osieczna),
Morana - adaptacja i remont pomieszczenia na świetlicę wiejską w oraz zagospodarowanie
plaży (gm.Dzierżgoń), Kończewice - budowa parkingów (gm.Miłoradz), Osieczna modernizacja placu rekreacji i wypoczynku, Dąbrówka - budowa chodnika wzdłuż ulicy
dojazdowej do centrum wsi (gm.Luzino), Ciemno - infrastruktura rekreacyjna wokół boiska
(gm.Tuchomie), Linia - zagospodarowanie centrum rekreacyjnego, Półwieś - adaptacja
nabrzeża jeziora na kąpielisko wiejskie (gm.Gniew), Godziszewo - zorganizowanego kąpieliska
nad jeziorem Godziszewskim (gm.Skarszewy), Gogolewo - zagospodarowanie centrum wsi
(gm.Dębnica Kaszubska), Kaliska - estetyzacja i zagospodarowanie stawu wiejskiego w celu
utworzenia miejsca wypoczynku i integracji, Pawłówko - ocalić dla kultu religijnego kapliczkę
maryjną (gm.Przechlewo), Nowe Czaple - utworzenie centrum wypoczynku dla mieszkańców
(gm.Stężyca), Płocice - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży
(gm.Lipusz), Kaliska - zagospodarowanie placu zabaw, Szklana Huta – utworzenie miejsca
wypoczynku (plaża) nad jeziorem w (gm.Lipusz),
−

zwiększenie atrakcyjności poprzez budowę infrastruktury turystycznej w: Pucku, budowa
ścieżki rowerowo-pieszej Korzeniowo – Mareza (gm.Kwidzyn), zagospodarowanie szlaków
turystycznych: rzeka Wda (gm.Czersk).

WNIOSKI:
−

małe gminy miejskie oraz gminy wiejskie (na tle miast na prawach powiatu) wykazują
znacznie większą determinację i konsekwencję w tworzeniu dobrej jakości przestrzeni
publicznych oraz codziennych miejsc integracji,

−

głównym motywem działań na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej jest rozwój
potencjału turystycznego miejscowości.

REKOMENDACJE:
−

należy wspierać i kontynuować organizacje konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna, w tym
prowadzić działania prowadzące do integracji tego typu konkursów na poziomie samorządu
województwa,

−

ze względu na wciąż duże potrzeby w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni publicznej,
zasadnym jest opracowanie wytycznych jakie standardy funkcjonalne powinna spełniać nowa
inwestycja oraz w jaki sposób powinna ona integrować się z przestrzenią miejscowości aby
osiągnąć możliwie najlepsze oddziaływanie.
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3. Wpływ inwestycji na realizację celów głównych polityki przestrzennej
Analiza niniejsza podejmuje próbę oceny, na ile przedsięwzięcia i inwestycje zrealizowane w
latach 2005 – 2008 w województwie pomorskim wpłynęły na osiąganie celów głównych polityki
przestrzennej, zapisanych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.
W zaprezentowanych powyżej zestawieniach inwestycji oceniono rzetelnie i szczegółowo
zarówno inwestycje duże, a także znaczące jedynie w skali lokalnej, zrealizowane i będące w realizacji w
okresie sprawozdawczym oraz znajdujące się dopiero w różnych fazach przygotowania. Analiza
niniejsza dokonuje w tym zakresie zdecydowanego rozróżnienia: informacja o przygotowywanych
realizacjach jest oczywiście bardzo ważna, gdyż pozwala na kompleksowe prognozowanie osiągania
celów. Jednak wiele inwestycji o kapitalnym znaczeniu dla polityki przestrzennej województwa, mimo
przesądzenia o ich niezbędności m.in. w dokumentach strategicznych kraju i województwa, od wielu lat
nie może doczekać się rozpoczęcia. W międzyczasie w przedstawianych koncepcjach a nawet
opracowanych projektach dokonywane są znaczące zmiany, opóźniające przystąpienie do realizacji.
Stąd też analiza koncentruje się na inwestycjach ukończonych i w trakcie realizacji, o przedsięwzięciach
nie rozpoczętych wspominając jedynie w kontekście ich niezbędności dla zamknięcia kompleksowych
usprawnień struktury przestrzennej województwa.
Generalny cel polityki przestrzennej województwa mimo zmiany Planu zagospodarowania
Przestrzennego województwa pozostaje niezmienny i jest nim „Kształtowanie harmonijnej struktury
funkcjonalno przestrzennej województwa, sprzyjającej równoważeniu wykorzystywania cech, zasobów i
walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem poziomu i jakości życia oraz trwałym
zachowaniem wartości środowiska dla potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń”. W obrębie tego celu
generalnego sformułowano pięć celów głównych:
1. Powiązanie województwa z Europą, w tym przede wszystkim Regionem Bałtyckim.
2. Wzrost konkurencyjności i efektywności gospodarowania przestrzenią.
3. Osiągnięcie średniego europejskiego poziomu i jakości życia, porównywalnej z krajami
europejskimi.
4. Zahamowanie dewaloryzacji środowiska oraz ochrona jego struktur i wartości.
5. Podwyższenie walorów bezpieczeństwa i odporności na skutki awarii i klęsk żywiołowych.
Dokonana analiza traktuje jako sprzyjające wykonaniu celów głównych polityki przestrzennej
przede wszystkim te przedsięwzięcia i inwestycje, które spełniają kryterium znaczącego usprawnienia
struktury funkcjonalno-przestrzennej.
Z uwagi na możliwość oceny subiektywnej, analiza niniejsza winna być traktowana jako
komplementarna z wyżej opisaną analizą inwestycji, która jest źródłem obiektywnej informacji.
Oczywiście każde działanie na rzecz poprawy stanu infrastruktury technicznej czy instytucjonalnej jest
ważne i wszystkie składają się na kompletny obraz zmian zachodzących w przestrzeni. Niemniej tylko
niektóre z tych działań – z uwagi na ich charakter, bądź też zakres i kompleksowość - usprawniają
struktury w sposób znaczący.
W analizie podkreślono sytuacje, gdzie – mimo osiągnięcia znaczącego efektu rzeczowego znaczenie dla osiągania celów zagospodarowania przestrzennego jest niższe, niż oczekiwano. Wskazano
przyczyny i rekomendowano niezbędne działania.
W obrębie analizy każdego z celów głównych przyjęto zasadę grupowania przedsięwzięć w
kompleksy. Przy omówieniu zrealizowanych i oczekiwanych działań podkreślono, kto ma dominujący
wpływ na podjęcie ich realizacji – władze i instytucje centralne czy też regionalne i lokalne.

1) Powiązanie województwa z Europą, w tym przede wszystkim Regionem Bałtyckim
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Wyodrębnienie przedsięwzięć służących wyłącznie realizacji powiązań z Europą byłoby
niemożliwe i niecelowe. Budowane i modernizowane odcinki autostrad, dróg ekspresowych i
krajowych, służą nie tylko powiązaniom międzypaństwowym i międzyregionalnym, lecz obsługują także
ruch wewnątrz regionu. Sieć komunikacyjna o dobrym standardzie jest niewątpliwie elementem
zbliżającym poziom życia Pomorzan do średniej europejskiej, podnosi też konkurencyjność przestrzeni
wpływając na realizację innych sformułowanych w tym zakresie celów głównych. Zagadnienie to,
niestety, wydaje się być obce zarządcy dróg krajowych, który dąży do wydzielenia dróg ekspresowych z
systemu transportowego regionu wyłącznie w celu „sprawnego przepuszczenia ruchu tranzytowego”.
Sprawia to, iż proponowane nowe przebiegi i zakresy modernizacji projektowane są pod dyktando
kryteriów „skutecznego przyspieszenia i upłynnienia ruchu tranzytowego”. Nie zawsze odpowiadają
one oczekiwaniom w zakresie kształtowania polityki rozwoju regionalnego i poprawy dostępności do
obszarów rozwoju58.
Czysto umownie więc, do przedsięwzięć w ramach poprawy dostępności zewnętrznej
niniejsza analiza zalicza inwestycje realizowane na sieci dróg i kolei krajowych i międzynarodowych.
Ogranicza się przy tym do wyboru najważniejszych, składających się na większe całości i spełniających
kryterium kompleksowej, bądź częściowej poprawy istniejącej struktury sieci, zapewniającej
dostępność zewnętrzną:
a) Zbudowanie i oddanie do użytku 90-kilometrowego odcinka autostrady A1 z Rusocina (gm.Pruszcz
Gdański) do Nowych Marz (gm.Dragacz, woj. kujawsko-pomorskie) to krok we właściwym kierunku,
dla poprawy dostępności regionu. Niestety, dopóki autostrada nie zostanie ukończona na całym
terytorium Polski i połączona z europejską siecią dróg szybkiego ruchu, rola jej będzie głównie
regionalna, usprawniając dostęp w obrębie Powiśla oraz do regionu kujawsko-pomorskiego. Zresztą
także i w tym zakresie inwestycja nie jest kompletna – brakuje mostu przez Wisłę w Kwidzynie oraz
nowoczesnych i bezpiecznych zjazdów do dróg niższego rzędu. Rozpoczęto jedynie budowę
obwodnicy Pelplina w ciągu DW nr 229, wraz z dojazdem do A-1;
Trwa modernizacja stacji Tczew i Pszczółki oraz szlaków Szymankowo – Tczew, Tczew – Pszczółki,
Pszczółki – Pruszcz Gdański na linii kolejowej E-65 Gdynia – Warszawa.
Do inwestycji powiązanych zaliczyć należy rozbudowę infrastruktury drogowej łączącej port w
Gdyni z systemem dróg krajowych i międzynarodowych. Przede wszystkim jest to zakończenie Trasy
Kwiatkowskiego z włączeniem do obwodnicy Trójmiasta oraz zakończenie II etapu modernizacji
ulicy Janka Wiśniewskiego. W ten sposób Port Gdynia uzyskał bezkolizyjne połączenie drogowe do
południowej granicy województwa. Rozpoczęcie w 2009 roku budowy obwodnicy południowej
Gdańska daje nadzieję na umożliwienie sprawnego dostępu także i do portu gdańskiego, pod
warunkiem realizacji Trasy Sucharskiego oraz przebudowy mostu kolejowego przez Martwą Wisłę.
Dokończenie budowy autostrady oraz modernizacji magistrali kolejowej leży oczywiście poza
oddziaływaniem samorządu województwa pomorskiego (choć dla rozpoczęcia A1 wpływ ten
okazał się znaczący). Budowa sprawnego systemu połączeń z autostradą sieci dróg wojewódzkich
i powiatowych jest natomiast całkowicie w gestii władz regionalnych i lokalnych.
b) W ramach poprawy dostępności od strony morza zmodernizowano wejście do portu
wewnętrznego w Gdańsku, rozbudowano infrastrukturę i przebudowano nabrzeża, rozpoczął też
działalność operacyjną terminal kontenerowy DCT Gdańsk. Pozostaje do wykonania modernizacja
Falochronu Wschodniego, związana z poszerzeniem wejścia do Portu Wewnętrznego, poprawa
parametrów toru podejściowego oraz wschodniego wejścia do portu Północnego. W porcie
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Przykłady to realizowana obwodnica Słupska i projektowana obwodnica Lęborka. W ramach prowadzonej polityki GDDKiA gotowa była
zabronić przejścia pieszego i rowerowego przez istniejący od wielu lat most w Kiezmarku
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Gdynia przebudowano Falochron Główny wraz z modernizacją systemu nawigacyjnego,
zmodernizowano Pirs Południowy, przebudowano nabrzeża i rozbudowano Bazę Promową,
c) O ile podejmowanie decyzji o rozbudowie i modernizacji krajowej sieci dróg i kolei leży poza
władztwem samorządu województwa, na przedsięwzięcia w zakresie rozbudowy infrastruktury
lotniskowej wpływ mają czynniki regionalne.
Ostatnie kilka lat poświęcono na przygotowanie przedsięwzięć poprawiających zdolności
operacyjne oraz skomunikowanie Portu Lotniczego Gdańsk im. L. Wałęsy. W tym czasie nie były
realizowane żadne znaczące inwestycje. Dopiero w roku 2009 uruchomiono – a właściwie
przywrócono po kilkunastu latach - tzw. Terminal Miasto umożliwiający odprawę bagażową
klientów w centrum miasta. W 2010 roku rozpoczęła się rozbudowa lotniska, w tym budowa
nowego terminala pasażerskiego. Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania całości struktury
niezbędna jest jednak przebudowa układu drogowego (Trasa Słowackiego, Droga Zielona) oraz
szynowego transportu publicznego (Kolej Metropolitalna). Inwestycje te w całości mają szansę
być zrealizowane w latach 2014-2015.
d) Znacznie mniejszy zakres działań dotyczył Północnego Korytarza Transportowego. Prowadzono
prace na drodze Krajowej DK nr 6 / S6, gdzie najważniejszą inwestycją jest budowa obwodnicy
Słupska (planowane zakończenie jesień 2010). Na odcinku Gościcino – Wejherowo rozbudowano
przekrój drogi do dwujezdniowego, całkowicie przebudowano most przez rzekę Łupawę w
miejscowości Poganice w gminie Potęgowo (istniejący, zrealizowany niespełna 20 lat temu groził
zawaleniem), zaś w Rumi i Redzie oraz na odcinkach Kochanowo – Charwatynia - Strzebielino –
Bożepole i Lębork - Słupsk prowadzono prace modernizacyjne o różnym zakresie: w tym
dostosowanie do wymaganych przepisami nacisków, skanalizowanie ruchu oraz częściowe
wydzielenie ruchu lokalnego.
Oddanie do użytku obwodnicy Słupska będzie jednak tylko małym krokiem w kierunku otwarcia
województwa na regiony Południowego Bałtyku. Trwają dopiero przygotowania do dostosowania
drogi do parametrów trasy ekspresowej i bezkolizyjnego połączenia z aglomeracją, jej portami
morskimi i lotniczymi. W 2009 roku złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla
całkowicie nowego przebiegu na odcinku Lębork - Obwodnica Trójmiasta (Trasa Kaszubska),
rozpoczęto też opracowania „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego budowy S6
(dostosowania obecnej drogi do parametrów trasy ekspresowej) na odcinku Słupsk – Lębork.
Dla uzupełnienia inwestycji w korytarzu Północnym (z perspektywą jego włączenia do
międzynarodowego korytarza Via/Rail Hanseatica) niezbędna jest modernizacja do dwutorowej
linii kolejowej nr 202 (Gdańsk - Stargard Szczeciński).
Przedłużenie S6 od aglomeracji Trójmiasta w kierunku wschodnim ma stanowić droga
ekspresowa S7 (obecnie DK nr 7). Na przestrzeni lat 2005-2009 dokonano wzmocnienia
nawierzchni drogi na odcinku Gdańsk – Kiezmark - Jazowa, wraz z rekonstrukcją i modernizacją
mostu na rzece Wiśle w Kiezmarku oraz budową węzła bezkolizyjnego w rejonie Nowego Dworu
Gdańskiego. Na kilkukilometrowym odcinku od węzła rozbudowano przekrój do
dwujezdniowego. Dla odcinka Koszwały (gm.Cedry Wielkie) - Kazimierzowo (gm.Elbląg)
przygotowywana jest dopiero dokumentacja programowo-lokalizacyjna dostosowania do
parametrów drogi ekspresowej.
Zwornikiem obydwu tras ekspresowych, zapewniającym sprawność połączenia Wschód – Zachód
będzie rozpoczęta inwestycja Obwodnicy Południowej Gdańska.
Ważnym elementem połączenia na kierunku Wschód – Zachód będzie również przebudowa DK nr
22, prowadzącej od zachodniej granicy państwa w Kostrzyniu, przez Chojnice, Starogard Gdański,
Malbork, Elbląg do granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Docelowo droga na odcinku Swarożyn
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(A1) – Malbork – Elbląg – granica państwa ma również uzyskać parametry trasy ekspresowej. Do
tej pory na terenie województwa zrealizowano i oddano do użytku obwodnicę Chojnic, wykonano
też przebudowę i wzmocnienie na odcinku: granica województwa – Chrząstowo (gm. Człuchów).
Dokonano ograniczonych modernizacji przejść przez miasta Człuchów, Starogard Gdański,
Malbork i Czersk.
Zakończone i rozpoczęte inwestycje mają znaczenie dla wzmocnienia zewnętrznych
powiązań regionu, spełniają też w większości kryteria modernizacji struktury przestrzennej. Jednak
ich dotychczas zrealizowany zakres jest w stosunku do potrzeb niewielki, co sprawia, że realizacja I
Celu głównego polityki przestrzennej jest wciąż aktualna.

2) Wzrost konkurencyjności i efektywności gospodarowania przestrzenią
Cel tak sformułowany obejmuje szerokie spektrum przedsięwzięć. Znajdą się tu inwestycje na
rzecz poprawy spójności pomiędzy subregionami, ośrodkami rozwoju i aglomeracją, w tym
szczególnie wewnętrzne połączenia komunikacyjne, rozbudowywane i modernizowane sieci
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Znakomita większość zrealizowanych inwestycji przyczynia
się jednocześnie do podniesienia poziomu życia mieszkańców i zbliżenia go do „średniej
europejskiej” (III Cel główny). Sprawy te nie do końca można rozdzielić. Stąd w tym punkcie
omówiono inwestycje, które przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności i efektywności
gospodarowania przestrzenią całego regionu, lub jego znaczących obszarów (obszar aglomeracji).
Przedsięwzięcia o zasięgu wyłącznie lokalnym omówiono w kolejnej części, jako służące przede
wszystkim podnoszeniu poziomu życia mieszkańców.
Kręgosłupem kształtującym przestrzeń jest system transportu. Najważniejsze inwestycje w poprawę
infrastruktury komunikacyjnej podporządkowane dostępności zewnętrznej województwa, omówiono
w poprzednim rozdziale. Działania służące wyłącznie, czy też przede wszystkim, potrzebom
regionalnym miały znacznie mniejszy zakres. Dominowały przedsięwzięcia realizowane w ramach:
a) Poprawy dostępności do obszaru aglomeracji Trójmiasta. Realizowano działania zarówno na
drogach krajowych jak i wojewódzkich: przebudowę DK nr 7 na odcinku Gdańsk - Żukowo,
przebudowę DK nr 91 na odcinku Pruszcz Gdański – Pszczółki, przebudowę skrzyżowań DW nr
222 i 226 w Jagatowie (gm.Pruszcz Gdański) oraz DW nr 224 z DP nr 1900G w Przodkowie,
przebudowę i wzmocnienie nawierzchni drogi DK nr 20 na odcinku Kościerzyna - Żukowo –
Gdynia, przebudowę i modernizację DW nr 211 na odcinku Żukowo – Kartuzy, przebudowy
lokalne na DW nr 221 w Kowalach i Lublewie (gm.Kolbudy), na DW nr 218 ChwaszczynoWejherowo (Bieszkowice – Nowy Dwór Wejherowski oraz od skrzyżowania z DW nr 224 - granica
miasta Wejherowo), a także DW nr 224 Żukowo – Wejherowo (w m.Sopieszyno).
b) Udrożnienia systemu transportowego Trójmiasta i w obszarze aglomeracji: budowę odcinka Trasy
W-Z w Gdańsku (Jabłoniowa-Kartuska), przebudowę ulic Marynarki Polskiej oraz Podwale
Grodzkie - Wały Jagiellońskie w Gdańsku, budowę Drogi Różowej oraz przebudowę i
modernizację odcinków ul. Morskiej w Gdyni. W ramach Gdańskiego projektu komunikacji
miejskiej zrealizowano 2,9 km nowej linii tramwajowej do dzielnicy Chełm oraz zmodernizowano
20 km istniejących torowisk. W ramach projektu Rozwój proekologicznego transportu
publicznego w Gdyni zbudowano nową zajezdnię trolejbusową oraz linie trolejbusowe o długości
10,6 km.
c) Rozpoczęto przedsięwzięcia w zakresie rozwoju kolejowego transportu zbiorowego: systemy
sterowania ruchem kolejowym na stacjach SKM Gdynia Orłowo i Gdynia Główna, modernizację
peronów SKM na stacjach: Gdańsk Oliwa, Gdańsk Zaspa, Gdynia Główna, Gdynia Redłowo.
Zmodernizowano linię kolejową Rumia – Gdynia Port Oksywie.
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Dopiero na etapie przygotowania jest kluczowy dla kształtu systemu transportu publicznego
projekt przedłużenia linii nr 250 SKM Gdańsk Główny – Rumia do Gdańska Południa w celu
stworzenia pierwszego z prawdziwego zdarzenia węzła integracyjnego (kolej, autobus, tramwaj)
na wysokości skrzyżowania ulicy Okopowej i Al. Armii Krajowej,
Jedyna w regionie kompleksowa przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej także miała
miejsce w obszarze aglomeracji. Objęła ona DW nr 216 na odcinku Reda – Władysławowo.
Przedsięwzięcia na pozostałym obszarze województwa miały zdecydowanie mniejszy zakres.
W ramach dostosowania DW nr 211 do roli alternatywnego połączenia ośrodka regionalnego Słupska
z aglomeracją, dokonano przebudowy na odcinkach: Malczkowo (gm.Potęgowo) - skrzyżowanie z DK
nr 6, Nowa Dąbrowa (gm.Potęgowo) oraz Łupawa – Podkomorzyce wraz z przebudową skrzyżowania
(rondo) w Czarnej Dąbrówce z DW nr 212;
Na DW nr 212 dokonano przebudowy układu drogowego łączącego miasto Chojnice z
rekreacyjnym rejonem jez. Charzykowskiego, wyremontowano most nad Brdą w Ciecholewach. Na
DW nr 235 dokonano przebudowy lokalnej w Brusach. Przebudowano drogę DW nr 212 na odcinku
Osowo Lęborskie – Cewice, wykonano lokalne przebudowy i modernizacje w Bytowie. Na DW nr 213
przebudowano skrzyżowanie z DW nr 218 w Krokowej. Ukończono tunel pod torami kolejowymi i
rondo w Lęborku w ciągu DW nr 214. Przebudowano też skrzyżowanie z DW nr 228 w Klukowej Hucie
(gm.Stężyca).
Jedyne działania na sieci dróg wschodniej części województwa to modernizacja odcinków DK
nr 55 – granica województwa – Kwidzyn, budowę 3 skrzyżowań typu rondo w Kwidzynie oraz
przebudowy lokalne na DW nr 521 w Prabutach i w m. Stańkowo gmina Prabuty.
Za wyjątkiem większych modernizacji w obszarze aglomeracji, inwestycje na drogach i
kolejach regionalnych miały charakter przede wszystkim odtworzeniowy. Nawet w sytuacjach, gdy
przy okazji prowadzonych prac można było dokonać korekt dróg w planie lub profilu, ograniczano się
do wymiany nawierzchni lub niewielkiej poprawy parametrów przekroju poprzecznego (budowa
poboczy, chodników). Trudno byłoby stwierdzić, że w wyniku dokonanych inwestycji, struktura sieci
komunikacyjnej, a w ślad za tym konkurencyjność przestrzeni województwa uległy znaczącej
poprawie. Nawet dokonywane naprawy nawierzchni były nieciągłe – np. na przebudowywanej DW nr
211 pozostawiono bez naprawy zagrożony już nieprzejezdnością odcinek w m. Malczkowo.
Zrealizowane inwestycje drogowe miały niewątpliwie znaczenie dla poprawy jakości życia
lokalnych społeczności, jednak poza obszarem aglomeracji Trójmiasta nie przyczyniły się do
wzmocnienia spójności regionu i poprawy dostępności mieszkańców obszarów peryferyjnych czy
ośrodków powiatowych do stolicy województwa. W analizowanym okresie nie zrealizowano
konkretnych działań inwestycyjnych podnoszących konkurencyjność transportu zbiorowego oraz
nie przełamano trendu ograniczania zasięgu działania i zakresu usług świadczonych przez transport
szynowy. Nie przesądzając o przyczynach szczegółowych - zabrakło kompleksowego podejścia do
zmian struktury sieci i osiągania celów transportowych o charakterze regionalnym. Dopiero w
ostatnich latach przystąpiono do przygotowywania projektów inwestycyjnych, których okres
realizacyjny - z uwagi m.in. na uwarunkowania środowiskowe – szacuje się na lata 2010 – 2015.
Zachodzi obawa, że jeśli znacząca poprawa nie nastąpi w ciągu najbliższych kilku lat, kiedy są
jeszcze dostępne znaczące środki wspólnotowe – realizacja najważniejszych celów polityki
przestrzennej w zakresie rozwoju infrastruktury transportu przestanie być realna.
Najszerszy zakres przedsięwzięć realizowanych w latach 2005 - 2008 dotyczył podwyższenia
standardu elementów sieci drogowej o znaczeniu lokalnym – naprawy odcinków dróg lokalnych,
budowy chodników, zatok i przystanków autobusowych, przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnych,
oświetlenia i przejazdów kolejowych. Działania te miały miejsce tak na sieci dróg wojewódzkich, jak
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też powiatowych i gminnych. Wpłynęły niewątpliwie na komfort korzystania z sieci transportowej,
przyczyniły się też do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednak miały one znaczenie
wyłącznie w skali lokalnej i z punktu widzenia polityki przestrzennej województwa są marginalne.
Do kategorii podnoszenia konkurencyjności przestrzeni województwa zaliczamy również
inwestycje realizowane w małych portach i przystaniach o regionalnym i lokalnym znaczeniu.
Jedynym kompleksowym przedsięwzięciem w tym zakresie była rozbudowa położonego w obszarze
aglomeracji Portu Jastarnia. Zbudowano pirs pływający dla statków rybackich i pomost cumowniczy,
zainstalowano nowy żuraw, zmodernizowano nabrzeża, zagospodarowano tereny w części
remontowej portu oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie - parkingi, drogi wewnętrzne, chodniki i
zieleń. Inwestycje w pozostałych portach miały charakter wyłącznie odtworzeniowy, przy czym ich
zakres był niedostateczny w stosunku do potrzeb.
Na konkurencyjność przestrzeni w sposób znaczący wpływa też zasięg i stan infrastruktury
energetycznej. W analizowanym okresie najwięcej inwestycji dotyczyło zaopatrzenia w gaz.
Kontynuowana była budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Włocławek – Gdynia na odcinkach:
Rogoźno – Kwidzyn - 17,2 km przez terytoria gmin Gardeja i Kwidzyn), z przekroczeniem rzeki Wisły
oraz Pszczółki – Gdynia Wiczlino – przez terytoria miasta i gminy Gniew, Pruszcz Gdański oraz
Kolbudy). W ramach drugiej strategicznej magistrali przesyłu gazu Szczecin – Gdynia wykonano 15,6
km odcinek Słupsk – Kobylnica. Postępowała budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów – Słupsk,
gdzie zrealizowano odcinek o długości 62,8 km przez tereny gmin Bytów, Borzytuchom, Kołczygłowy,
Trzebielino, Kobylnica i Słupsk, a także w kierunku Pucka.
Dopiero zakończenie budowy gazociągów wysokiego ciśnienia w połączeniu z planowaną
realizacją Podziemnego Magazynu Gazu „Kosakowo” pozwolą na intensywny rozwój gazyfikacji
województwa. Póki co, realizowane są w wielu miejscowościach odcinki gazociągów średniego
ciśnienia, których oddanie do użytku w mniejszym stopniu służy konkurencyjności przestrzeni,
przyczyniając się przede wszystkim do podnoszenia poziomu życia mieszkańców.
W latach 2005-2008 realizowano dwie ważne inwestycje w zakresie poprawy warunków
zaopatrzenia w paliwa płynne. Pierwsza z nich to budowa zbiornika magazynowego naziemnego ropy
naftowej w Dębogórzu (gm.Kosakowo), połączona z rozbudową infrastruktury logistycznej i ochrony
środowiska. Druga to bliska zakończenia realizacja kompleksowego programu inwestycyjnego 10+ w
rafinerii LOTOS SA.
Powyższe inwestycje realizowane są w ramach tradycyjnego sektora paliwowego i nie
przyczynią się do zwiększenia udziału paliw odnawialnych w bilansie energetycznym. Z uwagi na
gwałtowny wzrost cen paliw gazowych i ciekłych, spada ich konkurencyjność w stosunku do węgla.
Żadna z planowanych inwestycji w wytwarzanie paliw ze źródeł odnawialnych (biodiesel, bioetanol)
nie została zrealizowana.
Jedyne nowe inwestycje w zakresie dystrybucji energii elektrycznej to budowa linii 110kV
relacji GPZ Brusy – GPZ Czersk wraz z modernizacją obydwu GPZ oraz budowa nowego GPZ Swarożyn.
Zmodernizowano istniejące instalacje - odcinki linii 400kV Grudziądz – Gdańsk Błonia oraz
dwie stacje przekształtnikowe: 400/110kV w Żarnowcu oraz 220/110kV w gminie Żukowo.
Przebudowano odcinki linii 110kV w Gdyni i Gdańsku, zmodernizowano GPZ Tczew i Gdańsk II.
Brak postępów w rozbudowie sieci dostępowej stanowi barierę w rozwoju energetyki
odnawialnej, uniemożliwiając i utrudniając przyłączenie planowanych i projektowanych elektrowni
wiatrowych. Poza rejonami aglomeracji Trójmiasta i Słupska nie ma praktycznie możliwości
przyłączenia nowych instalacji, stąd największa presja na ich realizację występuje w obszarach
podmiejskich, które nie powinny być przeznaczane na takie cele.
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Przyspieszenie w rozwoju instalacji energetyki odnawialnej, mimo niedostatecznych
możliwości przyłączeniowych jest bowiem wyraźne, za sprawą inwestorów komercyjnych. We
wrześniu 2009 roku eksploatowano w województwie 7 farm wiatrowych i 8 pojedynczych elektrowni
o łącznej mocy ponad 140 MW, przy czym jeszcze w roku 2005 moc ta nie przekraczała 15kW.
W latach 2005-2008 w gminie Przechlewo oddano do użytku 2 biogazownie, o łącznej mocy
ok. 1,2MW. funkcjonujące w oparciu o lokalne fermy tuczu trzody prowadzone przez polsko-duńską
spółkę Poldanor. Kolejne dwie instalacje znajdują się na różnych etapach rozruchu.
RZGW Gdańsk oddał do użytku lokalną elektrownię wodną Szonowo wraz z siecią średniego
napięcia w gminie Malbork.
Na konkurencyjność i efektywność wykorzystania przestrzeni wpływ mają niewątpliwie
inwestycje w gospodarkę komunalną – zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków i
unieszkodliwianie odpadów. Realizowane w skali lokalnej – składają się na regionalną strukturę
obszarów inwestowania i rozwoju.
Wśród inwestycji kompleksowych, obejmującej swym zakresem największe terytorium oraz
liczbę mieszkańców, mających wpływ na konkurencyjność przestrzeni województwa należy wymienić:
 Budowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody Osowa, Zaspa Wodna, Dolina Radości i Lipce
oraz Pręgowo oraz blisko 60 km rozdzielczej sieci wodociągowej w ramach Gdańskiego
projektu wodno-ściekowego. Projekt objął także rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie Gdańska i gmin aglomeracji: Pruszcz Gdański, Żukowo, Kolbudy i Pszczółki;
zmodernizowano i odtworzono układ kanalizacyjny na osiedlu „Zatorze” w Pruszczu
Gdańskim.
 Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska, w ramach którego zrealizowano
budowę stacji uzdatniania wody oraz ponad 20 km wodociągowej sieci rozdzielczej w gminie
wiejskiej Słupsk, modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji
sanitarnej w Słupsku, w tym nowy główny kolektor ściekowy, wybudowano i przyłączono do
słupskiej oczyszczalni sieć kanalizacji sanitarnej w gminach Słupsk i Kobylnica.
 Rozpoczęcie rozbudowy, przebudowy i budowy nowych obiektów gospodarki wodnościekowej w północnej części Metropolii i rejonie Zatoki Puckiej: w tym odcinków sieci
wodociągowej w Gdyni, Kosakowie i Władysławowie, oczyszczalni „Dębogórze”, sieci
kanalizacji sanitarnej w miastach Reda i Rumia, na terenie gminy Puck, w mieście i gminie
Wejherowo oraz w aglomeracji Jastarnia.
 Budowę i przebudowę sieci i urządzeń wodociągowych oraz rozbudowę sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie miasta i gminy Tczew, w tym budowę nowego kolektora ściekowego.
 Rozpoczęcie prac związanych z poprawą zaopatrzenia w wodę Żuław, w tym wykonany
zbiornik wody czystej na terenie ujęcia wody w Ząbrowie oraz system telemetrii i
automatycznej kontroli podstawowych procesów technologicznych, który umożliwia
podejmowanie działań w zakresie optymalizacji pracy systemu wodociągowego.
Organizacja sprawnej zbiórki i skutecznego unieszkodliwiania powstających odpadów to ważne
wyznaczniki konkurencyjności przestrzeni i jej efektywnego wykorzystania. O ile organizacja zbiórki
wymaga przede wszystkim działań organizacyjnych i promocji w społeczeństwie, o tyle
unieszkodliwianie odpadów to inwestycje w skali subregionalnej i regionalnej. W latach 2005-2008
zbudowano Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) „Gliwa Mała” obsługujący powiaty kwidzyński i
malborski oraz zakończono większość prac dostosowawczych w ZZO „Bierkowo” (powiat słupski).
Rozbudowywano 4 ZZO „Sierżno” (powiat bytowski), „Łężyce” (powiaty wejherowski, pucki),
„Czarnówko” (powiat lęborski) i „Szadółki” (miasto Gdańsk i powiat gdański). Pozostałe instalacje
przewidziane do realizacji w Planie Gospodarki Odpadami znajdowały się w różnych stadiach
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przygotowania budowy („Nowy Dwór” dla powiatów chojnickiego i człuchowskiego, „Stary Las” dla
powiatów starogardzkiego i „Rokitki” dla powiatu tczewskiego). W zakresie unieszkodliwiania,
zagospodarowania i ponownego wykorzystania odpadów narastają zaległości, nie tylko zresztą w
województwie pomorskim. Zagrożona jest realizacja okresów przejściowych ustalonych w Traktacie
Akcesyjnym.
Modernizacja spalarni odpadów medycznych w szpitalach w Wejherowie, Chojnicach,
Tczewie przybliżyła rozwiązanie tego problemu. Niestety, nie posunęła się naprzód kwestia budowy
zakładu termicznego przekształcania odpadów. Protesty społeczne i sprzeczne interesy gospodarcze
nie pozwoliły na jednoznaczne ustalenie lokalizacji.
Za wyjątkiem sieci dróg wojewódzkich, o której kształcie i stanie decyduje regionalny
zarządca, przeważająca część systemów infrastruktury pozostaje w gestii agencji rządowych, lub
spółek Skarbu Państwa, których polityka – podobnie, jak wspomnianej już GDDKiA – nie zawsze w
oczekiwanym stopniu uwzględnia racje regionalne.
Znaczna część pozostałych środków publicznych – także wspólnotowych – przeznaczanych na
cele regionalne, znajduje się w dyspozycji organów państwa, które przydzielają je regionom,
powiatom czy gminom według centralnie opracowywanych kryteriów i tamże rozstrzyganych
konkursów. Niezależnie od wysokiej sprawności władz wojewódzkich w przyciąganiu tych środków na
własny teren, nie one jednak ostatecznie decydują o ich przeznaczeniu. Stanowi to znaczny problem
przy planowaniu i projektowaniu kompleksowych i długoterminowych przedsięwzięć w skali
regionalnej. Zawsze może się bowiem zdarzyć, że kluczowe ogniwo zostanie „z dnia na dzień”
skreślone z listy priorytetów rządowych stawiając pod znakiem zapytania całe założenie.
W kontekście konkurencyjności przestrzeni województwa należy też rozpatrywać najbardziej
znaczące przedsięwzięcia w sferze służby zdrowia, kultury, oświaty, turystyki i sportu.
Jedyną inwestycją w publicznej służbie zdrowia spełniającą kryteria znaczącej poprawy
istniejącej struktury jest Szpital Wojewódzki w Słupsku, realizowany przez ostatnie 30 lat i planowany
do oddania jesienią 2010 roku. Pozostałe planowane i rozpoczęte przedsięwzięcia – przede wszystkim
w klinikach i szpitalach Trójmiasta zwłaszcza Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, mogą znacząco
podnieść dostępność i jakość prowadzonych usług medycznych. Rośnie zakres zakupów i pozyskania
nowoczesnego sprzętu dla placówek szpitalnych - problemem staje się ich efektywne wykorzystanie.
Wydaje się, że po wybudowaniu nowoczesnych szpitali w Kościerzynie, Chojnicach i Słupsku potrzebą
służby zdrowia nie są kolejne inwestycje, lecz raczej zmiany organizacyjne podnoszące sprawność
istniejących struktur i wykorzystanie posiadanej bazy.
Z tego punktu widzenia ważnym, choć bezinwestycyjnym przedsięwzięciem wydaje się być
podjęcie i wykonanie decyzji o prywatyzacji Uzdrowiska Ustka. Jako przedsiębiorstwo państwowe w
gestii Ministra Zdrowia przez ponad 30 lat nie mogło ono poradzić sobie z rozpoczętymi
inwestycjami, ani też podjęciem eksploatacji surowców leczniczych. Przekształcenie własnościowe
daje nadzieją na poprawę konkurencyjności przestrzeni regionalnej w tym segmencie oraz skuteczne
wykorzystanie jednego z cenniejszych jej zasobów. Działaniem w tym kierunku jest też
przekształcenie w spółki kolejnych szpitali powiatowych i miejskich.
Rośnie znaczenie oferty kulturalnej realizowanej ośrodkach i placówkach rangi regionalnej,
dla oceny atrakcyjności przestrzeni województwa. W ramach tej oferty można wyróżnić
udostępnianie dziedzictwa kulturowego o randze krajowej i europejskiej a także nowo tworzona bazę
dla kreowania kultury współczesnej. Pomorze nie obfituje w zabytki architektury i urbanistyki, stąd
siłą rzeczy miejscem koncentracji oferty będzie Gdańsk, a także Zamek w Malborku. Najważniejsze
inwestycje realizowane poza tymi ośrodkami także będą przyczyniać się do równoważenia i
harmonizowania przestrzeni kulturowej regionu.
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Inwestycje w obszarze rewaloryzacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego objęły
rekonstrukcję elewacji Bramy Mariackiej i Wielkiej Zbrojowni, adaptację Spichlerza Błękitny Lew na
potrzeby Muzeum Archeologicznego a także restaurację gotyckich kościołów Św. Jana, Św. Jakuba,
Św. Katarzyny (po pożarze) i Św. Bartłomieja na Głównym Mieście oraz Św. Trójcy i Św. Piotra i Pawła
na Dolnym Mieście w Gdańsku. Zakończono I etap rewaloryzacji fortów i ich adaptacji na kompleks
edukacyjno-rekreacyjny „Hewelianum”. Rozpoczęto wreszcie prace przy elewacji i wieży Kościoła
Mariackiego. Również systematyczne wypełnianie tkanki Głównego Miasta obiektami realizowanymi
przez inwestorów prywatnych na cele komercyjne podnosi atrakcyjność tego najcenniejszego w
regionie zespołu miejskiego.
Najważniejsze inwestycje poza Trójmiastem to restauracja zespołu Kalwarii Wejherowskiej,
wnętrza i elewacji Bazyliki Mniejszej w Chojnicach wraz z zagospodarowaniem otoczenia kościoła,
remont elewacji, dachu i wnętrza Zespołu Bazyliki w Kartuzach, rekonstrukcja elewacji Zamku Książąt
Pomorskich w Słupsku wraz z odtworzeniem zabytkowego Ogrodu Księżnej Anny, odtworzenie
obiektów budownictwa wiejskiego w Swołowie (g, Słupsk) oraz skansenach we Wdzydzach i Klukach,
remont dachu na Katedrze Św. Jana w Kwidzynie oraz konserwacja wyposażenie wnętrza kościoła
Bożego Ciała w Pelplinie. Odtworzono zabytkową wozownię w zespole Pałacu Bismarcka w Warcinie.
Niestety, zakres inwestycji w ochronę cennego i najcenniejszego dziedzictwa kulturowego pomorskiej
przestrzeni jest nieproporcjonalny w stosunku do środków przeznaczanych na obiekty służące
organizacji wielkich imprez sportowo-widowiskowych.
Najważniejszą inwestycją w zakresie nowej bazy dla kultury jest niewątpliwie Gdańskie
Centrum Muzyczno-Kongresowe - Filharmonia Bałtycka w Gdańsku. Niezależnie od rangi obiektu i
prowadzonej w nim działalności, „Ołowianka” otwiera nowy etap w zagospodarowywaniu przestrzeni
gdańskich wysp. Promocji wartości regionu jako nadwiślańskiego sprzyja rewaloryzacja budynków
pofabrycznych w Tczewie na siedzibę Muzeum Wisły i Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej
Wisły. W przestrzeni kulturalnej województwa wielką wartość stanowią dziś także europejskiej klasy
zespoły Opery Bałtyckiej i Słupskiej Orkiestry Kameralnej.
O atrakcyjności przestrzeni województwa stanowi dostępność oświaty uniwersyteckiej oraz
jakość zaplecza dydaktycznego i naukowo-badawczego. W województwie, którego misją jest rozwój
gospodarki opartej na wiedzy, ma to znaczenie szczególne. W latach 2005-2008 zrealizowano
znaczące inwestycje w tym zakresie, przede wszystkim w Trójmieście. W ramach trwającej zabudowy
Kampusu Bałtyckiego Uniwersytet Gdański zakończył budowę gmachu Biblioteki Głównej, Wydziału
Nauk Społecznych oraz Instytutu Geografii. W Politechnice Gdańskiej zbudowano gmach Wydziału
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, przekryto dziedziniec Południowy Gmachu Głównego,
rozbudowano i adaptowano na cele dydaktyczne i naukowe budynek Kuźni, zrewaloryzowany budynek
przy Al. Zwycięstwa 27 przeznaczono na Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości, zaś budynek
Laboratorium Napięć Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej na
nowoczesne audytorium konferencyjno-szkoleniowe, przebudowano halę w budynku Wydziału Chemii.
Gdański Uniwersytet Medyczny rozpoczął budowę Centrum Kliniczno – Innowacyjno - Dydaktycznego,
zbudowano Centrum Naukowo - Badawczego Medycyny Laboratoryjnej. W Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni rozpoczęto budowę Biblioteki Akademickiej z Centrum Audytoryjno-Informacyjnym,
w Akademii Muzycznej w Gdańsku zmodernizowano istniejący obiekt, do którego dobudowano salę
koncertową, jako Europejskie Centrum Muzyczne INTERMUSICA,
Ważną inwestycją w zakresie rozwoju zaplecza naukowo-badawczego jest adaptacja
obiektów przemysłowych na Parki Naukowo-Technologiczne w Gdyni i Gdańsku
Na pozostałym obszarze województwa jedyną inwestycją w zakresie szkolnictwa wyższego
jest rozpoczęta adaptacja budynku koszarowego dla celów Akademii Pomorskiej w Słupsku.
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Celem działań inwestycyjnych podejmowanych w latach 2005-2008 było przede wszystkim
podnoszenie atrakcyjności aglomeracji Trójmiejskiej jako ośrodka akademickiego i naukowobadawczego. Z uwagi na bariery komunikacyjne nie wpłynęły one na poprawę dostępności do
szkolnictwa wyższego mieszkańców południowej i południowo-zachodniej części województwa.
Polaryzacja przestrzeni pogłębiła się.
Możliwość organizacji imprez masowych zyskała w ostatnich latach na znaczeniu w ocenie
atrakcyjności przestrzeni. Gromadząc wielotysięczne rzesze, przynoszą znaczne dochody komercyjne i
korzyści promocyjne. Gigantomania sprawia, że coraz więcej środków angażowanych jest więc w
rozbudowę infrastruktury mającej przyciągać na teren województwa imprezy rangi krajowej i
międzynarodowej. Przedsięwzięcia te, bardzo kosztowne, powodują odsuwanie w czasie realizacji
ważnych inwestycji publicznych. Najbardziej spektakularne przedsięwzięcia w tym obszarze powstają
w Trójmieście i są to: budowa stadionu Baltic Arena na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, hala
sportowo-widowiskowa na granicy Gdańska i Sopotu, hala sportowo-widowiskowa w Gdyni,
Narodowy Stadion Rugby w Gdyni oraz Narodowe Centrum Żeglarstwa w Górkach Wschodnich a w
regionie rewitalizacja Stadionu 650-lecia w Słupsku, Stadionu Miejskiego w Chojnicach i Hala
Sportowa w Wejherowie. Poza terenem Trójmiasta inwestycji takich jest niewiele i są one mniej
kosztowne, ponadto ich powstawaniu w zdecydowanie większym stopniu towarzyszy intencja
upowszechniania sportu i krzewienia zdrowego stylu życia. Inwestycje powstające w regionie
przewidują zdecydowanie więcej miejsca dla uczestników aktywności, niż dla widzów, przez co
sprzyjają nie tylko atrakcyjności przestrzeni, lecz także podnoszeniu jakości życia. Przykładem niech
będzie powstający od lat i systematycznie rozbudowywany kompleks stoków narciarskich we
Wieżycy, ośrodki szkolenia żeglarskiego w Charzykowach, czy płetwonurków w Kościerzynie.
Przestrzeń publiczna w założeniu stanowi miejsce spotkań mieszkańców i sprzyja ich
integracji w społeczności lokalne. Stąd też kształtowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych
realizuje w jednakowym stopniu Cele Główne nr II i III. Niewiele spośród powstałych w latach 20052009 przykładów zagospodarowania przestrzeni publicznych oddziaływa ponad skalę lokalną. W
organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego konkursie na przestrzeń
publiczną wyróżniono estetyzację59 starej Ustki oraz rewitalizację obiektów i otoczenia starego
szpitala w Chojnicach. Ponadto wymienić należałoby Plac Kaszubski w Gdyni, ulicę Nowobramską,
pierzeje Starego Rynku oraz Park Kultury i Wypoczynku w Słupsku, Plac Garncarski i ulicę Wojska
Polskiego w Bytowie, rynek w Człuchowie i Czersku, a także – najbardziej spektakularną, choć nie
zakończoną, przebudowę Placu Zdrojowego Skweru Kuracyjnego w Sopocie.

3) Osiągnięcie średniego europejskiego poziomu i jakości życia, porównywalnej z krajami
europejskimi
Osiągnięciu III Celu głównego polityki przestrzennej sprzyja większość dotychczas opisanych
inwestycji i przedsięwzięć. Nawet jeśli planowane i realizowane z myślą o dostępności regionu w skali
europejskiej, czy też poprawie efektywności wykorzystania przestrzeni jako struktury regionalnej,
prędzej czy później, przełożą się na poziom lokalny. Niezależnie od tego, znaczną część inwestycji od
początku ukierunkowano na zaspokojenie potrzeb mieszkańców miast i gmin.
W największym stopniu dotyczyło to inwestycji komunikacyjnych o podstawowym zakresie
(modernizacja i budowa dróg powiatowych i gminnych, chodników i infrastruktury transportu
publicznego. Przedsięwzięcia takie zostały zrealizowane w ⅔ gmin województwa. Oczywiście ich
59

Projekt nazywany rewitalizacją, jest typową estetyzacją – nie obejmuje działań społecznych, które są nieodłącznym elementem
rewitalizacji
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zakres był różny, czasem bardzo niewielki. Jednocześnie na terenie 30% gmin województwa
pomorskiego w latach 2005-2008 nie dokonano żadnych prac w zakresie poprawy stanu systemu
transportowego. Wobec złego stanu dróg lokalnych, można obawiać się, że sytuacja ulega tam
dalszemu pogorszeniu.
Inwestycje w infrastrukturę komunalną były prowadzone w ponad połowie gmin
województwa, wliczając w to obszary kompleksowych przedsięwzięć wymienionych przy omówieniu
Celu II. Inaczej, niż w przypadku dróg, można jednak przypuszczać, że w części pozostałych gmin
problemy te zostały rozwiązane, przynamniej w zakresie zaopatrzenia w wodę. Potwierdzają to dane
statystyczne: z wody wodociągowej w roku 2008 korzystało 82,58% mieszkańców terenów wiejskich,
przy czym 76,23% miało dostęp do wody spełniającej wymagania przewidziane przepisami.
Natomiast stopień realizacji wynikających z Traktatu Akcesyjnego zobowiązań w zakresie
wyposażania aglomeracji w systemy kanalizacyjne, wg stanu na koniec 2008 roku, wynosił w
odniesieniu do aglomeracji o przeliczeniowej liczbie mieszkańców 2 tys. do 15 tys. zaledwie 20%. Są
to zaległości ogromne.
Ważny wpływ na jakość życia wywierają lokalne przedsięwzięcia w sferze służby zdrowia. W
omawianym okresie przeważały zakupy wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego. Z uwagi na
specyficzne uwarunkowania polskiej służby zdrowia, nie przyczyniają się one w oczekiwanym stopniu
do podniesienia poziomu życia – nowo zakupiony sprzęt do szpitali i gabinetów specjalistycznych,
gdzie dostęp do niego ograniczają limity i nieudolność organizacyjna. Zdarza się, ze udostępniany jest
odpłatnie przez specjalistów wykorzystujących mienie publiczne dla prowadzenia działalności
komercyjnej (zapewne mają oni wpływ na dokonywane zakupy). Z uwagi na powyższe
uwarunkowania, do podnoszenia poziomu życia mieszkańców w największym stopniu przyczyniają się
przedsięwzięcia organizacyjne oraz inwestycje polegające na modernizacji szpitali i przychodni. Tych
akurat w latach 2005-2008 było dużo, ale w stosunku do potrzeb jednak niewiele. Poza omówioną w
poprzednim punkcie budową szpitala w Słupsku, są to modernizacje przychodni i ośrodków zdrowia.
Zdecydowanie większą liczbę przedsięwzięć zrealizowano w sferze kultury. Były to liczne
adaptacje budynków na wiejskie ośrodki edukacyjno – kulturalne, przede wszystkim świetlice
wiejskie (29 obiektów w 23 gminach) oraz remonty istniejących ośrodków (56 obiektów w 32
gminach). Jednocześnie w 46 gminach wiejskich i miejsko-wiejskich nie podjęto żadnych działań w
zakresie poprawy bazy kultury wiejskiej (choć, część z nich pewnie miało miejsce wcześniej).
Największy zakres działań zrealizowano w zakresie infrastruktury sportu. Z jednej strony stan
bazy sportowej w małych miastach i obszarach wiejskich, w tym placówkach edukacyjnych, gdzie
często uczniowie pozbawieni są dostępu do szkolnych boisk, wymaga modernizacji. Inwestycje w
infrastrukturę sportową mają w wielu wypadkach znaczący wpływ na poprawę jakości i dostępności
usług sportu i rekreacji. Z drugiej strony mogłoby się wydawać, że obowiązującym modelem stało się
wychowanie przez sport, co szczególnie przy wielu zaniedbaniach w sferach służby zdrowia, edukacji i
kultury, budzi mieszane uczucia.
Największy zasięg i zakres miały inwestycje realizowane w ramach programu Moje Boisko
Orlik 2012. Objęły one budowę 71 obiektów w 49 gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz we
wszystkich miastach. Ponadto zbudowano lub zmodernizowano hale sportowe i kryte pływalnie.
Łącznie w 65 gminach wiejskich i miejsko wiejskich zainwestowano w rozwój sportu.
W wielu gminach inwestowano również w poprawę wizerunku oraz możliwość spędzenia
czasu nie tylko na boisku. Działania poprawiające estetykę wiejskich placów, skwerów, parków i
terenów rekreacyjnych podjęły władze 3 miast i 30 gmin wiejskich i miejsko wiejskich.
Reasumując: większość gmin województwa podejmowała w latach 2005-2008
przedsięwzięcia i inwestycje specyficzne, ukierunkowane na podnoszenie poziomu życia ludności.
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Dotyczyły one głównie możliwości spędzania wolnego czasu: rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej i
zaplecza kultury wiejskiej oraz uatrakcyjnienia przestrzeni publicznej. O ile baza oświatowa została w
większości zbudowana i zmodernizowana w latach poprzednich, o tyle zaplecze służby zdrowia, na
którego tworzenie gmina została praktycznie pozbawiona wpływu, nie rozwija się. Powoduje to
rosnącą rozpiętość w tym obszarze pomiędzy standardami europejskimi i pomorskimi (polskimi).
Ratunku trzeba jednak szukać nie we wzroście inwestycji, lecz raczej w sferze przedsięwzięć
organizacyjno-ustrojowych i to na najwyższym szczeblu.

4) Zahamowanie dewaloryzacji środowiska oraz ochrona jego struktur i wartości
Realizacji tego celu głównego polityki przestrzennej służą wszystkie inwestycje w budowę i
modernizację systemów kanalizacji sanitarnej – sieci i oczyszczalni ścieków, prowadzone bardzo
szerokim frontem w gminach (Cel III). Szczególne znaczenie mają tu inwestycje kompleksowe,
obejmujące swym zasięgiem całe rejony (otoczenie Zatoki Gdańskiej, Dolina Słupi oraz inne
omówione w ramach Celu II). Ważna dla powstrzymania dewaloryzacji środowiska jest też
gospodarka odpadami. W ramach ograniczania uciążliwości powstających odpadów powstaje sieć
regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (Cel II) porządkowane są też zaszłości lat
ubiegłych.
Wśród nich wymienić trzeba zamykanie i rekultywację składowisk odpadów nie
odpowiadających wymaganiom obowiązujących przepisów i zagrażających bezpieczeństwu wód
podziemnych i powierzchni ziemi. W latach 2005-2008 zamknięto 23 takie składowiska w 15
gminach. Na 18 z zamkniętych składowisk rozpoczęto rekultywację. Szczególnie ważne dla stanu
środowiska województwa było zamknięcie trzech składowisk odpadów przemysłowych, w tym
„najsławniejszego” – hałdy odpadów fosforowych w Wiślince. Zlikwidowano też 2 spośród 4
pozostałych jeszcze w województwie mogilników – składowisk przeterminowanych chemikaliów.
Do przedsięwzięć szczególnie znaczących dla środowiska w skali globalnej należą inwestycje
w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Jak opisano powyżej, w latach 2005-2008 było ich
niewiele, daje się jednak zaobserwować korzystny trend. Szczególnie masowy charakter przybiera
instalacja paneli przetwarzających energię słoneczną w domowych systemach przygotowania ciepłej
wody użytkowej. Z uwagi na rozproszenie i niewielki zakres poszczególnych przedsięwzięć, nie są one
jak dotąd uwzględniane w statystykach, jednak ich znaczenie dla oszczędności nieodnawialnych
zasobów środowiska szybko rośnie.
Wartością środowiska województwa jest też przestrzeń dziedzictwa kulturowego. Znaczące
inwestycje, zrealizowane w skali regionalnej opisano już w rozdziale poświęconym Celowi 2.
Niezależnie od największych przedsięwzięć, w wielu gminach podejmowano działania w zakresie
ochrony zabytków. Prace konserwatorskie i restauratorskie, remonty elewacji i wnętrz prowadzono
w 30 kościołach położonych we wsiach i miasteczkach. Na 18 kolejnych zabytkach sakralnych
przełożono dachy, w 8 z nich przeprowadzono remonty wież. Znacznie mniejszy zakres objął zabytki
kultury świeckiej.
Ochrona struktur i wartości środowiska rzadko jest przedmiotem specyficznych inwestycji,
służą jej raczej działania organizacyjno – prawne i systemowe. Należy wśród nich wymienić mapy
akustyczne Gdańska i Gdyni, jak też opracowywane w samorządach programy ochrony powietrza i
ochrony przed hałasem. Ponadto, wszelkie planowane i projektowane inwestycje winny uwzględniać
uwarunkowania środowiskowe. W tym celu wprowadzony został obowiązek oceny oddziaływania na
środowisko na kolejnych etapach przygotowania inwestycji. Dla strategii, studiów, planów i
programów są to prognozy strategiczne oddziaływania na środowisko (SEA), na etapie projektowania
i realizacji sporządzane są raporty i wydawane decyzje środowiskowe.
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5) Podwyższenie walorów bezpieczeństwa i odporności na skutki awarii i klęsk żywiołowych
Znaczna część obszaru województwa pomorskiego zagrożona jest wystąpieniem zjawisk
klimatycznych powodujących straty materialne i zagrażające życiu i zdrowiu mieszkańców.
Pierwszoplanowe miejsce wśród nich zajmuje zagrożenie powodziowe, występujące zarówno w
dolinach rzek, jak też w strefie przymorskiej. Obszarem największego zagrożenia są Żuławy, a także
okolice Gdańska i częściowo samo miasto. Lekceważenie zagrożenia powodzią przyczyniło się do
degradacji historycznej infrastruktury przeciwpowodziowej. Wystąpiły katastrofalne powodzie i
uciążliwe podtopienia.
Z uwagi na niedostatek środków, prace prowadzone w okresie 2005-2009 nie miały
charakteru kompleksowego, ograniczając się do niezbędnego minimum. Największy zakres prac miał
oczywiście miejsce na Żuławach, gdzie odbudowano odcinki wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły
w gminach Miłoradz, Sztum, Suchy Dąb i Cedry Wielkie, odcinki wałów przeciwpowodziowych Tugi,
Raduni, Motławy i Czarnej Łachy, wykonano regulację Kanału Wysokiego, odbudowano początkowy
odcinek kanału Niegowskiego wraz z rozbudową stacji pomp w Niegowie. Stacje pomp
przebudowano również w gminach Stegna, Sztutowo, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie.
Wyremontowano wrota sztormowe na rzece Rozwójce w gminie Pruszcz Gdański, stopień wodny w
Przegalinie wraz z mostem nad śluzą oraz budowlę hydrotechniczną na wypływie z jez. Sobowidz
(gm.Trąbki Wielkie). Odbudowano koryta i odcinki obwałowań Kanału Młyńskiego w Tczewie, Kanału
Juranda w gminach Sztum i Stary Targ, dokonano naprawy obiektów węzła wodnego Biała Góra,
remontu śluzy Rakowiec i zapory ziemnej na Nogacie w gminie Malbork. Odbudowany został
początkowy odcinek Kanału Pelplińskiego w gminie Subkowy.
Kompleksowe zabezpieczenie przynieść może dopiero realizacja – wspólnie z województwem
Warmińsko-Mazurskim „Programu kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław”,
która jednak od lat odsuwa się - przede wszystkim z uwagi na to, że środki na ten cel przyznawane są
(i zabierane) na poziomie rządowym.
Poza obszarem Żuław, rozproszone prace o niewielkim zasięgu prowadzono w gminach Puck i
Choczewo (remont zastawek na kanałach), Gardeja (odbudowa początkowego odcinka Kanału
Polderowego), Żukowo i Przodkowo, Borzytuchom, Bytów i Ustka.
Zagrożone powodzią jest też wybrzeże Bałtyku. Niebezpieczeństwo potęguje nasilona w
ostatnich latach erozja. Inwestycje realizowane dla zabezpieczenia najbardziej narażonych odcinków
określa "Programu ochrony brzegów morskich”60. Za jego realizację odpowiadają dyrektorzy urzędów
morskich. W latach 2005-2008 najważniejszą inwestycją było zabezpieczenie brzegu klifowego w
miejscowości Jastrzębie Góra, gdzie wystąpiło zagrożenie osunięcia się części zabudowy do morza.
Podobne, lecz na mniejszą skalę zabezpieczenia wykonano w Gdyni-Orłowie, Babich Dołach i Rewie.
W otoczeniu Zatoki Gdańskiej, na Półwyspie Helskim oraz w rejonie Władysławowa, Ustki i Rowów
realizowano zasilenie plaż piaskiem po zimowych sztormach. W rejonie Zalewu Wiślanego wykonano
sztuczne zasilanie przedpola zagrożonych odcinków wałów przeciwpowodziowych w Kątach
Rybackich (1,5 km).
Niszcząca działalność morza powoduje potrzebę stałego zasilania brzegów piaszczystych i
plaż, a także bieżącej kontroli odcinków brzegów klifowych i naprawy powstających zniszczeń.
Realizowane inwestycje mają charakter ciągły, można jednak mówić o dostatecznym stopniu
zabezpieczenia przeciwpowodziowego pasa Wybrzeża.
Dla maksymalnego ograniczania niszczących skutków awarii, wypadków i klęsk żywiołowych,
niezbędna jest zapewnienie działania wszystkich służb działających w sytuacji wystąpienia tych
60

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu wieloletniego „Programu ochrony brzegów morskich” (Dz. U. Nr 67, poz. 621)
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zagrożeń w zintegrowanym systemie, mającym kompatybilną sieć łączności, uzgodnione procedury
ratownicze i scentralizowane kierownictwo. Znów więc najważniejsze przedsięwzięcia winny być
podejmowane w sferze organizacyjnej, a w zakresie materialnym – zapewnienia niezawodnej
łączności i dostępności centrów koordynacyjnych.
Odnośnie infrastruktury – zbudowano światłowód z Gdańska do Krynicy Morskiej przez
Stegnę – Sztutowo, oraz z Gdańska do Krynicy Morskiej. Utworzono też Centrum Powiadamiania
Ratunkowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie – nie ma
informacji o działaniach w innych Komendach – czyżby ich nie podejmowano? Wdrożono też
zautomatyzowany system radarowy nadzoru polskich obszarów morskich, obejmujący budowę
nowych obiektów, rozbudowę i przebudowę istniejących - ta struktura ma znaczenie przede
wszystkim (wyłącznie?) dla obronności kraju przed zagrożeniem zewnętrznym.
Taki zakres realizowanych przedsięwzięć sprawia, iż służby ratownictwa medycznego zapewniają
dostępność i zdolność niesienia pomocy w czasie 8 minut jedynie na 12% powierzchni województwa,
ratownictwa gaśniczego i technicznego 35% powierzchni województwa, zaś ratownictwa
chemicznego w 4%, co wyraźnie odbiega od standardów europejskich.
PODSUMOWANIE
Jakkolwiek zakres zrealizowanych inwestycji w latach 2005-2008 w województwie pomorskim
wydaje się znaczny, uderza rozproszenie podejmowanych przedsięwzięć, a w odniesieniu do Celu 5:
„Podwyższenie odporności na skutki klęsk żywiołowych…” ich niewielki – w stosunku do potrzeb zakres. Ważną przyczyną są ograniczone środki, co zawsze powoduje utratę spojrzenia globalnego na
rzecz zaspokajania szybkich i bieżących potrzeb. Czy jednak wzrost dostępnych środków musi
przełożyć się automatycznie na poprawę kompleksowości realizowanych inwestycji? Czy ilość
przejdzie w jakość?
Przy obecnej strukturze inwestowania jest to raczej niemożliwe. Największymi inwestorami
są bowiem spółki i agendy rządowe, niezależne od województwa. Swoje działania podporządkowują
polityce centralnej, czasem korporacyjnej, przekładającej się na strategie branżowe i sektorowe.
Pomiędzy tymi podmiotami praktycznie nie ma koordynacji zamierzeń, nikt też nie ustala wspólnej
hierarchii celów. Województwo nie dysponuje instrumentami skutecznego kształtowania polityki
regionalnej w zakresie planowania i koordynacji kluczowych inwestycji – zbyt często jest petentem
agend rządowych dysponujących środkami przekraczającymi budżet województwa. Podstawą do
integracji, czy przynajmniej porządkowania, mógłby być Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego, jednak jego pozycja jest zbyt słaba.
Źródłem kolejnego zagrożenia jest faktyczny brak porozumienia na poziomie regionu, co do
kierunków rozwoju, hierarchii i kolejności potrzeb. Strategiczne dokumenty rozwoju regionalnego, w
tym Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, wytyczają ambitne i
dalekosiężne cele, jednak nie znajdują one często odbicia w konkretnych działaniach i programach
krótkookresowych. Wieloletnia stagnacja i niedoinwestowanie w wielu dziedzinach, z drugiej zaś
rozbudzone aspiracje sprawiają, iż kierowane z różnych stron roszczenia, są obiektywnie słuszne.
Perspektywa „jednego pokolenia” na jaką konstruowany jest plan zagospodarowania przestrzennego
województwa jest zbyt odległa, by wybierane na 4-letnią kadencję władze mogły odnaleźć w niej
swoje miejsce, osiągnąć wymierny sukces pozwalający na reelekcję. Trwa więc „szarpanie” puli
środków - każdy w swoją stronę. Kto dysponuje większą siłą przebicia, sprawnością w pisaniu
aplikacji, uzyska na swoim terenie remont odcinka drogi, halę widowiskową lub marinę jachtową, w
najgorszym wypadku remont elewacji i ogrodzenia szkoły. Któż zaprzeczy, że wszystkie te
przedsięwzięcia sprzyjają osiągnięciu wytyczonych ogólnikowo celów?
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Takie myślenie (i działanie) uniemożliwia koncentrację środków na zadaniach rzeczywiście
priorytetowych, które choć są jednoznacznie zidentyfikowane, to nie są w pełni realizowane. Bez tej
koncentracji nie ma możliwości prowadzenia przedsięwzięć o skali zmieniającej strukturę
zagospodarowania przestrzennego. Środki wydatkowane w sposób rozproszony nie generują
wartości dodanej, roztapiając się w morzu potrzeb.
Większość prac prowadzonych na drogach wojewódzkich to – mimo nazywania ich
przebudową czy modernizacją – faktycznie remonty kapitalne, konserwujące istniejącą (XIX-wieczną)
strukturę sieci transportowej. Podobnie ma się rzecz w przypadku zakupów - sprzętu i wyposażenia
medycznego, czy środków transportu. Gdy zakupione dobra zużyją się – kto zapłaci za następne?
Poprawa jest nietrwała, jeśli jednocześnie nie następuje zmiana struktur.
Podjęcie zadania zmieniającego strukturę przestrzeni nie jest łatwe. Dla jego realizacji
niezbędna jest konsekwencja, determinacja, ale także elastyczność wynikająca z rzeczywistego
wsłuchiwania się w głos społeczności. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest kolej metropolitalna do niedawna Trójmiejska, budząca liczne dyskusje, dziś już Pomorska, coraz bardziej oczekiwana.
Nowe spojrzenie na wykorzystanie obiektów powstałych wiele lat temu, w większości
zdewastowanych i porzuconych, pozwala nie tylko na przywrócenie utraconej funkcji , lecz uzyskanie
wartości dodanej – poprawy funkcjonowania pomorskiej przestrzeni.
Przeciwieństwem jest planowana (od 20 blisko lat) budowa Trasy Kaszubskiej. Obiektywnie
potrzebna, mało tego – niezbędna dla usprawnienia dostępu do stolicy regionu, staje się niechcianym
dzieckiem. GDDKiA, dla której imperatywem są parametry techniczne, zaś potrzeby rozwoju
regionalnego i lokalnego jedynie kłopotem - cofa się nieustannie przed niezadowoleniem
mieszkańców z kolejnych – tworzonych mniej czy bardziej abstrakcyjnych pomysłów. Władze lokalne i
mieszkańcy utwierdzani są w mniemaniu, że projektowana inwestycja może i komuś jest potrzebna –
im jednak przyniesie głownie uciążliwości. Czyżby efektem końcowym miałoby być stwierdzenie
inwestora, że planowane przedsięwzięcie zostało oprotestowane przez większość zainteresowanych i
wobec tego słuszne będzie odstąpienie od niego w ogóle?
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Część IV
Gospodarka przestrzenna w województwie pomorskim
1. Gospodarowanie przestrzenią
1.1. Podstawy prowadzenia gospodarki przestrzennej
Każda społeczna i gospodarcza działalność człowieka (jego zorganizowanych grup) ma wymiar
przestrzenny – wiąże się z określonym użytkowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym
wynikającym z:
−

rozmieszczenia oraz zróżnicowania cech, zasobów i wartości środowiska oraz

−

rodzajów (funkcji) i form (organizacji, technologii) działalności w środowisku.

Celem, do którego zmierza gospodarka przestrzenna, jest ład przestrzenny 1 – 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).

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.

1

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.
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1.2. Uwarunkowania prawne gospodarowania przestrzenią w województwie
Podstawowe reguły gospodarowania przestrzenią określa prawo (w Polsce pisane), pozostałe
regulowane są przez stosunki miejscowe i prawo zwyczajowe. Normy prawne określane są przez
liczne przepisy prawa, przy czym zasadnicze znaczenie dla regulacji zagadnień związanych z
planowaniem przestrzennym na poziomie regionalnym mają ustawy:
−

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

−

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

−

o samorządzie województwa,
Według Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podstawą działań jest
zrównoważony rozwój i ład przestrzenny,
Zadania organów państwa w gospodarce przestrzennej określone ustawą to:
−

Rada Ministrów – kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej państwa;

−

samorząd województwa - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w województwie;

−

samorząd powiatu – prowadzenie analiz i studiów;

−

samorząd gminy - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy2.
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. utrzymanie i rozbudowa
infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim, 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).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym koncentruje się na podstawowych
wymaganiach dotyczących kształtowania przestrzeni oraz zagadnieniach proceduralnych (sposobach

2

Por. Pankau F., Refleksje na tle relacji: plan krajowy a planowanie wojewódzkie, ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
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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.

1.3. Wdrażanie polityki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa
Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa strategia rozwoju województwa:
→ „jest spójna z planem zagospodarowania przestrzennego województwa”,
→ „jest realizowana przez programy wojewódzkie i regionalny program operacyjny, o których
mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenie polityki rozwoju (tj.Dz. U. z
2009 r. Nr 84, poz. 712, Nr 157, poz. 1241)”.

1.4. Instrumenty planistyczne i pozaplanistyczne realizacji inwestycji
Rolą planu zagospodarowania przestrzennego województwa oprócz określenia uwarunkowań
przestrzennych realizacji strategii rozwoju województwa oraz zasad organizacji i kierunków
kształtowania struktury przestrzennej regionu jest umożliwienie realizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa. Dzieje się
tak na skutek uwzględnienia w planie zagospodarowania przestrzennego województwa zadań
inwestycyjnych, które stają się jego ustaleniami, tzn. wiążą gminy przy sporządzaniu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Artykuł 44 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjmuje, że:
−

ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa wprowadza się do miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego po uprzednim uzgodnieniu terminu realizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i warunków wprowadzenia ich do planu
miejscowego;

−

uzgodnienia ww. przeprowadza marszałek województwa z wójtem, burmistrzem albo
prezydentem miasta;

−

koszty wprowadzenia ustaleń oraz zwrot wydatków na odszkodowania oraz kwoty zwiększonych
kosztów realizacji zadań gminnych są ustalane w umowie między marszałkiem a wójtem – spory
rozstrzygają sądy powszechne3.

Jednoczenie w związku ze znacznie skomplikowaną i długotrwałą procedurą sporządzania
planów zagospodarowania przestrzennego oraz w związku z faktem, że miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 roku straciły moc z dniem
1 stycznia 2004 roku, ustawodawca, aby ułatwić proces inwestycyjny dla obszarów, które zostały
pozbawione planów miejscowych lub ich nie posiadały wprowadził oddzielny tryb lokalizacji
inwestycji celu publicznego na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Tryb lokalizacji inwestycji publicznych w przypadku braku planu miejscowego jest jednak
bardziej skomplikowany. Inwestycja celu publicznego wymaga przed uzyskaniem pozwolenia na
budowę decyzji ustalającej lokalizację tej inwestycji. Decyzja ta jest wydawana w uproszczonej
procedurze bez spełniania wymogów art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

3

Pankau F., jw.
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przestrzennym, niezbędnych do spełnienia w przypadku wystąpienia o decyzje ustalającą warunki
zabudowy dla inwestycji niepublicznej (m.in. tzw. dobrego sąsiedztwa, itp.).
Taka sytuacja prawna z uwagi na długą procedurę nie była korzystna dla realizacji
poszczególnych inwestycji publicznych, zwłaszcza przy braku wieloletniego planowania finansowego.
Problemem podstawowym były procedura wywłaszczeń i wypłaty odszkodowań, które wydłużały
proces inwestycyjny. Początkowo problem w największym stopniu dotyczył autostrad i pozostałych
dróg krajowych, doprowadzając w roku 2003 do uchwalenia tzw. specustawy drogowej.
Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg krajowych 4 miała usprawnić procedury administracyjne związane z uzyskaniem
pozwolenia na budowę inwestycji drogowych w zakresie dróg krajowych. W roku 2006 jej przepisy
rozszerzono na pozostałe drogi publiczne5. Wraz z napływem do Polski coraz większych środków z
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w tym kierowanych na rozbudowę i modernizację systemu
transportu drogowego w 2008 roku postanowiono, jeszcze bardziej skrócić procedury, zastępując
dotychczasowych kilka decyzji administracyjnych jedną tzw. decyzją o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej. Decyzja ta ustala lokalizację drogi i udziela pozwolenia na budowę, zatwierdza
podziały nieruchomości, rodzi skutki własnościowe (w postaci przejęcia prawa własności z mocy
prawa), zatwierdza projekt budowlany, nakłada obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz
dróg innej kategorii.
W skomplikowanym systemie prawa polskiego, posiadającym rozbudowane procedury
szczególnie „łatwy” tryb postępowania w przypadku inwestycji drogowych oraz stosunkowo niewielki
odsetek kraju pokryty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego doprowadził do
większego zainteresowania zarządców innych elementów infrastruktury do przygotowania tzw.
specustaw regulujących kwestie lokalizacji i wywłaszczeń w zakresie transportu kolejowego, lotnisk,
gazociągów, a nawet wydarzeń, jakim jest turniej EURO 2010. Obecnie w systemie prawnym
obowiązują następujące „specustawy”:
→ ustawa z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.),
→ ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2007 r Nr 191, poz. 1374), która ustanowiła szczególne zasady i warunki
przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych o znaczeniu państwowym,
→ ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji
w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 340 z późn. zm.),
→ ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012 (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133),
→ ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.),
→ Ustawa z dnia 8 lipca 2010 o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w
zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143 poz. 963).
Łatwość przygotowywania rozwiązań o charakterze specustaw wynika z tego, że ich trzonem
jest nie tylko ustanowienie zasad przygotowania i realizacji inwestycji, ale także zasad wywłaszczeń i

4

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z późn. zm.
ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1601).
5
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ustalania odszkodowania. Również w tym zakresie przyjęte rozwiązania stanowią lex specialis w
stosunku do rozwiązań (standardowych) przyjętych w ustawie o gospodarce nieruchomościami 6.
Tymczasem praktyka realizacji inwestycji celu publicznego w trybie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym pokazała m.in. że:
−

procedury dotyczące rezerwowania terenów, niezależnie od ich rzeczywistej skuteczności, są
nastawione na realizację tych inwestycji, w odniesieniu do których są zabezpieczone środki dla
właścicieli nieruchomości na wypłaty odszkodowań. Tylko takie zadania mogą być bowiem
wprowadzane do planów miejscowych, a tylko to gwarantuje, że w odniesieniu do takich rezerw
będzie istniał zakaz ich zabudowy. To zaś oznacza, że wobec oczywistego braku środków na
szybkie (najpóźniej z budżetu następnego roku) wypłaty odszkodowań dla wszystkich właścicieli
nieruchomości objętych uzasadnionymi potrzebami rozwojowymi, dalekosiężne cele i kierunki
krajowej i wojewódzkiej polityki przestrzennej nie mogą być skutecznie zabezpieczone pod
względem rezerw terenowych7,

−

programy rządowe zawierające ustalenia dotyczące zadań w zakresie realizacji celów publicznych
o znaczeniu ponadlokalnym przede wszystkim w zakresie infrastruktury nie są ustanawiane przez
ministrów, lub też zostały ustanowione, ale z zaznaczeniem, że nie są programami w rozumieniu
art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym albo zawierają takie zadania, ale
przed uchwaleniem przez Radę Ministrów nie zostały poddanie opiniowaniu przez sejmiki
województw; ponadto nie zostały zazwyczaj ustalone terminy i koszty ich realizacji8,

−

nie ustanawiano programów wojewódzkich w zakresie realizacji dróg czy innych elementów
infrastruktury, a szereg inwestycji w tym zakresie realizowano w trybie tzw. specustaw, jako
prostszego i szybszego instrumentu realizacji inwestycji,

−

programy wojewódzkie ustanowione przez sejmik województwa i zawierające zadania w zakresie
realizacji celów publicznych o znaczeniu wojewódzkim nie posiadały zagwarantowanych środków
na realizację, wypłatę ewentualnych odszkodowań, wykaz inwestycji miał charakter indykatywny
(np. Program udrażniania rzek województwa pomorskiego),

−

z uwagi na koszty sporządzenia planów miejscowych znaczna część gmin rezygnowała z takiej
możliwości prowadzenia polityki przestrzennej na rzecz decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu lokalnym lub stosowania rozwiązań specjalnych przede wszystkim w
zakresie dróg publicznych.

Ze swej natury „specustawy” jako rozwiązania odbiegające od standardu jakim są ustawy
zwykłe, powinny być instrumentem stosowanym przez ustawodawcę z umiarem i w wyjątkowych,
szczególnie uzasadnionych sytuacjach. Tymczasem polski ustawodawca zdecydował się normować
określone dziedziny, które są już normowane w ustawach zwykłych, za pomocą „specustaw”, czego
dowodem jest kolejna tzw. specustawa powodziowa. Skutkuje to tym, że „specustawy” wypierają
ustawy zwykłe i jednocześnie dublują cele ustawodawcy. Powielenie tych rozwiązań polega na tym,
że cel, który można byłoby osiągnąć stosując ustawy zwykłe osiąga się przez „specustawę” w sposób
prostszy i szybszy.
Skutkiem funkcjonowania w polskim systemie prawnym „specustaw”:
−

nieprzewidywalna dla ludności sytuacja planistyczna, gdyż każdy obszar pozbawiony
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może stać się obszarem, na którym

6

Opinia prawna Helsińskiej Fundacji praw Człowieka na temat projektu tzw. specustawy powodziowej, przygotowało przez Dawida
Sześciło, Michała Chylaka pod kierunkiem Adama Bodnara.
7
Tadeusz Markowski, Zbigniew Strzelecki, 10 lat gospodarki przestrzennej samorządów województw. Problemy i wyzwania, 2009, Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej
8
Feliks Pankau, j.w.
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wszczyna się proces inwestycyjny celu publicznego regulowany „specustawami”, w których z
reguły wprowadzono zapis o wyłączeniu w sprawach lokalizacji inwestycji stosowania zasad
ustalonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
−

chaos przestrzenny, w tym fragmentacja całościowych struktur np. w wyniku budowy drogi o
wyższych parametrach i ograniczonej możliwości obsługi wynikającej z ograniczonej dostępności.

2. Stan planowania przestrzennego na poziomie lokalnym9
2.1. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
Analiza zmian i aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego w gminach województwa pomorskiego wykazała, że 31.12.2008 roku w 85 gminach
obowiązywały studia uchwalone przed wejściem w życie Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717). Gminy te wyróżniono na rysunku
IV.10 kolorem czerwonym. Niektóre z nich podjęły uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
studium na części lub całości obszaru gminy, jednakże do dnia 31.12.2008 r. zmiany te nie zostały
uchwalone (Rys.IV.10a.). Pewien postęp zanotowano w roku 2009. Na koniec tego roku liczba gmin,
które posiadały Studium uchwalone przed wejściem w życie obowiązujących przepisów o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym zmalała do 75. Stan aktualny na 31.12.2009 podano na
(Rys.IV.10b.).
Artykuł 32 Ustawy z dnia 27.03.2003 r. nakłada na gminy obowiązek oceny aktualności
Studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przynajmniej raz w czasie kadencji
rady gminy i podjęcia uchwały w sprawie ich aktualności. W przypadku uznania ich za nieaktualne, w
całości lub części, gmina podejmuje działania w kierunku ich zmiany w takim trybie, w jakim są one
uchwalane (art.27).
W Tabeli 29 przedstawiono liczbę uchwał podjętych w latach 2005 - 2009 dotyczących
aktualności dokumentów polityki przestrzennej. W ostatnim roku kadencji 2002-2006 zaledwie 22
gminy przyjęło uchwałę o aktualności studium i mpzp - wywiązując się z ustawowego obowiązku. W
okresie trwania obecnej kadencji (tj. od XI.2006 r. do XII.2009 r.) takie uchwały podjęło 10 gmin.
Tabela 29. Liczba uchwał podjętych przez rady gmin województwa pomorskiego dotyczących aktualności studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w latach 2005 – 2008, 2009.
2005

2006

2007

2008

2009

1

21

5

4

1

Źródło: BIP. www.wrotapomorza.pl

Mimo braku uchwały o aktualności studium, znaczna część gmin uchwaliła jednak zmiany
Studium. Do 31 grudnia 2008 dokonano 18 zmian na całym obszarze i 69 zmiany na części obszaru
gminy, zaś w roku 2009 odpowiedni 10 i 13. Zmiany na części obszaru były w wielu gminach
uchwalane wielokrotnie w związku ze sporządzanymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego (często o powierzchni poniżej 1 ha).

9
Źródłem danych do przeprowadzonych analiz jest baza danych dostępna na stronie BIP www.wrotapomorza.pl. Dane za rok 2009
wyróżniono w tekście analizy szarym cieniowaniem.
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Tabela 30. Liczba zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonych
w latach 2005 – 2008, 2009 przez rady gminy województwa pomorskiego
wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

Na całym obszarze gminy

10

2

3

3

10

Na części obszaru gminy

25

16

14

14

13

Źródło: BIP. www.wrotapomorza.pl

W Tabeli 31 zestawiono liczbę podjętych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
obowiązującego Studium dla obszaru całej gminy do końca roku 2008 (47) i w roku 2009 (12). Jak
widać, podejmowane uchwały nie są na ogół poprzedzane uchwałami o ocenie aktualności
dokumentów polityki planistycznej gminy.
Tabela 31. Liczba uchwał o przystąpieniu do sporządzenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego na obszarze całej gminy podjętych w latach 2005 – 2009 w gminach województwa pomorskiego nie
zakończonych uchwaleniem zmiany.
2005

2006

2007

2008

2009

1

8

19

19

12

Źródło: BIP. www.wrotapomorza.pl

.
a)

b)
Rys.IV.10. Stan pokrycia studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin województwa
pomorskiego a) stan na 31 grudnia 2008, b) stan na 31 grudnia 2009.
Źródło: BIP. www.wrotapomorza.pl

2.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Informacje o obowiązujących w dniu 31.12.2009 r. miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego w gminach województwa pomorskiego uzyskano z bazy danych BIP
www.wrotapomorza.pl oraz z ankiet rozesłanych do miast i gmin województwa w lutym 2010 r.
Odpowiedzi udzieliły wszystkie gminy. Dane z ankiet obejmują rok 2009. Wyróżniono je w tekście
analizy szarym cieniowaniem.
Brak obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykazały
gminy: Czarne, Lichnowy, Mikołajki Pomorskie, Miłoradz, Ostaszewo, Skórcz – gmina wiejska,
Smętowo Graniczne.
Na podstawie informacji uzyskanych w ankietach określono powierzchnię bezwzględną
obszarów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych
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gminach oraz procentowe pokrycie planami powierzchni gminy. Dane te przedstawiono w tabeli nr
32 ogółem do 2005 r. oraz w latach następnych, tj.: 2005 – 2009 w rozbiciu na poszczególne lata.
(Rys.IV.11.)
Poniżej przedstawiono dynamikę przyrostu powierzchni objętej miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego w województwie pomorskim w latach 2005 - 2009.
3

14

2,5

12
10

2

8
1,5
6
1

4

0,5

2

0
2005
2006
przyrost powi erzchni objętej mpzp

2007

0
2008
2009
% powierzchni woj ewództwa obj ęty mpzp

Wykres IV.51. Procentowy przyrost powierzchni województwa objętej miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego w latach 2005-2009.

Rys.IV.11. Stan pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gmin województwa pomorskiego
(stan na 31 grudnia 2008).
Źródło: BIP. www.wrotapomorza.pl
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Tabela 32.Stan pokrycia gmin województwa pomorskiego miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Powierzchnia objęta mpzp [ha]

mpzp na 31.12.2008 r [ha]

% pokrycia
planami
powierzchni
gminy (2008)

1

Bobowo

8,56

4,04

1,20

0

0

0

13,80

w tym pod
parki
wiatrowe
0

2

Borzytuchom

6,27

0

0

0

0

0

6,27

0

0,06

3

Brusy

217,41

24,08

0

0

0

1,22

241,49

0

0,60

4

Bytów

1201,24

0

0

0

0

0

1201,24

0

6,10

5

Cedry Wielkie

12343,00

0

0

0

0

0

12343,00

0

100,00

6

Cewice

376,02

0

8,40

0

0

0

384,42

0

2,05

7

Chmielno

58,83

0

174,28

252,88

32,12

4,55

518,11

0

6,59

Lp.

Nazwa gminy
do 2005

2005

2006

2007

2008

2009

Ogółem

0,27

8

Choczewo

685,10

8,20

40,30

65,50

1214,10

741,10

2013,20

1427,00

10,99

9

Chojnice gm.

534,25

42,80

9,29

87,20

70,30

17,04

734,84

0

1,62

10

Chojnice m.

210,13

8,31

1,00

41,57

0

0

261,01

0

12,40

11

Czarna Dąbrówka

0

2558,49

19078,31

5754,63

0

0

27391,43

0

100,00

12

Czarna Woda

1774,64

0

0

0

0

12,71

1774,64

0

64,00

13

Czarne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Czersk

179,94

0,20

9,17

2,74

109,71

46,34

301,76

0

0,79

15

Człuchów gm.

260,18

2,70

54,92

0

15,38

0

333,18

0

0,92

16

Człuchów m.

154,60

0,70

88,40

76,10

52,40

0

372,20

0

29,12

17

Damnica

488,13

1,79

0

0

0

0

489,92

486,26

2,92

18

Debrzno

911,53

0

0

0

0

0

911,53

0

4,07

19

Dębnica Kaszub.

0

25,56

0

0

2,49

0

28,05

0

0,09

20

Dziemiany

25,60

0

0

0

0

0

25,60

0

0,20

21

Dzierzgoń

0

0

0

0

0

16,33

0

0

0,00

22

Gardeja

512,66

4,70

1,96

8,32

41,32

0

568,96

0

2,95

23

Gdańsk

10013,05

1030,39

1662,08

1506,64

628,44

1268,08

14840,60

0

56,71

24

Gdynia

399,42

648,06

12,02

633,45

175,13

162,95

1868,08

0

13,82

25

Główczyce

2625,86

0

0

593,00

0

0

3218,86

1670,21

10
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Powierzchnia objęta mpzp [ha]

mpzp na 31.12.2008 r [ha]

% pokrycia
planami
powierzchni
gminy (2008)

26

Gniew

238,83

3,92

0

27,77

96,32

320,67

366,84

w tym pod
parki
wiatrowe
0

27

Gniewino

4804,40

925,46

523,40

1850,98

818,69

1032,02

8922,93

271,37

50,62

28

Hel m.

7,80

4,05

0

0

0

0

11,85

0

0,55

29

Jastarnia m.

66,20

0

0

0

0

0

66,20

0

8,49

30

Kaliska

15,76

0

5,73

0

0

0

21,49

0

0,19

Lp.

Nazwa gminy
do 2005

2005

2006

2007

2008

2009

Ogółem

1,89

31

Karsin

55,07

0

0

0

0

5,19

55,07

0

0,33

32

Kartuzy

215,78

0

134,79

14,01

186,15

175,30

550,73

0

2,67

33

Kępice

20,71

0

0

0

0

0

20,71

0

0,07

34

Kobylnica

1738,59

786,90

0

1651,99

770,33

13,32

4947,81

1968,50

20,29

35

Koczała

295,26

1375,65

0

516,92

74,62

0

2262,45

0

10,13

36

Kolbudy

303,19

304,30

282,00

1126,00

76,20

127,62

2091,69

0

25,30

37

Kołczygłowy

1,54

0

0

0

0

0

1,54

0

0,01

38

Konarzyny

13,07

0

0

0

0

45,77

13,07

0

0,12

39

Kosakowo

743,99

70,59

183,06

947,54

174,15

21,01

2119,33

0

42,27

40

Kościerzyna gm.

498,19

1982,89

8836,27

15598,34

2107,69

0

29023,38

0

93,66

41

Kościerzyna m.

74,34

169,55

0

66,97

6,86

140,42

317,72

0

20,03

42

Krokowa

326,55

258,92

61,54

0

91,00

0

738,01

0

3,50

43

Krynica Morska

34,39

0

44,78

0

0

291,28

79,17

0

0,68

44

Kwidzyn gm.

4,43

10,12

84,64

36,19

192,24

598,00

327,62

0

1,58

45

Kwidzyn m.

73,16

5,20

39,09

78,10

15,90

32,30

211,45

0

9,82

46

Lębork m.

791,37

0

2,27

7,39

0

26,21

801,03

0

44,85

47

Lichnowy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Linia

121,02

184,28

37,91

1547,34

0

0

1890,55

0

15,78

49

Liniewo

40 ,22

0

0

1,75

389,69

0

431,66

389,69

3,92

50

Lipnica

681,00

0

0

0

0

0

681,00

0

2,21

51

Lipusz

25,30

7,09

8,96

0

2,15

0

43,50

0

0,40
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Powierzchnia objęta mpzp [ha]

mpzp na 31.12.2008 r [ha]

% pokrycia
planami
powierzchni
gminy (2008)

52

Lubichowo

41,05

2,10

4,97

58,05

0,12

2,04

106,29

w tym pod
parki
wiatrowe
0

53

Luzino

177,59

0

0

14,84

28,73

3,02

221,16

0

1,98

54

Łeba

59,83

1,54

0

0

0

0

61,37

0

4,14

55

Łęczyce

211,33

9,45

0

1833,02

1,60

0

2055,40

145,16

8,83

56

Malbork gm.

50

53,00

0

0

2,00

0

105,00

0

1,04

57

Malbork m.

304,65

0

183,25

0

21,25

0

509,15

0

29,67

58

Miastko

144,41

0

1,56

0

273,36

0

419,33

14,44

0,90

59

Mikołajki Pom.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Miłoradz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Morzeszczyn

0

0

0

297,73

0

0

297,73

0

3,26

62

Nowa Karczma

23,82

0

0

10,38

6,96

1096,90

41,16

0

0,36

63

Nowa Wieś Lębor.

98,61

39,19

0

356,28

0

0

494,08

0

1,83

64

Nowy Dwór Gd.

21320,00

0

0

0

0

0

21320,00

0

100,00

65

Nowy Staw

0

0

12,20

0

0

0

12,20

0

0,11

66

Osieczna

2,64

0

0

0

2,43

0

5,07

0

0,04

67

Osiek

25,35

0

0

0

0

0

25,35

0

0,16

68

Ostaszewo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Parchowo

73,10

0

2,10

0

0

5,00

75,20

0

0,57

70

Pelplin

9,95

0

0

53,27

1940

3,34

2003,22

1940

14,21

71

Potęgowo

224,45

0

2,29

0

505,00

1658,94

731,74

630,00

3,20

72

Prabuty

2044,50

4,60

0

0

1,90

0

2051,00

0

10,40

73

Pruszcz Gd. gm.

24,76

12459,00

0

0

0

0

12483,76

0

86,81

74

Pruszcz Gd. m.

870,82

0

46,50

36,28

131,15

0

1084,75

0

65,86

75

Przechlewo

18,63

0

1,18

0

292,63

2,21

312,44

292,63

1,28

76

Przodkowo

162,00

0

209,80

0

0

0

371,80

0

4,36

77

Przywidz

0

40,53

0

573,42

229,46

0

843,41

0

6,52

Lp.

Nazwa gminy
do 2005

2005

2006

2007

2008

2009

Ogółem

0,66
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Powierzchnia objęta mpzp [ha]

mpzp na 31.12.2008 r [ha]

% pokrycia
planami
powierzchni
gminy (2008)

78

Pszczółki

144,90

16,41

0

348,68

0

10,20

509,99

w tym pod
parki
wiatrowe
0

79

Puck gm.

1189,01

35,31

22,01

216,84

17,00

140

1480,17

740,72

6,10

80

Puck m.

150

328,00

0

0

1,00

0

479,00

0

100,00

81

Reda m.

443,42

49,00

21,28

218,89

10,74

0

743,33

0

25,14

82

Rumia m.

369,51

201,00

83,82

3,27

13,06

5,68

670,66

0

22,29

Lp.

Nazwa gminy
do 2005

2005

2006

2007

2008

2009

Ogółem

10,18

83

Ryjewo

0

0

1,37

0

0

0

1,37

0

0,01

84

Rzeczenica

920,87

0

0

0

216,89

0

1137,76

0

4,14

85

Sadlinki

3,21

0

0

0

1,43

0

4,64

0

0,04

86

Sierakowice

72,78

3,08

860

3,89

19,91

151,00

959,66

0

5,27

87

Skarszewy

273,55

18,44

14,30

10,94

44,85

3,13

362,08

0

2,14

88

Skórcz gm.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

Skórcz m.

1,70

0

0

8,79

0

0

10,49

0

2,89

90

Słupsk gm.

252,10

153,86

0

0

1214,00

86,79

1619,96

244,78

6,19

91

Słupsk m.

535,79

619,69

197,93

291,37

219,22

219,70

1864,00

0

43,20

92

Smętowo Gran.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

Smołdzino

49,20

0

0

0

0

0

49,20

0

0,19

94

Somonino

55,40

1,52

0

565,10

0

0

622,02

0

5,55

95

Sopot

282,13

114,05

127,89

24,61

46,57

12,98

595,25

0

34,45

96

Stara Kiszewa

90,41

0

0

0

0

0

90,41

0

0,42

97

Stare Pole

452,85

0

0

0

36,13

0

488,98

0

6,15

98

Starogard Gd. gm.

225,01

0

82,81

83,75

91,44

369,40

483,01

0

2,46

99

Starogard Gd m.

173,85

5,00

3,00

150,09

5,08

0

337,02

0

13,33

100

Stary Dzierzgoń

780,00

0

0

0

0

0

780,00

0

4,20

101

Stary Targ

0

0

707,17

443,15

0

0

1150,32

0

8,14

102

Stegna

175,93

100

0

119,19

0

127,19

395,12

0

2,32

103

Stężyca

0

0

0

1384,15

393,73

2666,60

1777.88

0

11,08
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Powierzchnia objęta mpzp [ha]

mpzp na 31.12.2008 r [ha]

% pokrycia
planami
powierzchni
gminy (2008)

104

Studzienice

51,08

0

0

0

0

0

51,08

w tym pod
parki
wiatrowe
0

105

Subkowy

1513,55

0

0

0

9,25

0

1522,80

0

19,57

106

Suchy Dąb

8429,90

0

0

0

0

0

8429,90

0

100,00

107

Sulęczyno

603,67

0

0

0

11,82

0

615,49

0

4,68

108

Szemud

249,40

0

0

3976,00

2

0,50

4227,40

0

23,90

Lp.

Nazwa gminy
do 2005

2005

2006

2007

2008

2009

Ogółem

0,29

109

Sztum

0

0

0

203,08

571,00

0

774,08

0

4,28

110

Sztutowo

2302,10

0

92,00

1399,00

0

0

3793,10

0

34,01

111

Tczew gm.

359,06

318,61

188,83

16,28

3,77

13,33

885,55

0

5,20

112

Tczew m.

0

2226,00

0

0

0

0

2226,00

0

100,00

113

Trąbki Wielkie

116,22

538,41

173,21

0

0

1,48

827,84

0

5,09

114

Trzebielino

37,55

55,00

0

0

0

0

92,55

0

0,41

115

Tuchomie

0,30

0

0

0

0

3,09

0,30

0

0,00

116

Ustka gm,

497,88

0

4,91

2287,59

20,08

0,58

2810,46

2250,63

12,92

117

Ustka m,

161,04

119,72

1,59

140,98

0

3,17

423,33

0

41,54

118

Wejherowo gm.

162,93

8,50

553,28

190,65

481,06

194,04

1396,42

0

7,19

119

Wejherowo m.

2553,00

0

0

0

0

0

2553,00

0

100

120

Wicko

970,01

1650

239,00

0

42,70

38,60

2901,71

1762,00

13,48

121

Władysławo

73,83

11,88

61,19

694,65

406,87

842,51

1248,42

0

31,83

122

Zblewo

78,04

0

0

10,37

34,51

88,29

122,92

0

0,89

123

Żukowo

977,99

0,29

1041,47

303,09

298,00

187,06

2620,84

0

15,98

Razem

95 843,24

29 632,12

36 326,68

48 820,99

14 992,08

13 036,20

238 651,31

14 233,39

12,32

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet do Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. WBPP w Słupsku.
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Od kilku lat obserwowane jest zjawisko intensyfikacji sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Związane jest to z aktywnością inwestorów pragnących
lokalizować w gminach parki elektrowni wiatrowych. Z punktu widzenia racjonalnej gospodarki
przestrzenią jest to swoista patologia – o lokalizacji elektrowni wiatrowych decyduje nie tylko
przeznaczenie w planie terenów, lecz także możliwość ich przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
czy wreszcie posiadanie przez przedsiębiorcę kapitału. Tymczasem większość przedsiębiorców,
finansujących sporządzanie jednofunkcyjnych planów miejscowych to tzw. deweloperzy, którzy w
pierwszym rzędzie zapewniają sobie tereny, dopiero potem zaś zabiegają o możliwości przyłączenia i
konkretny kapitał. W ten sposób w interesie prywatnym blokowana jest znaczna część przestrzeni –
istotnym bowiem elementem powstających planów jest ustanawianie zakazu wszelkiej innej
zabudowy.
W Tabeli 33 przedstawiono gminy, w których uchwalono mpzp dotyczące lokalizacji parków
wiatrowych oraz odsetek powierzchni tych planów w całkowitej powierzchni mpzp w gminach.
Tabela 33.Powierzchnia mpzp dotyczących lokalizacji parków wiatrowych w gminach województwa pomorskiego
(stan na 31 grudnia 2008).

Lp

Nazwa gminy

1427,00

% powierzchni
parków
wiatrowych w
mpzp
70,88

489,92

486,26

99,25

3 218,86

1670,21

51,88

Powierzchnia objęta
mpzp ogółem
2 013,20

Powierzchnia parków
wiatrowych w mpzp

1.

Choczewo

2.

Damnica

3.

Główczyce

4.

Gniewino

8 922,93

271,37

3,04

5.

Kobylnica

4 947,81

1968,50

39,67

6.

Liniewo

431,66

389,69

90,27

7.

Lęczyce

2 055,40

145,16

7,06

8.

Miastko

9.

Pelplin

10.
11.
12.

419,33

14,44

3,44

2 003,22

1940,00

96,84

Potęgowo

731,74

630,00

86,09

Przechlewo

312,44

292,63

93,97

Puck

1 480,17

740,72

50,04

13.

Słupsk

1 619,96

244,78

15,11

14.

Ustka

2 810,46

2250,63

80,08

15.

Wicko

Ogółem

2 901,71

1762,00

60,72

34 358,81

14233,39

41,42

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet do Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego. WBPP w Słupsku

W stosunku do całej powierzchni województwa, pokrytej miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego, plany dla energetyki wiatrowej stanowią blisko 10%. Dla 4 gmin
tereny, dla których sporządzono mpzp dla parków wiatrowych, to ponad 90% powierzchni objętej
planami w ogóle. Dla kolejnych 6 – ponad połowa. Mimo, iż sporządzane w interesie prywatnym,
maja plany te również i dobre strony: tereny, dla których sporządzono plany na cele budowy
energetyki wiatrowej to praktycznie tereny rolne, których przeznaczenie nie ulegnie zmianie. W ten
sposób planowanie miejscowe pod wiatraki spełnia istotna rolę w procesie ochrony gruntów rolnych
i leśnych, mało tego – ogranicza rozpełzanie się zabudowy (Rys.IV.12.).
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Rys.IV.12. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone dla lokalizacji energetyki wiatrowej
(stan na 31 grudnia 2008).
Źródło: BIP. www.wrotapomorza.pl

2.3. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawane przy braku
planu miejscowego
Wobec wciąż niewielkiej powierzchni pokrytej miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego, najpowszechniejszym instrumentem planowania przestrzennego stała się decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W założeniu znaczenie jej miało być marginalne,
umożliwiając drobne uzupełnienia zabudowy na obszarach zainwestowanych bez potrzeby
uruchamiania długotrwałej i kosztownej procedury planistycznej. W praktyce jednak stała się
równorzędnym instrumentem planistycznym, który wskutek łatwości sporządzania i prostej
procedury z małą ilością uczestników, praktycznie wypiera sporządzanie planów miejscowych.
Tolerancja urzędników wobec niedoskonałości sporządzanych decyzji jest wysoka, odwrotnie do
surowości sądów powszechnych, które w nielicznych przypadkach, gdzie gmina odmówiła wydania
decyzji, nakazują przychylność dla obywatela i naginanie do granic możliwości i tak już elastycznych
przepisów. Elastyczność narzędzia pozwala na realizację na podstawie decyzji nie tylko drobnej
zabudowy, co było intencją przepisów, lecz także znacznie większych przedsięwzięć – np. w jednej z
gmin wydano decyzję o budowie farmy złożonej z 12 elektrowni wiatrowych. Niezależnie od wartości,
jakie tworzą w przestrzeni, analiza wydanych decyzji o warunkach zabudowy jest dobrym narzędziem
oceny faktycznego ruchu inwestycyjnego w województwie.
Istotną kwestią, o dużych reperkusjach w zakresie rejestrowania zmian i sterowania
zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym województwa jest możliwość wydawania decyzji o
warunkach zabudowy bez konieczności zapewnienia zgodności z polityką przestrzenną gminy
określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz polityką
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przestrzenna województwa. Jednocześnie obowiązek wydania przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) decyzji, jeżeli są spełnione warunki określone w ustawie, powoduje, że często zmiany
niekorzystne z punktu widzenia polityki przestrzennej dokonywane bez lub z bardzo małą
możliwością przeciwdziałania nim.
Tabela 34. Decyzje o warunkach zabudowy wydane w latach 2005-2008 w gminach województwa pomorskiego.
Lp

Rodzaj dokumentu

2005

2006

2007

2008

1

Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

11 359

11 855

12 098

11 871

2

W tym: Decyzje wydane w
miastach

2 011

1 832

1 547

1 526

3

W tym: Decyzje wydane na
obszarach wiejskich

6 024

5 872

6 480

6 662

4

W tym: warunki dla zabudowy
mieszkaniowej

5 832

6 488

4 449

8 698

5

W tym: decyzje odmawiające
wydania warunków

406

402

310

492

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet do Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego. WBPP w Słupsku.

3. Informacja o wdrażaniu nowego Planu zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego
W okresie od wejścia w życie nowego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego do sierpnia 2010 roku, Zarząd Województwa Pomorskiego wydał łącznie 25
postanowień w sprawie uzgodnienia / odmowy uzgodnienia projektów studiów uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
Podstawą do udzielenia odmowy uzgodnienia stanowiły w szczególności:
−

brak uwzględnienia systemu ponadlokalnych tras rowerowych ustalonych w planie
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego,

−

brak wskazania obszarów, na których planowane są inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym wskazane w planie zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego, zawarte w programach: Program Małej Retencji, Program udrażniania rzek
województwa pomorskiego, program Rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego Pętla Żuławska, Plan Gospodarki Odpadami dla województwa pomorskiego 2010,

−

brak uwzględnienia elementów struktury powiązań ekologicznych województwa (płaty i
korytarze ekologiczne), stanowiących ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego, przebiegających przez teren danej gminy,

−

brak regulacji dotyczących ochrony krajobrazu, dla obszarów wskazanych do objęcia taką
ochroną, zgodnie z ustaleniami planu województwa (ochrona ekspozycji sylwety zespołu
zamkowego, ochrona ekspozycji sylwety zespołu staromiejskiego, zasady zachowania przedpola
ekspozycyjnego, itd.),

−

brak odpowiednich zapisów w zakresie gospodarki ściekowej, wynikających z ustaleń planu
województwa,

−

brak uwzględnienia ustaleń planu województwa w zakresie regionalnego korytarza
transportowego przebiegającego przez teren danej gminy,

−

brak uwzględnienia ustaleń planu województwa dotyczących rozwoju szlaków turystyki wodnej.
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Jednoczenie wielokrotnie Zarząd Województwa Pomorskiego w swoich postanowieniach
zwraca uwagę na liczne kwestię, które nie mogą być podstawą odmowy uzgodnienia studiów, jednak
wymagają korekty bądź rozpatrzenia. Uwagi dotyczą w szczególności:
−

w przypadku fragmentarycznej zmiany Studium - postulat sporządzenia zmiany dla całości gminy,
zgodnie z obowiązkiem aktualizacji dokumentów planistycznych gminy, szczególnie w przypadku
obowiązywania Studium uchwalonego przed zmianą uwarunkowań prawnych m. in. w związku z
uchwaleniem przez Sejm RP ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz uchwaleniem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego (uchwała Nr 1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26
października 2009 roku w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego),

−

sprzeczności zapisów projektu Studium z obowiązującymi przepisami prawa i dokumentami
planistycznymi oraz przywoływania nieaktualnych przepisów prawa i dokumentów
planistycznych,

−

braku uwzględnienia w projekcie Studium aktualnych uwarunkowań wynikających z planu
województwa,

−

braku odniesienia do obowiązujących programów województwa (np. Program Ochrony
Powietrza),

−

nieścisłości zapisów dotyczących numeracji i klas technicznych dróg, oraz proponowanych
rozwiązań komunikacyjnych (np. przebiegu planowanych obwodnic),

−

nieścisłości zapisów dotyczących infrastruktury technicznej np. brak aktualnych danych - element
infrastruktury wskazany w projekcie studium jako planowany, w rzeczywistości już istnieje i jest
eksploatowany, jednocześnie brak zapisów dotyczących planowanej infrastruktury (wskazanej w
planie województwa),

−

w zakresie infrastruktury ściekowej (np. brak uwzględnienia aglomeracji ściekowej wyznaczonej
na terenie danej gminy, brak sprecyzowania rozwiązań dla terenów nieobjętych zasięgiem
kanalizacji sanitarnej, …), w zakresie infrastruktury energetycznej (np. brak wskazania warunków
odbioru energii elektrycznej wytwarzanej przez projektowane w studium farmy wiatrowe, brak
odpowiednich zapisów dotyczących obniżenia zapotrzebowania na ciepło w województwie wykorzystanie OZE, termomodernizacja, …),

−

niespójności projektu Studium w warstwie tekstowej i rysunkowej,

−

formy graficznej (czytelny) i zakresu (ujednolicony) przedstawionego do uzgodnień projektu
Studium.

184

Część V
Ocena aktualnie obowiązujących strategii i programów wojewódzkich

1. Miejsce Planu zagospodarowania przestrzennego województwa w polityce
rozwoju regionalnego
Z punktu widzenia polityki rozwoju plan zagospodarowania przestrzennego województwa
jest elementem regionalnego planowania strategicznego. Diagnozując i definiując przestrzenne i
środowiskowe uwarunkowania rozwoju, określa podstawowe elementy obecnej i pożądanej
struktury przestrzennej województwa, ich wartość i wzajemne relacje.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (PZPWP) służy
konkretyzacji przestrzennej celów zapisanych w Strategii rozwoju województwa pomorskiego
(SRWP). W oparciu o te cele określa kierunki polityki przestrzennej, formułuje cele gospodarowania
przestrzenią województwa oraz zasady jej kształtowania.
Określając cele i kierunki polityki przestrzennej, PZPWP proponuje jednocześnie narzędzia ich
realizacji do zastosowania w branżowych i gałęziowych dokumentach programowych i operacyjnych
województwa.
W strukturze polityki rozwoju regionalnego PZPWP zajmuje więc miejsce szczególne:
jakkolwiek służebny wobec Strategii, posiada jednocześnie możliwość interpretacji znacznej części jej
postanowień. Ich realizacja następować będzie bowiem w konkretnej przestrzeni fizycznej, której
przymioty opisano w PZPWP. Stąd też przeważająca część programów rozwoju i operacyjnych winna
odnosić się do PZPWP, uwzględniając zapisane w nim uwarunkowania i proponując zadania i
harmonogramy zbieżne z celami głównymi polityki przestrzennej i kierunkami zagospodarowania
przestrzennego. Dotyczy to w jednakowym stopniu dokumentów zawierających przedsięwzięcia
materialne (infrastruktura komunikacji, energetyki, społeczna) jak i tych, które operują wskaźnikami i
parametrami pożądanymi do osiągnięcia w sferze gospodarczej i społecznej (zatrudnienie, dobrobyt).
Źródłem, z jakiego czerpią tak jedne jak i drugie są bowiem zasoby przestrzeni, w znacznej części
nieodnawialne bądź trudno odnawialne. Gra w przestrzeni nie jest bowiem grą o sumie zerowej:
prowadzona umiejętnie, na zasadach samofinansowania (rozwój zrównoważony) przyczynia się do
zapewnienia trwałego dobrostanu społeczeństwa. Rabunkowa eksploatacja przestrzeni może
chwilowo poprawić poziom życia, jednak degradując źródła wzrostu, prowadzi nieuchronnie do jego
załamania.
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2. Relacje strategii, planów i programów przyjętych przez organy samorządu
województwa pomorskiego z Planem zagospodarowania przestrzennego
województwa
W latach 2005 – 2008 organy województwa pomorskiego przyjęły 381 strategii, planów i
programów ustalających cele, kierunki, zasady i konkretne przedsięwzięcia podejmowane w różnych
sferach działalności samorządu województwa.
Szczególnymi związkami z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego charakteryzują się dwa dokumenty:

2.1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-20132
Stanowi wytyczne dla przedsięwzięć realizujących cele zapisane w SRWP. Jego zadaniem jest
przedstawienie narzędzi i procedur rozdziału środków strukturalnych pomiędzy podmioty publiczne i
komercyjne, wnioskujące o sfinansowanie przedsięwzięć podejmowanych w ramach innych strategii,
planów i programów rozwoju. RPO jako dysponent środków na przekształcanie struktur staje się
kluczowym narzędziem realizacji ustaleń PZPWP w latach 2017-2013.

2.2. Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010 z
uwzględnieniem perspektywy 2011-143
Stanowi „tło środowiskowe” dla wszystkich działań inwestycyjnych podejmowanych w
regionie. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, każde przedsięwzięcie zmieniające strukturę
przestrzeni w skali lokalnej czy regionalnej, musi zostać poprzedzone analizą i oceną potencjalnych
oddziaływań na środowisko. Analiza ta dokonuje się dwustopniowo – pierwszy raz powinna zostać
sporządzona na etapie wczesnego programowania rozwoju, a więc właśnie formułowania strategii,
planów i programów. Dotyczy to także PZPWP, którego cele i kierunki podporządkowane są zasadzie
rozwoju zrównoważonego.

2.3. Pozostałe dokumenty programowe zawierające odniesienia przestrzenne
Wśród pozostałych przyjętych dokumentów znajdują się takie, których przedmiotem jest
bezpośrednie przekształcanie przestrzeni fizycznej, a cele i kierunki są branżowym rozwinięciem
ustaleń Strategii rozwoju województwa pomorskiego i Planu zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego. Winny więc nie tylko zapewniać zgodność z PZPWP, lecz wprowadzać
nowe elementy, stanowiące jego rozwinięcie, uszczegółowienie, scenariusze realizacyjne oraz
harmonogramy i cezury czasowe. Do tej kategorii należą:
→ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Województwa Pomorskiego na lata 20052013 (2005),
→ Program rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego - Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-70 (2006),
→ Regionalna strategia energetyki ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych (RSE)
(2006),
→ Program opieki nad zabytkami województwa pomorskiego na lata 2007-2010 (2007),

1

Liczba nie obejmuje aktualizacji Strategii rozwoju województwa pomorskiego, Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego.
2
Przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 2 października 2007 roku uchwałą Nr 799/68/07 Zarządu Województwa
Pomorskiego w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
3
W dniu 24 września 2007 r. Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 191/XII/07 przyjął Program Ochrony Środowiska Województwa
Pomorskiego na lata 2007 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011 - 2014, którego część stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla
Województwa Pomorskiego 2010. Dokument jest aktualizacją Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2003 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 - 2010 oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego,
przyjętego przez Sejmik w 2003 roku Uchwałą Nr 153/XIII/03.
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→ 4 Programy ochrony powietrza dla stref: miasta Słupsk, pucko-wejherowskiej, kwidzyńskotczewskiej i kartusko-kościerskiej (wszystkie przyjęte 2009),
→ Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010 (2007, zmieniony 2010)
oraz Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla terenu Województwa
Pomorskiego (2008),
→ Program Małej Retencji województwa pomorskiego do roku 2015 (2004, zmieniony 2008),
→ Regionalna Strategia Rozwoju Transportu w Województwie Pomorskim na lata 2007-2020
(2008),
→ Wieloletni Program Inwestycyjny Województwa Pomorskiego na lata 2008 – 2013 (2008,
zmieniany 14 razy),
→ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa pomorskiego
(2008).

2.3.1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Województwa Pomorskiego na
lata 2005-2013
Został przyjęty przed uchwaleniem zmiany PZPWP, która sformułowała ustalenia w obecnej
formie. Stąd też analiza niniejsza musi uwzględniać obydwa dokumenty planu - obowiązujący w dniu
jej sporządzania, jak też w dniu przyjęcia ocenianego dokumentu.
Program zawiera obszerną (ponad połowa objętości całego dokumentu) diagnozę,
wykorzystującą studia nad preferencjami i ograniczeniami rozwojowymi obszarów wiejskich
województwa pomorskiego, sporządzone dla potrzeb PZPWP. Uwarunkowania przestrzenne w sposób
właściwy rozwijają tezy zawarte w PZPWP, w odniesieniu do obszarów wiejskich województwa. Analizy
społeczne i gospodarcze są wnikliwe, docierając do istoty wielu problemów. Jednak część stanowiąca
Programu przypomina raczej strategię. Część celów posiada bezpośrednie odniesienie przestrzenne,
jednak - sformułowane na „strategicznym” poziomie ogólności - powielają zapisy PZPWP. Priorytety
obejmują wszystkie obszary aktywności, traktując je jako jednakowo ważne. Program zawiera też
harmonogram działań, od którego można by oczekiwać przybliżenia miejsca, czasu i kolejności
przedsięwzięć. W odniesieniu do nielicznych tylko przedsięwzięć jest tak rzeczywiście (np. odbudowa
wałów wiślanych), jednak w większości przypadkach wymieniono tylko hasłowo rodzaje i grupy
przedsięwzięć, jakie mają być realizowane w kolejnych latach. Powiela się też pewne hasła, np. Program
dla Żuław, gdzie zamiast konkretnych przedsięwzięć zapisano: „Celem nadrzędnym Programu jest
równoważenie rozwoju Żuław, poprzez poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i wzrost jakości
życia mieszkańców” albo „wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez
inwestycje”.
Program to wbrew nazwie sektorowy dokument o charakterze strategicznym, który w
warstwie diagnostycznej i kierunkowej rozwija, ale też w części powiela zapisy PZPWP. Nie można
natomiast wskazać, w jaki sposób miałby przyczynić się do jego realizacji.

2.3.2. Program rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego - Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-70
Zawiera diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej obszaru objętego opracowaniem oraz
obszerne uwarunkowania fizycznogeograficzne. Warstwa diagnostyczna stanowi powtórzenie i
częściowo rozwinięcie (inwentaryzacja infrastruktury służącej żegludze śródlądowej i ocena jej stanu)
informacji zawartych w PZPWP 4. Ogółem część diagnostyczna zajmuje blisko 2/3 całego Programu.
W części strategicznej niemal 10 stron zajmuje dosłowne przytoczenie odpowiednich
fragmentów strategii rozwoju obu województw, co zapewnia zgodność Programu z tymi
4

Nowością są informacje dotyczące terenów województwa warmińsko-mazurskiego, Program obejmuje bowiem terytoria 2 województw.
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dokumentami. Sformułowane cele, kierunki i działania – wszystkie o charakterze bardzo ogólnym,
powielane we wszystkich dokumentach strategicznych, określono obszary wsparcia (np. rozwijania
turystyki, wędkarstwa, budowy tożsamości regionalnej) i oczekiwane efekty (wzrost szans na
zmniejszenie bezrobocia, stworzenie korzystnych warunków do rozwijania działalności gospodarczej).
Znalazła się tu też tabela finansowa, obrazująca nakłady niezbędne do poniesienia na realizację
całego programu, w rozbiciu na źródła przewidzianego finansowania (niestety, nie na poszczególne
cele, kierunki i priorytety).
W załączniku dokumentu wymieniono najważniejsze przedsięwzięcia przewidziane do
realizacji w ramach Programu (ich rozmieszczenie pokazano też na załączniku graficznym). Nie
można, niestety, przypisać tej tabeli rangi harmonogramu, nie zaproponowano bowiem nawet
orientacyjnego terminarza realizacji, ani choćby szacunku kosztów poszczególnych inwestycji.

2.3.3. Regionalna strategia
odnawialnych

energetyki

ze

szczególnym

uwzględnieniem

źródeł

We wstępie opisano jej miejsce w otoczeniu prawnym, oczekiwaną rolę oraz procedurę
tworzenia. Syntetycznie zasygnalizowano związki ze SRWP i PZPWP. Zwięzła diagnoza obejmuje opis i
ocenę funkcjonowania poszczególnych podsystemów, składających się na całość systemu
energetycznego województwa. W opisie zawarto także uwarunkowania przestrzenne. Szczególne
miejsce zajmują w rozdziale poświęconym energetyce odnawialnej. Jego treść jest zgodna z częścią
diagnostyczną PZPWP, podobny jest też stopień szczegółowości, nie występuje natomiast powielanie
uwarunkowań. Spojrzenie branżowe jest czytelne i dobrze udokumentowane.
Część strategiczną rozpoczyna wizja rozwoju gospodarki energetycznej województwa,
uzupełniona schematem blokowym, ilustrującym zróżnicowane źródła planowanego pozyskiwania
energii w regionie – w znacznej części ze źródeł odnawialnych. Zaproponowana wizja, jak również
ilustrujący jej realizację model są bardzo interesujące z uwagi na dobrze ujęty kontekst branżowy,
precyzujący ogólne ustalenia PZPWP w zakresie energetyki i otoczenie organizacyjne, w jakim
ustalenia te będą realizowane. Słusznie zrezygnowano w dokumencie z formułowania regionalnych
priorytetów rozwoju energetyki, uznając ich pełną zgodność z przytoczonymi zapisami Polityki
Energetycznej Państwa. Formułując główny cel rozwoju gospodarki energetycznej w województwie,
podkreślono potrzebę ograniczania energochłonności gospodarki oraz wzrost energii pozyskiwanej ze
źródeł odnawialnych. Kierunki działań w zakresie oszczędności zużywanej energii zawierają wartości i
współczynniki do osiągnięcia w ustalonych (odległych) terminach. W kierunkach dotyczących
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i podwyższenia sprawności systemu, szczegółowo
wymieniono wykorzystywane i planowane do wykorzystania urządzenia do wytwarzania energii, a
także ustalono zasady ich optymalnego współdziałania. Nie poprzestając na ustaleniu wskaźników
osiągania poszczególnych celów, Strategia dokonuje też ich zróżnicowania w podregionach
województwa, opierając się na ich specyfice.
Strategia wychodzi też poza spojrzenie branżowe i wskazuje konsekwencje planowanych
działań dla środowiska – w tym poprawę stanu powietrza. Zwrócono uwagę na potrzebę
różnicowania działań w zależności od charakteru przestrzeni, w jakiej będą podejmowane (duże i
mniejsze miasta, tereny wiejskie), wskazano rozwiązania odniesione do lokalnych uwarunkowań. W
dokumencie przeanalizowano również oddziaływania, powstające podczas osiągania celów strategii,
na inne elementy przestrzeni fizycznej i gospodarczej regionu (infrastrukturę komunikacyjną, finanse,
relacje społeczno – gospodarcze). Strategia stanowi bardzo dobry przykład dokumentu sektorowego,
który - łącząc profesjonalizm branżowy ze znajomością uwarunkowań przestrzennych – może w
wysokim stopniu przyczynić się do realizacji celów głównych PZPWP.
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2.3.4. Programu opieki nad zabytkami województwa pomorskiego na lata 2007-2010
Z uwagi na ostatni rok obowiązywania Programu jego wpływ na realizację celów głównych
polityki przestrzennej województwa można oprzeć nie tylko na analizie treści samego dokumentu,
lecz także konkretnych działaniach realizowanych na jego podstawie.
Opracowanie, uchwalanie i aktualizowanie Programu wymagane jest przepisami prawa.
Analizowany Program stanowi obszerne kompendium wiedzy o prawnych, międzynarodowych i
krajowych uwarunkowaniach ochrony zabytków. W tej części – a stanowi ona trzecią część objętości
– regionalny charakter dokumentu nie ujawnia się. Pojawia się dopiero w opisie zasobu objętego
opieką – sporządzonym w ujęciu wyłącznie prawnym (sposób i uwarunkowania tworzenia zasobu)
tabelarycznym i statystycznym. Uwarunkowania indywidualne są najczęściej wynikiem przytoczenia
(na 6-ciu stronach) zapisów PZPWP. Zgodność dokumentów została więc zapewniona.
Ogółem część diagnostyczna zajmuje 80% objętości Programu. W następującej po niej części
strategicznej sformułowano cel strategiczny i priorytety oraz zasady realizacji i monitorowania. Zapisy
te w żaden sposób nie rozszerzają tematyki ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego ujętej w
PZPWP. Dokument nie stanowi branżowego rozwinięcia PZPWP i w znacznym stopniu nie będąc
kreatywnym programem realizacyjnym stanowi kompilację istniejącej wiedzy. Jako taki, tylko w
ograniczonym stopniu przyczynia się do realizacji celów polityki przestrzennej zapisanych w PZPWP.
Prowadzone w ramach Programu remonty, konserwacje i restauracje substancji zabytkowej,
spowalniają postępującą degradację, a nawet – poprzez spektakularne przykłady – stwarzają
wrażenie, że sytuacja się poprawia. Niestety opieka nad zabytkami wymaga dużo większych środków,
a w związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi wymaga konsekwentnego skupienia na
pewnych priorytetach, przede wszystkim charakterystycznych dla województwa i jego tożsamości.

2.3.5. Programy ochrony powietrza dla stref: miasta Słupsk, pucko-wejherowskiej,
kwidzyńsko-tczewskiej i kartusko-kościerskiej
Ważną zaletą ww. programów jest wymienienie konkretnych działań, terminów ich realizacji,
instytucji jednoznacznie odpowiedzialnych za wykonywanie zadań, okresową ocenę i raportowanie.
Część diagnostyczna słusznie trafiła do załącznika i nie dominuje – jak w przypadku większości
analizowanych dokumentów – nad ustaleniami realizacyjnymi. W ten sposób analizowane
dokumenty zyskały przymiot programów, nie zaś studiów czy strategii. Niedostatkiem programów
jest natomiast nieprecyzyjne określenie w tabeli działań instytucji odpowiedzialnych za ich wykonanie
(dla większego zmotywowania należałoby wymieniać konkretne gminy i powiaty) a także brak
wskazania podmiotu egzekwującego nałożone obowiązki (np. uwzględnienia stosownych zapisów w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego).
Oceniając skuteczność proponowanych działań, zastanawia ich wysoki stopień ogólności oraz,
że w bardzo niewielkim stopniu wynikają z diagnozy, która wskazuje konkretne oddziaływania
umiejscowione terytorialnie. Zamiast nakazywać umieszczanie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego zapisów (z praktyki planistycznej wiadomo, że deklaratywnych i o
ograniczonych możliwościach egzekwowania) lepiej byłoby wskazać na potrzebę sporządzenia
rygorystycznych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla konkretnych rejonów,
gdzie funkcjonują źródła emisji powodujące przekroczenia standardów5.
Reasumując: niewątpliwie przyjmowanie i realizacja programów ochrony powietrza jest
drogą sprzyjającą osiąganiu celów PZPWP w zakresie dostosowywania poziomu życia mieszkańców

5

Przykładowo: w mieście Słupsku jest to ściśle określony obszar XIX wiecznego centrum oraz dwa kwartały ulic. Zamiast zalecać
„promowanie i uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej sieci cieplnej” lepiej byłoby kwartały
historycznej zabudowy do tej sieci podłączyć.
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do średniej europejskiej (standardy środowiskowe, zdrowotność). Jednak schematyczne i rutynowe
podchodzenie do konstrukcji tych programów, generalizowanie i upraszczanie zaleceń, w oderwaniu
od analiz przestrzennych i środowiskowych, obniża zakładaną skuteczność.

2.3.6. Plany Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego oraz Program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla terenu Województwa
Pomorskiego
Zadaniem obydwu dokumentów jest przygotowanie konkretnych rozwiązań dla ograniczenia
szkodliwego wpływu na środowisko powstającej masy odpadów. Problem odpadów ma daleko idące
konsekwencje dla zagospodarowania przestrzennego. Po pierwsze – w miarę wzrostu masy
wytwarzanych odpadów, nasila się zjawisko ich porzucania w środowisku - szczególnie lasów,
zadrzewień i wód. Obniża to atrakcyjność przestrzeni oraz sprzyja narastaniu zagrożeń dla zasobów
przyrody ożywionej. Po drugie – obecnie funkcjonujący i częściowo tylko przekształcany system
unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie, charakteryzuje się ogromnym marnotrawstwem
przestrzeni (nie tylko składowiska, ale także otaczające je strefy o obniżonej przydatności użytkowej).
Po trzecie wreszcie – rosnąca ilość wytwarzanych odpadów i jednocześnie koncentracja ich
unieszkodliwiania w zakładach zagospodarowania odpadów, powoduje narastanie pracy
przewozowej środków transportu, a więc wzrost emisji do powietrza zanieczyszczeń od środków
transportu – hałasu, gazów i pyłów.
Sposób przygotowywania planów gospodarki odpadami zdeterminował ustawodawca,
narzucając dokumentom kształt analityczno-statystyczny, gdzie dominują zestawienia i podziały
odpadów na grupy, podgrupy i rodzaje oraz prognozy ilości wytarzanych odpadów w poszczególnych
kategoriach. Miejsca na kreatywne i innowacyjne rozwiązania pozostaje niewiele. Połowę objętości
dokumentu zajmuje diagnoza, na którą składa się część ogólna i specjalistyczna. Zwięzła część ogólna
powtarza ustalenia diagnozy do PZPWP (geograficzne, fizjograficzne i demograficzne), czyniąc
jednocześnie zadość wymogowi zgodności z tym dokumentem. Na diagnozę specjalistyczną składają
się definicje poszczególnych rodzajów odpadów (np. skąd biorą się zużyte opony) oraz tabele
obrazujące geograficzny rozkład ich wytwarzania. Opisano funkcjonujący system gospodarki
odpadami, nie podejmując próby przyczyn niskiej skuteczności jego funkcjonowania.
Na część strategiczną Planu gospodarki odpadami składają się cele, planowane poziomy
odzysku i recyklingu w podziale na poszczególne grupy odpadów oraz działania, zmierzające do
poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami. Przeważają zapisy bardzo ogólne (np. zwiększenie
poziomu odzysku zużytych opon). Wskazano też na potrzebę „wypracowania i monitorowania
rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów”, co mogłoby sugerować, że
wiarygodność większości zestawień tabelarycznych pomieszczonych w dokumencie jest ograniczona.
Plan gospodarki odpadami zawiera także harmonogram konkretnych działań w zakresie wdrożenia i
rozwoju planowej gospodarki odpadami oraz tabele prognoz kosztowych. Ważną część dokumentu
stanowi opis systemów monitoringu i oceny wdrażania. Służyć temu ma niezwykle szeroko
rozbudowana sprawozdawczość funkcjonująca w układzie hierarchicznym. Ustalono bogaty zestaw
wskaźników do osiągnięcia.
Przyjęta w 2009 r. zmiana PZPWP, formułując ustalenia w zakresie gospodarki odpadami, w
znacznym stopniu opierała się na Planie gospodarki odpadami, stanowiącym branżowe
uszczegółowienie problematyki. Stąd cele i działania w obydwu dokumentach, a także rozmieszczenie
terytorialne planowanych instalacji charakteryzuje pełna zgodność. Wydaje się, niestety, że tempo
powstawania Planu gospodarki odpadami (4 miesiące) a także centralny gorset, nie pozwoliły na
pogłębioną dyskusję nad przyjętymi rozwiązaniami, które w większym stopniu odzwierciedlają
oczekiwania centralne, niż uwarunkowania i faktyczne potrzeby regionalne, a szczególnie lokalne.
Plan gospodarki odpadami naszpikowany analizami i tabelami statystycznymi, faktycznie uchylił się
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przed podjęciem ważnych ustaleń, tak w zakresie zapewnienia skuteczności systemów zbiórki, jak też
unieszkodliwiania. Przyjmując ekstensywny model zagospodarowania odpadów przez składowanie,
pozostawił nierozstrzygniętą kwestię lokalizacji (i ilości) zakładów termicznego przekształcania, a
także obligatoryjnego tworzenia punktów przeładunkowych.
Rozwinięciem Planu gospodarki odpadami, a jednocześnie regionalną emanacją Krajowego
programu usuwania azbestu jest Program usuwania azbestu dla terenu województwa pomorskiego.
Znaczącym wkładem Programu w kształtowanie przestrzeni województwa są konkretne propozycje
lokalizacji składowisk wycofywanych z użytkowania wyrobów azbestowych. Dokument ustala także
harmonogram zadań oraz prognozuje koszty ich wykonania. Blisko połowę objętości zajmują wzory
formularzy i procedur stosowanych w trakcie realizowania zadań.
Program usuwania azbestu rozwiązuje ograniczony branżowo, lecz posiadający szeroki zasięg,
problem w zagospodarowaniu przestrzennym województwa. Jego konkretność daje dobre podstawy
do perspektywicznego rozwiązania, a przez to pozytywnie oddziaływa na osiąganie celów PZPWP w
sferze podnoszenia konkurencyjności przestrzeni i poziomu życia mieszkańców.

2.3.7. Program Małej Retencji województwa pomorskiego do roku 2015
Jak wskazuje PZPWP, możliwości wytwarzania energii elektrycznej, przy wykorzystaniu
spadku wód, są w skali regionalnej praktycznie wykorzystane. Istniejące jeszcze rezerwy zostały
maksymalnie ograniczone przez wprowadzenie sieci NATURA 2000. Jednak retencja to nie tylko
wytwarzanie prądu i piętrzenie wód, lecz także gromadzenie ich w naturalnych rezerwuarach dla
poprawy lokalnych warunków gruntowo-wodnych oraz zwiększenia dostępności zasobów wodnych
dla rolnictwa i leśnictwa. Realizacja małej retencji na obszarze województwa sprzyja zwiększeniu
bioróżnorodności i poprawie stanu ochrony gatunków i siedlisk zależnych od wód.
Ponad połowę objętości Programu stanowi opisanie otoczenia prawnego, w tym wytycznych
wynikających z Polityki Ekologicznej Państwa, Strategii gospodarki wodnej, a także Koncepcji polityki
przestrzennego zagospodarowania kraju. Na poziomie regionalnym punktem odniesienia Programu
są SRWP, PZPWP oraz aktualny Program Ochrony Środowiska.
Kolejna część Programu to krótka diagnoza, po której następuje część strategiczna –
założenia, cele, kierunki działań i zasady. Wszystkie one bardzo dobrze współgrają z ustaleniami
PZPWP. W części powielając, w części jednak uszczegóławiają je branżowo i praktycznie. W ostatnich
rozdziałach dokumentu zawarto rekomendacje dla przedsięwzięć mogących kolidować z celami
ochrony środowiska, w tym szczególnie obszarami objętymi ochroną w sieci NATURA 2000, opisano
system monitorowania, wskaźniki i terminy oraz sformułowano wnioski końcowe.
Sposób opracowania dokumentu nakazuje zastanawiać się, gdzie właściwie jest część
programowo-realizacyjna. Są to zapewne zamieszczone w załącznikach wykazy planowanych do
realizacji obiektów, w konkretnych lokalizacjach, poprzedzone zresztą zastrzeżeniem, że „stanowią
jedynie wstępną identyfikację” i wymagają weryfikacji w procesie przygotowania inwestycji. W
ostatnim załączniku znalazł się również harmonogram realizacyjny, zawierający orientacyjne terminy,
szacunkowe koszty i potencjalne źródła finansowania. Brak jednak wyszczególnienia podmiotów
realizujących, chyba że we wszystkich przypadkach miałby to być Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych Województwa Pomorskiego. Program jest więc raczej rzetelnie przygotowanym studium,
niż dokumentem operacyjnym. Nie oznacza to, że nie przyczyni się do realizacji PZPWP. Będzie to
maiło miejsce przede wszystkim w zakresie celów głównych czwartego i piątego polityki
przestrzennej. Wszechstronna analiza uwarunkowań, uszczegółowienie zagadnień technicznych i
środowiskowych czynią z niego dobrą podstawę podejmowania decyzji realizacyjnych. Ich choćby
wstępne wskazanie w dokumencie przyjętym przez zarząd województwa, daje już podstawę do
ubiegania się o środki wsparcia.
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2.3.8. Regionalna Strategia Rozwoju Transportu w Województwie Pomorskim na lata
2007-2020
Dokument stanowi w założeniu jedno z podstawowych narzędzi osiągania celów SRWP w
zakresie infrastruktury transportowej oraz wszystkich innych warunkowanych jej stanem i rozwojem.
Stanowi ona podstawę dla formułowania programów rozwoju transportu w województwie oraz
wskazywania preferencji dla wyboru projektów w ramach programów operacyjnych.
Strategia posiada bardzo konkretne odniesienie przestrzenne. Jej opracowanie i przyjęcie
miało miejsce w okresie, kiedy formułowane były ostateczne ustalenia zmiany PZPWP, stąd też w
zakresie zapisów celu strategicznego i kierunków działań zapewniono zgodność. Praktycznie jednak,
podczas gdy PZPWP stawia na rozwój zrównoważony, dokonujący się z poszanowaniem wartości
środowiska i dziedzictwa kulturowego, celem Strategii jest wielokierunkowy rozwój systemów i
infrastruktury transportowej. Intencją pojęcie „zrównoważony” użytego w celu strategicznym6 nie
jest „zrównoważony rozwój” lecz raczej równy parytet w rozwoju poszczególnych systemów
transportu. W obrębie celów zapisano wprawdzie Cel VI – Ograniczenie oddziaływania transportu na
środowisko, został on jednak potraktowany - w odróżnieniu od szczegółowo rozwiniętych
pozostałych celów - bardzo hasłowo.
Strategia prezentuje więc odmienne podejście do przestrzeni województwa, kształtowanej w
PZPWP jako integralny system. Podczas, gdy w PZPWP zakłada się przeciwdziałanie uciążliwościom
wywoływanym przez podejmowane działania, Strategia wydaje się traktować rozwój transportu jako
dobro nadrzędne, dla którego inne sfery stanowią mniej lub bardziej uciążliwe tło. W jakiś sposób jest
to uzasadnione głębokim niedorozwojem infrastruktury komunikacyjnej w regionie, powstaje jednak
refleksja, czy i ten niedorozwój nie wynika (przynajmniej częściowo) z niedostatecznego
uwzględniania różnych uwarunkowań (nie tylko środowiskowych) w obowiązujących od wielu lat i
niewiele zmienianych, planach rozwoju systemów transportu. Traktowane jako wartość sama w sobie
inwestycje w infrastrukturę transportową ignorują nie tylko ochronę zasobów środowiska, lecz także
wskazywane w dokumentach planistycznych (PZPWP, studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin) kierunki podnoszenia atrakcyjności przestrzeni oraz
stymulowania rozwoju regionalnego i lokalnego.
Można więc obawiać się, na ile zapisy Strategii rozwoju transportu faktycznie przyczynią się
do realizacji ustaleń PZPWP. Niedostateczne tło i ukierunkowanie środowiskowe w dokumencie może
spowodować ograniczone możliwości jego realizacji w ogóle, a jeśliby do niej w jakimś zakresie
doszło – zamiast rozwiązywać problemy, może, niestety, przysporzyć nowych.

2.3.9. Wieloletni Program Inwestycyjny Województwa Pomorskiego na lata 2008 – 2013
Liczba zmian dokonywanych w dokumencie (14 na przestrzeni 2 lat) nakazuje zastanowić się,
czy rzeczywiście mamy do czynienia z dokumentem strategicznym, czy jedynie doraźnym
zestawieniem bieżących zadań operacyjnych. Jednak dokonywane we WPI zmiany mają charakter
wyłącznie formalny, zmieniając szczegóły niezbędne do skutecznego funkcjonowania.
WPI to narzędzie finansowe, pozwalające na kompensowanie podstawowego niedostatku
finansów publicznych – ścisłe zamknięcie w jednorocznych planach finansowych. Gdyby możliwym
było przyjmowanie wieloletnich budżetów (perspektyw) finansowych, tworzenie WPI nie miałoby
zapewne racji bytu. Tak odbierany dokument stanowi warunek konieczny realizowania różnych
inwestycji, jednak niekoniecznie znajdą się w nim te najpotrzebniejsze, a raczej takie, których
współfinansowanie możliwe jest w danym momencie z różnych źródeł zewnętrznych. Oczywiście, nie

6

Cel Strategiczny ustala ostatecznie: „ (…) stworzenie zrównoważonego, zintegrowanego i przyjaznego dla środowiska systemu
infrastruktury transportu (…)”
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jest słuszne przypuszczenie, że WPI wskazuje (umożliwia) realizację nie tych inwestycji, które są
naprawdę potrzebne w województwie. Wymienione inwestycje w przeważającej większości są
potrzebne, można jednak postawić tezę, że byłyby potrzebniejsze inne – dla których jednak nikt dziś
nie oferuje współfinansowania.
Konstruując WPI przywołano cele i priorytety (osi priorytetowe) strategii i programów, do
których przypisano poszczególne planowane inwestycje. Ocenę skuteczności wpływu WPI na
realizację celów PZPWP można ocenić wyłącznie przez pryzmat zapisanych tam inwestycji i proporcji
pomiędzy nimi. Dokonano jej na podstawie najnowszego dostępnego tekstu jednolitego Programu
(Uchwała 1014/XXXIX/09 z dnia 26 października 2009).
Najważniejsze grupy inwestycji zapisane w Programie to: Pomorska Kolej Metropolitalna,
budowa infrastruktury pomorskiej sieci szerokopasmowej oraz systemu informacji turystycznej,
budowa dróg poprawiających spójność wewnętrzną, Pętla Żuławska oraz budowa i rozbudowa
obiektów muzealnych, centrów sztuki, inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia, restauracja
obiektów zabytkowych i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Wszystkie one służą realizacji celów
głównych polityki przestrzennej.
WPI jest specyficznym instrumentem, który należy do grupy techniczno - ekonomicznego
przygotowania realizacji inwestycji. Pozostając w bliskim związku z RPO, nie wytycza kierunków
realizacji zadań, jednak jest znacznie skuteczniejszy w tworzeniu podstaw do ich realizacji.

2.4. Pozostałe dokumenty
Pozostałe dokumenty nie zawierają bezpośrednich odniesień przestrzennych, opierają jednak
one proponowane przedsięwzięcia o wykorzystanie zasobów przestrzeni województwa. W związku z
tym winny uwzględniać ustalenia PZPWP i korzystać z jego rekomendacji. W grupie tej znajdują się:
a) Wojewódzki Program Wspierający Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o
Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu – GRYF na lata 2006-2008 i 2009
Jest przykładem dokumentu programowego, rozszerzającego instrumentarium realizacyjne
ustaleń przestrzennych na obszary społeczne. Program pozbawiony jest obszernej diagnozy, nie
przywołuje całej wiedzy o przestrzeni województwa, dostępnej w innych opracowaniach. Zakłada jej
znajomość, wskazuje możliwe drogi zintegrowanego rozwiązania problemów rozwoju, których
źródłem często jest brak infrastruktury, zawsze – niedostatek wiedzy i świadomości. Wśród celów
Programu znajdujemy:
→ wspieranie rozwoju kultury regionalnej, upowszechnianie różnych form twórczości
artystycznej oraz ochrony dziedzictwa kultury ludowej i wskazywanie potrzeby posiadania
umiejętności i wiedzy niezbędnych do życia w zgodzie z regionem, jego tradycją, kulturą i
historią, kształtowanie postaw przyjaznych naturze,
→ propagowanie idei proekologicznych oraz łączenie tradycji z nowoczesnością w kontekście
organizowania miejsc pracy,
→ uruchamianie przedsięwzięć związanych z tradycją i historią (w tym rozbudowa lub budowa
muzeów, skansenów, centrów regionalnych, uruchamianie warsztatów rzemiosła
tradycyjnego),
→ zagospodarowanie i tworzenie nowych szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych,
konnych),
→ wspieranie turystyki wodnej; zagospodarowanie terenów nadwodnych,
→ zagospodarowanie terenów leśnych (budowa parkingów leśnych, zalesienie nowych
terenów) itd.,
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→ podejmowanie działań umożliwiających ochronę przyrodniczych zasobów regionu poprzez
wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska (np. nowoczesne
ekologiczne oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, recykling itp.),
→ przekwalifikowanie i podwyższenie kwalifikacji na rzecz tradycji regionalnych i ekologii m.in.
w zakresie rękodzieła, sztuki ludowej i rzemiosła (np. stolarz, cieśla, kowal, kamieniarz,
techniki tradycyjnego budownictwa
Zarysowany obszar interwencji pokrywa się prawie dokładnie z zapisem trzeciego i czwartego celu
głównego polityki przestrzennej województwa.
b) Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego na lata 2008-2013
Ważnym obszarem podnoszenia konkurencyjności przestrzeni województwa jest jej
atrakcyjność turystyczna. Rozumiana w nowoczesnych kategoriach „produktu” wprowadza
kompleksowość podejmowanych przedsięwzięć. Nie tylko zatem atrakcyjny krajobraz, walory
przyrodnicze i stopień zachowania dziedzictwa kulturowego, lecz także sposób „podania”
wzbogacony o aspekty niematerialne – muzykę, obyczaj. Jakość i atrakcyjność „produktu
turystycznego” faktycznie przesądza o konkurencyjności przestrzeni województwa, w aspekcie jej
wykorzystania rekreacyjnego, a także inwestycyjnego. Dotyczy to tak inwestycji dokonywanych
bezpośrednio w sferze turystycznej, jak też każdej innej, przy założeniu, iż turystyka stanowi element
wypoczynku pracowników. Program wiąże wątki zachowania zasobów środowiska, dziedzictwa
kultury materialnej i „atrakcyjności krajobrazu”.
Część wstępna nie jest zbyt obszerna i ogranicza do niezbędnego minimum uwarunkowania
prawne i „warsztatowe”. Szczęśliwie udało się uniknąć obszernej (i wtórnej) diagnozy walorów
turystycznych regionu. Niezwykle wartościowe są natomiast – spisane bardzo profesjonalnie –
uwarunkowania rozwoju produktów turystycznych. Na uwagę zasługuje propozycja obiektywnego
wzorca tworzenia produktu turystycznego, powstała w oderwaniu od konkretnych zasobów, kładąca
nacisk na ogólne prawidłowości i trendy zarysowane w branży.
Wysoki stopień uniwersalności proponowanych produktów podkreśla ich wartość w funkcji
zapotrzebowania. Sugeruje, iż bezwzględne znaczenie walorów i zasobów może mieć, owszem,
znaczenie w turystyce naukowej i konferencyjnej, jednak w obliczu potrzeb komercyjnych jest
drugoplanowe. Niezwykle istotną rolą Programu jest wskazanie, ze każdy walor przestrzeni nabiera
znaczenia dopiero w kontekście wpisania w bieżące, lub długookresowe trendy gospodarcze. W ten
sposób Program urasta do rangi jednego z najważniejszych dokumentów planowania strategicznego
województwa, dla którego celem jest „podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności przestrzeni”.
Przedstawiona analiza przyjętych przez organy województwa dokumentów planistycznych i
programowych, w kontekście ich wpływu na realizację głównych celów PZPWP, pozwala postawić
dość ryzykowną, lecz uprawniona tezę: Wydaje się, iż w końcowym rozrachunku relatywnie większą
skuteczność mogą mieć dokumenty oparte na fundamencie wiedzy społecznej i ekonomicznej, niż
zamierzenia typowo inżynierskie. Bariery wynikające z braków w infrastrukturze materialnej mogą
okazać się pozorne – ich pokonanie, przy braku właściwej świadomości społecznej, nie doprowadzi do
realizacji celów PZPWP.
Ocenie nie poddano dokumentów, dla których nie udało się ustalić nawet pośredniego
związku z przestrzenią i jej uwarunkowaniami. Są to przede wszystkim programy przyjęte w
dziedzinie profilaktyki medycznej i społecznej, czy też o charakterze organizacyjnym, promocyjnym i
koordynacyjnym7.

7

Należą do nich: Pomorski Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowotworowych "Zdrowie dla
Pomorzan” 2005-2013, Program Zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV na lata 2007-2013, Wojewódzki Program Profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2006-2010, Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010,
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Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych województwa pomorskiego na lata 2006-2013, Program wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców województwa pomorskiego poprzez Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego,
Regionalny Program Kurs na Pracę, Regionalny Program Edukacja dla Pracy na lata 2007-2009, Regionalny Program „Przedsiębiorczy
Pomorzanin”, Regionalny Program Buduj dla Pomorza na lata 2007-2009 , System Działań Informacyjnych i Promocyjnych w Zakresie
Funduszy UE dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2015, Program współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z
organizacjami pozarządowymi na rok 2010, Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Pomorskiego, Program upowszechniania
znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników województwa pomorskiego na rok 2009.
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