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WPROWADZENIE
Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz zapisami Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa pomorskiego (PZPWP) przyjętego w roku 20091, co najmniej raz w czasie
kadencji sejmiku Plan podlega okresowej ocenie2.
Niniejszy dokument jest już czwartym tego typu opracowaniem samorządu województwa
pomorskiego. Obejmuje lata 2009 – 2012, a prace nad nim były prowadzone na podstawie
uchwały Nr 288/231/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 marca 2013 r.
1. Kontekst Raportu
Raport powstawał w zmieniających się uwarunkowaniach krajowych. Przyjęta została nowa
generacja dokumentów strategicznych: krajowych Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030
(DSRK), Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) i regionalnych (m.in. nowa
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP)3 oraz operacjonalizujących jej zapisy sześć
Regionalnych Programów Strategicznych (RPS)4 w zakresie: rozwoju gospodarczego (Pomorski
Port Kreatywności), aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), transportu (Mobilne
Pomorze), energetyki i środowiska, (Ekoefektywne Pomorze), atrakcyjności kulturalnej i turystycznej
(Pomorska Podróż) i ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan). Jednocześnie, mimo zawartych w
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju zapisów wskazujących na potrzebę
systemowej reformy gospodarki przestrzennej, jak na razie zmiany zasadnicze nie wystąpiły.
2. Cele Raportu
Celem głównym Raportu jest analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
województwa w odniesieniu do sformułowanych w PZPWP celów i kierunków polityki
przestrzennej.
Cele szczegółowe Raportu są następujące:
a) analiza zmian planistycznych i społeczno-gospodarczych uwarunkowań zewnętrznych
i wewnętrznych mających wpływ na cele i kierunki polityki przestrzennej;
b) ocena aktualności zapisów PZPWP, sformułowanie rekomendacji zmian zapisów oraz
mechanizmów jego realizacji;
c) ocena realizacji inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym umieszczonych w PZPWP – stanu ich
realizacji i aktualności w kontekście polityki rozwoju województwa.
3. Zakres Raportu
Niniejszy Raport, analogicznie jak poprzednie, obrazuje zmiany jakie zaszły
w zagospodarowaniu przestrzennym i rozwoju województwa pomorskiego w latach 2009 – 2012.
Uchwała Nr 1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 października 2009 r.
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
oraz przekazywany do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.
3 Uchwała Nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r.
4 Uchwalone przez Zarząd Województwa Pomorskiego w okresie 1-13 sierpnia 2013 r. (uchwały nr: 910/272/13,
912/272/13, 930/274/13, 931/274/13, 951/275/13 i 952/275/13 zm. 967/277/13).
1
2
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Ocena wykorzystuje informacje bazowe (rok 2008) z poprzedniego Raportu5, a także
w niektórych wypadkach dane wyjściowe dla regionu za rok 1999 (np. demografia). Raport
obejmuje cały obszar województwa pomorskiego z uwzględnieniem zróżnicowań na poziomie
podregionalnym, powiatowym i gminnym.
W części dotyczącej Oceny realizacji inwestycji zidentyfikowane zostały nie tylko zadania –
inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ustalone w dokumentach przyjętych
przez Sejm RP, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa, ale także inne,
m.in. kluczowe przedsięwzięcia rozwojowe zrealizowane zarówno przez podmioty sektora
publicznego (interwencja publiczna), jak też prywatnego.
4. Adresaci Raportu
Raport jest skierowany głównie do władz regionalnych, które dzięki niemu uzyskają przesłanki
dla aktualizacji (zmiany częściowej lub całościowej zmiany) celów i kierunków polityki
przestrzennej województwa określonej w PZPWP oraz mechanizmów realizacji Planu.
W szerszym ujęciu adresatami Raportu są:
a) jednostki samorządu terytorialnego (np. sąsiednie województwa, powiaty i gminy),
b) organy i instytucje centralne (np. minister właściwy ds. rozwoju regionalnego);
c) instytucje współpracujące (komisje, rady i inne ciała doradcze lub współdecydujące samorządu
województwa);
d) środowisko akademickie, w tym studenci; a także przedsiębiorcy, związki zawodowe oraz
sektor pozarządowy;
e) mieszkańcy regionu.
5. Konstrukcja Raportu
Raport zawiera sześć części. Są to:
a) część I – Uwarunkowania realizacji i aktualności PZPWP – obrazuje główne czynniki i zmiany
w zagospodarowaniu przestrzennym oraz określa główne wnioski do zmiany PZPWP,
wynikające z najważniejszych europejskich i krajowych dokumentów strategicznych istotnych
dla gospodarki przestrzennej;
b) część II – Sytuacja społeczno-gospodarcza - zawiera ogólną charakterystykę uwarunkowań
społeczno-gospodarczych i zróżnicowań przestrzennych województwa, w tym porównanie do
sytuacji w kraju;
c) część III – Wnioski z przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym - prezentuje wnioski ze
zmian jakie zaszły w strukturze przestrzennej województwa, grupując je wg. wybranych
zagadnień:
1. Sieć osadnicza i dostęp do usług publicznych;
2. Gospodarka;
3. Środowisko, w tym przyrodnicze i kulturowe;

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, przyjęty uchwała Nr 1193/352/10 Zarządu
Województwa Pomorskiego z dnia 7 września 2010 r.
5

7

4. Infrastruktura transportu i telekomunikacji;
5. Infrastruktura techniczna;

d) część IV - Ocena realizacji inwestycji w latach 2009-2012 – zawiera ocenę realizacji inwestycji
określonych w PZPWP oraz innych inwestycji publicznych realizujących politykę przestrzenną
określoną w PZPWP, dla których ustalono stopień zaawansowania; drugim elementem jest
ocena realizacji celów głównych polityki przestrzennej województwa pomorskiego przez
wykorzystanie funduszy europejskich w latach 2007-2013;
e) część V – Stan planowania przestrzennego – identyfikuje problemy gospodarki przestrzennej na
poziomie lokalnym;
f) część VI – Rekomendacje do zmiany PZPWP odniesione do zagadnień odpowiadających Części
III oraz rekomendacje do procesu aktualizacji Planu.
6. Metody analityczne
Do podstawowych metod analitycznych zastosowanych w trakcie tworzenia Raportu należały:
a) analiza danych statystycznych oraz opracowań zastanych (desk reaserch);
b) ankietowanie jednostek samorządu terytorialnego;
c) ankietowanie gestorów mediów i zarządców infrastruktury (transportowej, technicznej
i społecznej);
d) zogniskowane wywiady grupowe prowadzone z departamentami Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego i Wojewódzką Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną.
7. Źródła danych
W przygotowaniu Raportu wykorzystano dane przede wszystkim z następujących źródeł
a) statystyka publiczna;
b) opracowania ewaluacyjne;
c) raporty i dane instytucji rządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego;
d) raporty instytucji naukowych i firm badawczych.
8. Raporty cząstkowe
W związku z przygotowaniem Raportu powstały cztery tzw. raporty cząstkowe. Odpowiadają
one poszczególnym częściom niniejszego Raportu. Należą do nich:
a) Raport pt. Główne przekształcenia społeczne i gospodarcze województwa pomorskiego;
b) Raport pt. Analiza i wnioski z europejskich i krajowych dokumentów planistycznych i strategicznych;
c) Raport pt. Przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną realizacji inwestycji w latach
2009-2012;
d) Raport pt. Stan planowania przestrzennego na poziomie lokalnym.
Pełna treść ww. opracowań jest dostępna publicznie na stronach Pomorskiego Biura Planowania
Regionalnego – www.pbpr.pomorskie.eu.
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9. Główny wniosek z Raportu
Mając na względzie potrzebę poprawy racjonalności i skuteczności oddziaływania na
przekształcenia struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu w zmieniających się
uwarunkowaniach społecznych, gospodarczych, w tym inwestycyjnych, …
… w wyniku przeprowadzonej okresowej oceny Planu zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego przyjętego uchwałą nr 1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 26 października 2009 r. (jego uwarunkowań, kierunków oraz aktualności
zadań, w szczególności stanowiących inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym),
…
… wobec przyjęcia nowych, znaczących dokumentów, mających wpływ na kształtowanie
polityki przestrzennej kraju i regionu (przede wszystkim Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju 2030 oraz Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020), a także zmian regulacji prawnych,
odnoszących się do problematyki Planu (m.in. obszary funkcjonalne) i narzędzi jego wdrażania
(m.in. przedsięwzięcia strategiczne zdefiniowane w Regionalnych Programach Strategicznych) …
… rekomenduje się Zarządowi Województwa Pomorskiego jako uzasadnione i celowe
przystąpienie do prac nad zmianą Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego,
w tym aktualizacji jego powiązań z obowiązującymi dokumentami określającymi kierunki rozwoju
kraju i regionu.
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1.

UWARUNKOWANIA REALIZACJI I OCENY AKTUALNOŚCI PZPWP

1.1.

Polityka spójności

W okresie ostatnich 10 lat w polskich regionach miały miejsce intensywne procesy rozwojowe,
stymulowane w dużej mierze przystąpieniem Polski do Unii i możliwościami oferowanymi przez
politykę spójności. Do zasadniczych wniosków płynących z tej polityki, które decydują
o dynamice zmian w zagospodarowaniu przestrzennym należą:
 skala inwestycji publicznych współfinansowanych ze środków UE koncentrowana
w aglomeracjach miejskich pogłębia zróżnicowanie poziomu rozwoju w poszczególnych
regionach - środki europejskie zwiększają tempo rozwoju obszarów o największym udziale
PKB;
 realizacja strategicznych przedsięwzięć w zakresie infrastruktury transportowej (autostrady,
drogi ekspresowe i linie kolejowe) kraju, poprawia dostępność, a tym samym uruchamia
potencjały rozwojowe wielu obszarów.
W przypadku województwa pomorskiego oznacza to potrzebę:
 większego zrównoważenia struktury funkcjonalno-przestrzennej przez wzmocnienie
gospodarcze ośrodka regionalnego, jakim jest Słupsk oraz układu bipolarnego ChojniceCzłuchów, jako potencjalnego ośrodka regionalnego;
 wzmocnienia kilku ośrodków subregionalnych (np. Kwidzyna, Malborka, Starogardu
Gdańskiego, Lęborka), tak by ich rola w strukturze przestrzennej regionu wyraźnie rosła;
 wykorzystania Kontraktu Terytorialnego dla podjęcia zdecydowanych i przyspieszonych
działań dotyczących budowy priorytetowych dla poprawy dostępności transportowej
zewnętrznej - dróg ekspresowych S6, S7 oraz linii kolejowych 131, 202 i 203;
 podjęcia zdecydowanych działań w zakresie modernizacji sieci dróg wojewódzkich,

a w uzasadnionych wypadkach także dróg powiatowych oraz linii kolejowych6 o istotnym
znaczeniu dla spójności regionu, aby uruchomić potencjały rozwojowe obszarów słabo
dostępnych przez dowiązanie ich do węzłów na planowanych do realizacji odcinkach dróg
ekspresowych.
1.2. Uwarunkowania prawno-regulacyjne
Stan prawny w zakresie regulacji dotyczących planowania przestrzennego w województwie nie
zmienił się znacząco w okresie od uchwalania zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego w dniu 26 października 2009 r. Jednak dokonane zmiany w kilku ustawach
są istotne dla zakresu planu i będą miały zasadniczy wpływ na jego zmiany.

W przypadku transportu kolejowego nie wystarczy modernizacja linii kolejowych, koniecznie jest także ustalenie,
w trybie negocjacji z samorządami województw, wieloletnich cenników stawek dostępu do infrastruktury kolejowej,
jako istotnego uwarunkowania dla rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Nieprzewidywalność tych cenników
jest dużym zagrożeniem dla sensowności realizacji, a tym samym trwałości projektów związanych z rehabilitacją
i modernizacją linii kolejowych ze środków regionalnych programów operacyjnych. W związku z tym może
oznaczać, że po ich modernizacji samorządów województw nie będzie stać na korzystanie z sieci
kolejowej, a w związku z tym organizowane na nich regionalne przewozy pasażerskie będą mogły być zawieszane.
6
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W okresie od uchwalenia PZPWP ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym zmieniana była wielokrotnie, w tym w wyniku zmian innych ustaw, z czego
najważniejsze dla planowania przestrzennego województwa były:
 ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2011 r. Nr 32, poz. 159);
Wprowadzenie art. 88f ust. 5 obowiązku uwzględnienia w planie zagospodarowania
przestrzennego województwa obszarów wskazanych na mapach zagrożenia powodziowego
oraz mapach ryzyka powodziowego. W ust. 7 określono obowiązek wprowadzenia tych
obszarów do planu zagospodarowania przestrzennego województwa w terminie 18 miesięcy
od dnia przekazania map przez dyrektora właściwego RZGW.
Ustawa spowodowała również zmianę terminologii w art. 39 ust. 3 pkt 6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, zastępując sformułowanie „obszary narażone
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone ruchami masowymi ziemi” na „obszary szczególnego zagrożenia
powodzią”.
 ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 379)
Ustawa spowodowała kolejną zmianę w art. 39 ust. 3 pkt 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym7, zastępując sformułowanie „obszary problemowe wraz
z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary metropolitalne” zwrotem „granice i zasady
zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym oraz, w zależności od potrzeb,
granice i zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym”.
W związku z powyższym, Ustawa wprowadza nowe zadanie samorządu województwa, którym
jest sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego
ośrodka wojewódzkiego jako części planu zagospodarowania przestrzennego województwa
(art. 39, ust.6). W przypadku województwa pomorskiego, zgodnie z ustaleniami KPZK 2030,
za miasto wojewódzkie przyjmuje się Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot).
Szczegółowy tryb postępowania w stosunku do obszarów funkcjonalnych o znaczeniu
ponadregionalnym i regionalnym, w tym sposób określenia ich granic, określa Rozdział 4a
ustawy. Zgodnie z art. 49 d, ust. 3 propozycje i wnioski dotyczące określenia obszarów
funkcjonalnych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, samorząd województwa
przedstawia do zaopiniowania jednostkom samorządu terytorialnego. Opinia ta jest wyrażana
podczas konferencji zorganizowanej przez samorząd województwa w terminie 30 dni od dnia
przedstawienia przez:
 samorząd gminny lub powiatowy wniosków o określenie obszarów funkcjonalnych
o znaczeniu regionalnym i ich granic,
 samorząd województwa – z własnej inicjatywy, propozycji określenia obszarów
funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym i ich granic.

7

Nowe brzmienie pkt 4 i przepis uchylający pkt 5 w ust. 3 w art. 39 wejdzie w życie z dn. 25.09.2014 r.
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1.3. Wnioski ze strategicznych dokumentów europejskich
Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 2020
Istotnym uwarunkowaniem rozwoju przestrzennego od czasu uchwalenia PZPWP jest przyjęcie
w maju 2011 roku8 przez kraje członkowskie Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej 2020 (ATUE)
W kierunku sprzyjającej społecznemu włączeniu, inteligentnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów.
Celem ATUE jest zapewnienie strategicznych wytycznych rozwoju terytorialnego zgodnie
z zasadami spójności terytorialnej9. ATUE wskazuje sześć priorytetów terytorialnych dla UE,
które mogą się przyczynić do skutecznej realizacji Strategii Europa 202010:
1. Wspieranie policentrycznego i zrównoważonego rozwoju terytorialnego;
2. Wspieranie zintegrowanego rozwoju w miastach oraz regionach wiejskich i na obszarach
o szczególnych uwarunkowaniach;
3. Integracja terytorialna w transgranicznych i ponadnarodowych regionach funkcjonalnych;
4. Zapewnienie globalnej konkurencyjności regionów w oparciu o silne gospodarki lokalne;
5. Usprawnienie powiązań terytorialnych na rzecz obywateli, społeczności i przedsiębiorstw;
6. Kształtowanie powiązań między ekologicznymi, krajobrazowymi i kulturowymi walorami
regionów.
W przypadku województwa pomorskiego oznacza to konieczność:
 kształtowania otwartego systemu przestrzennego województwa, uwzględniającego w większym niż
dotychczas stopniu uwarunkowania struktury funkcjonalno-przestrzennej województw
sąsiednich i relacje zachodzące między ośrodkami przygranicznymi np. relacje Słupsk –
Koszalin, Kwidzyn – Grudziądz, Malbork – Elbląg czy Tuchola - Chojnice);
 wzmacniania procesów rozwojowych w ośrodku regionalnym (Słupsk) i kilku ośrodkach
subregionalnych (układu bipolarnego Chojnice-Człuchów, Kwidzyna, Malborka, Starogardu
Gdańskiego, Lęborka), w obliczu narastającej koncentracji procesów rozwojowych
w Trójmieście;
 weryfikacji ustalonych w PZPWP granic miejskich obszarów funkcjonalnych oraz określenie zasad
zagospodarowania wynikających z lokalnych uwarunkowań, w tym zdefiniowanie najważniejszych
potrzeb rozwojowych tych obszarów;
 zastosowania indywidualnego podejścia do ścieżek rozwoju obszarów wiejskich, tak aby w oparciu
o zróżnicowanie terytorialne, ich położenie i zidentyfikowane potencjały rozwojowe, właściwie
ukierunkować wsparcie;
 rozpoznania racjonalności i możliwości kształtowania transgranicznego obszaru metropolitalnego
Gdańsk – Kaliningrad;
W dniach 19 maja 2011r. w Gödöllő na Węgrzech odbyło się nieformalne spotkanie ministrów państw członkowskich
Unii Europejskiej ds. ds. planowania przestrzennego i rozwoju terytorialnego, organizowane przez Prezydencję
węgierską.
9 Spójność terytorialna stanowi jakościowe dopełnienie mechanizmów solidarności oraz pokazuje, że najlepszym
rozwiązaniem jest dostosowanie możliwości rozwojowych do uwarunkowań danego obszaru.
10 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu - jest średniookresowym
programem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej (UE), który zastąpił realizowaną od 2000 r.,
zmodyfikowaną pięć lat później, Strategię Lizbońską.
8
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 uwzględnienia w zagospodarowaniu
zagospodarowania obszarów morskich.

przestrzennym

województwa

istotnych

aspektów

Pozostałe uwarunkowania i wytyczne europejskie
Do istotnych uwarunkowań rozwoju przestrzennego województwa, które zmieniły się w stosunku
do obowiązujących zapisów PZPWP, należą nowe wytyczne rozwoju sieci TEN-T11. Na terenie
województwa pomorskiego wyznaczono korytarz sieci bazowej12 Bałtyk – Adriatyk (Baltic-Adriatic
Corridor) prowadzący z portów Gdańska i Gdyni przez Czechy, Słowację i Austrię do portów
Morza Adriatyckiego: Koper (Słowenia) oraz Wenecja, Triest i Rawenna (Włochy). W korytarzu
koncentrują się elementy infrastruktury transportowej związanej z siecią bazową TEN-T,
do których należą:
 porty morskie w Gdańsku i Gdyni,
 port lotniczy w Gdańsku,
 linie kolejowe (towarowe): nr 9 (Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny), nr 131 (Chorzów
Batory - Tczew), nr 204 (Malbork – Braniewo),
 linie kolejowe (pasażerskie): nr 9 (Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny), nr 204 (Malbork –
Braniewo),
 autostrada A1 (Gdańsk – Toruń – Łódź – Katowice) oraz droga ekspresowa S7 (Gdańsk –
Warszawa).
Poza korytarzami bazowymi do sieci kompleksowej TEN-T należą:
 linie kolejowe (towarowe): nr 201 (Nowa Wieś Wielka – Kościerzyna – Gdynia Port), nr 202
(Gdańsk Główny – Stargard Szczeciński), nr 203 (odcinek Tczew – Łąg Wschód),
 linie kolejowe (pasażerskie): nr 131 (Tczew – Chorzów Batory), nr 201 (Gdynia – Kościerzyna
– Maksymilianowo), nr 202 (Gdańsk Główny– Stargard Szczeciński), nr 203 (odcinek Tczew –
Łąg Wschód),
 droga ekspresowa S6 (Gdańsk – Szczecin).
1.4. Synteza i wnioski z Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
W procesie programowania rozwoju Polski od kilku lat wdrażany jest nowy sposób
prowadzenia polityki regionalnej zmierzający w kierunku jej silniejszego ukierunkowania
terytorialnego. Ramy dla tak prowadzonej polityki wyznacza Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 203013, mająca istotne znaczenie dla formułowania polityki przestrzennej
na poziomie regionalnym w perspektywie roku 2030.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych
wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE oraz Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc
Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010.
12 Każdy korytarz sieci bazowej obejmuje wszystkie rodzaje transportu (drogowy, kolejowy, śródlądowy, wodny,
morski i powietrzny), a w szczególności platformy połączeń między różnymi rodzajami transportu (porty morskie,
porty śródlądowe, porty lotnicze, terminale kolejowe), co ułatwi świadczenie efektywnych i zrównoważonych usług
transportu towarowego.
13 zastąpiła Koncepcję Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
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Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju określona w KPZK, realizuje cele rozwoju
kraju w odniesieniu do całości polskiej przestrzeni. Cel strategiczny KPZK został sformułowany,
jako:
„Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych
potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych –
konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz
spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie”.
Drogą do zapewnienia realizacji celu strategicznego polityki przestrzennego zagospodarowania
kraju jest koncentracja działań podmiotów publicznych w wybranych obszarach tematycznych i
na wyodrębnionych terytoriach, stąd został on uszczegółowiony za pomocą sześciu celów
polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, których nie można traktować rozłącznie.
Odnosząc się do elementów struktury przestrzennej kraju, są one ze sobą ściśle powiązane i
dopełniają się wzajemnie. Poszczególnym celom polityki przestrzennego zagospodarowania kraju
zostały przyporządkowane kierunki działań.
Cel 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni
europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury
systemu osadniczego sprzyjającej spójności
1) Wspieranie rozwoju funkcji metropolitalnych największych polskich miast
2) Intensyfikacja powiązań funkcjonalnych pomiędzy głównymi węzłami sieci osadniczej w układzie
krajowym i międzynarodowym
3) Integracja obszarów funkcjonalnych głównych ośrodków miejskich
Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez
promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się
czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału
wewnętrznego wszystkich terytoriów
1) Wspomaganie spójności w układzie krajowym
2) Regionalna integracji funkcjonalna, wspomaganie rozprzestrzeniania procesów rozwojowych na
obszary poza głównymi miastami oraz budowanie potencjału do specjalizacji terytorialnej
3) Wspomaganie spójności w specyficznych obszarach problemowych
Cel. 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez
rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej
1) Poprawa dostępności polskich miast i regionów
2) Zmniejszenie zewnętrznych kosztów transportu
3) Poprawa dostępności teleinformatycznej
Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej
jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski
1) Integracja działań w zakresie funkcjonowania spójnej sieci ekologicznej kraju jako podstawa
ochrony najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych
2) Przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej
3) Wprowadzenie gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji
Krajobrazowej
4) Racjonalizacja gospodarowania ograniczonymi zasobami wód powierzchniowych i podziemnych
kraju, w tym zapobieganie występowaniu deficytu wody na potrzeby ludności i rozwoju
gospodarczego
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5) Wdrożenie działań mających na celu osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i
związanych z nimi ekosystemów
6) Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń do wód, atmosfery i
gleby
7) Zabezpieczenie cennych gospodarczo złóż kopalin i zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych
Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty
bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających
zdolności obronne państwa
1) Przeciwdziałanie zagrożeniu utraty bezpieczeństwa energetycznego i odpowiednie reagowanie na to
zagrożenie
2) Zwiększenie poziomu
antropogenicznymi

zabezpieczenia

przed

ekstremalnymi

zjawiskami

naturalnymi

i

3) Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa
Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego

W stosunku do planów zagospodarowania przestrzennego województw KPZK 2030 nakłada
obowiązek wdrożenia ustaleń i zaleceń odnoszących się do obszarów funkcjonalnych i wdrożenia
działań o charakterze planistycznym i strategicznym w stosunku do nich.
KPZK wprowadza dwie kategorie obszarów funkcjonalnych:
 obligatoryjne14, będące ustaleniami KPZK, które muszą być wprowadzone do planu
zagospodarowania przestrzennego województw i objęte zaprogramowanymi działaniami,
co jest warunkiem uzgodnienia planu z KPZK 2030 przez ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego;
 fakultatywne (zalecane), zalecone do ujęcia w planie jako realizacja ogólnych wskazań celów
polityki przestrzennej państwa, pomocnych przy formułowaniu zapisów planu.
KPZK 2030 wyznacza następujące typy obszarów funkcjonalnych, które należy określić
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego:
 miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego (metropolitalnego): Gdańsk, Gdynia,
Sopot (Trójmiasto),
 miejski obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego: Słupska,
 miejskie obszary funkcjonalne ośrodków subregionalnych: np. Chojnice – Człuchów,
 wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych,
 obszary funkcjonalne szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej: strefa przybrzeżna,
Żuławy,
 obszary kształtowania potencjału rozwojowego: cenne przyrodniczo (obszary wyznaczania
i kształtowania korytarzy oraz sieci ochrony przyrody), ochrony krajobrazów kulturowych,
obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych, obszary strategicznych złóż kopalin,
Należą do nich: miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego, wymagające wsparcia procesów
rozwojowych, strefa przybrzeżna, Żuławy, cenne przyrodniczo (w zakresie wyznaczania i kształtowania korytarzy i
sieci ochrony przyrody, ochrony krajobrazów kulturowych, ochrony i kształtowania zasobów wodnych,
strategicznych złóż kopalin), miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, obszary o
najniższym poziomie dostępu do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe, przygraniczne.
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 obszary funkcjonalne wymagające rozwoju nowych funkcji przy użyciu instrumentów
właściwych polityce regionalnej (miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje
społeczno-gospodarcze, obszary o najniższym poziomie dostępu do dóbr i usług
warunkujących możliwości rozwojowe, obszary przygraniczne.
W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju 2030, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego nie jest w pełni zgodny z
obowiązującą krajową polityką przestrzenną i wymaga aktualizacji w zakresie kształtowania
polityki przestrzennej m.in. w odniesieniu do obszarów funkcjonalnych.
Poszczególne sześć celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju powinny stanowić
podstawę do sformułowania celów polityki przestrzennego zagospodarowania województwa
definiowanych w kategoriach funkcjonalnych np. system osadniczy, system ekologiczny, system
transportowy czy system bezpieczeństwa województwa.

16

2.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

2.1. Procesy demograficzne
1) W okresie 1995-2012 liczba ludności województwa wzrosła o ponad 5,7% (124.386 os.), przy
czym w okresie 2008-2012 wzrost wyniósł prawie 3,2% (70.558 os.). Na koniec 2012 roku
region zamieszkiwało 2.290.070 osoby, tj. 5,94% ogółu ludności Polski (7. pozycja w kraju).
Ludność zamieszkująca miasta stanowiła 65,4% ogółu ludności województwa (1.497 tys. os.;
4. pozycja w kraju – za śląskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim).
2) Przy stałym wzroście liczby ludności województwa, obserwuje się zróżnicowanie przestrzenne
dynamiki tych zmian w ujęciu powiatowym, a szczególnie gminnym. Na poziomie
powiatowym w latach 2008-2012 spadek liczby ludności odnotowały miasta na prawach
powiatu: Słupsk (-2,55%), Sopot (-1,56%) i Gdynia (-0,21%). W pozostałych powiatach
zanotowano wzrost liczby ludności, przy czym największy miał miejsce w powiatach
otaczających Trójmiasto: gdańskim (13,5%), kartuskim (7,9%), wejherowskim (7,9%) i puckim
(5,8%). Takie przestrzenne zróżnicowanie liczby ludności jest rezultatem utrzymujących się
procesów suburbanizacji. Mapa 1
3) Średnia gęstość zaludnienia województwa pomorskiego na koniec roku 2012 wyniosła 125,2
os./1 km² (Polska – 122 os./1 km²). Wysoka gęstość zaludnienia – ponad 1000 osób/1km²
występowała w roku 2012 w miastach na prawach powiatu: Sopocie 2.248 os./km²; Słupsku
2.206 os./km²; Gdyni 1.842 os./km²; Gdańsku 1.757 os./km² oraz w większości miast,
z wyjątkiem Krynicy Morskiej, gdzie zanotowano najniższą gęstość w całym regionie15.
Najwyższą zanotowano w mieście Tczew – 2.762,2 os. na km². Obszar województwa
pomorskiego charakteryzuje się również stosunkowo wysoką gęstością zaludnienia – od 70
do 180 osób na km² – na obszarach gmin wiejskich położonych w sąsiedztwie aglomeracji
trójmiejskiej (gm. Kolbudy 180,7 os./km²) oraz wzdłuż dróg krajowych A1, 91 i 22. Z kolei
niską gęstością zaludnienia w porównaniu do pozostałej części województwa – od 11 do 20
osób na km² – charakteryzują się obszary gmin należących do powiatu człuchowskiego:
Rzeczenica (13,4), Koczała (15,6), obszary wiejskie gmin Debrzno (18,7) i Czarne (17,4),
bytowskiego: Lipnica (16,5), Trzebielino, (16,6) obszar wiejski gminy Miastko (19,8), Czarna
Dąbrówka (19,5) oraz pojedyncze gminy powiatów słupskiego: Smołdzino (13,6)
i starogardzkiego: Osiek (15,9). Mapa 2
4) W latach 2008–2012 w województwie przyrost rzeczywisty ludności wyniósł ponad 2,85%.
Głównym czynnikiem wzrostu liczby ludności był wysoki dodatni przyrost naturalny oraz
utrzymywanie się dodatniego, relatywnie wysokiego w stosunku do innych regionów salda
migracji.
5) W latach 1999-2012 przewaga liczby urodzeń nad zgonami skutkowała dodatnimi wartościami
przyrostu naturalnego. Począwszy od 2003 roku następował coraz wyraźniejszy wzrost
wartości przyrostu naturalnego, osiągając w roku 2008 poziom +3,54‰, co skutkowało
zachowaniem stosunkowo młodej struktury wieku i korzystnej sytuacji demograficznej na tle
innych polskich regionów. Jednak od 2009 r. wielkość przyrostu naturalnego maleje,
co oznacza, że pozytywny trend uległ wyraźnej tendencji spadkowej osiągając w roku 2012
poziom +2,0‰. W roku 2012 największy przyrost naturalny odnotowano w powiatach:
kartuskim (+7,56‰), wejherowskim (+6,12‰), gdańskim (+5,87‰), kościerskim (+5,35‰)
15

Wynika, to z prawie 90% udziału wód powierzchniowych w ogólnej powierzchni gminy.
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i puckim (+4,66‰). Ujemny przyrost naturalny wystąpił w powiatach grodzkich: Sopocie
(-6,7‰), Słupsku (-2,5‰), Gdyni (-0,7‰) i Gdańsku (-0,22‰).
6) W latach 2008-2012 w województwie pomorskim notowano dodatnie saldo migracji, głównie
za sprawą migracji wewnętrznych. W roku 2009 saldo migracji wyniosło +1,25‰, jednak od
tego czasu obserwowana jest tendencja malejąca. Wartość ogólnego salda obniżają migracje
zagraniczne, bowiem w okresie 2008-2012 przeważał odpływ migracyjny za granicę.
Jedynie w roku 2009, więcej osób z zagranicy zameldowało się w regionie niż wyprowadziło
zagranicę. W roku 2012 największe saldo migracji odnotowano w powiatach: gdańskim
(+15,2‰), kartuskim (+6,66‰), wejherowskim (+5,71‰) i puckim (+4,64‰). Wymienione
powiaty sąsiadują z Trójmiastem, gdzie na obszarach znacznej części gmin odnotowuje się
postępujące zjawisko suburbanizacji. Dodatnie saldo odnotowano także w powiecie słupskim
(+0,87‰) gdzie, podobnie jak w przypadku Trójmiasta, rozwija się strefa suburbialna Słupska.
Ujemne saldo migracji wystąpiło przede wszystkim w powiatach oddalonych od aglomeracji
Trójmiasta: człuchowskim (-4,32‰), sztumskim (-3,63‰), bytowskim (-2,64‰) oraz w powiatach
grodzkich: Słupsku (-3,74‰), Sopocie (-2,2‰), Gdyni (-1,37‰). Jedynie w Gdańsku liczba
zameldowań zrównoważyła liczbę wymeldowań.
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Rysunek 1. Zmiany składowych przyrostu rzeczywistego w województwie pomorskim w latach 1999-2012.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL.

7) Rezultatem procesów demograficznych jest utrzymywanie się relatywnie korzystnej struktury
wieku mieszkańców województwa. W pomorskim (podobnie jak w kraju) widoczna jest
tendencja spadku liczby osób w wieku przedprodukcyjnym oraz stały wzrost ludności w wieku
poprodukcyjnym. Zauważalne jest jednak opóźnienie tych procesów w stosunku do całego
kraju. W roku 2012 ludność w wieku:
− przedprodukcyjnym (0–17 lat) stanowiła 19,7% ogółu ludności regionu (Polska – 18,3%),
co oznacza spadek o 0,6 pkt. proc. w stosunku do 2009 r.;
− produkcyjnym mobilnym (18–44 lat) stanowiła 40,5% ogółu ludności regionu (Polska –
40,0%), co oznacza spadek o 0,1 pkt. proc. w stosunku do 2009 r.;
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− produkcyjnym niemobilnym (45–64 lat mężczyźni i 45–59 lat kobiety) stanowiła 23,4% ogółu
ludności regionu (Polska – 23,9%), co oznacza spadek o 0,5 pkt. proc. w stosunku do 2009 r.;
− poprodukcyjnym (65 i więcej lat mężczyźni, 60 lat i więcej kobiety) stanowiła 16,4% ogółu
ludności regionu (Polska – 17,8%), co oznacza wzrost o 1,3 pkt. proc. w stosunku do 2009 r.
Malejący udział w strukturze wieku osób poniżej 18 lat oraz rosnąca liczba osób w wieku
produkcyjnym i poprodukcyjnym świadczy o procesie starzenia społeczeństwa.
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Rysunek 2. Struktura wieku ludności według powiatów w roku 2012.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL.

2.2. Perspektywy rozwoju demograficznego województwa
1) Prognoza demograficzna dla Polski na lata 2015–2035 znacząco zmienia przyjęte dotychczas
założenia o postępującym spadku urodzeń. Wobec obserwowanych dynamicznych przekształceń
społeczno-gospodarczych, przewidywane trendy zmian przebiegu procesów demograficznych
oraz kierunków i rozmiarów ruchów migracyjnych wykazują w perspektywie roku 2035 stabilizację
liczby ludności województwa. Plasuje to województwo pomorskie na drugim miejscu w kraju
zaraz po mazowieckim (+2,16%). Jednak wzrost liczby ludności prognozowany jest tylko
w województwie zajmującym pierwsze miejsce. Prognoza dla województwa pomorskiego
wskazuje minimalny spadek (o 0,01%) - można powiedzieć, że oznacza to stabilizację,
tzn. utrzymanie liczby ludności na poziomie roku 2015.
2) Prognoza demograficzna GUS na lata 2015–2035 dla województwa pomorskiego przewiduje
wzrost liczby ludności do 2025 r. o 1,3%, do poziomu prawie 2,3 mln osób. Po czym ma on
zacząć spadać do poziomu z roku 2015 – 2,26 mln. W Prognozie demograficznej GUS
opracowanej w roku 2008 i uwzględnionej w PZPWP liczba ludności województwa miała
wzrosnąć do 2020 r. o niecały 1%, po czym prognozowano jej spadek w 2030 r. do poziomu
z 98,3% liczby ludności z roku 2005 – 2,2 mln osób. Migracje ludności z miast na obszary
wiejskie spowodują spadek poziomu urbanizacji w województwie z 64,8% w 2015 r. do 62,4%
w 2035 r.
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2.3. Zmiany na rynku pracy
1) W 2012 r. w województwie pomorskim liczba mieszkańców aktywnych zawodowo
(pracujących i bezrobotnych) wyniosła 950 tys. osób (w Polsce 17.340 tys. osób), stanowiąc
5,48% aktywnych zawodowo w Polsce. Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2008 o prawie
110 tys. osób (w Polsce o 329 tys. osób), co wskazuje, że województwo pomorskie miało
istotny wpływ na wzrost wartości tego wskaźnika w analizowanym okresie w kraju.
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Rysunek 3. Zmiany liczby aktywnych (pracujący i bezrobotni) i biernych zawodowo w województwie
pomorskim w latach 2008-2012.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL.

2) Zapoczątkowane w 2008 roku symptomy spowolnienia gospodarczego, wynikające
ze światowego kryzysu finansowego, utrzymywały się przez cały okres 2009-2012. Miały one
bezpośrednie przełożenie na rynek pracy, gdzie poziom zatrudnienia był zmienny, przy
jednoczesnym wzroście liczby bezrobotnych.
3) W latach 2008-2012 liczba pracujących zamieszkałych w województwie pomorskim zwiększyła
się z 795 tys. do 859 tys. (o 8,05%). Poziom zatrudnienia w województwie pomorskim
w okresie 2008-2012 w stosunku do lat wcześniejszych, w których systematycznie wzrastał,
był dość niestabilny (między 49,0% a 50,3%) i w zasadzie poza rokiem 2010 był poniżej
poziomu zatrudnienia w całym kraju (między 50,0% a 50,4%).
4) Poziom bezrobocia w latach 2008-2012 uległ znacznemu zwiększeniu, osiągając najwyższy
poziom w 2012 r. (13,4%), jednocześnie zrównując się ze średnią dla Polski. Wyraźna
tendencja wzrostowa utrzymywała się od 2008 r. Należy jednocześnie zauważyć, że w roku
bazowym 2008 stopa bezrobocia osiągnęła wartość niższą od średniej krajowej (8,4%). Jednak
od początku 2009 r., w związku z globalnym kryzysem ekonomicznym, poziom bezrobocia
ponownie zaczął rosnąć (12,0% w końcu roku, wobec 11,9% w kraju). Odnotowywane spadki
wynikają z wahań sezonowych - liczba bezrobotnych zmniejsza się w miesiącach wiosennoletnich i wzrasta jesienią i zimą. Mapa 3
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Rysunek 4. Stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych w województwie pomorskim w latach 2008-2012.
Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

2.4. Poziom wykształcenia mieszkańców
1) Jednym z ważniejszych czynników określających rozwój społeczeństwa jest stały wzrost
poziomu wykształcenia. W latach 2002-2011 (dzielących spisy powszechne) struktura ludności
w wieku 13 lat i więcej (według poziomu wykształcenia) znacząco się zmieniła. W 2011 r.
w województwie 344,1 tys. osób posiadało wykształcenie wyższe, co stanowiło 17,6% ogólnej
liczby ludności województwa w wieku 13 lat i więcej i w porównaniu z 2002 r. oznaczało to
wzrost o 6,7 p. proc. (w 2002 r. – 10,9%).
40
37,6

35
30

31,7 31,3

25

24,7 23,9

20

21,9

17,6

15
10
5

28,5

26,8

17,3

10,9
7,6
0

0
wyższe

średnie i
policealne

0

5

zasadnicze
gimnazjalne
zawodowe
1988 2002 2011

3,3 2,8 1,1

podstawowe
ukończone

podstawowe
nieukończone

Rysunek 5. Zmiany poziomu wykształcenia w województwie pomorskim w latach 1988-2011.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL.

2) Struktura ludności w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia w województwie
pomorskim jest zróżnicowana terytorialnie. W 2011 r. największe różnice pomiędzy
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poszczególnymi powiatami województwa zaobserwować można pod względem liczby osób
posiadających wykształcenie wyższe. Największy odsetek osób o tym poziomie wykształcenia
odnotowano w Sopocie (33,4%) i był on większy od wskaźnika dla województwa o 15,8 p.
proc. Kolejne powiaty o wysokim odsetku osób o wykształceniu wyższym to Gdańsk (27,0%)
oraz Gdynia (26,8%). Dla porównania najniższym odsetkiem osób posiadających
wykształcenie wyższe charakteryzowały się powiaty: sztumski (9,2%), człuchowski (9,6%) oraz
bytowski i nowodworski (po 9,7%). Mapa 4
2.5. Uwarunkowania makroekonomiczne i przedsiębiorczość
1) W skali Unii Europejskiej poziom gospodarki województwa pomorskiego jest relatywnie
niski, natomiast w odniesieniu do innych regionów w kraju - średni. Pod tym względem
w 2012 r. pomorskie uplasowało się na 7 miejscu w Polsce z wynikiem 5,7%16 udziału w PKB
całego kraju. Udział ten wzrósł w stosunku do 2008 r. o 0,18 p. proc. Od roku 2005
w zakresie PKB per capita Polska dogania państwa tzw. „starej Unii” średnio o 2 p. proc.
rocznie. Tendencja ta dotyczy również województwa pomorskiego, które w 2010 r. osiągnęło
poziom 60% PKB średniej unijnej.

Rysunek 6. Produkt Krajowy Brutto per capita (zł)
w województwach w 2011 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych
Lokalnych GUS.

2)
Poziom PKB w województwie
pomorskim per capita w 2012 r. wyniósł
96,4% średniej krajowej17, co oznacza
wzrost o 0,5 p. proc. w stosunku do roku
2008. Wartość wytworzonego PKB
per capita w 2011 r. wyniosła 37.822 zł,
co uplasowało region na piątej pozycji
w kraju, za województwami: mazowieckim,
dolnośląskim, śląskim oraz wielkopolskim.
W latach 2008-2011 wartość tego
wskaźnika wzrosła o 6.066 zł, przy
wzroście 6.201 zł na poziomie kraju.
Na wzrost PKB w regionie w 2011 roku
składały się sektory: rolniczy – w 3%
(Polska w 4%), przemysłowy w 34%
(Polska w 33,5%) i usługowy w 63%
(Polska w 62,5%).

3) Motorem wzrostu gospodarczego regionu jest Trójmiasto. Podregion (NUTS-3) trójmiejski
wytwarzał w 2011 r. prawie połowę PKB województwa (49,3%). W przeliczeniu na 1
mieszkańca Trójmiasto w 2011 roku osiągnęło poziom 150% średniej krajowej PKB, podczas
gdy pozostałe podregiony: gdański, słupski i starogardzki nie przekroczyły 80%. W latach
2008-2011 dysproporcje w zakresie PKB pomiędzy Trójmiastem a pozostałą częścią
województwa pogłębiły się. W 2008 roku Trójmiasto osiągnęło 142,7% średniego poziomu
PKB województwa, natomiast w 2011 roku już 150,2%. Należy także zauważyć, że podregion
gdański w latach 2010 i 2011 wyprzedził podregion słupski, który tym samym stał się
najsłabszym podregionem województwa.
Wg Wstępne szacunki PKB według województw w 2012 roku, w województwie pomorskim w 2012 odnotowano
największy spośród wszystkich województw wzrost PKB – o 5,9%. (http://www.stat.gov.pl/wizualizacje/)
17 Wg Wstępne szacunki PKB według województw w 2012 roku. (http://www.stat.gov.pl/wizualizacje/)
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Rysunek 7. Struktura PKB per capita wg podregionów NTS3 w województwie pomorskim
w latach 2008-2011.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL.

4) W 2012 r. w województwie funkcjonowało 265.033 podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych w systemie REGON (wzrost o 6,33% w stosunku do 2009 r.),
co jednocześnie stanowiło 6,67% wszystkich firm zarejestrowanych Polsce. W sektorze
prywatnym zarejestrowanych było 97,0% podmiotów. Pod względem liczby podmiotów
gospodarczych - w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w roku 2012 - region uplasował się
na trzeciej pozycji w kraju za województwem mazowieckim i zachodniopomorskim,
z wynikiem 115,7 (średnia dla Polski 103,2).
5) Zróżnicowanie przestrzenne aktywności gospodarczej w województwie jest pochodną poziomu
urbanizacji, gęstości zaludnienia oraz nadmorskiego położenia, które w naturalny sposób wpływa
na możliwości rozwoju podmiotów gospodarczych związanych z gospodarką turystyczną.
W związku z tym znaczna liczba podmiotów gospodarczych koncentruje się w strefie
kształtującego się obszaru metropolitalnego. Najwyższa liczba podmiotów gospodarczych
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w 2012 osiągnęły: Łeba (356,1), Krynica Morska
(338,0), Jastarnia (277,6), Sopot (222,8), Władysławowo (217,5) i Hel (164,3). Jednocześnie
w latach 2009-2012 gminy nadmorskie charakteryzowały się większą dynamiką wzrostu liczby
podmiotów gospodarczych. Na pozostałym obszarze województwa, poza regionalnymi
centrami aktywności gospodarczej, wartości wskaźnika są niższe, co wynika przede wszystkim
z rolniczo-leśnej struktury gospodarki obszarów wiejskich. Mapa 5
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3.1. Osadnictwo i infrastruktura społeczna
3.1.1. Podstawowe elementy sieci osadniczej województwa
1) Mimo utrzymania tendencji zniżkowej wskaźnika urbanizacji ogólna liczba mieszkańców miast
przestała spadać. W latach 2005-2008 zanotowano spadek liczby ludności o 5 tysięcy,
natomiast w latach 2009-2012 liczba ludności miejskiej wzrosła o 20,9 tysięcy (jednocześnie
liczba ludności obszarów wiejskich wzrosła o 39 tysięcy). W odniesieniu do poszczególnych
miast – w latach 2005-2008 ponad połowa miast notowała spadki liczby mieszkańców,
w analizowanym okresie liczba ludności spadła jedynie w 7 z nich.
2) Utrzymuje się zjawisko polaryzacji przestrzennej rozwoju społeczno – gospodarczego. Rozwój
koncentruje się przede wszystkim w Trójmieście i na obszarze bezpośrednio go otaczającym,
marginalizuje się przy tym rola mniejszych ośrodków, zwłaszcza pozostających
w bezpośrednim sąsiedztwie większych (np. Nowy Dwór Gdański).
3) Wraz z koncentracją rynku pracy i potencjału usługowego na obszarach dużych miast, strefy
podmiejskie w ich bezpośrednim otoczeniu, pozostają terenami najchętniej zasiedlanymi.
Każdego dnia mieszkańcy stref suburbanizacji dojeżdżają do miast, aby tam pracować
i korzystać z szerokiego wachlarza usług. Rodzi to szereg konfliktów i wzrost kosztów
(infrastrukturalnych, środowiskowych, społecznych, itd.). W wymiarze przestrzennym
dochodzi do nieodwracalnych zmian, w wyniku których zacierają się granice między obszarami
miejskimi i wiejskimi. Strefy zamieszkania ludzi związanych pracą i usługami z miastem,
rozprzestrzeniają się na otaczające je obszary, zajmując tereny wiejskie i kompleksy
przyrodnicze.
4) Dynamika wzrostu liczby mieszkańców w latach 2009-2012 w poszczególnych gminach
potwierdza utrzymujące się tendencje związane z rozwojem stref suburbialnych. Przy czym
największa intensywność tych procesów obserwowana jest w bezpośrednim otoczeniu Słupska
(gmina Słupsk i Kobylnica) oraz w pierścieniu gmin bezpośrednio otaczających ośrodki
centralne aglomeracji: Gdańsk (pasmo: Przodkowo, część wiejska Żukowa, Kolbudy, Pruszcz
Gdański) i Gdynię (Szemud, Wejherowo, Kosakowo). Pasmo północne dodatkowo uzupełnia
Reda, notująca wzrost liczby mieszkańców porównywalny z Szemudem, na południu
analogiczne wartości osiąga natomiast obszar gminy wiejskiej Tczew.
Mniej wyraźnie niż w przypadku otoczenia Słupska i Trójmiasta kształtują się strefy wzrostu
liczby mieszkańców wokół miast średniej wielkości, przy czym największe wartości dotyczyły
bezpośredniego otoczenia Malborka oraz Kościerzyny.
Stosunkowo duży wzrost odnotowały gminy kaszubskie położone pomiędzy Kościerzyną
a południowym pasmem intensywnej suburbanizacji aglomeracji - Sierakowice, Chmielno,
Stężyca, podobne wartości zanotowały Przywidz i Trąbki Wielkie.
Nadal wyludniają się obszary peryferyjne województwa: część Powiśla, południowo-zachodnia
część powiatu człuchowskiego oraz gminy na styku powiatów słupskiego i bytowskiego (rejon
miastecki). Mapa 6
5) Gminy, o największym wzroście liczby mieszkańców położone są w powiatach notujących
najwyższą dynamikę wzrostu liczby mieszkań (kartuski, gdański, wejherowski, pucki),
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w których jednocześnie w latach 2009–2012 wydano najwięcej pozwoleń na budowę dla
budownictwa mieszkaniowego. Biorąc pod uwagę, że udział budownictwa indywidualnego
w wydawanych pozwoleniach przekracza 90% ogółu, skutek przestrzenny tych nakładających
się tendencji musi być znaczący. W związku z brakiem uregulowań prawnych sprzyjających
kształtowaniu zwartych jednostek osadniczych, o ile na danym obszarze nie ma specyficznych
uwarunkowań (związanych np. z ukształtowaniem i pokryciem terenu, zagrożeniem
powodziowym czy obszarami prawnej ochrony przyrody) przyrost zabudowy ma najczęściej
charakter rozproszony. Skupiska nowej zabudowy powstają zwykle pasmowo, wzdłuż ciągów
komunikacyjnych.
6) Okres 2009-2012 był kolejnym, w którym sukcesywnie poprawiały się wskaźniki opisujące
ilość i powierzchnię użytkową mieszkań w województwie pomorskim. W skali całego kraju
uwzględniając, po Narodowym Spisie Powszechnym 2011, faktyczną liczbę ludności w Polsce
(tj. ok 37 mln osób) - już w 2011 r. mieliśmy do czynienia z końcem deficytu mieszkaniowego.
Jest to jednak tylko obraz statystyczny, gdyż w dalszym ciągu zasób komunalny gmin nie
odpowiada na istniejące potrzeby, co jest efektem braku polityki mieszkaniowej. Samorządy
miejskie systematycznie ograniczają zasób mieszkań komunalnych. W 2009 r. całkowita
powierzchnia użytkowa gminnych zasobów mieszkaniowych w województwie pomorskim
stanowiła 80% zasobów z 2005 roku (GUS nie podaje danych w tym zakresie po 2009 r.).
3.1.2. Dostęp do usług publicznych
Edukacja i szkolnictwo wyższe
1) Dzięki dostępności środków unijnych, a także zmianom ustawowym (wprowadzenie nowych,
bardziej elastycznych form wychowania przedszkolnego) w latach 2009 -2012 rozwijała się
baza infrastruktury wychowania przedszkolnego, nadal jednak występują deficyty w tym
zakresie. Nowe obowiązki ustawowe nakładane na gminy w horyzoncie najbliższych lat
powinny skłonić władze gmin do szczegółowej analizy koniecznych do podjęcia działań
w zakresie dostosowania infrastruktury do nowych uwarunkowań, w tym rozplanowania
przestrzennego (zgodnie z ustawą droga dziecka 5 letniego do placówki wychowania
przedszkolnego, nie powinna przekraczać 3 km, w przeciwnym razie gmina zobowiązana jest
do zapewnienia dowozu).
2) Zahamowanie spadku liczby uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, a także
zmiany ustawowe dotyczące obowiązku szkolnego dla wszystkich sześciolatków, mogą
wpłynąć na potrzebę weryfikacji bazy infrastrukturalnej również tych poziomów szkolnictwa
i dostosowanie jej do potrzeb określonych grup wiekowych (szczególnie w kontekście
sześciolatków w szkołach podstawowych).
3) Szkolnictwo ponadgimnazjalne nadal koncentruje się przede wszystkim w miastach, co
w połączeniu z niedostateczną dostępnością komunikacyjną niektórych wiejskich obszarów
województwa, decyduje o ograniczonych możliwościach kontynuowania nauki,
a w konsekwencji dysproporcji w zakresie poziomu wykształcenia mieszkańców.
4) Na podstawie analizy zmian jakościowych i ilościowych wyraźnie widać utrzymującą się
koncentrację potencjału akademickiego i naukowego w Trójmieście. Fakt, że niemal wszystkie
inwestycje w zakresie infrastruktury szkolnictwa wyższego realizowane były w Trójmieście,
zaledwie kilka w Słupsku i że nadal (kolejny okres raportowy) brakuje działań podejmowanych
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w innych, wskazywanych w planie ośrodkach (Chojnice, Kwidzyn) wskazuje na istotne
problemy związane z przełamaniem tej tendencji.
5) Poprawiające się warunki lokalowe oraz specjalne programy stypendialne finansowane ze
środków Unii Europejskiej wpływają na możliwości rozszerzania ofert szkół wyższych.
W świetle prowadzonych statystyk wynika, że kierunki najczęściej oferowane przez pomorskie
uczelnie, kształcące największą liczbę absolwentów rocznie, przygotowują kadrę mającą,
największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Konieczne jest lepsze dostosowanie oferty
szkolnictwa do potrzeb rynku i zwiększenie dynamiki działań prowadzonych w tym zakresie
(szybsza reakcja).
Ochrona zdrowia
1) Zbudowane Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku,
poprawiło warunki leczenia, pracy personelu medycznego, studiowania i prowadzenia badań
naukowych na najwyższym poziomie.
2) W wyniku zakończenia budowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku,
rozbudowy szpitala Podmiot Leczniczy Copernicus Sp. z o.o. w Gdańsku, a także przeprowadzonych
modernizacji oraz doposażeń pomorskich szpitali wzrósł standard oddziałów świadczących
leczenie m.in. w zakresie chorób kardiologicznych, onkologicznych i neurologicznych, a więc
tych chorób, na które notowana jest największa zachorowalność w województwie. Dziedziny
te mimo znacznego wzmocnienia nadal wymagają uzupełnień.
3) Dostępność usług zdrowotnych jest uzależniona od wielu czynników: poza sposobem
i poziomem finansowania określonego rodzaju świadczeń (polityka NFZ), kwalifikacjami
personelu i organizacją pracy jest to bez wątpienia rozlokowanie przestrzenne placówek
ochrony zdrowia. Część diagnostyczna RPS Zdrowie dla Pomorzan wskazuje na istotny problem
dotyczący dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych (jak również podstawowej
opieki zdrowotnej) wynikający z nierównomiernego ich rozmieszczenia na obszarze
województwa pomorskiego, a w szczególności wyraźnych deficytów na obszarach wiejskich
i w małych miastach. Dysproporcje te są skutkiem nierównomiernego rozmieszczenia
placówek, jak i niedostatecznej, zróżnicowanej terytorialnie, podaży kadry medycznej.
4) Pomorski system zdrowia cechuje brak regionalnej sieci szpitali oraz jednoznacznego
zdefiniowania roli szpitala klinicznego w systemie. Problemem jest również niewystarczające
dostosowanie infrastruktury i organizacji pomorskiego systemu zdrowia do procesów
demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa (niedostateczna liczba łóżek
i poradni geriatrycznych oraz miejsc w zakładach opieki długoterminowej). Jako
niedostateczną określa się również liczbę form opieki dla przewlekle chorych.
5) Dokonano przekształceń 10 SP ZOZ w spółki prawa handlowego, co przyczyniło się do
poprawy stabilności finansowej tych podmiotów, poprawy efektywności funkcjonowania
i zwiększenie bezpieczeństwa procesów leczniczych.
Kultura i sztuka
1) Realizowane w Gdańsku przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową Europejskiego
Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej, czy Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego tworzą nowe warunki dla wzrostu konkurencyjności oferty turystycznej
i kulturalnej regionu w skali europejskiej. Znacząco wzrosła atrakcyjność istniejących instytucji
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kultury (m. in poprzez rozbudowę Teatru Muzycznego w Gdyni, czy rewitalizację kościoła Św.
Jana w Gdańsku).
2) Utworzone zostały również nowe, dające impuls do rozwijania działań artystycznych także
poza Trójmiastem (np. Centrum Aktywności Twórczej w Ustce, czy „Filharmonia Kaszubska”
w Wejherowie).
3) Wzrosła atrakcyjność oferty placówek muzealnych (rozbudowa filii Muzeum Pomorza
Środkowego w Swołowie, budowa sektora wejściowego muzeum we Wdzydzach, budowa
pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie), a w szczególności
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, które wzbogaciło się o „Ośrodek Kultury
Morskiej”18 - będący jednym z najnowocześniejszych muzeów w Polsce, które w sposób
kompleksowy i interaktywny przekazuje wiedzę dotyczącą tematyki morskiej, wykorzystując
techniki multimedialne.
4) Poza rozwojem bazy i działań kulturalnych, inicjowanych przez publiczne instytucje kultury,
w województwie pomorskim widoczna jest coraz większa liczba różnego rodzaju inicjatyw
oddolnych, prowadzących animację środowiskową w zakresie szeroko pojętej kultury, w tym
rady dzielnic i czy osiedli. Tworząc warunki do rozwoju integracji społeczności lokalnych,
częstokroć prowadzą działania związane z poprawą jakości przestrzeni publicznych.
5) Problemem sygnalizowanym w części diagnostycznej RPS Pomorska Podróż jest m.in. brak
powiązania realizowanych i modernizowanych obiektów oraz terenów w ich bezpośrednim
otoczeniu ze strukturą funkcjonalno-przestrzenną miasta, czy miejscowości, w której są
zlokalizowane.
6) Środki z funduszy strukturalnych, zwłaszcza z programów rozwoju obszarów wiejskich wpływają
pozytywnie na poprawę dostępności do kultury na obszarach wiejskich. Jest to efektem budowy
i modernizacji, a także poprawy wyposażenia placówek kultury na tych obszarach.
Kultura fizyczna i sport
1) W okresie objętym Raportem zrealizowane zostały liczne inwestycje istotnie przyczyniające się
do rozbudowy bazy infrastruktury sportowej, zarówno na poziomie podstawowej,
powszechnie dostępnej, jak i specjalistycznej, budującej rangę i potencjał regionu
do kształtowania i doskonalenia kadr oraz organizacji prestiżowych wydarzeń.
2) Wciąż jednak, mimo wielu przeprowadzonych działań istnieją liczne potrzeby związane
z uzupełnianiem braków oraz modernizacją istniejącej infrastruktury istotnej dla kształtowania
postaw prozdrowotnych w całym regionie.
3) Problemem bywa również sposób zarządzania istniejącą infrastrukturą, częstokroć brak jej
efektywnego wykorzystania. Odnosi się to zarówno do największych i najważniejszych
obiektów zrealizowanych w ostatnich latach, których utrzymanie wymaga prężnego operatora,
zdolnego zminimalizować wysokie koszty bieżącego utrzymania, jak i lokalnej infrastruktury,
nie zawsze w pełni wykorzystanej, zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Projekt pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Centralnego Muzeum Morskiego w
Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej” został sfinansowany dzięki środkom uzyskanym z Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który pokrył 85% kosztów inwestycji, wynoszącej 9.575.006
Euro. Na pozostałe 15% kosztów NMM uzyskało wsparcie z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz miasta Gdańska.
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3.2. Gospodarka
3.2.1. Rolnictwo
Dokonanie rzetelnej oceny stopnia wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej
w granicach województwa pomorskiego oraz zmian, jakie zaszły w latach 2009-2012 w układzie
przestrzennym jest niemożliwe, gdyż dostępne dane statystyczne za ten okres19 nie uwzględniają
podziału na mniejsze niż województwo jednostki administracyjne. Ponadto od 2010 r.
prezentowane są nowe lub zmienione kategorie użytków rolnych dostosowane definicyjnie do
wymogów EUROSTAT-u, nie w pełni porównywalne z danymi za lata poprzednie. Dlatego też
podstawowe dane dotyczące wykorzystania przestrzeni rolniczej zostały zaczerpnięte z wyników
Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (PSR) i odniesione do wyników PSR 200220. W związku
z wprowadzeniem pojęcia „utrzymywania użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej” 21, niektóre
rodzaje użytków rolnych, np. łąki, pastwiska, a także pozostałe grunty, nie mają adekwatnych
odpowiedników w PSR 2002. W związku z tym dane z tego zakresu podano tylko dla 2010 r.
1) W latach 2009-2012 główne zmiany własnościowe w grupie użytkowników przestrzeni
rolniczej dotyczyły: powiększenia obszaru użytków rolnych wchodzących w skład:
indywidualnych gospodarstw rolnych - o 14.404 ha (2,3%), spółek prawa handlowego
– o 12.080 ha (20,8%), rolniczych spółdzielni produkcyjnych - o 545 ha (25,0%) oraz
zmniejszenie powierzchni użytków rolnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu
Państwa - o 44.563 ha (29,4%).
2) Spadła powierzchnia użytków rolnych w użytkowaniu gospodarstw rolnych ogółem z 869,6
tys. ha do 802,5 tys. ha, tj. o 67,1 tys. ha (7,7%) oraz ich udział w strukturze użytkowania
gruntów (o 0,7 p. proc.), co wynika przede wszystkim z przeznaczania gruntów na cele
nierolnicze, np. pod zabudowę, inwestycje drogowe, zalesienia itp.
3) Wzrosła powierzchnia sadów o 0,9 tys. ha, tj. o 25,3% (w kraju o 33,9%), co wynika
z prowadzonej polityki rolnej UE i dopłat do plantacji drzew owocowych (orzechy włoskie,
jabłonie).
4) Nastąpił wzrost powierzchni łąk trwałych w gospodarstwach o 8,7 tys. ha, tj. o 8,3% (w kraju
o 4,1%) oraz spadek powierzchni pastwisk trwałych o 15,1 tys. ha (o 29,0%) (w kraju
o 39,9%).
5) Powierzchnia lasów i gruntów leśnych w gospodarstwach zmniejszyła się z 68,2 tys. ha do 63,8
tys. ha, tj. o 4,4 tys. ha (6,5%) w związku z ich przekazywaniem ze zlikwidowanych PGR do
Lasów Państwowych. Jednocześnie w gospodarstwach indywidualnych nastąpiło zwiększenie
(na skutek zalesień) powierzchni tych gruntów z 56,9 tys. ha do 58,7 tys. ha, tj. o 3,2%,
co spowodowało wzrost ich udziału w strukturze użytkowania tych gospodarstw o 1,1 pp.
6) Spadła liczba gospodarstw rolnych o 15,8 tys. - z 76,7 tys. do 60,9 tys. tj. o 20,6% (w kraju
o 22,4%). Największą dynamikę spadku liczby gospodarstw odnotowano wśród gospodarstw
Rolnictwo w województwie pomorskim w 2009 r., US Gdańsk 2010 oraz Rolnictwo w województwie pomorskim w 2012 r., US
Gdańsk 2013.
20 PSR 2010 jest pierwszym spisem zrealizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z
członkostwa państwa polskiego w Unii Europejskiej wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia
informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską.
21 Użytki rolne w dobrej kulturze to użytki rolne utrzymywane zgodnie z normami dotyczącymi zachowania
wymogów ochrony środowiska Pojęcie wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7
kwietnia 2004 r. - Dz. U. z 2004 r., Nr 65, poz. 600.
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małych, tj. posiadających 1-5 ha użytków rolnych - o 31,5%, co spowodowało zmianę ich
udziału w liczbie gospodarstw ogółem z 30,8% do 26,0% (spadek o 4,8 pp.) oraz
w gospodarstwach najmniejszych, o powierzchni użytków rolnych 1 ha i mniej - o 20,8% (przy
jednoczesnym utrzymaniu się na tym samym poziomie ich udziału). Mapa 7
7) Zmniejszyła się także liczba gospodarstw o powierzchni 5-20 ha i 20-50 ha użytków rolnych,
odpowiednio o 14,4% i o 9,8%. Wzrósł natomiast z 9,9% do 11,9% udział gospodarstw
największych o powierzchni 20 ha i więcej UR, w tym gospodarstw o powierzchni 50 ha
i więcej UR, odpowiednio z 2,3% do 3,3%. Ogółem liczba gospodarstw największych,
o powierzchni 50 ha i więcej UR wzrosła o 13,0%.
8) Wzrosła średnia powierzchnia ogólna gospodarstw rolnych z 13,4 ha w 2002 r. do 15,75 ha
w 2010 r. (o 17,5%), w tym średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie z 11,33 ha
do 13,17 ha (o 16,2%).
9) Największy spadek liczby gospodarstw zanotowano w powiatach: tczewskim - o 45,8%,
człuchowskim - o 34,5%, chojnickim - o 31,5%, słupskim - o 29,1%, puckim - o 27,1%,
kwidzyńskim - o 25,6% i starogardzkim - o 23,8%.
10) Zwiększyła się ogólna powierzchnia zasiewów z 555,6 tys. ha do 573,0 tys. ha, (o 3,1%).
Jednocześnie przy spadku powierzchni zasiewów zbóż podstawowych (o 18,9%) i buraków
cukrowych (o 27,7%), ponad dwukrotnie (o 112,5%) wzrosła powierzchnia zasiewów
rzepaku i rzepiku (rośliny energetyczne) i roślin pastewnych (o 34,0%). Monokultury upraw
zbożowych i energetycznych nie są korzystne dla jakości przestrzeni rolniczej. Mapa 8
11) Znacznie (o 11,8%) zmniejszyły się liczba krów oraz gospodarstw rolnych utrzymujących
bydło (o 32,5%). Redukcje te są wynikiem kwotowania produkcji mleka po przystąpieniu
Polski do UE i wysokimi wymaganiami jakościowymi, którym część producentów mleka nie
mogła sprostać. „Znikanie” bydła jest tak znaczące, że widać je w krajobrazie Pomorza.
Mapa 9
12) Nastąpiła poprawa wyposażenia gospodarstw rolnych w maszyny i urządzenia rolnicze:
ciągniki, kombajny zbożowe, opryskiwacze i deszczownie.
3.2.2. Strefy rozwojowe
1) Region mając bezpośredni dostęp do morza oraz portów, a także coraz lepszą infrastrukturę
drogowo-kolejową, w tym autostradę A1 jest perspektywicznym rynkiem dla rozwoju sektora
magazynowo-logistycznego. Ukończenie budowy autostrady A1 do granicy z Czechami,
umożliwi szybki transport ładunków między Skandynawią a południową Europą. Decyzje
inwestycyjne kolejnych operatorów nowoczesnych centrów magazynowo-logistycznych są
tego doskonałym potwierdzeniem. Mapa 10
2) Uruchomienie autostrady A1 stało się czynnikiem aktywizującym rozwój terenów położonych
wokół węzłów na autostradzie. Poprawa dostępności transportowej wpłynęła na
ukształtowanie się nowej strefy rozwojowej w regionie. Dynamika przekształceń terenów
wokół A1, zwłaszcza w okolicach węzłów, jest przesłanką do poważnego myślenia o nowych
terenach rozwojowych wokół węzłów na projektowanych S6 i S7 oraz wybranych
lokalizacjach wzdłuż planowanych do modernizacji linii kolejowych nr 202 i 131.
3) Duże znaczenie dla rozwoju branży logistycznej w regionie może mieć budowa tzw. Suchego
Portu w Zajączkowie Tczewskim, bazującego na trzech ważnych szlakach komunikacyjnych
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– kolejowym (CE65), drogowym (autostrada A-1) oraz wodnym (MDW E–70). Inwestycja
realizowana na 56 hektarach ma być w pełni gotowa do 2020 r. Inny charakter inwestycji
o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego może zostać zrealizowany w otoczeniu
Portu Lotniczego Gdańsk, gdzie z inicjatywy samorządów regionalnego i lokalnego powstała
koncepcja tzw. Airport City – wielofunkcyjnej dzielnicy usługowej obejmującej m.in. budowę
hoteli i obiektów biurowych. Jej dostępność zapewni zmodernizowana ulica Słowackiego oraz
realizowana Pomorska Kolej Metropolitalna.
4) Rynek powierzchni biurowych Trójmiasta w ostatnich latach dynamicznie się rozwinął lokując
aglomerację na czwartym miejscu w kraju po Warszawie, Krakowie i Wrocławiu a jego
szacunkowa powierzchnia w latach 2008-201222 wzrosła z ok. 280 tys. m2 do 410 tys. m2.
Kolejne lata zapowiadają się obiecująco, na co wskazują m.in. oceny inwestorów.
Do niedawna popyt na biura był generowany przede wszystkim przez relokacje firm.
Tendencja ta ulega jednak zmianie, także ze względu na rosnące zainteresowanie regionem
ze strony firm z sektora BPO i SSC oraz firm ściśle współpracujących ze Skandynawią.
Do zmiany przyczynił się też proces certyfikacji powstających obiektów biurowych przez
lokalnych deweloperów. Coraz częściej ubiegają się oni o certyfikaty LEED lub BREEAM
potwierdzające stosowanie elementów budownictwa zrównoważonego oraz dbałość
o środowisko, w tym energooszczędność.
5) Na rynku obiektów noclegowych, w tym hotelowym obserwujemy następujące trendy:
 popyt na usługi hotelarskie w Trójmieście generowany jest przede wszystkim przez
klientów instytucjonalnych, w odróżnieniu do usług strefy nadmorskiej nastawionej
na klientów indywidualnych i grupowych z Niemiec, Rosji i Skandynawii,
charakteryzujących się relatywnie wysokim standardem, oferujących pełne usługi z zakresu
SPA&Wellness, poszerzone o zabiegi o charakterze medyczno-rehabilitacyjnym;
 występuje nisza w sektorze hoteli ekonomicznych (relatywnie mała liczba hoteli, niższe
koszty budowy oraz relatywnie szybki zwrot inwestycji);
 utrzymujące się zainteresowanie budową hoteli przy lotniskach i dworcach kolejowych.
3.2.3. Zagospodarowanie turystyczne
1) W okresie 2009-2012 nastąpił rozwój infrastruktury służącej uprawianiu aktywnych form
turystyki w województwie. Skoordynowany charakter miały działania związane z aktywizacją
turystycznych śródlądowych szlaków wodnych na Żuławach Wiślanych i w rejonie Zalewu
Wiślanego.
2) Słabiej rozwijała się infrastruktura śródlądowych tras wodnych przebiegających poza
obszarem Żuław Wiślanych, istotnych dla turystyki wodnej ze względu na możliwość
uprawiania kajakarstwa. W związku z nielicznymi i najczęściej punktowymi przedsięwzięciami
w zakresie rozbudowy infrastruktury służącej turystyce kajakowej, duży potencjał wód
płynących w regionie tylko częściowo został wykorzystany. W związku z największą i ciągle
rosnącą presją na najbardziej atrakcyjne szlaki - Brdy oraz Wdy, do rozwiązania pozostaje
problem bardziej zrównoważonego rozwoju turystyki kajakowej. W tym zakresie potrzebne są
skoordynowane działania w zakresie promocji i zagospodarowania tras wodnych dotychczas
Na podstawie Marketbeat. Raportów o rynku nieruchomości w Polsce, Cushman & Waakefiel za lata 2009, 2010, 2011
i 2012.
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mniej wykorzystanych, często trudniejszych do pokonania, ale bardzo atrakcyjnych pod
względem walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz zasobów dziedzictwa kulturowego
terenów, przez które te szlaki przebiegają. Mapa 11
3) W okresie 2009-2012 nie były prowadzone zorganizowane działania ukierunkowane na rozwój
turystyki przybrzeżnej w strefie otwartego morza. Do rozwoju turystyki żeglarskiej w akwenie
Zatoki Gdańskiej przyczyniła się budowa mariny żeglarskiej w Sopocie.
4) Tradycyjna struktura funkcjonalna małych portów województwa pomorskiego ulega istotnym
przekształceniom, czego przyczyną jest ograniczenie rybołówstwa i stagnacja w przetwórstwie
ryb oraz praktyczny zanik przybrzeżnej żeglugi handlowej. Atrakcyjnym rozwiązaniem wydaje
się w tej sytuacji rozwój funkcji turystycznej portów jako ośrodków jachtingu, wędkarstwa
morskiego oraz wypoczynku pobytowego w okresie letnim. Większość portów w swoich
planach zakłada powstanie mariny lub przystani jachtowej, niekiedy również przystani
bałtyckiej żeglugi pasażerskiej (Ustka). Omawiane działania nie są jednak skoordynowane i nie
zapewniają przyjęcia przez małe porty morskie roli ogniw w sieci turystyki jachtingowej, która
mogłaby rozciągać się wzdłuż całego bałtyckiego wybrzeża kraju, obejmując również obszar
i porty Zatoki Gdańskiej, Pucka oraz Mierzei Wiślanej.
5) Wzrosła atrakcyjność oferty turystycznej dla żeglarstwa m.in. w obszarze tzw. rynny
Charzykowskiej, gdzie zbudowano most zwodzony na Brdzie między jeziorem
Charzykowskim a Długim, jednak liczba miejsc, gdzie tego typu inwestycje winny być
realizowane jest większa, a ich brak ogranicza możliwości rozwoju tej aktywności turystycznej
w województwie.
6) W okresie 2009-2012 podejmowano działania w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej.
Jednakże, nie udało się zrealizować spójnego systemu tras rowerowych w województwie.
System taki został zaproponowany w PZPWP.
7) W analizowanym okresie do tras Euro Velo przewidzianych na obszarze województwa doszła
jeszcze EV-13, pod nazwą Szlak Żelaznej Kurtyny (Iron Curtain Trail). Ponadto, opracowana
została koncepcja przebiegu Wiślanej Trasy Rowerowej, łączącej region z południem kraju.
Zmiany te zaistniały już po uchwaleniu zmiany planu województwa.
8) Szlaki EuroVelo funkcjonowały w regionalnych i lokalnych materiałach koncepcyjnych
i planistycznych, często różniąc się przebiegiem i brakiem ciągłości w strefach przygranicznych
(pomiędzy gminami, województwami). Spośród trzech tras sieci Euro Velo w województwie
pomorskim, najbardziej zaawansowanym stopniem realizacji wyróżniała się EV10 Szlak wokół
Bałtyku (R-10). W wyniku realizowanych inwestycji, polegających na oznakowaniu, budowie
odcinków dróg rowerowych i obiektów infrastruktury, poprawił się standard tej trasy
na wybranych odcinkach, w tym w rejonie Trójmiasta. Potrzeba jeszcze wielu działań
do osiągnięcia standardu EuroVelo na całym jej przebiegu.
9) W wyniku działań gmin, polegających na wyznaczaniu tras, ich oznakowaniu, realizacji
odcinków dróg rowerowych i infrastruktury rowerowej, przybyło ciągów rowerowych,
poprawił się tez standard ich wyposażenia, stanowiąc lokalną atrakcję turystyczną. Nastąpił
również rozwój tras wyznaczanych, budowanych i oznakowanych w układach sieciowych, jak
Kaszubska Marszruta, Kociewskie Trasy Rowerowe, Szlaki Dolnego Powiśla. Instytucje,
organizacje i podmioty gospodarcze coraz częściej angażują się w przedsięwzięcia w zakresie
zagospodarowania szlaków wodnych oraz działania promocyjne dotyczące turystyki
rowerowej.
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3.3. Środowisko
3.3.1. System przyrodniczych obszarów chronionych
1) W latach 2009-2012 nie miały miejsca istotne zmiany powierzchniowe i ilościowe w formach
ochrony przyrody. Obecnie (bez obszarów NATURA 2000) zajmują one w województwie
powierzchnię 598.230 ha23, co stanowi 32,67% jego powierzchni. W okresie od 2009 r.
powierzchnia ta zwiększyła się o 110,7 ha, czyli zaledwie o 0,006 % (bez powierzchni
rezerwatu przyrody „Dolina Kulawy”)24 Mapa 12
2) Utworzono 2 nowe rezerwaty przyrody: torfowiskowy „Dolina Kulawy” (155,41 ha) i wodny
„Moczadło” (26,17 ha). Powiększono 4 istniejące rezerwaty: „Pełcznica” (o 3,5 ha), „Jezioro
Głęboczko” (o 3,3 ha), „Jezioro Krasne” (o 14,6 ha) i „Jezioro Cechyńskie Małe” (o 7,15 ha).
3) W 2010 r. powołany został Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie.
4) W dniu 31 grudnia 2009 r. Minister Środowiska nominował 2 parki krajobrazowe –
Nadmorski i Mierzeję Wiślaną, jako polskie Bałtyckie Obszary Chronione HELCOM- BSPA.
5) Ostatni park krajobrazowy w województwie został powołany przed blisko 25 laty, a większość
parków ustanowiono mniej więcej 30 lat temu. Podobnie wygląda sytuacja z obszarami
chronionego krajobrazu, ostatnie spośród nich zostały ustanowione przez wojewodę 20 lat
temu. W związku z odległym okresem, który upłynął od czasu powołania, w wielu
przypadkach nastąpiły zmiany w zagospodarowaniu, mogące przyczynić się do utraty walorów
przyrodniczych. Propozycje dotyczące ustanowienia nowych parków krajobrazowych spotkały
się z negatywną opinią samorządów lokalnych, przy jednoczesnym pojawianiu się propozycji
zmierzających do ograniczenia powierzchni parków już istniejących – w tym przede wszystkim
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
6) W analizowanym okresie nie sporządzono planów ochrony dla żadnego z 5-ciu parków
krajobrazowych nieposiadających takiego dokumentu.
7) Z dniem 1 sierpnia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej
w województwie25, Parki Krajobrazowe Województwa Pomorskiego stały się jednostkami
zarządzanymi przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Z dniem 1 lipca 2010 r. na mocy
uchwały Nr 1185/XLVIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2010 roku
zarządzanie parkami krajobrazowymi województwa pomorskiego przejął Pomorski Zespół
Parków Krajobrazowych.
8) Według danych statystycznych GUS w odniesieniu do stanu na koniec roku 2008 nastąpił
wzrost liczby ustanowionych użytków ekologicznych o 109 i ich powierzchnia na koniec roku
2012 wynosi 4.123,8 ha26. (0,22% powierzchni województwa).

Podana wielkość bez powierzchni rezerwatów przyrody, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz użytków
ekologicznych znajdujących się w granicach innych, wielkoobszarowych form ochrony przyrody.
24 Rezerwat ustanowiony Zarządzeniem RDOŚ z dn. 8 lipca 2008 r., opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
w 2009 r. – w statystyce GUS powierzchnia przypisana do 2008 r.
25 (Dz. U. z 2009 roku, Nr 92, poz. 753, ze zmianami)
26 Ochrona Środowiska 2013, GUS, Warszawa; Dane GUS odbiegają od stanu wynikającego z ankiet skierowanych
do gmin i analizy uchwał gmin podjętych w sprawie użytków i opublikowanych w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego –dane
te wskazują na mniejszą liczbę użytków ekologicznych ustanowionych w okresie 2009-2012
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9) W stosunku do roku 2008 nastąpił wzrost liczby pomników przyrody o 81 obiektów, obecnie
jest ich 280927, w tym ustanowionych przez rady gmin - 29328. Najwięcej pomników (podobnie
jak i użytków ekologicznych) ustanowiła Rada Miasta Gdańska - 16729. W ogólnej liczbie
wszystkich pomników przyrody na terenie województwa pomorskiego 2.191 (ok. 79%)
stanowią pojedyncze drzewa, 368 to grupy drzew (13%), zaś pozostałe 8% przypada na aleje,
głazy, skały, jaskinie i inne.
10) Prawną ochroną objęte są też obszary funkcjonujące w ramach europejskiej sieci
ekologicznej NATURA 2000. Okres minionego czterolecia przyniósł wiele zmian w tym
zakresie. Czwarta Decyzja Komisji Europejskiej, wyznaczyła na obszarze województwa 49
nowych ostoi siedliskowych (o łącznej powierzchni 53.197 ha), które, razem z wyznaczonymi
wcześniej,obejmują 97 obszarów siedliskowych30.
11) Ustawa o ochronie przyrody wprowadza obowiązek sporządzenia planów ochrony/planu
zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000. W województwie pomorskim w latach
2009-2012 zatwierdzony został zakres planu zadań ochronnych dla części obszaru NATURA
2000 Bory Tucholskie (rok 2011 - PLB 220009) oraz części obszaru Młosino-Lubnia (2011 PLH 220077)31. W 2012 roku ustanowiono 2 plany zadań ochronnych: Biała (PLH 220016)
i Hoppowo (PLH 220010). W tym samym roku ustanowiono plany zadań ochronnych dla
obszarów NATURA 200032, w sumie dotyczy to części 9 obszarów, w tym: Biała (PLH
220016), Bory Tucholskie (PLB 220009), Sandr Wdy (PLH 040017), Dolina Kłodawy (PLH
220007), Jar Rzeki Raduni (PLH 220011), Jezioro Krasne (PLH 220035), Zatoka Pucka
i Półwysep Helski (PLH 220032) oraz Sandr Brdy (PLH 220026) i Wielki Sandr Wdy (PLB
220001).
12) Do istotnych problemów zaliczyć należy niedostateczną spójność obszarów chronionych,
a także dużą presję inwestycyjną na obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, często
pełniących funkcje korytarzy ekologicznych.
13) O ile zasoby przyrodnicze, ich różnorodność biologiczną i powierzchnię cennych obszarów
naturalnych należy uznać za walor środowiska regionu, a zróżnicowanie krajobrazowe za
wyróżniające się w skali całego kraju, o tyle działania w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu
ocenić można, jako wciąż niewystarczające.
14) Brak zachęt finansowych i niechęć na poziomie lokalnym do obejmowania ochroną prawną
nowych obszarów skutkuje tym, że zachowane dotychczas obszary cenne przyrodniczo
i krajobrazowo pozostają poza systemem ochrony.

Ochrona Środowiska 2013, GUS, Warszawa.
Na podstawie ankiet skierowanych do gmin, pomniki przyrody ustanowione w okresie od 01.01.2007
do 31.12.2012.
29 Na podstawie ankiet skierowanych do gmin, pomniki przyrody ustanowione w okresie od 01.01.2007
do 31.12.2012.
30 Zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) obszary te,
do czasu ich wyznaczenia przez ministra właściwego ds. środowiska noszą status obszarów mających znaczenie dla
Wspólnoty.
31 Na postawie Zarządzenia nr 15/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 1 lipca
2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bór Chrobotkowy". (Dz. Urz. Woj. Pom.
Z 2011 r. Nr 169, poz. 3818) - zawiera zakres planu zadań ochronnych dla części obszaru Natura 2000 Bory
Tucholskie oraz dla części obszaru Natura 2000 Młosino.- Lubnia.
32 Plany ochrony dla rezerwatów przyrody z zakresem planów zadań ochronnych dla obszarów Natura dotyczą
rezerwatów znajdujących się w granicach obszarów Natura.
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15) Brak jest rzetelnej i całościowej (kompleksowej) inwentaryzacji przyrodniczej
w województwie, która umożliwiłaby rzeczywistą ochronę szczególnie cennych zasobów.
3.3.2. Gospodarowanie zasobami środowiska
Użytkowanie ziemi
1) Zmiany, jakie zaszły w użytkowaniu ziemi w latach 2009-2012 wskazują na utrzymującą się
tendencję spadkową powierzchni użytków rolnych z przestrzeni województwa.
2) Presja urbanizacyjna wywołała w badanym okresie dynamiczny przyrost powierzchni terenów
zabudowanych i zurbanizowanych, szczególnie w granicach i otoczeniu powiatów grodzkich
oraz większych miast. Na terenach wiejskich utrzymuje się tendencja do zmniejszania się
powierzchni siedlisk rolniczych i terenów zabudowy gospodarczej PGR na rzecz terenów
mieszkaniowych i przemysłowo-usługowych.
3) Pozytywnym zjawiskiem jest rosnąca z każdym rokiem powierzchnia lasów, przy czym
w badanym okresie tempo zalesień wyraźnie osłabło.
4) Zmiany w gospodarowaniu ziemią widoczne są w procesie zachodzących przemian
własnościowych, w efekcie których w strukturze władania ziemią w województwie przeważa
sektor prywatny.
Grunty rolne i leśne
1) W okresie 2009-2012 przeważająca większość gruntów rolnych była zagospodarowana
rolniczo, zgodnie z uwarunkowaniami przyrodniczo-glebowymi i z dostosowaniem gatunków
roślin rolniczych do możliwości produkcyjnych gleb.
2) Pozytywnym zjawiskiem jest malejący z każdym rokiem trend wyłączania z produkcji rolniczej
i leśnej gruntów rolnych o najwyższej przydatności dla rolnictwa oraz gruntów leśnych.
3) Zagrożenie dla środowiska, szczególnie glebowego i wodnego, związane jest ze zbyt dużym
udziałem monokultur zbożowych oraz wielkotowarową uprawą zbóż i rzepaku wymagającą
intensywnego nawożenia i chemicznej ochrony roślin.
Mapa 13 i Mapa 14
Kopaliny
1) Wydobycie surowców naturalnych prowadzone jest w 112 spośród 650 udokumentowanych
w województwie złóż. Najwięcej eksploatuje się złóż kruszywa naturalnego (piasków
i żwirów), bo aż 92 (w odniesieniu do 2008 roku przybyło 9), wielkość wydobycia wynosi
11.843 tys. ton (wzrosła zaledwie o 774 tys. ton). Mapa 15
2) W analizowanym okresie, pomimo udokumentowania i podjęcia eksploatacji złoża Roszyce II,
wydobycie torfów zmniejszyło się o 18,62 tys. m3 i wyniosło 66,78 tys. m3z 4 w sumie
eksploatowanych złóż.
3) W latach 2009-2012 nastąpił ponad 90% wzrost wydobycia surowców ilastych ceramiki
budowlanej. Choć nie udokumentowano w tym czasie nowych złóż, to z 3 stale
eksploatowanych wydobycie w roku 2012 wyniosło 207 tys. ton (w 2008 roku - 108 tys. ton).
Rozpoczęto wydobycie piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych i cegły
wapienno-piaskowej z dotychczas nieeksploatowanego złoża „Sadlinki”, wielkość wydobycia
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wg stanu na koniec 2012 roku wyniosła 94,33 tys. m3. Nadal eksploatowane jest 4 złoże
surowców ilastych do produkcji kruszywa lekkiego „Gniew II”, w porównaniu z rokiem 2008
odnotowano niewielki wzrost wydobycia - z 85 tys. m3 do 88 tys. m3. Wydobycie z tego złoża
stanowi 84,6% wydobycia krajowego.
4) Spośród 4 złóż ropy naftowej, zaniechano wydobycia ze złoża „Białogóra–E”. Wielkość
eksploatacji na koniec 2012 r. wynosiła 0,89 tys. ton i była mniejsza o 0,32 tys. ton względem
stanu z 2008 roku. Ponadto w strefie przybrzeżnej (już poza granicami województwa) znajdują
się 2 eksploatowane złoża ropy naftowej, z których wydobycie zmalało blisko 30 % (z 258,16
tys. ton w 2008 r. do 187,68 tys. ton w 2012 r.).
5) Przy niezmienionej ilości eksploatowanych złóż gazu ziemnego (3 w gminie Krokowa i 2
na Bałtyku), wydobycie uległo zmniejszeniu względem stanu z roku 2008 (na lądzie o 0,78 mln
m3, na morzu o 8,39 mln m3).
6) W analizowanym czteroleciu rozpoczęto eksploatację soli kamiennej ze złoża „Mechelinki”,
wielkość wydobycia na koniec 2012 r. wynosiła 595 tys. ton, co stanowiło 15,17 % wydobycia
krajowego. Pobór wód leczniczych zmineralizowanych prowadzony był jak dotychczas
ze złoża „Sopot”, jego wielkość wyniosła wg stanu z 2012 r. 30.191 m3/rok i była mniejsza o
1.952 m3/rok w stosunku do roku 2008.
7) W ostatnich latach uzyskano koncesje poszukiwawcze i rozpoczęto na terenie województwa
prace mające na celu udokumentowanie złóż gazu łupkowego.
Wody
1) Monitoring wód powierzchniowych, ze względu na zmiany zakresu i metodyki badań,
pozwoliły tylko na ograniczoną ocenę porównawczą stanu wód powierzchniowych od końca
roku 2008 przez cały następny okres 2009-2012.
2) Nadal niezadowalająca jest kondycja wód płynących, zwłaszcza pod względem stanu
ekologicznego i parametrów biologicznych. Wyniki, uzyskane w roku 2012 w ramach
monitoringu obszarów chronionych, świadczyły o złym stanie ogólnym większości zbadanych
rzek (66%) oraz nie osiąganiu przez ponad połowę z nich stanu/potencjału dobrego.
3) Kondycja ekologiczna jezior okazała się zróżnicowana, a ich stan ogólny w latach 2010-2012
najczęściej zły. Wymogi dla wód o dobrym i bardzo dobrym stanie ekologicznym spełniała
tylko połowa wód jeziornych, a szczególne wymagania dotyczące obszarów chronionych
ok. 60% jezior. W ramach oceny stanu jezior zauważa się pozytywne tendencje, polegające
na poprawie stanu ekologicznego, ogólnego albo w zakresie wskaźników chemicznych (Jasień
Północny i Południowy, Mausz Duży, Węgorzyno, Łebsko Sumińskiego, Charzykowskie,
Głębokie), ale i negatywne związane z pogorszeniem stanu ekologicznego (jeziora Raduńskie
Dolne i Godziszewskie).
4) Wszystkie wody przejściowe i przybrzeżne zbadane w latach 2009-2012 charakteryzowały się
złym stanem ogólnym i nie spełniały wymogów stanu ekologicznego dobrego, jak również
wymogów ustalonych dla obszarów chronionych. Bardziej korzystny, oceniony, jako dobry,
był ich stan chemiczny.
5) Przyrost długości sieci wodno – kanalizacyjnej nie przekłada się na poprawę stanu wód
powierzchniowych w wielu rejonach województwa, w tym na stan zanieczyszczenia
środowiska w większości zlewni rzecznych. Tym samym istnieje obawa, że w perspektywie
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2015 r. (ani nawet 2021 r.) w województwie pomorskim nie zostaną zrealizowane cele
Ramowej Dyrektywy Wodnej, określające politykę gospodarowania zasobami wodnymi UE.
6) W zakresie stanu jakościowego wód podziemnych zaznaczył się trend utrzymania dobrego
stanu chemicznego przeważającej większości wód. Badania potwierdziły słabą jakość wód
podziemnych w obrębie Żuław i doliny dolnej Wisły oraz w środkowym części pasa
nadmorskiego, przy czym słabsza jakość wód nie zawsze wynika z oddziaływań
antropogenicznych, ale wiąże się z obecnością zanieczyszczeń geogenicznych, przejawiających
się nadmierną ilością manganu, żelaza, amoniaku, żelaza, fluorków.
7) W zakresie negatywnych zjawisk, polegających na ascenzji i ingresji wód zasolonych, miały
miejsce pozytywne zmiany, w tym związane z ograniczeniem poboru wód. Poprawiła się
sytuacja w Gdańsku gdzie zaobserwowano wysłodzenie wód w rejonie Martwej Wisły i ujęcia
Czarny Dwór.
8) Do końca roku 2012 w woj. pomorskim nie został ustanowiony żaden z obszarów
ochronnych zbiorników wód śródlądowych, rekomendowanych dla GZWP
w dokumentacjach hydrogeologicznych tych zbiorników.
9) W porównaniu z rokiem 2008 nastąpił spadek poboru wody w województwie, w rejonie
Gdańska i Sopotu poziom eksploatacji wód podziemnych był zrównoważony i nie zagrażał
nadmiernemu uszczupleniu zasobów wodnych,
10) Do końca nie zostały zagospodarowane potencjalnie znaczące zasoby wód geotermalnych do
produkcji energii geotermalnej niskotemperaturowej i wysokotemperaturowej.
11) Nie są zadawalające efekty działań związane ze zwiększaniem retencyjności zlewni,
i zachowaniem ciągłości morfometrycznej rzek.
12) Nastąpił postęp w zakresie opracowania dokumentów planistyczno-programowych
niezbędnych dla racjonalnego zagospodarowania wód regionu, ale poza przyjętymi dwoma
dokumentami krajowymi, do końca roku 2012 nie zatwierdzono planów zarządzania ryzykiem
powodziowym i nie ustalono warunków korzystania z wód regionu.
Powietrze
1) W stosunku do roku, 2010 jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 uległa
poprawie w strefie aglomeracji trójmiejskiej (z klasy C do klasy A), natomiast w strefie
pomorskiej pozostała na tym samym poziomie (w klasie C).
2) Istotnym problemem pozostają: w sezonie letnim - zbyt wysokie stężenia ozonu
troposferycznego, a w sezonie zimowym – ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego
PM10 oraz benzo(a)pirenu. Przyczyną takiego stanu zarówno na terenach miejskich jak
i wiejskich jest stosowanie w celach grzewczych węgla niskiej, jakości oraz odpadów
w domowych paleniskach (niska emisja) oraz rosnący ruch samochodowy.
3) Nastąpił rozwój monitoringu jakości powietrza.
4) Działania realizowane w ramach programów ochrony powietrza nie przyniosły istotnej
poprawy jego jakości, nadal dla kilku substancji w obu strefach, występują przekroczenia
stężeń dopuszczalnych i docelowych.
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Klimat akustyczny
1) Głównym źródłem uciążliwego hałasu tak jak w latach poprzednich, była komunikacja
drogowa, w mniejszym zakresie komunikacja kolejowa, usługi i przemysł, zaś w Gdańsku
dodatkowo komunikacja lotnicza, związana z portem lotniczym im. L. Wałęsy.
2) Działania realizowane w ramach programów ochrony środowiska przed hałasem nie
przyniosły istotnej poprawy w zakresie klimatu akustycznego, nadal hałas w centrach miast
i wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych na terenie województwa pomorskiego utrzymuje
się na wysokim poziomie. „Wyciszenie” uzyskiwane przez wprowadzenie nowocześniejszych
środków transportu, modernizację torowisk i nawierzchni drogowych, wyprowadzanie ruchu
tranzytowego z centrów miast itp. niwelowane jest przez wzrost ilości poruszających się
pojazdów.
3) Zwiększanie ruchu komunikacyjnego, a przede wszystkim znaczący wzrost ruchu lotniczego,
wywołują odczucie zmęczenia hałasem komunikacyjnym ze strony ludności największych
skupisk miejskich, w szczególności Gdańska, na terenie którego zlokalizowany jest największy
port lotniczy Polski północnej. Odczucia uciążliwości hałasu nie potwierdzają natomiast dane
związane z aktualizowaną co 5 lat mapą akustyczną miasta Gdańska, wg której przekroczenie
średniorocznych norm hałasu (Ldwn – tj. przedział czasu odniesienia równy wszystkim
dobom roku) obejmuje relatywnie niewielkie powierzchnie. W roku 2007 na powierzchni
ponad 25 km2 występował hałas komunikacyjny o natężeniu (Ldwn) przekraczającym 60dB.
Narażonych na jego występowanie było wówczas ponad 200 tys. mieszkańców. W wyniku
zmiany dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wprowadzonej w październiku 2012
r., zmniejszyła się znacząco (już tylko do 4,0 km2) powierzchnia, gdzie Ldwn przekraczał
dopuszczalny poziom, zaś liczba zagrożonych mieszkańców wynosiła 7,9 tys. osób.
Biosfera
1) Województwo pomorskie, mimo rosnącej presji inwestycyjnej, nadal cechuje znaczne
bogactwo zasobów środowiska biotycznego, występowanie cennych siedlisk i gatunków. Przy
pokryciu ponad 37% powierzchni województwa lasami, zadrzewieniami i zakrzaczeniami oraz
przy udziale wód przekraczającym 4,0% powierzchni województwa znaczna część jego
obszaru nosi cechy naturalne i półnaturalne.
2) W latach 2009-2012 poziom ochrony zasobów biosfery zwiększył się w wyniku wyznaczenie
49 nowych ostoi siedliskowych na obszarach stanowiącym łącznie 2,9% powierzchni
województwa oraz poprzez utworzenie 2 rezerwatów przyrody i powiększenie 4 istniejących.
3) Problemem w zakresie ochrony środowiska biotycznego jest niedocenienie znaczenia systemu
korytarzy ekologicznych. Nieuwzględnianie korytarzy ekologicznych w procesie planistycznym
i inwestycyjnym prowadzi do przerwania ciągłości ekologicznej, skutkuje defragmentacją
i izolacją siedlisk i płatów ekologicznych.
4) Ochronę połączoną z racjonalnym zagospodarowaniem zasobów środowiska biotycznego
utrudnia słaby stopień ich rozpoznania i zwaloryzowania, niespójny system obszarów
chronionych oraz niedoskonałość (a także brak) prawnych narzędzi ich skutecznej ochrony.
3.3.3. Obszary ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
1) Z uwagi na specyfikę krajobrazu kulturowego, jako ukształtowanego na przestrzeni dziejów,
należy stwierdzić, że w strukturze przestrzennej pod tym względem nie zaszły istotne zmiany
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zarówno, jeśli chodzi o zasoby (niewielki wzrost liczby zabytków wpisanych do rejestru) jak
również ich ochronę. Mapa 16
2) Podejmowane działania konserwatorskie w znacznym stopniu skupiły się na ochronie
i odnowie charakterystycznych dla regionu obiektów, przy czym skala działań w stosunku
do potrzeb była niewystarczająca. Także środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego są skromne.
3) Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że właściciele zabytków, przede wszystkim publiczni starają
się pozyskiwać środki finansowe z różnych źródeł i na zasadzie montażu finansowego
prowadzić prace konserwatorskie.
4) W województwie ustanowiony został kolejny pomnik historii – zespół pocystersko-katedralny
w Pelplinie33. Jednocześnie należy stwierdzić, że brak jest szczególnych instrumentów
finansowych związanych z ochroną zabytków uznanych za pomniki historii. Istotnym zdaniem
do podjęcia przez stronę rządową oraz państwowe służby konserwatorskie jest objęcie
pomników historii monitoringiem, ochroną oraz wsparciem finansowym ich konserwacji
i odnowy. W tym zakresie postuluje się o ustanowienie Krajowego Funduszu Ochrony
Pomników Historii i Obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.
5) W województwie nie powstały nowe parki kulturowe, najbardziej sprzyjające ochronie
krajobrazu kulturowego. Wynika to z sytuacji prawnej, w której na samorządzie gminnym
spoczywają nie tylko obowiązki takie jak sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i planu ochrony, ale także finansowe rekompensaty dla właścicieli gruntów
objętych ograniczeniami. Ta sytuacja, bez wsparcia zewnętrznego (z poziomu powiatowego,
wojewódzkiego lub krajowego) działa paraliżująco na władze samorządowe gmin, które - jako
jedyne - są uprawnione do podjęcia inicjatywy utworzenia parku. Konieczne jest stworzenie
mechanizmów wspierających finansowo i organizacyjnie gminy zamierzające utworzyć parki
kulturowe, zwłaszcza w zakresie koordynacji strategii funkcjonowania parków kulturowych
na terenie województwa oraz ich promocji, w tym wsparcia finansowego, przeznaczonego
na tworzenie interaktywnych stron internetowych.
6) Dla zachowania obiektów zabytkowych, postuluje się o wytypowanie obiektów cennych
kulturowo, o uregulowanym statusie własnościowym, mogących stać się, po odpowiedniej
adaptacji np. siedzibami instytucji społecznych związanych z nauką, kulturą, sztuką i edukacją.
Po wytypowaniu tych obiektów powinna zostać sporządzona kompletna dokumentacja oraz
programy konserwacji i adaptacji ich na wyżej wskazane cele.
3.4. Infrastruktura transportu i telekomunikacji
Dostępność i spójność transportowa
1) Niedostateczna zewnętrzna i wewnętrzna dostępność transportowa województwa
pomorskiego jest jednym z czynników ograniczających możliwości jego rozwoju. Wskaźniki
dostępności drogowej i kolejowej dla województwo pomorskie są poniżej średniej krajowej,
a zachodnia część województwa znajduje się w strefie najniższej dostępności transportowej
w kraju. Przełamaniu tej bariery nie sprzyja słabo rozwinięty system transportu zbiorowego,
cechujący się niedostatecznym stopniem integracji i koordynacji przewozów, często niską
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Rozporządzenie w tej sprawie podpisał Prezydent RP w dniu 23 kwietnia 2014 r.
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jakością oferowanych usług oraz niedopasowaniem oferty do potrzeb związanych z dostępem
do usług publicznych i rynku pracy. Mapa 17
2) Niewystarczająca dostępność zewnętrzna utrudnia możliwości rozwoju i umacniania pozycji
regionu w sektorze portowym, transportowo-logistycznym, turystycznym, a także innych
kreujących dużą wartość dodaną. Szczególnie narażone na negatywne skutki niskiej jakości
sytemu transportowego są obszary zachodniej i południowo-zachodniej części województwa.
3) Poprawiła się dostępność portów od strony morza i lądu (w bliskim ich sąsiedztwie), chociaż
nadal jest to główny czynnik ograniczający dalszy wzrost przeładunków. Zdecydowanym
problemem jest niska dostępność portów transportem kolejowym i brak udziału wodnego
transportu śródlądowego, szczególnie w obsłudze ładunków skonteneryzowanych.
Struktura sieci drogowej
1) Racjonalne planowanie i eksploatacja infrastruktury transportowej uwarunkowana jest jej
strukturą:
 dostosowaną do rzeczywistej funkcji połączeń w sieci istniejącej i planowanej;
 umożliwiającą właściwy proces przekształceń sieci, realizację zobowiązań SRWP 2020
i wybór rozwiązań dla transportowych programów strategicznych.
Analizy sieci dróg w województwie pomorskim (podobnie jak i innych województwach)
wskazują na potrzebę weryfikacji tej sieci wynikającą głównie z:
 automatycznego przekwalifikowania dróg, wprowadzonego w związku z reformą
administracyjną państwa (ustawa z dnia 24 lipca 1998 r.), bez jednoczesnej weryfikacji
i optymalizacji struktury sieci. Skutkiem tego jest nadmiernie rozwinięta sieć dróg
wojewódzkich, które w znacznej części nie spełniają wymogów zaliczenia do kategorii,
zapisanych w obowiązującej Ustawie o drogach publicznych;
 niedostosowanych do potrzeb i możliwości terenowych, prawnych zasad zaliczania dróg do
klasy technicznej oraz nadmiernie rygorystycznych i sformalizowanych normatywów
projektowania;
 wprowadzania do sieci nowych odcinków dróg ruchu szybkiego, bez uwzględniania
konieczności zmian przebiegu dróg podrzędnych. Mapa 18
2) W okresie 2009-2012 struktura techniczna i funkcjonalna sieci drogowej zmieniła się jedynie
lokalnie, po oddaniu do użytkowania nowych odcinków dróg krajowych (np. Południowa
Obwodnica Gdańska, obwodnica Słupska, obwodnica Skórcza, modernizacje przyłączeń
do autostrady A1).
Stan sieci drogowej i kolejowej
1) Zły stan techniczny sieci dróg, a także infrastruktury kolejowej w województwie skutkuje
ograniczeniem dostępności transportowej metropolii, miast powiatowych oraz obszarów
turystycznych, zagrożeniem zdrowia i życia w ruchu drogowym i pogorszenie stanu
środowiska, zwłaszcza w miastach. Mapa 19
2) Duża część sieci drogowej województwa pomorskiego znajduje się w niezadowalającym lub
złym stanie technicznym. Dotyczy to przede wszystkim dróg położonych poza obszarem
metropolitalnym. Około 17% dróg krajowych i 52% dróg wojewódzkich kwalifikuje się do
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pilnego remontu, względnie poprawy stanu technicznego. Mając na uwadze obecne oraz
prognozowane w najbliższych latach możliwości budżetu wojewódzkiego, realnym jest
zagrożenie, iż obecny udział procentowy dróg wojewódzkich o stanie technicznym złym
(52%) będzie ulegał zwiększeniu, wpływając niekorzystnie na spójność województwa.
3) Ponad 70% linii kolejowych znaczenia państwowego jest w co najmniej dostatecznym stanie
technicznym, a w wyniku prowadzonych inwestycji modernizacyjnych w 2015 r. 37% (460 km)
będzie w stanie dobrym i bardzo dobrym. W wyniku działań modernizacyjnych linii kolejowej
nr 9 (Gdynia Główna - Warszawa Wschodnia), nr 131 (na odcinku Smętowo – Górki), oraz nr
260 (Zajączkowo Tczewskie – Pruszcz Gdański), prędkość szlakowa wzrosła do 160 km/h.
Znacznie gorsza jest sytuacja w zakresie linii niższej kategorii, na których przewozy są
ograniczane, bądź zawieszane. Mapa 20
4) Niska jakość organizacyjna i infrastrukturalna systemu transportowego województwa
sprawiają, że realizacja celów transportowych ujętych w PZPWP jest odczuwalna jedynie
lokalnie – przede wszystkim w obszarze metropolitalnym.
Transport morski i lotniczy
1) Do problemów portów morskich należy zapewnienie odpowiedniej przepustowości dla
przewozu ładunków masowych i skonteneryzowanych, co jest kluczowe dla dalszego ich
rozwoju (transport kolejowy realizuje jedynie około 30–35% przewozów lądowych na
zapleczu portów w Gdańsku i Gdyni, podobny udział ma transport rurociągowy).
Rozwiązaniem dla problemu obsługi portów transportem kolejowym powinno być
wykorzystanie potencjału istniejącej infrastruktury kolejowej do utworzenia terminala
intermodalnego w Zajączkowie Tczewskim, ale także poważnie przeanalizowanie możliwości
utworzenia takiej infrastruktury w Kościerzynie, przebudowa linii kolejowej nr 226 (Pruszcz
Gdański–Gdańsk Port Północny) wraz z mostem przez Martwą Wisłę oraz innych linii
poprawiających funkcjonowanie portów. Istotnym wyzwaniem jest także budowa drugiego
toru na linii kościerskiej, która po uruchomieniu przewozów pasażerskich PKM może być
wąskim gardłem systemu kolejowego dla obsługi Portu w Gdyni.
2) Zwiększyła się zdolność operacyjna Portu Lotniczego w Gdańsku im. L. Wałęsy (m.in.
w wyniku budowy nowego terminala T2, drogi kołowania), jednocześnie zwiększa się oferta
przewozów pasażerskich i towarowych (nowe połączenia i kierunki). Zrealizowane
i prowadzone inwestycje nie będą wymagały dalszej rozbudowy lotniska w najbliższych latach.
Transport zbiorowy
1) W odniesieniu do ponad połowy gmin czas dojazdu autobusem regionalnym do Gdańska
wynosi ponad 90 minut. Zdecydowanym obszarem problemowym pod względem powiązań
transportem zbiorowym jest zachodnia część województwa, gdzie istnieje grupa miast i gmin
o bardzo słabych powiązaniach (m.in. Bytów). Względnie dobrymi powiązaniami wyróżnia się
jedynie Słupsk, częściowo Chojnice choć z roku na rok ilość połączeń maleje. Brak
dostatecznej ilości powiązań dotyczy także miast powiatowych w obszarze metropolitalnym
(Kartuzy) oraz centralnej części województwa (Kościerzyna). Mapa 21
2) Mieszkańcy powiatów odczuwają przede wszystkim brak połączeń bezpośrednich, głównie:
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 z obszaru powiatu do jego stolicy: powiat słupski - Słupsk (11% respondentów35),
 pomiędzy miastami powiatowymi: powiat kartuski - Kościerzyna (7,5%), powiat malborski
- Nowy Dwór Gdański (13,3%), powiat malborski - Tczew (7,8%), powiat nowodworski Tczew (6,7%), powiat nowodworski - Malbork (16,7%), powiat starogardzki - Tczew
(6,2%), powiat sztumski - Kwidzyn (9,9%), powiat sztumski - Malbork (8,5%),
 z dużymi miastami województwa pomorskiego, lub innymi dużymi miastami znajdującymi
się niedaleko granicy województwa: powiat bytowski, człuchowski, kwidzyński, malborski,
nowodworski, starogardzki i sztumski (Gdańsk), powiat malborski, sztumski (Elbląg),
powiat wejherowski (Gdynia).
3) W województwie pomorskim integracja podsystemów transportu zbiorowego
i indywidualnego jest niewystarczająca. Ma to miejsce zarówno w skali regionalnej,
metropolitalnej, jak i lokalnej i dotyczy rozwiązań technicznych (infrastruktura, tabor)
i organizacyjnych (taryfy i informacja). Użytkownicy systemu transportu nie mają możliwości
dokonania racjonalnego dla siebie wyboru trasy przejazdu i środka transportu. Zastosowanie
rozwiązań P+R i B+R jest znikome w stosunku do potrzeb. Pozytywne przykłady w tym
zakresie stanowią natomiast Węzeł Komunikacyjny Tczew oraz pętla tramwajowoautobusowa „Łostowice – Świętokrzyska” w Gdańsku. Budowa kolejnych węzłów
integracyjnych jest konieczna.
Infrastruktura telekomunikacji i komunikacji elektronicznej
1) W latach 2009-2012 liczba abonentów telefonii stacjonarnej w województwie pomorskim, tak
jak na terenie całego kraju zmniejszyła się. Główną przyczyną jest zastępowanie tego rodzaju
komunikacji przez telefonię mobilną.
2) W roku 2012 liczba telefonicznych łączy głównych sieci publicznej na terenie województwa
pomorskiego wyniosła ok. 171,5 tys. (w roku 2008 – 521,7 tys.), w miastach 128,1 tys. (o 304
tys. mniej jak w roku 2008), a na wsi – 43,3 tys. (o 29 tys. mniej jak w roku 2008)36. Na 1000
mieszkańców przypadało 161,9 łączy (w miastach – 217,8, a na wsi – 56,3) . Natomiast liczba
standardowych telefonicznych łączy głównych sieci publicznej na koniec 2012 r. wynosiła 308,
9 tys., tj. o 32,0% mniej niż w roku 2008. Województwo pomorskie zalicza się do województw
charakteryzujących się jedną z najwyższych gęstości sieci publicznej. W końcu 2012 r. na 1000
mieszkańców przypadało 134,9 łączy (w kraju 160,3). Liczba łączy w dostępach ISDN37 (sieć
cyfrowa z integracją usług umożliwiająca jednoczesne przekazywanie głosu, faksów, obrazu,
danych) na koniec 2012 r. wynosiła 61,9 tys. (w tym w miastach – 58,4 tys.) i była o 7,9, %
mniejsza niż w 2008 r.
3) Systematycznie rośnie natomiast liczba użytkowników Internetu. Dostęp do Internetu w roku
2009 posiadało 61,3% gospodarstw domowych, natomiast w roku 2011 – 63,3%. Odsetek
gospodarstw domowych, które są w miejscowościach bez sieci dostępowej na koniec 2012 r.
kształtował się na poziomie 6,4% i w stosunku do roku 2010 zmniejszył się o 13,6 p. proc.

Odsetek mieszkańców na podstawie badań prowadzonych na potrzeby Planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego w województwie pomorskim we wrześniu 2013 r.
36 Łączność, wyniki działalności w 2012 r. GUS, Warszawa 2013.
37 telefoniczna sieć cyfrowa z integracją usług umożliwiająca wykorzystanie tej samej sieci dla transferu głosu, obrazu,
faksów, danych.
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Zmniejszył się także udział miejscowości, które nie są w zasięgu żadnego operatora - z 22%
w roku 2010 do 10,08% w roku 2012.
3.5. Infrastruktura techniczna
3.5.1. Ochrona przed powodzią i regulacja stosunków wodnych
1) Stan ilościowy urządzeń ochrony przeciwpowodziowej nie uległ zmianie. Poprawił się
natomiast ich stan techniczny. Nadal jednak nadal ok. 26% wałów przeciwpowodziowych,
będących w utrzymaniu ZMiUW w Gdańsku, oceniany jest jako mogący zagrażać
bezpieczeństwu obszarów przez nie chronionych, a ok. 4% - zagrażający bezpieczeństwu.
W minimalnym stopniu poprawił się stan urządzeń melioracji szczegółowych.
2) Pozytywne efekty w zakresie regulacji warunków gruntowo-wodnych na terenach rolnych
i leśnych przynoszą działania w zakresie małej retencji wodnej, zarówno techniczne (budowa
małych zbiorników wodnych, odbudowa jazów, zastawek) jak również działania nietechniczne
(zalesienia, roślinne pasy ochronne, ochrona terenów podmokłych).
3) Nadal do istotnych problemów w zakresie ochrony przed powodzią i regulacji stosunków
wodnych zaliczyć można:
 zły stan techniczny części obiektów i urządzeń osłony przed powodzią, zagrażający
bezpieczeństwu obszarów przez nie chronionych;
 niezadowalający poziom stosowania nietechnicznych metod ograniczania skutków
powodzi;
 lokalizację zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;
 niezadawalający stan techniczny urządzeń melioracji szczegółowych;
 małą zdolność retencyjną gleb części obszarów województwa i postępujący proces
opadania zwierciadła wody w jeziorach.
3.5.2. Infrastruktura gospodarki wodno-ściekowej
Zaopatrzenie w wodę
1) W województwie pomorskim w 2012 r. zużyto 201,91 hm3 wody na potrzeby gospodarki
narodowej i ludności, co oznacza w porównaniu z rokiem 2009 wzrost zużycia wody o 3,88
hm3 (2%). Największy wzrost zużycia wody miał miejsce w przemyśle – 5,19 hm3, natomiast
spadek w rolnictwie i leśnictwie – 1,12 hm3.
2) W analizowanym okresie znacząco zmniejszyła się liczba ludności spożywającej wodę
nieodpowiadającą wymaganiom sanitarnym z 25,9% w roku 2009 do 2,32% w roku 2012.
Zarówno na wsi jak i w miastach38 jakość wody nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym
głównie z uwagi na ponadnormatywną zawartość żelaza, manganu, podwyższoną mętność
oraz zawartość jonu amonowego. Poza niespełnieniem norm sanitarnych w części
wodociągów występowało ponadnormatywne przekroczenie stężenia fluorków lub
fosforanów. Na poprawę jakości wody konsumpcyjnej istotny wpływ miały przebudowy stacji
uzdatniania wody (SUW).
Stan sanitario – higieniczny województwa pomorskiego 2012 roku, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Pomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Gdańsk 2013.
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3) W układzie przestrzennym, największa liczba ludności zaopatrywana w wodę
nieodpowiadającą wymaganiom sanitarnym zamieszkiwała na terenie powiatów: słupskiego
(7,1 tys.), tczewskiego (6,8 tys.), kwidzyńskiego, starogardzkiego (po 4,5 tys.) i człuchowskiego
(4,2 tys.).
4) W stosunku do końca roku 2008 zmniejszyła się o 50% liczba dużych ujęć wody,
posiadających ustanowione strefy ochrony pośredniej. W dużej mierze wynika to z faktu
wygaszenia decyzji ustanawiających strefy, wydanych przed 1 stycznia 2002 r. 39. Szereg
podmiotów eksploatujących wody podziemne nie złożyło na czas wniosku o ponowne
ustanowienie strefy ochronnej.
5) W latach 2009-2012 na obszarze województwa pomorskiego wybudowano około 1,3 tys. km
sieci wodociągowej, co dało przyrost długości sieci o około 9,3% w stosunku do końca roku
2008. W tym czasie liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej zwiększyła się tylko
nieznacznie: z 92,4% (na dzień 31.12.2008) do 93,0% (na dzień 31.12.2012). Niewielki wzrost
przy stosunkowo znacznym wydłużeniu sieci wynika z przebudów i modernizacji istniejących
układów zaopatrujących, a także uzbrajania terenów nowej zabudowy. Wciąż niski jest odsetek
mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej w gminie Osiek (28,7%), Stara Kiszewa
(49%), Lipusz (54%), Czersk (60%) Dziemiany (61,4%) i Lubichowo (62,46%). Mapa 22
6) Mimo podejmowanych działań i ponoszonych nakładów, aktualne pozostają następujące
problemy:
 niezadowalająca jakość dostarczanej wody, w szczególności na Żuławach. Jest to przede
wszystkim skutkiem niskiej efektywności procesów jej uzdatniania;
 niski udział mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej w kilku gminach;
 wysokie straty wody na Żuławach (sięgające nawet 30%), spowodowane złym stanem
technicznym infrastruktury wodociągowej.
Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków
1) W analizowanym okresie nie zaszły znaczące zmiany w ilości ścieków odprowadzanych do
wód powierzchniowych lub ziemi. Jednocześnie o ponad 10% (z 139,4 hm3 do 125,3 hm3)
zmniejszyła się ilość ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia,
a ilość ścieków nieoczyszczonych o ponad 96% (z 13,9 hm3 do 0,5 hm3), przy jednoczesnym
nieznacznym (z 64,7 hm3 do 66,8 hm3) zwiększeniu ilości ścieków oczyszczanych
z podwyższonym usuwaniem biogenów.
2) W latach 2009-2012 wybudowano około 2 tys. km sieci kanalizacyjnej, co dało przyrost
długości sieci o 30,4% w stosunku do końca 2008 r. Nastąpił wzrost wskaźnika ludności
korzystającej z sieci kanalizacyjnej o 2,6% (z 74,6% do 77,2%), w tym na terenach miejskich
wyniósł on 0,9%, natomiast na terenach wiejskich 7,7%. Pomimo prawie dwukrotnie wyższej
wartości od wskaźnika krajowego (23,5%), wskaźnik ludności korzystającej z sieci
kanalizacyjnej na wsi jest na poziomie jedynie zadowalającym.
3) Dostęp ludności do sieci kanalizacyjnej w obszarze województwa pomorskiego cechują
znaczne dysproporcje przestrzenne. W miastach Pruszcz Gdański i Sopot ludność
na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159) z dniem 31 grudnia 2012 r.
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korzystająca z sieci kanalizacyjnej przekracza 99% ogółu ludności, natomiast w miastach:
Skórcz, Czarna Woda40 i Pelplin odsetek ten jest niższy od średniej w województwie i wynosi
odpowiednio 57,3%, 60,1% i 75%. Wśród gmin wiejskich wyższy od średniej w województwie
wskaźnik ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej odnotowano w gminie Słupsk (79,9%)
i Kolbudy (77,9%), natomiast poniżej 10% odnotowano na terenie gmin: Skarszewy (6,2%),
Wejherowo obszar wiejski (6,8%), Ostaszewo (7,8%), Prabuty obszar wiejski (7,8%) i Stary
Targ (9%). Największy przyrost tego wskaźnika w latach 2009-2012 odnotowano na terenie
miast i gmin: Lipnica (39,02%), Czarna Woda (8,11%), Skórcz miasto (21,65%), Tczew obszar
wiejski (20,5%) i Pelplin obszar wiejski
(20,22%). Przyrost wiązał się zarówno
z rozszerzaniem zasięgu obsługi zbiorowych systemów wodociągowych w obrębie istniejących
jednostek osadniczych jak i uzbrajaniem terenów rozwojowych. Dostępu do zbiorowych
systemów kanalizacji sanitarnej nadal nie posiadają mieszkańcy gminy Osieczna
(w poprzednich latach także gminy Bobowo). Szczególnie niepokoi niski stopień
skanalizowania gminy Wejherowo położonej w obrębie obszaru metropolitalnego, poddanej
silnej presji osadniczej. Mapa 23
4) Mimo, iż dynamika wskaźnika ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w latach 2009-2012
była wyższa niż dotyczącego sieci wodociągowej, w dalszym ciągu istnieje znaczna
dysproporcja, na niekorzyść tego pierwszego. Jest to efekt wieloletnich zaniechań w zakresie
budowy urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków, w szczególności na obszarach
wiejskich.
5) Pozytywne zmiany nastąpiły w zakresie wyposażania aglomeracji w sieci kanalizacyjne
i oczyszczalnie ścieków. Zmniejszyła się liczba aglomeracji, w których oczyszczalnie ścieków
nie spełniały wymagań prawa41 (z 13 w 2008 r. do 8 w 2012 r.). Do 34 wzrosła liczba
aglomeracji, które uzyskały określony w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych
procent RLM (równoważna liczba mieszkańców korzystających ze zbiorczych sieci kanalizacji
sanitarnej). Przewiduje się, że do końca roku 2015, w wyniku realizacji rozpoczętych lub
zaplanowanych projektów inwestycyjnych, wymagany wskaźnik RLM powinny uzyskać
kolejne 32 aglomeracje. Mapa 24
6) Pozostałe 21 aglomeracji (tj. około 24,1%) prawdopodobnie nie uzyska wymaganego procentu
RLM korzystających ze zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Różnica pomiędzy wymaganym
a szacowanym % RLM korzystających ze zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, po zakończeniu
realizacji rozpoczętych i planowanych przedsięwzięć wyniesie:
 ponad 50% - w 2 aglomeracjach: Sobowidz i Smołdzino;
 od 30% do 50% - w 2 aglomeracjach: Luzino, Stężyca;
 od 20 % do 30% - w 4 aglomeracjach: Stara Kiszewa, Suchy Dąb, Wicko, Zblewo;
 od 10% do 20% - w 4 aglomeracjach: Prabuty, Sierakowice, Łubiana, Choczewo;
 od 5% do 10% - w 4 aglomeracjach: Lębork, Smętowo Graniczne, Dziemiany, Główczyce;

Obecnie gmina wiejska.
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu
ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz.
984 z późn. zm).
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 do 5% - w 5 aglomeracjach: Gdańsk, Gdynia, Cedry Wielkie, Lipnica, Przywidz43.
7) Poprawił się stan systemów odbioru wód opadowych i roztopowych szczególnie na terenach
miejskich. Wciąż jednak wymagają one przebudowy pod kątem niezawodności ich
funkcjonowania oraz ograniczenia zrzucanego do wód ładunku zanieczyszczeń.
W szczególności ma to miejsce na obszarze aglomeracji Gdańska, Gdyni, Redy, Rumi
i Wejherowa. Jednocześnie w Sopocie, pozytywne efekty rozbudowy i przebudowy systemu
odprowadzania wód opadowych widoczne już były w sezonie letnim 2010, gdy nie doszło ani
razu do zamknięcia kąpielisk z powodu zwiększonego stężenia bakterii coli (szczególnie po
ulewnych deszczach)
8) Do głównych problemów w obszarze odprowadzania i oczyszczania ścieków zalicza się:
 zagrożenie niespełnieniem w wymaganym terminie, wymogów wynikających z Traktatu
Akcesyjnego przez część aglomeracji;
 wciąż zbyt niski odsetek mieszkańców obszarów wiejskich korzystających z kanalizacji
sanitarnej;
 niewystarczający rozwój systemów zbierania i oczyszczania ścieków na obszarach poza
aglomeracjami, w tym systemów indywidualnych tj. przydomowych oczyszczalni ścieków;
 niewystarczający rozwój systemów odbioru i oczyszczania wód opadowych i roztopowych;
 niski poziom wykorzystania indywidualnych systemów zagospodarowania wód opadowych
w miejscu ich powstawania, w szczególności na terenach zurbanizowanych.
3.5.3. Infrastruktura energetyczna
Elektroenergetyka
1) Zużycie energii elektrycznej brutto w roku 2012 wynosiło 7.620 GWh i w stosunku do końca
2008 roku wzrosło o 7,25%. Największy przyrost zużycia nastąpił w sektorze przemysłu
i budownictwa, podczas gdy w gospodarstwach domowych zużycie wzrosło niespełna 1%
(70GWh).
2) Moc zainstalowana na terenie województwa pomorskiego wzrosła o ok. 200 MW. Miało to
miejsce w źródłach niestabilnych (OZE). Tylko nieznacznie poprawił się stan techniczny
infrastruktury elektroenergetycznej.
3) Wartość wskaźnika trwania przerw w dostarczaniu energii jest wciąż stosunkowo wysoka,
co niekorzystnie wpływa na atrakcyjność inwestycyjną regionu oraz jakość życia mieszkańców.
Wobec prognozowanych zmian klimatu (wzrastająca ilość i moc huraganowych wiatrów), przy
dominujących na terenie województwa pomorskiego liniach napowietrznych, w znacznej
części wyeksploatowanych i pozostających w kiepskim stanie technicznym, wskaźnik ten może
jeszcze wzrosnąć.
4) Główne problemy elektroenergetyki to:
 zły stan techniczny znacznej części istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej;
Styn T., 2014, Ocena realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w województwie
pomorskim. Planowane zmiany przepisów dot. aglomeracji. Departament Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Marszałkowskiego w Gdańsku, Gdańsk 2014.
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 niska gęstość sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz stacji elektroenergetycznych
w niektórych częściach regionu, uniemożliwia wyprowadzenia energii elektrycznej
z budowanych i planowanych farm wiatrowych;
 duże straty energii na przesyle (ponad 7%) związane z niezadowalającym stanem
elektroenergetycznej sieci przesyłowej oraz znacznym oddaleniem od krajowych źródeł
energii, co przekłada się na zwiększone koszty pozyskania tej energii oraz pogorszenie
stanu bezpieczeństwa energetycznego województwa.
Ciepłownictwo
1) W analizowanym okresie zużycie ciepła wzrosło z 33.806 TJ 44 w roku 2008 do 38.265 TJ45
w roku 2012 (13,2%). Wzrost był względnie zrównoważony: w przemyśle i budownictwie
(+2.776 TJ), w sektorze drobnych odbiorców (+1.700 TJ) oraz grupie pozostałych odbiorców
(+1.291 TJ). Zmniejszyło się zużycie ciepła z produkcji własnej w przemyśle i budownictwie
(-1.966 TJ).
2) W ogólnym bilansie paliw pierwotnych i nośników energii, największy udział ma nadal węgiel
(ok. 64%), dalej paliwa gazowe i olej opałowy (łącznie ok. 21%). Systematycznie rośnie udział
energii cieplnej wytworzonej ze źródeł odnawialnych, w roku 2012 wynosił 10%.
3) Następuje stopniowy spadek zapotrzebowania na ciepło u odbiorców zasilanych
ze scentralizowanych systemów ciepłowniczych, co związane jest z termomodernizacją,
racjonalizacją zachowań (programy oszczędnościowe) oraz obniżeniem zapotrzebowania na
ciepło technologiczne (eliminacja najbardziej energochłonnych technologii). W połączeniu ze
stabilnym, znacznym udziałem indywidualnych źródeł ciepła, powoduje to iż wzrastają
rezerwy w scentralizowanych systemach ciepłowniczych zarówno w zakresie wytwarzanego
ciepła oraz jak i możliwości jego przesyłu.
4) Nadal jednak energochłonność wielu obiektów jest wysoka. Wskaźnik rocznego
zapotrzebowania na energię zużywaną do ogrzania 1 m2 powierzchni budynku w roku 2012
wynosił ok. 227 kWh/m2 x rok i znacznie przewyższa wymagania w tym zakresie46.
5) W wyniku przeprowadzonych remontów, instalowania urządzeń oczyszczających gazy
odlotowe, likwidacji kotłowni lokalnych w miastach na rzecz rozbudowy systemów
ciepłowniczych oraz w mniejszym stopniu zmiany nośników energii, w analizowanym okresie
nastąpiło znaczne ograniczenie uciążliwości dla środowiska.
6) Zidentyfikowane problemy w zakresie ciepłownictwa to :
 utrzymujący się wysoki udział węgla w bilansie nośników energii, w tym w indywidualnych
źródłach ciepła, co powoduje zwiększoną emisję dwutlenku węgla do powietrza;
 niewielkie wykorzystanie w systemach ciepłowniczych małych miast niskoemisyjnych
nośników energii (gaz ziemny) lub OZE;

Zużycie paliw i nośników energii w roku 2008, GUS, Warszawa 2009.
Zużycie paliw i nośników energii w roku 2012, GUS, Warszawa 2013.
46 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1238) oraz Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczególnego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu
remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz.
364).
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 niska efektywność energetyczna w budownictwie (mieszkaniowym, użyteczności publicznej
i przemysłowym).
Gazownictwo
1) Ludność korzystająca z sieci gazowej w roku 2012 stanowiła 49,9% ogółu ludności
województwa pomorskiego (w Polsce 52,4%). W stosunku do końca 2008 r. nastąpił 1%
spadek tej wartości, przy czym w miastach spadek wyniósł 2,1 p. proc, natomiast na obszarach
wiejskich nastąpił wzrost o 3,3 p. proc. Jako podstawową przyczynę można podać odłączanie
od sieci gazowej wielorodzinnych budynków nie spełniających norm bezpieczeństwa.
Mapa 26
2) Wzrost liczby ludności korzystającej z sieci gazowej zanotowano w 68 gminach, z tego
największy w gminach: Kolbudy (+27,5%), Tczew (+23,4%), Żukowo obszar wiejski
(+20,1%), Władysławowo (+13,9), Kosakowo (+11,3%), Krokowa (+10,9%) oraz Stare Pole
(+10,4%). W przypadku 21 gmin odnotowano zmniejszenie liczby ludności korzystającej
z sieci gazowej, przy czym spadek powyżej 7% zanotowano w: m. Pruszcz Gdański (-9,0%),
m. Reda (-8,4%), Nowy Staw obszar wiejski (-7,9%), Kwidzyn obszar wiejski (-7,1%). Nadal
udział ludności wiejskiej w korzystaniu z sieci gazowej jest niski (tylko 8,4% ogółu ludności
wiejskiej).
3) W układzie przestrzennym największe zagęszczenie sieci (w km na 100 km2 ) występowało
w podregionie trójmiejskim (350,3) i słupskim (41,2). W podregionach tych odnotowano także
największy przyrost sieci rozdzielczej na 100 km2 w latach 2009-2012, odpowiednio +22,3
i +9,2. Łączna długość rozbudowanych sieci w analizowanym okresie wzrosła o 873,9 km,
osiągając w roku 2012 długość 5.758,2 km; Dostęp do sieci gazowej w latach 2008-2012
uzyskali też mieszkańcy Łeby i Miastka. Źródłem gazu w obu miastach są stacje rozprężania
ciekłego gazu ziemnego LNG.
4) Poprawiła się niezawodność dostaw gazu, w szczególności w obszarze trójmiejskim.
Zlikwidowano „wąskie gardło” w przesyłowym systemie gazowym regionu, poprzez oddanie
do eksploatacji gazociągu Włocławek – Gdynia – Kosakowo.
5) Zidentyfikowane problemy w zakresie gazownictwa to:
 zasilanie w gaz ziemny regionu tylko z jednego kierunku (południowego),
 dekapitalizacja i zużycie techniczne niektórych gazociągów;
 zbyt małe wykorzystanie gazu do celów grzewczych w systemach ciepłowniczych miast
i miejscowości uzdrowiskowych, klimatycznych i wypoczynkowych;
 niski poziom dostępu do sieci gazowej ludności wiejskiej.
Paliwa płynne
1) W analizowanym okresie oddano inwestycję, znacznie (ok. 75%) zwiększającą zdolność
przerobową rafinerii LOTOS S.A. w Gdańsku. Kolejne inwestycje ograniczyły potencjalne
zagrożenie dla środowiska na terenie Bazy Paliwowej w Dębogórzu. Także przedsięwzięcia
w zakresie rozbudowy instalacji zasilania gazem ziemnym oraz modernizacji istniejących
kotłów Rafinerii Gdańsk, zmniejszą emisję dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz CO2
do powietrza.
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2) Zidentyfikowane problemy w zakresie ropy naftowej i paliw płynnych to:
 wykorzystana w całości przepustowość istniejącego ropociągu „Przyjaźń”, co wymaga
budowy drugiej nitki ropociągu pomorskiego z Płocka do Gdańska;
 zbyt mała wydajność infrastruktury przeładunkowej ropy naftowej (Naftoport – mimo
przeprowadzonej rozbudowy) oraz bazy magazynowej (Dębogórze, Rafineria Gdańsk).
3.5.4. Infrastruktura gospodarki odpadami
1) W 2012 r. odebrano i zebrano 611,9 tys. ton47 odpadów komunalnych. W porównaniu do roku
2008 odnotowano 24,4% wzrost. Najliczniejszą podgrupą odpadów odebranych są
niesegregowane odpady komunalne, które stanowią około 80% (w roku 2008 – 85%)
wszystkich odebranych i zebranych odpadów komunalnych.
2) W stosunku do końca 2008 r. oddano do użytku regionalną instalację do przetwarzania
odpadów komunalnych w Starym Lesie (gm. Starogard Gdański) oraz w pełni wyposażono 4,
kolejne. Budowa kolejnych dwóch RIPOK Tczew i Nowy Dwór (gm. Chojnice) była
kontynuowana. Zamknięto 14 składowisk odpadów komunalnych, które nie spełniały
wymagań formalno-prawnych. Na 9 wcześniej zamkniętych składowiskach zakończono
rekultywację, w trakcie rekultywacji jest kolejnych 29. Zlikwidowano dwa ostatnie mogilniki.
Powstało 5 sortowni odpadów (przyrost o 71%) oraz 4 kompostownie (przyrost 40%).
Mapa 27
3) W 2012 r. około 56% gmin województwa nie osiągnęło wymaganego poziomu ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazanych do składowania.
4) W analizowanym okresie w niewielkim stopniu zwiększyła się ilość odpadów zebranych
selektywnie (do 19%). System selektywnego zbierania odpadów wymaga więc dalszej
modyfikacji i rozbudowy, dla osiągnięcia wymaganych poziomów recyclingu, ograniczenia
kierowanych na składowiska ilości odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji
oraz powstawania „dzikich wysypisk”. Wymaganego dla 2012 r. poziomu (tj. 10%) recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów komunalnych, nie osiągnęło
około 22% gmin. Docelowego poziomu tego wskaźnika dla roku 2020 (tj. 50%) nie osiągnęła
jeszcze żadna gmina województwa.
5) Tylko w ciągu 2012 roku zlikwidowano 802 dzikie wysypiska odpadów48. Proces ich
powstawania narasta.
6) W systemie gospodarki odpadami nadal brakuje instalacji do termicznego przekształcania
odpadów wraz z odzyskiem energii. Budowa elektrociepłowni, w której paliwem będzie
frakcja energetyczna odpadów, wymaga poszerzenia dotychczasowych analiz o zagadnienia
związane z popytem na ciepło i kosztami funkcjonowania systemu ciepłowniczego, a także
przeanalizowania rozwiązań alternatywnych.
7) Zidentyfikowane problemy w zakresie gospodarki odpadami to:
 obowiązek dostosowania do zmienionych wymogów prawnych znacznej części
kompostowni,
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Wojewódzki System Odpadowy – Województwo Pomorskie.
Infrastruktura komunalna w roku 2012, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2013.
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 niski poziom wdrożenia systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
„u źródła”, recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji materiałowych,
tj. papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych,
 nieosiąganie wymaganych poziomów ograniczenia składowania odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji,
 niski poziom wykorzystania potencjału energetycznego odpadów, w szczególności
odpadów komunalnych,
 niewystarczająco rozwinięty system zagospodarowania odpadów innych niż komunalne,
w tym wydobywczych;
 rosnąca liczba „dzikich wysypisk”.

3.5.5. Infrastruktura obronności i bezpieczeństwa
1) Z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego, inwestycje powstające w ramach
realizacji Program Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NSIP), nie mają
bezpośredniego przełożenia na zmiany strukturalne w regionie, jednak inwestycje wojskowe
na terenie województwa są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski oraz NATO.
2) W dalszym ciągu otwartą pozostaje kwestia ustanowienia na obszarze, obejmującym między
innymi dawne lotnisko wojskowe w miejscowości Redzikowo (gm. Słupsk), terenu zamkniętego
na potrzeby utworzenia jednostki wojskowej Sił Zbrojnych RP oraz lokalizacji antybalistycznego
systemu obronnych rakiet przechwytujących – tzw. tarczy antyrakietowej.
3) Rozmieszczenie na obszarze województwa elementów infrastruktury użytkowanej przez Siły
Zbrojne RP (SZ) wynika z wielu uwarunkowań. Należą do nich: struktura organizacyjna
i dyslokacja SZ (oraz jej okresowa zmiana, wynikająca ze zmian w otoczeniu), potrzeby
określone przez NATO. Ponadto proces transformacji SZ, wynikający zarówno ze zmiany
środowiska bezpieczeństwa, jak również przechodzenie na standardy armii zawodowej,
w znaczący sposób oddziałują na wymogi dotyczące lokalizacji i standardów infrastruktury.
4) Do istotnych problemów związanych z realizacją zadań obronnych należy zaniechanie
w poprzednich latach planowania i realizacji inwestycji w pozamilitarne elementy systemu
obronnego służące ochronie ludności (w tym przed skutkami broni masowego rażenia); brak
rozwiązań prawnych w tym zakresie skutkuje powstawaniem osiedli, miast i aglomeracji bez
wystarczającej infrastruktury ochronnej dla ludności.
5) W województwie budowany jest także Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego, który umożliwi
wczesne ostrzeganie o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i środowiska w polskich portach
i obszarach morskich. Na system bezpieczeństwa morskiego składa się będzie sieć sensorów
morskich oraz bezpiecznych i niezawodnych łączy komunikacyjnych, które umożliwią
informowanie władz i statków o potencjalnych zagrożeniach.
6) Wdrażany jest także Regionalny Zintegrowany System Ratownictwa Województwa Pomorskiego integrujący wszystkie podmioty ratownictwa: szpitale, policję, straż pożarną, ratownictwo
chemiczne, w jeden system mający wspólną sieć łączności oraz wspólne procedury ratownicze,
zarządzane przez regionalne centrum koordynacji ratownictwa.
Mapa 28
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3.6. Podsumowanie wniosków z przeglądu zmian w kontekście całości struktury
funkcjonalno – przestrzennej
Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym województwa pomorskiego w okresie 2009-2012
w zasadniczym stopniu nie wpłynęły na zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej
województwa. Jednak dostrzegalne są negatywne zjawiska (peryferyzacja, depopulacja), nie sprzyjające
jego harmonijnemu rozwojowi, które w najbliższych latach przy braku realizacji priorytetowych
przedsięwzięć rozwojowych (przede wszystkim transportowych) będą prowadzić nieuchronnie do
pogłębiana dysproporcji rozwojowych w województwie.
Procesy zachodzące w strukturze funkcjonalno-przestrzennej województwa w znacznym stopniu
są efektem poprawiającej się dostępności zewnętrznej Trójmiasta (autostrada A1 i linia kolejowa nr 9)
i braku istotnych działań poprawiających dostępność zewnętrzną pozostałych obszarów
województwa.
Dynamicznie rozwija się Trójmiasto, co wzmacnia jego rolę i funkcje (zwłaszcza metropolitalne)
w strukturze przestrzennej kraju. Dzięki poprawiającym się warunkom funkcjonowania portów
morskich rośnie znaczenie sektora usług okołoportowych i logistycznych, problemem pozostaje ich
dostępność transportowa kolejowa. Jednocześnie pogłębia się chaos przestrzenny w strefie
suburbialnej i związane z nim deficyty w rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej oraz
niewydolność infrastruktury transportowej. Rozrost amorficznych struktur osadniczych,
bez uwzględnienia ich zaplanowanego rozwoju (liczne inwestycje powstające na podstawie decyzji
o warunkach zabudowy, gdzie ponad interesem publicznym stawiany jest interes prywatny) powoduje
sukcesywne (i nieodwracalnie) przerywanie łączności ekologicznej Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego z obszarami cennymi przyrodniczo na Pojezierzu Kaszubskim.
Istotnym problemem jest słabe rozprzestrzenianie się procesów rozwojowych z kształtującego się
obszaru metropolitalnego na pozostałe obszary województwa, zwłaszcza na ośrodki miejskie
o charakterze regionalnym (Słupsk) i subregionalnym (np. Chojnice, Kościerzyna, Bytów).
W znacznym stopniu wynika to z niedostatecznej dostępności tych obszarów, związanej ze stanem
infrastruktury transportowej (drogowej, ale także kolejowej) oraz brakiem realizacji strategicznych dla
nich inwestycji transportowych. Konsekwencją utrzymywania się takiej sytuacji może być dalsza
marginalizacja i peryferyzacja zachodnich i południowo-zachodnich części województwa.
W analizowanym okresie zasadniczo wzrosła dostępność transportowa południowo-wschodniej
części regionu (most przez Wisłę w okolicach Kwidzyna), choć w dalszym ciągu konieczne są
inwestycje poprawiające spójność transportową całego Powiśla.
Zasadniczym wyzwaniem w procesie kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu
jest konsekwentne wspieranie procesów rozwojowych w ośrodkach miejskich o charakterze
regionalnym i subregionalnym (i w ich obszarach funkcjonalnych), w tym m.in. poprawa ich
dostępności, a także rozwój bazy ekonomicznej i usług publicznych. Biorąc pod uwagę stosunkowo
równomierne rozmieszczenie tych ośrodków w przestrzeni województwa wzmacnianie ich potencjału
oraz powiązań skutkować będzie wzmacnianiem policentrycznej struktury sieci osadniczej
województwa, równoważącej siły rozwojowe w całej jego przestrzeni.
Reasumując:
a) siłą napędową generującą rozwój społeczno-gospodarczy województwa jest Trójmiasto, będące
centrum kształtującego się obszaru metropolitalnego;
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b) wzrost konkurencyjności i atrakcyjności osiedleńczej Trójmiasta, powoduje dalszy rozwój
i aktywizację gospodarczą najbliższego jego sąsiedztwa, tworząc strefę intensywnych
przemieszczeń (dojazdy codzienne) i wielofunkcyjnego rozwoju skoncentrowanego wokół
głównych węzłów (miast Trójmiasta oraz wokół Tczewa, Pruszcza Gdańskiego i Wejherowa)
i pasm infrastruktury transportowej i technicznej;
c) utrzymują się dysproporcje rozwojowe Trójmiasta wraz z kształtującym się wokół niego obszarem
metropolitalnym a resztą województwa;
d) poprawa dostępności transportowej zewnętrznej województwa (autostrada A1) i wewnętrznej
(dojazdy do A1, most na Wiśle), wywiera coraz większy wpływ na dekoncentrację procesów
społeczno-gospodarczych i kształtowanie się stref aktywności społeczno-gospodarczej
w korytarzach infrastruktury transportowej i technicznej (przede wszystkim korytarz nadwiślański);
e) obszary wiejskie położone poza ośrodkami i pasmami aktywizacji, mało zagęszczone
i przekształcone, o niskim stopniu koncentracji działalności gospodarczej i unikatowych
walorach przyrodniczych różnicują się – jedne rozwijają się dynamicznie, korzystając
z sąsiedztwa miast subregionalnych, inne ulegają stopniowej depopulacji i peryferyzacji;
f) problemem jest coraz większa fragmentaryzacja osnowy ekologicznej regionu, którą wzmacniają
procesy suburbanizacji i ekspansji zabudowy letniskowej (w szczególności strefa nadmorska,
Pojezierze Kaszubskie).
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4.

OCENA REALIZACJI INWESTYCJI

4.1. Inwestycje celu publicznego, w tym wynikające z PZPWP
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. Szczegółową ocenę stanu ich realizacji zawiera Załącznik nr 1. Ocena
realizacji inwestycji w latach 2009-2012.
Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym województwa zachodziły także w wyniku
realizacji innych inwestycji wpisujących się w ustalenia PZPWP.

4.1.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
W zakresie szkolnictwa wyższego PZPWP 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 2009-2012 zostały
zrealizowane lub rozpoczęto realizację następujących inwestycji:
 Uniwersytet Gdański: zrealizowano II etap budowy Wydziału Nauk Społecznych,
dokończono budowę budynku Wydziału Biologii, rozbudowano budynek Wydziału
Zarządzania (Centrum Komputerowe wraz z łącznikiem i windą) w Sopocie, przebudowano
i zmodernizowano budynek domu studenckiego nr 10, rozpoczęto budowę Wydziału Chemii
i Instytutu Neofilologii;
 Politechnika Gdańska: zbudowano obiekt Centrum Nanotechnologii Politechniki
Gdańskiej, zbudowano laboratorium Katedry Automatyki Napędu Elektrycznego Wydziału
Elektrotechniki i Automatyki, przeprowadzono remont hal technologicznych Wydziału
Chemicznego, ukończono przebudowę pływalni (przebudowa basenu pływackiego, basenu
do nauki pływania, sali aerobiku oraz zaplecza socjalnego) w kompleksie Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu PG, na terenie Centrum Sportu Akademickiego PG
wybudowano halę tenisową oraz przebudowano parterowy pawilon biurowy, adaptując go na
potrzeby nowej pracowni rzeźby Wydziału Architektury, a także zaplecza socjalnego Centrum
Sportu Akademickiego PG, zaadaptowano pomieszczenia w budynku Kuźni PG na potrzeby
Centrum Civitroniki w ramach Projektu Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE,
przeprowadzono remonty kapitalne wraz z modernizacjami Audytorium w budynku Wydziału
Mechanicznego, czterech sal audytoryjnych oraz sali wykładowo-konferencyjnej Audytorium
Chemicznego wraz z zapleczem, a także Audytorium nr 1 i zespołu szatni w budynku
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej;
 Gdański Uniwersytet Medyczny: zbudowano Centrum Medycyny Inwazyjnej (I etap
zadania „Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku”) pełniące funkcje
szpitalne jak i naukowo dydaktyczne (w ramach inwestycji zrealizowane zostały m.in. sale
dydaktyczne wraz z audytorium);
 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku: zbudowano Zespół
Laboratoriów wraz z wyposażeniem (Laboratorium Wysiłku Fizycznego i Laboratorium
Genetyki), rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn „Budowa Hali Gimnastycznej Leszka Blanika
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- Centrum Innowacyjno - Wdrożeniowego AWFiS” - docelowo Centrum łączyć ma w sobie obiekt
treningowy oraz szerokie zaplecze naukowo-badawcze49, przystąpiono do kompleksowej
termomodernizacji 11 budynków AWFiS w Gdańsku;
 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku: zrealizowano projekt mający na celu zwiększenie
dostępu do edukacji artystycznej poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku –
przeprowadzono modernizację Wielkiej Zbrojowni i Baszty Słomianej;
 Akademia Morska w Gdyni: rozbudowano i wyposażono budynek administracyjnomagazynowy Wydziału Nawigacyjnego AM w Gdyni, wyremontowano pływalnię krytą
(rewitalizacja elewacji zabytkowego obiektu z dociepleniem ścian, remont niecki basenowej,
hali basenowej, przebudowa pomieszczeń magazynu chemii basenowej i filtrów, wykonanie
instalacji technologicznej zamkniętego obiegu wody basenowej), przebudowano istniejące
kompleksy mieszkalne dla studentów (przebudowa mająca na celu zapewnienie dostępu dla
osób niepełnosprawnych do budynku Studenckiego Domu Marynarza Nr 1, modernizacja
pomieszczeń Małego Żagla Studenckiego Domu Marynarza Nr 2);
 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni: zakończono budowę nowej Biblioteki
Akademickiej z Centrum Audytoryjno-Informacyjnym;
 Sopocka Szkoła Wyższa: zrealizowano nową siedzibę SSW poprzez adaptację budynku
poprzemysłowego przy ul. Rzemieślniczej w Sopocie.
Ponadto, PZPWP ustala kierunki mające na celu rozbudowę bazy naukowo-dydaktycznej
w mniejszych ośrodkach szkolnictwa wyższego. W okresie 2009–2012 zrealizowano
następujące inwestycje służące realizacji tego celu:
 Akademia Pomorska w Słupsku: przebudowano i doposażono (w unikatową na skalę kraju

infrastrukturę dydaktyczną) laboratorium „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii
Pomorskiej w Słupsku”, zmodernizowano sale dydaktyczne w budynku Wydziału Matematyczno
- Przyrodniczego, przeprowadzono modernizację elementów zagospodarowania terenu
Akademii Pomorskiej, w tym m.in. remont istniejących nawierzchni jezdni, parkingów
i chodników oraz wykonanie nowego ogrodzenia terenu, wyremontowano budynek Centrum
Sportowo - Rehabilitacyjnego AP w Słupsku.
4.1.2. Infrastruktura ochrony zdrowia
W zakresie kierunku wskazanego w PZPWP dotyczącego: „utrzymania i podniesienia rangi
placówek lecznictwa ponadregionalnego zlokalizowanych na terenie Trójmiasta”, a także
„integracji istniejących ośrodków onkologicznych w ramach Pomorskiego Centrum
Onkologicznego oraz rozwoju bazy materialnej, diagnostyki i leczenia nowotworów”
w latach 2009-2012 zrealizowane zostały m.in. następujące inwestycje:
 doposażenie w specjalistyczną aparaturę medyczną Centrum Urazowego w Centrum
Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku oraz Zakładu Radiologii (w rezonans magnetyczny)
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku;
 utworzenie Krajowego Centrum Diagnostyki i Leczenia Hipercholesterolemii Rodzinnej
w ramach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku;

49

Gotowa dokumentacja techniczna, w 2013 r. – ogłoszono przetarg na roboty budowlane.
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 rozbudowa, zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii
w Gdańsku oraz dla Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK
w Gdyni (części zabiegowej);
 zakup sprzętu medycznego w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu sercowonaczyniowego dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku;
 utworzenie w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku Centrum Rehabilitacji Leczniczej wraz
z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej;
 utworzenie Zakładu Medycyny Nuklearnej Gdyńskiego Centrum Onkologii poprzez
rozbudowę i wyposażenie budynku nr 7 Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni oraz zakup
niezbędnego sprzętu;
 doposażenie Oddziału Medycyny Nuklearnej poprzez zakup aparatury medycznej wraz
z adaptacją pomieszczeń w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym 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 chorób nowotworowych, chorób układu
sercowo-naczyniowego, cukrzycy, chorób psychicznych, opieki długoterminowej,
rehabilitacji i opieki nad matką i dzieckiem”. Do głównych zadań inwestycyjnych w tym
zakresie należały m.in:
 zakończenie wieloletniej budowy Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku oraz zakup sprzętu
medycznego i wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych
i cukrzycy oraz chorób układu sercowo-naczyniowego;
 działania profilaktyczno-szkoleniowe oraz zakup sprzętu medycznego dla oddziałów
udarowych i rehabilitacji neurologicznej oraz w zakresie leczenia i prewencji chorób układu
sercowo-naczyniowego w szpitalach w Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Wejherowie i Kościerzynie;
 utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K.
Łukowicza w Chojnicach;
 budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla osób dorosłych wraz z wyposażeniem
realizowana przez ZOZ MEDICAL Sp. z o.o. w Turze;
 remont i doposażenie bazy diagnostyczno-zabiegowej w Szpitalu Specjalistycznym
w Prabutach (pracownie RTG, TK i USG), w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie
(zakup mammografu cyfrowego i USG) oraz w NZOZ przy szpitalu powiatu bytowskiego;
 remont i doposażenie Specjalistycznego Szpitala Św. Jana w Starogardzie Gdańskim oraz
doposażenie Szpitala im. Franciszka Żaczka w Pucku.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 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 analizowanym okresie przeprowadzono modernizację oraz doposażenie przychodni
i ośrodków zdrowia, m.in. w: Kwidzynie, Człuchowie, Nowym Dworze Gdańskim, Rumii,
Borzytuchomiu, Brusach, Cedrach Wielkich, Czarnej Dąbrówce, Dzierzgoniu, Gniewinie,
Głobinie, Lipuszu, Lubichowie, Miłoradzu, Nowej Wsi Lęborskiej, Parchowie, Sierakowicach
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(Kaszubskie Centrum Medyczne), Skarszewach, Starym Polu, Studzienicach, Tuchomiu, Wicku,
Zblewie, a także na terenach gmin: Chmielno (ośrodki zdrowia w Chmielnie i Miechucinie),
Damnica (w Starej Dąbrowie), Dębnica Kaszubska (w Borzęcinie, Budowie i Dębnicy
Kaszubskiej), Kobylnica (w Kobylnicy, Kwakowie i Słonowicach), Kołczygłowy (w Łubnie),
Nowa Wieś Lęborska (w Łebieniu), Smętowo Graniczne (w Kopytkowie).
Do inwestycji mających wpływ na „kształtowanie struktury przestrzennej systemu
ratownictwa” można zaliczyć:
 budowę, rozbudowę i modernizację lądowisk dla śmigłowców poprawiających dostępność
do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w Chojnicach, Gdańsku (Szpital św. Wojciecha),
Kościerzynie, Kwidzynie, Lęborku;
 zakup nowych ambulansów wraz z wyposażeniem poprawiających funkcjonowanie systemu
ratownictwa medycznego w powiatach: bytowskim, chojnickim, kartuskim, lęborskim,
malborskim, nowodworskim, puckim, wejherowskim, oraz w miastach Gdańsku i Słupsku
i ich otoczeniu;
 modernizację i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w:
Gdańsku (Copernicus), Lęborku, Słupsku, Starogardzie Gdańskim i Wejherowie.
4.1.3. Infrastruktura kultury i sztuki
Polityka przestrzenna określona w PZPWP, w zakresie kultury, wskazuje kierunek związany
z „wzmacnianiem rangi Trójmiasta i Malborka – jako głównych ośrodków animujących
wydarzenia kulturalne o znaczeniu europejskim, krajowym i regionalnym”. Wśród działań
inwestycyjnych wpływających na realizację tak określonego kierunku w kontekście Trójmiasta,
realizowanych w latach 2009-2012 wymienić można m.in.:
 budowę Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku;
 budowę siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku;
 rozbudowę Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni;
 remont i przebudowę Opery Leśnej w Sopocie;
 rewaloryzację i adaptację kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana;
 rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej wraz z wprowadzeniem współczesnych
technologii muzealnych Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka
Kultury Morskiej;
 budowę pawilonu wystawienniczo – edukacyjnego (Muzeum Archeologicznego w Gdańsku)
przy Grodzisku w Sopocie;
 adaptację części Domu Zdrojowego w Sopocie na siedzibę Państwowej Galerii Sztuki;
 adaptację Kina Bałtyk na Teatr Kameralny w Sopocie;
 kolejny etap (Etap III) adaptacji i wyposażenia Gdańskiego Centrum MuzycznoKongresowego;
 kolejny etap (Etap I B) budowy kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego Centrum Hewelianum
w Gdańsku;
 remonty i modernizacje placówek bibliotecznych w Gdańsku (Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Conrada).
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W kontekście wzmacniania krajowej i międzynarodowej rangi Trójmiasta należy również
wspomnieć dwie instytucje kultury powołane w okresie objętym Raportem, których siedziby
powstaną w najbliższych latach. Są to: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku50 i Muzeum
Emigracji w Gdyni51. Ważnym atutem przyszłych siedzib obydwu muzeów jest ich lokalizacja,
w miejscach istotnych zarówno w kontekście historii obydwu miast, jak i ich przyszłości –
w symbolicznej przestrzeni architektonicznej stanowiącej również przestrzeń pamięci,
jednocześnie w obrębie budzących się do życia nowych dzielnic na terenach poportowych
i postoczniowych.
W zakresie inwestycji związanych z wzmacnianiem roli Malborka, jako jednego z wiodących
ośrodków kulturalnych regionu, których realizacja przypadła na okres objęty Raportem wymienić
można rozpoczętą inwestycję związaną z odbudową i wprowadzeniem nowych funkcji
(multimedialne centrum edukacyjne z wielofunkcyjną salą i powierzchnią wystawienniczą)
na terenie średniowiecznej Szkoły Łacińskiej, a także zwiększenie dostępności oferty związanej
z potencjałem zespołu zamkowego poprzez aktywizację turystyczną jego wschodnich terenów
oraz budowę trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów
malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego w ramach Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu.
Polityka przestrzenna województwa wskazuje również kierunek związany z „rozwijaniem 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 2009-2012 zrealizowano
m.in.:
 budowę „Filharmonii Kaszubskiej” w Wejherowie, jako regionalnego centrum kultury;
 dwie inwestycje poszerzające bazę infrastruktury kultury w Ustce, tj: Centrum Aktywności
Twórczej (w ramach Kompleksowego Programu Rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki
Współczesnej) oraz Bałtyckie Centrum Kultury (poprzez adaptację i prace konserwatorskie
istniejącego obiektu zabytkowego - ponad dwustuletniej chaty rybackiej, która została
rozebrana i postawiona od nowa);
 modernizację, remont i wyposażenie ponadlokalnych centrów kultury, w tym Centrum
Kultury w Sztumie i sali widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie;
 adaptację dziedzińca zamkowego Zamku w Gniewie na całoroczną przestrzeń teatralnokoncertową;
 szereg inwestycji w istniejących palcówkach muzealnych, w tym:
 rozbudowę filii Muzeum Pomorza Środkowego w Swołowie (wzmocnienie potencjału
Pomorskiej Krainy w Kratę - etap II),
 budowę sektora wejściowego Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach
na bazie odbudowy XVIII w. karczmy z Rumii,

50w

2008 r. powołane rozporządzeniem MKiDN, 1 września 2012 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia
węgielnego pod siedzibę Muzeum.
51w 2012 r. powołane uchwałą Rady Miasta Gdyni, w 2013 r. przekazano plac budowy wykonawcy, który wykona
prace związane z rozbudową i adaptacją modernistycznego budynku Dworca Morskiego położonego na Nabrzeżu
Francuskim gdyńskiego portu, jako docelowej siedziby Muzeum.
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modernizację budynków zabytkowego zespołu dworsko-parkowego, siedziby Muzeum
Hymnu Narodowego w Będominie (Muzeum Narodowe w Gdańsku),
 rewaloryzację i adaptację pałacu w Waplewie Wielkim (gm. Stary Targ) na cele muzealne
(Muzeum Narodowe w Gdańsku),
 rewitalizację zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie,
 adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną i edukacyjną (Muzeum
Zachodniokaszubskie w Bytowie) w Płotowie (gm. Bytów);


 przedsięwzięcia upowszechniające dziedzictwo kulturowe regionu, bazujące na zachowanych
zabytkach archeologicznych w tym:
 rekonstrukcję faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu
rzymskiego w Pruszczu Gdańskim (etap II),
 rekonstrukcję grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz (gm. Starogard
Gdański);
 prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze
i turystyczne;
 adaptację budynku dawnej szkoły na Bibliotekę Diecezjalną w Pelplinie.
Polityka przestrzenna województwa określona w PZPWP, jako istotne wskazuje również
„rozwijanie różnorodnych form upowszechniania i krzewienia kultury na obszarze całego
województwa oraz poprawę 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 2009-2012 należały m.in.
 przebudowa dawnej Kuźni w Lalkowych (gm. Smętowo Graniczne) na Centrum Kultury
Kociewskiej wraz z zagospodarowaniem terenu (etap I);
 utworzenie rybackiego Centrum Kultury i Informacji Boleniec w Łebie;
 budowa Integracyjnego Ośrodka Kultury w Bielawkach (gm. Pelplin);
 budowa centrum informacji turystycznej i kulturalnej z zapleczem oraz salą konferencyjnowystawienniczą w Choczewie;
 budowa Centrum Kultury w Potęgowie;
 budowa budynku dla potrzeb kulturalnych - Checz Nordowych Kaszebów - Zrzeszenie KaszubskoPomorskie Oddział w Dębogórzu (gm. Kosakowo).
Podobnie jak w poprzednich okresach raportowych zrealizowany został również szereg
przedsięwzięć poprawiających dostępność do instytucji kultury na terenach wiejskich, jako
działań redukujących dysproporcje w zakresie aktywności gospodarczej i społecznej
mieszkańców. Realizowane przede wszystkim dzięki dostępności środków europejskich
z różnych funduszy, w tym funduszy dedykowanych obszarom wiejskim i zależnym od rybactwa,
częstokroć w wyniku lokalnych inicjatyw (LGD i LGR) polegały przede wszystkim na:
 budowie nowych lokalnych centrów kultury (przede wszystkim świetlic wiejskich) m.in.
w miejscowościach:
Smętowo Graniczne; Lubuń, Reblino (gm. Kobylnica); Rybno, Perlin oraz Mierzyno
(gm. Gniewino); Lubnia (gm. Brusy); Odargowo, Jeldzino, Minkowice (gm. Krokowa);
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Jantar (gm. Stegna); Radziejewo, Białachowo i Miradowo (gm. Zblewo); Kukowo, Lubuczewo,
Rędecin i Włynkowo (gm. Słupsk), Lubstowo (gm. Nowy Staw); Starkowo (gm. Ustka);
Przebędowo Słupskie i Podole Wielkie (gm. Główczyce); Łapalice (gm. Kartuzy); Maks
(gm. Chmielno), Domachowo (gm. Trąbki Wielkie), Sieroczyn, Dobojewo (gm. Człuchów);
Sierpowo (gm. Czarne); Gostkowo (gm. Bytów); Żelazo (gm. Smołdzino); Linia, Potęgowo,
Strzepcz, Lewino, Niepoczołowice, Osiek, Smażyno (gm. Linia); Kisewo (gm. Łęczyce);
Dąbrówka (gm. Luzino); Biała Góra (gm. Sztum); Gutowiec (gm. Czersk); Poborowo,
Objezierze i Gumieniec (gm. Trzebielino); Małkowo (gm. Żukowo); Bruk (gm. Dzierzgoń);
Lisewo Malborskie, Lichnówki Drugie (gm. Lichnowy); Malczkowo (gm. Potęgowo);
Tczewskie Łąki, Rukosin (gm. Tczew); Rudno i Wielki Garc (gm. Pelplin); Jerzkowice,
Karwno i Unichowo (gm. Czarna Dąbrówka); Bronowo (gm. Kępice); Nowy Klincz
(gm. Kościerzyna); Waplewo Wielkie (gm. Stary Targ); Kalisz (gm. Dziemiany); Kraszewo
(gm. Stare Pole); Żychce (gm. Konarzyny); Soszyca (gm. Parchowo); Iłownica (gm. Liniewo);
 adaptacjach, przebudowach, rozbudowach, remontach i doposażeniach lokalnych centrów
kultury (w tym gminnych ośrodków, bibliotek i świetlic wiejskich) m.in. w miejscowościach:
Lipusz; Pszczółki; Konarzyny; Karsin; Kaliska; Główczyce; Grabowo, Karpiny, Okrągła Łąka,
Olszanica, Rusinowo, Bronisławowo, Nebrowo Wielkie, Glina i Sadlinki (gm. Sadlinki);
Cygany, Bądki, i Gardeja (gm. Gardeja); Płaszczyca, Lisewo Dąbrowa Człuchowska, Szczytno,
Nowa Wieś, Przechlewko i Przechlewo (gm. Przechlewo); Kołczygłowy, Kołczygłówki,
Gałąźnia Wielka (gm. Kołczygłowy); Skrzydłowy, Grabówek i Nowa Karczma (gm. Nowa
Karczma); Nowy Staw i Dębina (gm. Nowy Staw); Pelplin i Pomyje (gm. Pelplin); Trzebielino,
Miszewo, Biesowice, Suchorze i Zielin (gm. Trzebielino); Kistowo i Sulęczyno
(gm. Sulęczyno); Stary Dzierzgoń, Przezmark, Lubochowo i Mortąg (gm. Stary Dzierzgoń);
Gościcino (gm. Wejherowo); Leśno, Czapiewice, Męcikał (gm. Brusy); Żelistrzewo, Łebcz
i Karlikowo (gm. Puck); Dębogórze i Pierwoszyno (gm. Kosakowo); Gogolewko, Dębnica
Kaszubska, Budowo, Podwilczyn, Skarszów Górny, Podole Małe, Żarkowo, Kotowo,
Borzęcino i Łabiszewo (gm. Dębnica Kaszubska); Silno, Swornegacie, Kłodawa Ogorzeliny,
Nowa Cerkiew (gm. Chojnice); Rzuszcze, Dargoleza, Choćmirówko i Żelkowo
(gm. Główczyce); Korzybie (gm. Kępice); Chmielno, Miechucino i Borzestowska Huta
(gm. Chmielno); Krzemieniewo, Kijno, Raciniewo (gm. Czarne); Głobino (gm. Słupsk);
Wrząca, Łosino, Płaszewo i Kuleszewo (gm. Kobylnica); Czarnylas, Mirotki, Miryce,
Barłożno i Wielki Bukowiec (gm. Skórcz); Szlachta, Małe Krówno i Duże Krówno
(gm. Osieczna); Ostaszewo, Nowa Kościelnica, Palczewo i Gniazdowo (gm. Ostaszewo);
Świetlino (gm. Łęczyce); Osowo, Wiele, Zamość i Wdzydze Tucholskie (gm. Karsin); Stare
Pole, Królewo i Janówka, Ząbrowo (gm. Stare Pole); Lędowo, Wiślino i Bogatka (gm. Pruszcz
Gdański); Szpęgawsk i Dąbrówka (gm. Starogard Gdański); Gorzędziej i Wielgłowy
(gm. Subkowy); Duninowo (gm. Ustka); Leszkowy, Stanisławowo, Trzcinisko, Kiezmark,
Koszwały (gm. Cedry Wielkie); Czernin i Koślinka, Sztumska Wieś i Pietrzwałd (gm. Sztum);
Tymawa, Rakowiec, Pieniążkowo, Wielkie Walichnowy, Kursztyn, Polskie Gronowo
(gm. Gniew); Dalwino, Śliwiny (gm. Tczew); Stablewo, Osice i Krzywe Koło (gm. Suchy
Dąb); Tawęcino, Chocielewko, Nowa Wieś Lęborska, Niebędzin, Mosty, Pogorszewo,
Lubowidz, Łebień i Wilkowo Nowowiejskie, Kębłowo Nowowiejskie, Pogorzelice, Redkowice
(gm. Nowa Wieś Lęborska); Tyłowo, Żarnowiec, Sławoszyno, Białogóra, Prusewo, Parszkowo
oraz Karlikowo (gm. Krokowa); Sylczno (gm. Parchowo); Wołcza Wielka, Wołcza Mała,
Czarnica, Słosinko (gm. Miastko); Kluki (gm. Smołdzino); Nowe Polaszki, Stare Polasze
i Konarzyny (gm. Stara Kiszewa); Olszanowo, Międzyborze, Brzezie, Gwieździn i Rzeczenica
58

(gm. Rzeczenica); Stobiec, Stegienka, Izbiska, Rybina (gm. Stegna); Uniechowo, Nowe
Gronowo, Główna i Drozdowo (gm. Debrzno); Maszewo Lęborskie (gm. Cewice), Gliśno
Wielkie i Wojsk (gm. Lipnica); Studzienice, Ugoszcz i Przewóz (gm. Studzienice);
Będźmierowice, Krzyż, Mokre, Łęg, Zapędowo (gm. Czersk); Nowiny, Stanowo
(gm. Dzierzgoń); Lipia Góra (gm. Morzeszczyn); Krakulice, Białogard, Nowęcin oraz Wicko
(gm. Wicko); Koczała, Łękinia, Starzno i Załęże (gm. Koczała); Modrzejewo i Tuchomie
(gm. Tuchomie); Ostróżki (gm. Kolbudy); Szawałd, Kraśniewo (gm. Malbork); Raduń
i Dziemiany (gm. Dziemiany); Radogoszcz, Karszanek, Kasparus, Lisówko, Wycinki i Osiek
(gm. Osiek); Tropy Sztumskie (Stary Targ); Milwino i Luzino (gm. Luzino); Laskowice
(gm. Prabuty); Mikołajki Pomorskie, Nowe Minięta oraz Sadłuki (gm. Mikołajki Pomorskie);
Rakowiska (gm. Nowy Dwór Gdański); Gołębiewko, Gołębiewo Wielkie, Kleszczewo,
Mierzeszyn, Łaguszewo, Pawłowo (gm. Trąbki Wielkie); Kłobuczyn (gm. Kościerzyna);
Osowo Leśne, Szteklin, Bietowo (gm. Lubichowo); Kaplica (gm. Somonino); Bobrowiec
i Kamionka (gm. Smętowo Graniczne); Bukowo, Barkowo (gm. Człuchów); Kobysewo
(gm. Przodkowo); Parszewo, Pordenowo i Dąbrowa (gm. Lichnowy); Gurcz, Lipianki
(gm. Kwidzyn); Bochówko (gm. Czarna Dąbrówka); Rudniki (gm. Ryjewo).
4.1.4. Infrastruktura kultury fizycznej i 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 powyższym zakresie w latach 2009-2012:
 ukończono dwie największe inwestycje, których budowę rozpoczęto w poprzednim okresie
raportowym, czyli: stadion piłkarski UEFA w Gdańsku (PGE Arena) i halę widowiskowosportową na granicy Gdańska i Sopotu (Ergo Arena);
 zmodernizowano i rozbudowano hipodrom w Sopocie;
 ukończono budowę stadionu rugby w Gdyni.
PZPWP 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 2009-2012 zrealizowano52 m.in.:
 inwestycje związane z wykorzystaniem potencjału nadmorskiego położenia województwa,
sprzyjającego rozwojowi sportów żeglarskich, tj.: budowę przystani jachtowej w Sopocie
(obejmującej trzy baseny mieszczące ponad 100 jednostek wraz ze zlokalizowanymi na molo
bosmanatem i zapleczem sanitarnym) oraz II etap rozbudowy mariny Narodowego Centrum
Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku - Górkach Zachodnich, a także rozbudowę i modernizację
infrastruktury żeglarstwa morskiego w rejonie Zatoki Puckiej (mariny w Helu, Jastarni,
Kuźnicy, pomost cumowniczy w Swarzewie);

lub rozpoczęto realizację (zgodnie z danymi przekazanymi przez Departament Edukacji i Sportu UMWP
o rozwoju bazy sportowej w latach 2009-2014).
52
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 rozbudowę i modernizację infrastruktury żeglarstwa w obszarze tzw. rynny Charzykowskiej,
gdzie zbudowany most zwodzony na Brdzie między jeziorem Charzykowskim, a Długim
w miejscowości Małe Swornegacie (gm. Chojnice) poprawił możliwości żeglowne na większej
liczbie jezior;
 budowę Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji (obejmującego halę sportowowidowiskową oraz krytą pływalnię);
 budowę basenu sportowego w Człuchowie;
 budowę Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku (inwestycja
zawieszona);
 przebudowę i modernizację stadionów:
 miejskich w Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Chojnicach, Lęborku, Malborku
i Kościerzynie,
 stadionów piłkarskich w Gdańsku (stadion Lechii) i Słupsku (KS Gryf 95),
 stadionów sportowych w Gdańsku (SKS Polonia), Sopocie (KS „Ogniwo” Sopot);
 budowę, przebudowę i modernizację krytych pływalni w Bytowie, Chojnicach, Gdańsku (2),
Gdyni (3), Kartuzach, Pruszczu Gdańskim (2), Rumii, Słupsku i Wejherowie;
 modernizację kortów tenisowych w Gdańsku i Sopocie.
W latach 2009-2012 realizowany był również, wskazany w PZPWP, rozwój
wielofunkcyjnych ośrodków pełniących funkcje sportowe, rekreacyjne i kulturalne
w mniejszych gminach oraz w miejscowościach nadmorskich, poprzez m.in.
 budowę lub modernizację gminnych kompleksów sportowych, np. w Gniewinie (budowa
boiska i przebudowa stadionu gminnego);
 budowę kompleksów rekreacyjno – sportowych, np. w: Jastarni (budowa kompleksu
edukacyjno-sportowego), Brodnicy Górnej, gm. Kartuzy (budowa "Centrum Sportów
Wodnych i Promocji Regionu" na Złotej Górze), Juszkowie, Szymbarku, Dzierzgoniu,
Węsiorach, Lichnowach, Marzęcinie.
Szereg inwestycji przeprowadzonych w latach 2009-2012 odnieść można do zapisów planu
wskazujących na potrzebę działań związanych z poprawą funkcjonowania i rozwoju podstawowej
bazy sportowej. Zapisy te realizowane były poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację
gminnych obiektów sportowych, w tym obiektów przy placówkach edukacyjnych, m.in.:
 stadionów miejskich i gminnych w: Redzie, Skarszewach, Linii, Pszczółkach, Sierakowicach
i Stężycy;
 boisk sportowych (w tym piłkarskich) w:
 miastach: Starogard Gdański (OSiR), Gdańsk (SM"Południe"), Tczew i Gdynia (kompleksy
boisk piłkarskich),
 gminach: Stężyca (KS Orzeł w Gołubiu), Pruszcz Gdański (w Rusocinie), Lichnowy
(w Lisewie Malborskim);
 hal sportowych (w większości przy szkołach) w:
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 miastach: Bytów (2), Czarne, Gdańsk (2), Gniew, Hel, Kartuzy, Kościerzyna, Kwidzyn (2),
Malbork, Miastko, Nowy Dwór Gdański (2), Prabuty, Puck (3), Rumia (2), Reda, Sopot (4),
Starogard Gdański (3), Wejherowo (2), Żukowo,
 gminach: Człuchów (w Polnicy i Wierzchowie Dworcu), Główczyce (w Główczycach
i Pobłociu), Gardeja (w Wandowie), Kaliska (w Kaliskiej i Karsinie), Kobylnicy
(w Kobylnicy), Kosakowo (w Mostach), Kościerzyna (w Skorzewie, Wąglikowicach
i Wielkim Klinczu), Nowy Dwór Gdański (w Marzęcinie), Pruszcz Gdański (w Łęgowie
i Rotmance), Słupsk (w Jezierzycach), Starogard Gdański (w Jabłowie), Stężyca (w Stężycy,
Gołubiu, Klukowej Hucie, Kamienicy Szlacheckiej), Szemud (w Szemudzie i Bojanie),
Wejherowo (w Bolszewie),
oraz w miejscowościach gminnych: Dębnica Kaszubska, Gniewino, Lipusz, Luzino,
Łęczyce, Nowa Karczma, Osieczna, Ostaszewo, Potęgowo, Przodkowo, Sadlinki,
Sierakowice, Somonino, Stare Pole, Trąbki Wielkie, Tuchomie;
 sal gimnastycznych (przy szkołach) w:
 miastach: Chojnice (2), Człuchów, Kartuzy, Malbork, Pelplin, Puck, Reda, Rumia (2),
Sopot, Starogard Gdański, Słupsk, Sztum, Tczew, Wejherowo,
 gminach: Brusy (w Leśnie i Niezabyszewie), Bytów (w Pomysku Wielkim), Chmielno
(w Chmielnie i Miechucinie), Chojnice (w Charzykowach, Nowej Cerkwii i Malachinie),
Czarne (w Krzemieniewie), Czersk (w Łągu), Damnica (w Zagórzycy), Debrzno (w Starym
Gronowie), Dębnica Kaszubska (w Motarzynie), Główczyce (w Żelkowie), Gniew
(w Opaleniu), Kaliska (w Piecach), Kartuzy (w Staniszewie i Dzierżążnie), Lichnowy
(w Szymankowie), Linia (w Linii i Strzepczu), Łęczyce (w Strzebielinie), Nowa Karczma
(Lubań), Nowa Wieś Lęborska (w Redkowicach), Parchowo (w Nakli), Pelplin (w Małych
Walichnowach), Prabuty (w Trumiejkach), Pruszcz Gdański (w Borkowie), Przodkowo
(w Pomieczynie), Puck (w Leśniewie i Połczynie), Sierakowice (w Sierakowicach
i Kamienicy Królewskiej), Skarszewy (w Godziszewie i Pogódkach), Skórcz (w Pączewie),
Smętowo Graniczne (w Kopytkowie), Starogard Gdański (w Kokoszkowych i Rywałdzie),
Suchy Dąb (w Suchym Dębie i Koźlinach), Szemud (w Łebnie i DobrzewinoKarczemkach), Tczew (w Dąbrówce, Turze i Swarożynie), Trąbki Wielkie (w Mierzeszynie),
Ustka (w Zaleskich), Wicko (w Wicku i Maszewku), Zblewo (w Zblewie i Pinczynie),
Żukowo (w Leźnie, Chwaszczynie i Przyjaźni), Studzienice (w Ugoszczy) oraz
w miejscowościach gminnych: Sulęczyno, Lubichowo, Smołdzino,
 krytych pływalni w gminach: Słupsk (w Redzikowie) i Gniewino (w Gniewinie);
 sportowych urządzeń terenowych, np. w miastach: Bytowie, Człuchowie, Debrznie,
Pruszczu Gdańskim, Władysławowie, Pucku (boiska do piłki plażowej) oraz w gminach:
Gniewino, Kępice (w Korzybiu), Sadlinki, Somonino;
 kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”53 w:
 miastach: Brusy, Bytów (3), Chojnice (4), Czarne, Czersk, Człuchów (3), Debrzno (2),
Gdańsk (9), Gdynia, Gniew, Jastarnia, Kartuzy (2), Kępice, Kościerzyna (4), Kwidzyn (3),
Lębork (2), Łeba, Malbork (2), Miastko, Nowy Dwór Gdański (2), Nowy Staw (2), Pelplin,

Zestawienie (na podstawie danych z Departamentu Edukacji i Sportu UMWP oraz ze strony programu:
www.orlik2012.pl) uwzględnia wszystkie kompleksy realizowane w latach 2008-2012, z czego w poszczególnych
latach zrealizowane zostało odpowiednio: w 2008 r.- 70, w 2009 r. - 36, w 2010 r. - 18, 2011 r. - 20, 2012 r. - 10.
53
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Prabuty, Pruszcz Gdański, Puck, Reda, Rumia (2), Skarszewy, Słupsk (3), Sopot, Starogard
Gdański (2), Sztum, Tczew (6), Ustka, Władysławowo (2), Żukowo,
 gminach: Cewice (w Łebuni), Chmielno (w Miechucinie), Chojnice (w Charzykowych),
Czersk (w Malachinie), Człuchów (w Wierzchowie), Damnica (w Damnie), Gniew
(w Piasecznie), Gniewino (w Kostkowie i Rybnie), Karsin (w Karsinie i Wielu), Kartuzy
(w Grzybnie), Kobylnica (w Kwakowie), Kosakowo (w Mostach), Kościerzyna
(w Łubianie), Krokowa (w Wierzchucinie), Liniewo (w Liniewie i Garczynie), Łęczyce
(w Łęczycach i Bożympolu Wielkim), Nowa Karczma (w Grabowie Kościerskim),
Parchowo (w Parchowie i Nakli), Pruszcz Gdański (w Rotmance i Rusocinie), Pszczółki
(w Pszczółkach i Różynach), Puck (w Żelistrzewie i Starzynie), Sierakowice
(w Sierakowicach, Kamienicy Królewskiej i Gowidlinie), Skarszewy (w Więckowach),
Skórcz (w Paczewie), Słupsk (w Redzikowie), Stary Dzierzgoń (w Myślicach), Stężyca
(w Stężycy i Kamienicy Szlacheckiej), Studzienice (w Studzienicach i Ugoszczy), Tczew
(Lubiszewo), Tuchomie (w Tuchomiu i Trzebiatkowej), Trzebielino (Suchorze), Ustka
(w Objeździe), Wejherowo (w Gościcinie), Zblewo (w Zblewie, Borzechowie i Pinczu),
oraz w miejscowościach gminnych: Bobowo, Borzytuchom, Cedry Wielkie, Czarna
Dąbrówka, Dębnica Kaszubska, Dziemiany, Dzierzgoń, Gardeja, Kaliska, Koczała,
Kolbudy, Kołczygłowy, Linia, Lipnica, Lipusz, Luzino, Mikołajki Pomorskie, Morzeszczyn,
Nowa Wieś Lęborska, Przechlewo, Przodkowo, Rzeczenica, Smołdzino, Somonino, Stare
Pole, Stary Targ, Subkowy, Suchy Dąb, Sulęczyno, Szemud, Sztutowo, Trąbki Wielkie,
Wicko.
4.1.5. Infrastruktura wsparcia gospodarki
W zakresie wspierania rozwoju gospodarczego PZPWP ustala kierunki mające na celu
„rozwój infrastruktury integrującej potencjał naukowo-badawczy z sektorem gospodarczym
poprzez: rozbudowę Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPN-T) w Gdyni
i Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (GPN-T) w Gdańsku oraz inwestycje
ukierunkowane na tworzeniu przede wszystkim w ośródkach regionalnych i potencjalnych
centrów
transferu
technologii,
inkubatorów
przedsiębiorczości,
parków
technologicznych” W tym zakresie w latach 2009-2012 zostały zrealizowane lub rozpoczęto
realizację następujących inwestycji:
 rozbudowa (etap III i IV) Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Gdyni; obok
nowych powierzchni biurowych uruchomiono również Centrum Nauki EXPERYMENT;
całkowita powierzchnia obiektów wynosi obecnie 76.347 m2;
 zrealizowano III etap rozbudowy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego o łącznej
powierzchni ponad 25 tys. m²;
 do innych istotnych miejsc dla rozwoju przedsiębiorczości należą zrealizowane inwestycje w:
Cierzniach (m. i gm. Debrzno), gdzie przy DK nr 22 na początku 2012 r. do użytku został
oddany Inkubator Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku
Przemysłowym „Cierznie” - etap I; Słupsku, na terenie podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „Słupsk-Włynkówko” przy DK nr 21 wybudowano Słupski Inkubator
Technologiczny; Kwidzynie, gdzie od 2009 r. w powstaje Park Przemysłowo - Technologiczny
(KPPT) z centrum energii odnawialnej; Chojnicach, gdzie od 2012 r. funkcjonuje Inkubator
Technologiczny Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe zlokalizowany w przebudowanym
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i rozbudowanym budynku przeznaczonym dla firm innowacyjnych o łącznej powierzchni 1,4
tys. m2.
4.1.6. Infrastruktura turystyki
W zakresie infrastruktury turystyki wodnej w strefie nadmorskiej PZPWP ustala kierunki
mające na celu „zagospodarowanie przybrzeżnych i morskich przystani pasażerskich lub
żeglarskich” oraz „Rozwój szlaków turystyki wodnej przez rozbudowę infrastruktury
międzynarodowej drogi wodnej E-60 (morska) na potrzeby morskiego żeglarstwa
przybrzeżnego”. W tym zakresie w latach 2009-2012 zrealizowano lub rozpoczęto realizację
następujących inwestycji:
 rozwój wodnej turystyki pasażerskiej w rejonie Trójmiasta umożliwiła realizacja programu
„Ożywienie dróg wodnych w Gdańsku”; przedsięwzięcie polegało na urządzeniu
wewnątrzmiejskiego, śródlądowego szlaku wodnego, łącznie z 3 przystaniami wodnymi i 10
przystankami tramwaju wodnego oraz wybudowanymi i zmodernizowanymi nabrzeżami;
pozwoliło ono na uruchomienie w 2012 r. dwóch nowych linii tramwaju wodnego: nr F5 Żabi
Kruk – Westerplatte i nr F6 Targ Rybny - Narodowe Centrum Żeglarstwa w Górkach;
 wybudowano nową przystań jachtową w Sopocie przy molo umożliwiająca cumowanie 103
jednostek pływających (40 miejsc dla łodzi o długości od 10 do 14 m. oraz 63 miejsca dla
łodzi o długości do 10 m).
Ponadto w ramach turystyki wodnej dla strefy Żuław Wiślanych, Powiśla i Doliny Dolnej
Wisły PZPWP ustala „aktywizację międzynarodowych dróg wodnych E-70 i E-40 (realizacja
Programu rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego, w tym projektu Pętla
Żuławska – rozwój turystyki wodnej)”. W tym zakresie w latach 2009-2012 zrealizowano I etap
projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej54”, w ramach którego:
 zrealizowano lub jeszcze są w trakcie realizacji inwestycje polegające na budowie i rozbudowie
portów jachtowych (I etap portu Krynica Morska), przystani żeglarskich Błotnik (gm. Cedry
Wielkie), Malborku (Park Północny) i Osłonce (gm. Nowy Dwór Gdański) oraz Wiślinka
(gm. Pruszcz Gdański), pomosty cumownicze w Nowym Stawie, Drewnicy (gm. Stegna),
przebudowano również pomosty w bazie wioślarskiej w Tczewie oraz wyremontowano nabrzeża
oraz inne elementów infrastruktury w Porcie Kąty Rybackie;
 budowa mostu zwodzonego w Gdańsku Przegalinie, która usprawniła ruch wodny w ramach Pętli
Żuławskiej; wykonano również oznakowanie turystyczne na śluzach: Biała Góra, Szonowo,
Rakowiec, Michałowo i Gdańska Głowa.
W ramach rozwoju szlaków turystycznych wodnych PZPWP ustala „rozwój szlaków
turystyki wodnej, jako elementu integrującego obszary rekreacyjne województwa przez
zagospodarowanie turystyczne szlaków wodnych (stworzenie przystani, stanic, miejsc
biwakowych i oznakowanie) na rzekach: Wdzie, Brdzie, Wielkim Kanale Brdy, Liwie, Słupi,
Łebie, Łupawie, Raduni, Wierzycy, Motławie, Wieprzy, Redzie, Wielkiej Świętej – Tudze,
rzek Delty Wisły i Zalewu Wiślanego oraz ich dopływach”. W tym zakresie w latach 2009-2012
m.in.:
jest realizowany w partnerstwie z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego, samorządami lokalnymi i
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W projekcie uczestniczy powiat sztumski oraz następujące
gminy: Gdańsk, Cedry Wielkie, m. Tczew, Gniew, Sztum, m. Malbork, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo,
Krynica Morska.
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 wybudowano ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną na terenie gmin powiatu
człuchowskiego (Przechlewo, m. Człuchów, gm. Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica),
w ramach, której m.in. rozbudowano infrastrukturę miejsc wypoczynku, zagospodarowano
plaże nad jeziorami, wybudowano drogi dojazdowe do terenów rekreacji i miejsc
parkingowych, pomosty, stanice wodne nad rzeką Brdą w gminach: Przechlewo (miejscowości:
Żołna, Nowa Brda, Folbryk, Garbaty Nos, Dolinka i Płaszczyca), Koczała (Starej Brdzie
Pilskiej i Wilkowie) oraz budowę pól namiotowych; gmina Rzeczenica oznakowała szlak
kajakowy rzeki Białej i rzeki Czernicy;
 wybudowano Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu (kompleks stanicy żeglarskiej
z pomostami i wypożyczalnią sprzętu wodnego) na Złotej Górze w Brodnicy Górnej koło
Kartuz; dzięki któremu wzmocniło się zaplecze szlaku kajakowego obejmującego Kółko
Jezior Raduńskich;
 zrealizowano centrum rekreacji w Juszkowie (gm. Pruszcz Gdański) nad Radunią, w ramach
którego powstał kompleks sportowy z przystanią kajakową oraz magazynem sprzętu
wodnego;
 wybudowano dwie przystanie jachtowe w gminie Krokowa (Lubkowo i Brzyno)
i przebudowano dwie istniejące przystanie jachtowe gmina Krokowa (Lubkowo) i gmina
Gniewino (Nadole) nad jeziorem Żarnowieckim;
 w ramach realizacji II etapu budowy parku miejskiego w Redzie nad rzeką Redą, wybudowano
przystań kajakową wraz z umocnionym nabrzeżem i pomostem na szlaku kajakowym Redy.
W ramach rozwoju szlaków turystycznych rowerowych PZPWP ustala „sieć tras
rowerowych składającą się z systemów tras o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym
i międzynarodowym”. W tym zakresie w latach 2009-2012 zrealizowano lub rozpoczęto realizację
szeregu przedsięwzięć, w tym 5 projektów o znaczeniu ponadlokalnym, istotnych dla rozwoju
regionalnego systemu tras rowerowych. Są to:
 wybudowano ok. 12 km dróg rowerowych na terenie Gdyni, stanowiące odcinki trasy Trasa
EV10 – Szlak wokół Bałtyku (R-10); w Gdańsku przybyło ponad 50 km55, a w Sopocie
5,33 km dróg rowerowych realizowanych w ramach projektu „Rozwój Komunikacji
Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”;
 sieć tras rowerowych na obszarze Dolnego Powiśla łączących zamek w Malborku z atrakcjami
turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego56; w ramach projektu
rozbudowana Szlak Zamków Powiśla (Malbork – Sztum – Dzierzgoń – Prabuty, 92,9 km,
fragment trasy nr 118) i Szlak Kościołów Powiśla (Mikołajki Pomorskie – Dzierzgoń, 44,2 km);
poza oznakowaniem szlaków, wybudowano nowe odcinki ciągów rowerowych, rowerowopieszych, m.in. ciąg pieszo-rowerowy (promenada nad jeziorem w Sztumie, 1,5 km), drogi
rowerowe: Sztumskie Pole – Uśnice (3,9 km), Gościszewo (1 km), Dzierzgoń – Nowiny
(1,2 km) i Prabuty – Cieszymowo (9 km), wykonano kilkanaście miejsc rekreacji oraz
ustawiono tablice turystyczne;

Na podstawie ankiet dla powiatów i gmin województwa pomorskiego
Projekt realizowany przez gminę Malbork, miasto i gminę Sztum, gminę Mikołajki Pomorskie, miasto i gminę
Dzierzgoń, gminę Stary Dzierzgoń, gminę Stary Targ, miasto i gminę Prabuty
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 Szlak Północnych Kaszub na terenie powiatów wejherowskiego i puckiego57; w ramach tego
projektu m.in. oznakowano: szlak Pierścienia Zatoki Puckiej (Gdyni - Swarzewo –
Władysławowo - Jastarnię – Hel) wpisujący się w trasy nr 3 i nr 112 oraz szlak (Rumia –
Białogóra, 72,6 km)58 wpisujący się w trasę nr 113;
 Szlak Mennonitów na terenie gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie59, wpisujący się
w trasę nr 136, w ramach którego oznakowano 29,2 km szlaku rowerowego, wybudowano
odcinki dróg rowerowych o nawierzchni twardej (16,5 km), ustawiono tablice informacyjne
i urządzono 6 miejsc rekreacji, wybudowano również kładkę pieszo-rowerową nad Motławą
i mostek nad kanałem melioracyjnym;
 Kaszubska Marszruta na terenie powiatu chojnickiego60, wpisując się w trasy nr 122, nr 130 oraz
nr 134, w ramach którego wybudowano 50 km dróg rowerowych, kilkanaście obiektów
technicznych, w tym 10 miejsc rekreacji, oraz oznakowanie łącznie 156 km szlaków
rowerowych;
 rozbudowano sieć tras rowerowych na Kociewiu wraz z miejscami wypoczynku, w tym
oznakowano 13 szlaków rowerowych, w tym szlaki w ramach Kociewskich Tras Rowerowych
o łącznej długości 416 km61; oznakowano Szlak Jeziorny (Skarszewy - Osiek, 64,48 km –
fragmenty tras nr 117, nr 123 i nr 135) i Szlak Borowiacki (Smętowo – Czarna Woda, 64,35 km),
Szlak Starogardzki (Łąg – Nowa Wieś Rzeczna, 47,94 km – trasa nr 122), Szlak Opata Wernera
(Pogódki – Mysinek, 38,16 km), Szlak Świętego Rocha (Osiek – Starogard Gdański, 34,68 km,
trasa nr 123), Szlak Starościński (Sumin – Wygonin, 33,54 km), Szlak Joannitów (Skarszewy –
Boroszewo, 29,44 km), Szlak Tczewski (Mirowo – Góra, 25,29 km), Szlak Grzymisława
(Smarzewo – Lalkowy, 20,43 km), Szlak Droga Połomska (Lubichowo – Duże Krówno,
22,05 km) i Szlak Kaliski (Kaliska – Osieczna, 20,55 km, trasa nr 135);
 zrealizowane lokalne ciągi rowerowe mogące służyć zarówno turystom, jak i miejscowej
społeczności, w tym62: Ścieżka rowerowa „Nad Łupawą” (gm. Czarna Dąbrówka, 25 km); Trasa
Morenowe Wzgórza (gm. Trzebielino, 32 km); Pętla Parchowska (gm. Parchowo, 23,4 km); Pętla
Nakielska (gm. Parchowo, 20 km); Trasa Cisowa (m. i gm. Czarne, 32 km); Ścieżka rowerowa
Rzeczenica-Rzewnica (gm. Rzeczenica); Ścieżki rowerowe nad jeziorem Sobowidzkim i Gołębiewko –
Sobowidz (gm. Trąbki Wielkie); Ścieżka rowerowa Swarzewo - Krokowa (gm. Puck i gm. Krokowa,
17,5 km); Szlak „Złote Piaski” (gm. Smołdzino, naprawa 15 km) oraz ścieżki pieszo-rowerowe
w gminach: Pruszcz Gdański, Pszczółki, Kartuzy, Władysławowo, Ustka, Łęczyce.
4.1.7. Infrastruktura transportowa
W zakresie infrastruktury transportowej PZPWP ustala kierunki mające na celu „budowę lub
przebudowę priorytetowej dla województwa infrastruktury liniowej dla międzynarodowych
Projekt realizowany wspólnie przez gminy Kosakowo, Puck, Gniewino, Krokowa Wejherowo oraz miasta Puck
i Wejherowo.
58 zielony szlak rowerowy „W stronę morza”, prowadzący z Wejherowa przez Piaśnicę, Warszkowo, obok elektrowni
szczytowo-pompowej w Czymanowie oraz skansenu w Nadolu, wzdłuż Jeziora Żarnowieckiego aż do położonej
na wybrzeżu Bałtyku miejscowości turystycznej Białogóra
59 Projekt realizowany wspólnie przez powiat gdański i trzy gminy powiatu
60 Projekt realizowany przez powiat chojnicki i gminy: Chojnice, Czersk, Brusy, Konarzyny oraz Nadleśnictwa: Rytel
i Przymuszewo, wraz z Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie”. Ciągi dróg rowerowych wyznaczono głównie
w pasach przeciwpożarowych przy drogach publicznych przebiegających w tej części Borów Tucholskich.
61 Ciągi rowerowe na Kociewiu funkcjonują pod nazwą KTR.
62 j.w.
57

65

połączeń w sieci transportowej” oraz „priorytetowe węzły w sieci transportowej wymagające
rozbudowy lub przebudowy”. W tym zakresie w latach 2009-2012 zostały zrealizowane lub
rozpoczęto realizację następujących inwestycji:
 GTC ukończyła budowę odcinka koncesyjnego autostrady A1 Gdańsk – Toruń,
co w zdecydowanym stopniu przyczyniło się do poprawy dostępności zewnętrznej
województwa;
 zbudowano fragment drogi ekspresowej S7 (Południowa Obwodnica Gdańska) na odcinku
Obwodnica Zachodnia Trójmiasta (S6) – Koszwały (gm. Cedry Wielkie), który odciążył
drogowy układ Gdańska o ok. 19 tys. pojazdów na dobę63;
 wybudowano obwodnicę Słupska w ciągu DK nr S6 (długość 16,3 km);
 ku końcowi zbliża się modernizacja linii kolejowej nr 9 (Gdynia Główna – Warszawa
wschodnia), która po dostosowywaniu do prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich
(200 km/h dla składów z wychylnym pudłem)64 skróci podróż koleją do Warszawy do 2 godz.
58 minut;
 przeprowadzone prace modernizacyjne (36,4 km) i rewitalizacyjne (40,7 km) linii kolejowej
nr 131 (Tczew – Chorzów Batory) na odcinku Smętowo – Górki, co pozwala osiągać
prędkość szlakową 160 km/h;
 podniesiona została konkurencyjność i bezpieczeństwo portów morskich:
 Gdańska: przebudowa wejścia do portu - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle
i Motławie, przebudowa falochronu wschodniego, budowa Terminalu Ładunków
Mroźnych, Terminalu Przeładunkowego Towarów Sypkich i Masowych GBT,
modernizacja Terminalu Paliw Płynnych,
 Gdyni: pogłębienie i udrożnienie Kanału Portowego Portu Gdynia, w ramach którego
zabezpieczono konstrukcje nabrzeży Francuskiego, Belgijskiego, Holenderskiego,
Norweskiego, Słowackiego, Helskiego I, poprzez umocnienie dna przy nabrzeżach
(długość zabezpieczonych nabrzeży będzie wynosić 2.474 m); pogłębienie do -13,5 m
Kanału Portowego na całej długości 5.300 m od wejścia do portu do nabrzeży Helskie I
i Bułgarskie (w kierunku zachodnim) oraz do Basenu III (w kierunku wschodnim),
przebudowa konstrukcji Ostrogi Pilotowej w zakresie koniecznym do poszerzenia wejścia
wewnętrznego do portu na poziomie dna do 98 m, na głębokości -13,5 m, pogłębienie dna
przy nabrzeżach: Holenderskim, Helskim I, Norweskim, Francuskim, Słowackim,
pogłębienie obrotnic portowych nr 1, nr 2 i nr 3 do 13,5 m. oraz zwiększenie średnicy
obrotnic portowych nr 2 do 385 m (o 85 m) i nr 3 do 400 m (o 130 m);
w wyniku ww. inwestycji poprawiła się dostępności portów od strony morza oraz
bezpieczeństwo statków na podejściowych i wewnętrznych torach wodnych; do istotnych
inwestycji poprawiającej dostępność portów od strony lądu należała rozbudowa miejskiej
infrastruktury drogowej Portu w Gdańsku (Trasa Sucharskiego) oraz Portu w Gdyni
(ul. Polska);
 zwiększyła się zdolność operacyjna Portu Lotniczego w Gdańsku im. L. Wałęsy
(m.in. w wyniku budowy nowego terminala T2, drogi kołowania), w celu zwiększenia
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To o połowę więcej, niż zakładano, bo według planów z trasy miało korzystać około 12 tysięcy samochodów.
120 km/h dla pociągów towarowych.
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przepustowości trwa rozbudowa terminala pasażerskiego T265, jednocześnie zwiększa się
oferta przewozowa w zakresie przewozów pasażerskich i towarowych (nowe połączenia
i kierunki); rozpoczęto budowę Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo (budynek terminala,
infrastruktura drogowa i innych elementów bezpieczeństwa i obsługi).
Ponadto Plan ustalił „drogi o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym szczególnie
ważne dla obsługi województwa pomorskiego”, na których realizowane były ważne inwestycje
poprawiające dostępność wewnętrzną województwa. Należały do nich:
 wybudowano Trasę Sucharskiego w Gdańsku w ciągu DK nr 89 Gdańsk Terminal Promowy
Westerplatte – droga krajowa nr 7 (długość 10 km)66;
 Trasa Słowackiego67 w Gdańsku w ciągu DW nr 472 Port Lotniczy Gdańsk - ul. Grunwaldzka
(długość 8,6 km);
 działania inwestycyjne związane z budową mostu (długość 1,3 km) przez Wisłę k. Kwidzyna
w ciągu DK nr 90 wraz z dojazdami do tego mostu, poprawiły dostępność mieszkańców
Powiśla do autostrady A1 i aglomeracji Trójmiasta68 – oddany do użytku w 2013 r.;
 rozbudowa węzła Karczemki na Obwodnicy Trójmiasta (S-6) poprawiła dostępność
zachodniej części aglomeracji do Gdańska;
 zrealizowano inwestycje w ciągu DW: nr 224 (Tczew - węzeł autostrady A-1 „Stanisławie”),
nr 229 (węzeł autostrady A1 Pelplin z obwodnicą Pelplina), nr 231 (Skórcz – węzeł autostrady A-1
– „Kopytkowo”), nr 226 (dojazd do autostrady A1 węzeł „Rusocin”) poprawiają dostęp
południowej części regionu do Trójmiasta, ale tez innych regionów;
 przebudowa DW nr 211 (na odcinkach: Kartuzy – Żukowo oraz Malczkowo – gr. powiatu
słupskiego) oraz DW nr 214 (na odcinku Nowa Wieś Lęborska – Białogarda), poprawiły
spójność transportową województwa, jednak skala inwestycji nie przyczyniła się w znacznym
stopniu do poprawy dostępności wewnętrznej mieszkańców obszarów peryferyjnych czy
ośrodków powiatowych do Trójmiasta;
 w zakresie inwestycji na liniach kolejowych podjęte działania związane z modernizacją linii
kolejowej nr 201 (na odcinku Gdynia – Kościerzyna) oraz nr 213 (Reda – Hel) w powiązaniu
z budowaną Pomorską Koleją Metropolitalną zwiększą konkurencyjność transportu
zbiorowego względem transportu indywidualnego;
 rozpoczęto inwestycje związane z rozwojem aglomeracyjnego transportu zbiorowego (budowa
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I, rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej) czy przebudowa
systemu sterowania ruchem na linii kolejowej nr 250 (PKP Szybka Kolej Miejska);
 podjęto szereg mniejszych inwestycji drogowych w ciągu dróg wojewódzkich, które
podwyższyły jakość techniczną przebudowywanych elementów sieci drogowej, a w wyniku
budowy chodników, zatok i przystanków autobusowych, przejść dla pieszych i sygnalizacji
świetlnych, oświetlenia i przejazdów kolejowych pozytywnie wpłynęły na bezpieczeństwo
ruchu drogowego;

Inwestycja została rozpoczęta w roku 2013.
Zarządzenie nr 60 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 grudnia 2013 r.
67 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012, Dz. U. 2010
nr 8 poz. 52.
68 Budowa mostu rozpoczęła się w czerwcu 2010 r.
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 w okresie 2009-2012 przebudowano bądź wyremontowano ponad 360 km dróg lokalnych,
przy czym najbardziej zintensyfikowane działania podjęto w powiecie kościerskim, gdzie
odnowiono 39,19 km dróg. Łącznie lokalne samorządy przeznaczyły na inwestycje drogowe
ponad 542 mln złotych69.
4.1.8. Infrastruktura ochrony przed powodzią i regulacja stosunków wodnych
W zakresie infrastruktury ochrony przed powodzią i regulacji stosunków wodnych PZPWP
ustala kierunki mające na celu „modernizację, przebudowę i odbudowę istniejących oraz
budowę nowych urządzeń osłony przed powodzią przede wszystkim na Żuławach
Wiślanych,
Powiślu,
Pojezierzu
Starogardzkim
oraz
Pobrzeżu
Słowińskim
i Kaszubskim”. W tym zakresie w latach 2009-2012 zostały zrealizowane lub rozpoczęto realizację
następujących inwestycji:
 przebudowa koryt rzek (Motława, Dzierzgoń), odbudowa ostróg (Wisła), budowa wrót
przeciwsztormowych (Wisła), naprawa wrót przeciwpowodziowych (Kamienna Grodza
na Motławie, Biała Góra na Nogacie, Gdańska Głowa na Szkarpawie), modernizacja stacji
pomp (Wocławy, Dziewięć Włók), przebudowa ujścia Wisły, poprawa rozpoznania zagrożenia
powodziowego i możliwości przeciwdziałania mu w ramach programu Kompleksowego
zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław do roku 2030 – etap I (do roku 2015) 70; inwestycje te
poprawiły bezpieczeństwo powodziowe województwa;
 z zakresu małej retencji o charakterze rozproszonym: budowa lub modernizacja zastawek
i jazów, progów stabilizujących (jez. Wieckie, rz. Niechwaszcz, jez. Młynki, jez. Otalżyno,
Kanał Bebrowski II, Kanał Chełst, Kanał Łyski, jez. Wycztok, jez. Salino, Kanał ,,B” Bielawskie Błota, Kanał „B” - Puckie Błota, Kanał Młyński, jez. Marchowskie); inwestycje te
podniosły efektywność gospodarowania na użytkach rolnych;
 liczne działania nietechniczne prowadzone w ramach „naturalnych” metod ochrony
przeciwpowodziowej (zalesienia, zadrzewienia, roślinne pasy ochronne, ochrona oczek
wodnych, stawów wiejskich, mokradeł itp.), prowadzące do spowolnienia lub powstrzymania
odpływu, wpisując się w realizację polityki ekologicznej województwa w zakresie regulacji
stosunków wodnych.
4.1.9. Infrastruktura zaopatrzenia w wodę
W zakresie infrastruktury zaopatrzenia w wodę PZPWP ustala kierunki mające na celu
„zapewnienie dostępu wszystkim mieszkańcom województwa do urządzeń zaopatrujących
w wodę o jakości zgodnej z obowiązującymi normami”. W tym zakresie w latach 2009-2012
zostały zrealizowane lub rozpoczęto realizację m.in. następujących inwestycji:
 budowę i rozbudowa sieci ponadlokalnych i lokalnych systemów zaopatrzania w wodę m.in.:
Władysławowo (Władysławowo, Chłapowo, Chałupy, Jastrzębia Góra, Tupadły, Rozewie,
Ostrowo, Karwia), Jastarnia (Jastarnia, Jurata, Kuźnica), Sierakowice (Augustowo, Amalka,
Podjazy, Widna Góra), Hel, Gdynia (Chwarzno, Wiczlino), Pruszcz Gdański (osiedle
Strzeleckie), Malbork, Tczew (osiedle Głowackiego), gmina Tczew (Gniszewo, Waćmierek
Na podstawie ankiet przesłanych przez urzędy miast i powiatowych zarządów dróg w województwie pomorskim.
Kompleksowy projekt Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Powiatu Gdańskiego oraz Miasta Gdańska Żuławskiego Zarządu
Melioracji w Elblągu oraz Miasta Gdańska.
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i Śliwiny), Kwidzyn, Gdańsk, Brusy (miejscowości: Zalesie, Lubnia, Orlik, Lamk), Dębnica
Kaszubska (miejscowości: Krzynia, Niemczewo, Goszczyno, Motarzyno, Kotowo), Kępice
(miejscowości: Kępice, Biesowice, Ciecholub, Pustowo, Płocko i Przytocko), Kaliska
(miejscowości: Piece i Frank), Gniewino (miejscowości: Chynowo, Kostkowo, Tadzino,
Jeczewo, Lisewo), Dziemiany (miejscowości: Trzebuń), Skórcz (miejscowość Wolental),
Wicko (miejscowość Nowęcin), miasto Skórcz, Lipusz (miejscowości: Lipusz, Papiernia,
Bałachy);
 budowa zbiorników wody czystej wraz z podłączeniem do sieci Centralnego Wodociągu
Żuławskiego w miejscowości Stegna;
 budowa i rozbudowa studni i stacji uzdatniania wody w Dzierzgoniu, Prabutach, Sopocie,
Słupsku.

4.1.10. Infrastruktura odprowadzania i oczyszczania ścieków
Ponadto w ramach infrastruktury odprowadzania i oczyszczania ścieków PZPWP ustala zasadę

„wyposażenia jednostek osadniczych na obszarze całego województwa w systemy
kanalizacji zbiorczej zakończonej oczyszczalniami ścieków, w szczególności na obszarach
tzw. aglomeracji ściekowych”. W tym zakresie w latach 2009-2012 zostały zrealizowane lub
rozpoczęto realizację m.in. następujących inwestycji:
 modernizacja oczyszczalni w zakresie gospodarki osadowej: Kwidzyn, Węgorzynko
(m. i gm. Miastko), Człuchów, Dzierzgoń, Parowa (gm. Dziemiany), Wierszyno
(gm. Kołczygłowy);
 rozbudowa oczyszczalni ze względu na jej przepustowość wraz z modernizacją części obiektów:
Gdańsk Wschód, Słupsk, Swarzewo (gm. Puck), Jastrzębia Góra (m. Władysławowo),
Sierakowice, Sulęczyno, Rowy (gm. Ustka), Przechlewo, Luzino, Lubań (gm. Nowa Karczma),
Swornegacie (gm. Chojnice), Rzeczenica, Główczyce;
 modernizacja oczyszczalni ścieków: Łeba, Sławki (gm. Somonino), Brusy, Kożyczkowo
(gm. Chmielno), Orle (gm. Liniewo), Delowo (gm. Stężyca), Stara Kiszewa;
 rozbudowa oczyszczalni ze względu na przepustowość: Ustka, Pszczółki, Choczewo, Trąbki
Wielkie, Tłuczewo (gm. Linia), Wielki Klincz (gm. Kościerzyna);
 ponadto zrealizowano szereg projektów w sieciowych w ramach ponadlokalnych i lokalnych
systemów odprowadzania ścieków; w aglomeracjach w latach 2009-2012 wybudowano 2217 km
sieci kanalizacji sanitarnej.
4.1.11. Infrastruktura elektroenergetyczna
W zakresie infrastruktury elektroenergetycznej PZPWP ustala kierunki mające na celu:
„budowę, rozbudowę i modernizację elektroenergetycznej sieci przesyłowej najwyższych
napięć”. W tym zakresie w latach 2009-2012 zostały zrealizowane lub rozpoczęto realizację
następujących inwestycji:
 zwiększono niezawodność pracy systemu elektroenergetycznego, obniżono koszty eksploatacji
i jakość zasilania przede wszystkim aglomeracji Trójmiasta w wyniku realizacji inwestycji w
zakresie sieci przesyłu (modernizacja linii 400 kV Grudziądz – Gdańsk Błonia, sprzęgnięcia
sieci 400 kV i 220 kV w stacji elektroenergetycznej Gdańsk I, modernizacja stacja 400/110 kV
w Żarnowcu).
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Ponadto PZPWP ustala kierunki w zakresie: „zwiększenia pewności zasilania systemu
rozdzielczo-odbiorczego, poprawy sprawności i dostosowania istniejących obiektów
sieciowych do wymagań ochrony środowiska poprzez modernizację i budowę
elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej 110 kV” w ramach, którego:
 zmodernizowano linie 110 kV (Żydowo – Miastko, Ostrowite – Miastko, Słupsk Szczecińska
– Słupsk Grunwaldzka);
 wymieniono kable na małozwisowe na liniach 110 kV (Gdańsk I –Kiełpino, Kiełpino –
Kościerzyna);
 zbudowano GPZ (Chwarzno, Brętowo, Lotnisko), zmodernizowano GPZ (Kowale, Zaspa,
Gdańsk II, Chwarzno, Chełm) i punkt zasilania (PZ Kościerzyna) co poprawiło lokalnie
warunki gwarancji zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej.

4.1.12. Infrastruktura ciepłownictwa
W ramach infrastruktury systemów ciepłowniczych PZPWP określa kierunki: „dostosowanie
systemów ciepłowniczych do przekształceń i rozwoju zagospodarowania przestrzennego
w warunkach konkurencji rynkowej nośników energetycznych” oraz „rozwój systemów
ciepłowniczych oraz ograniczanie emisji zanieczyszczeń”. W tym zakresie w latach 2009-2012
przeprowadzono inwestycje dotyczące:
 modernizacji systemów grzewczych i rozbudowy sieci magistralnych oraz wymieniono
przestarzałą sieć kanałową na sieć preizolowaną (7,6 km sieci ciepłowniczej GPEC oraz
28,3 km sieci kanałowych i napowietrznych OPEC), co zmniejszyło straty energii podczas
przesyłu ciepła;
 modernizacji instalacji odpylania spalin w Zakładzie Energetyki Cieplnej Tczew,
co ograniczyło ilość emitowanych zanieczyszczeń (SO2 i pył) do poziomu wynikającego
z obowiązujących przepisów prawnych;
 budowy źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem kotłowni Nanice
na terenie Wejherowa, co zmniejszyło emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz
bezpieczeństwo energetyczne Wejherowa.
4.1.13. Infrastruktura gazownictwa
W ramach infrastruktury gazownictwa PZPWP ustala: „zwiększenie zasięgu obsługi
krajowego systemu dystrybucji gazu ziemnego oraz poprawa bezpieczeństwa
energetycznego”. W tym zakresie w latach 2009-2012 zostały zrealizowane lub rozpoczęto realizację
następujących inwestycji:
 uruchomiono drugą nitkę gazociągu Włocławek-Gdynia Wiczlino co ma kluczowe
znaczenie z punktu widzenia poprawy zdolności przesyłowych systemu gazowego regionu
oraz zlikwidowania „wąskiego gardła” w jego przesyle; gazociąg ten w przyszłości może być
wykorzystany do przesyłu gazu ze złóż niekonwencjonalnych;
 rozpoczęto budowę Podziemnego Magazynu Gazu „Kosakowo” (planowany termin oddania
do eksploatacji dwóch pierwszych komór magazynowych to rok 2014) - czas trwania
inwestycji szacuje się na około 13 lat - do 2021 r.;
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 rozbudowano gazociągi wysokiego ciśnienia: Reszki – Kosakowo, Rybno – Starzyno, Kolnik Gdańsk71;
 uzyskano wymagane prawem dokumenty do rozpoczęcia budowy gazociągu wysokiego
ciśnienia Szczecin – Gdańsk w obszarze województwa pomorskiego (etap IV Słupsk–
Wiczlino (Reszki) - ok. 111 km); inwestycja związana jest z budową nowego punktu dostaw
paliwa gazowego – terminala LNG w Świnoujściu oraz realizacją połączeń międzystrefowych;
w tym zakresie zbudowano odcinek gazociągi wysokiego ciśnienia Gdynia Wiczlino – Reszki
(gm. Wejherowo).
4.1.14. Infrastruktura przesyłu paliw płynnych
W ramach infrastruktury gazownictwa PZPWP ustala: „poprawę warunków dystrybucji
paliw płynnych”. W tym zakresie w latach 2009-2012 zrealizowano lub rozpoczęto realizację
następujących inwestycji:
 zbudowano rurociąg przesyłu paliw na terenie Gdyni i gminy Kosakowo, według programu
inwestycji NATO;
 przeprowadzono pakiet inwestycji poprawiających bezpieczeństwo energetyczne kraju
i lokalne warunki bezpieczeństwa ekologicznego (uszczelnienie tac zbiorników naziemnych,
budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją przemysłową oraz przebudowę bocznicy
kolejowej) na terenie Bazy Paliwowej w Dębogórzu;
 zwiększono zdolność przerobową rafinerii w Gdańsku (Grupa LOTOS S.A.) o ok. 75%
do 10,5 mln t/rok; realizowane są dwa przedsięwzięcie dotyczące rozbudowy instalacji
zasilania gazem ziemnym oraz modernizacji istniejących kotłów, w wyniku czego spadnie
emisja dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz CO2;
 zmodernizowano i rozbudowano stanowiska produktowe, przeładunkowe oraz zbudowano
nowe stanowisko przeładunkowe w Naftoporcie, które zwiększają zdolności przeładunkowe,
bezpieczeństwo ekologiczne oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju.
4.1.15. Infrastruktura gospodarki odpadami
W zakresie infrastruktury gospodarki odpadami PZPWP ustala kierunki mające na celu:
„ograniczanie negatywnego wpływu odpadów i składowisk na środowisko” oraz określa
„realizację 9 Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO) jako obiektów o zasięgu
regionalnym”. W tym zakresie w latach 2009-2012 zostały zrealizowane lub rozpoczęto realizację
następujących inwestycji:
 uruchomiono regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych: ZUOK Stary Las
(Region Południowy);
 kontynuowano budowę ZZO Rokitki (Region Wschodni), ZZO Nowy Dwór (Region
Południowo-Zachodni);
 w pełni wyposażono regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych: ZU
Gdańsk (Region Szadółki), ZZO Sierzno (Region Północno-Zachodni), ZZO Eko Dolina
(Region Eko Dolina) oraz ZZO Czarnówko (Region Północny);
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Gazociąg stanowi drugostronne zasilanie miasta Gdańska.
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 trwa rekultywacja składowisk odpadów komunalnych, które zostały zamknięte z chwilą
uruchomienia RIPOK-ów lub zostały zamknięte z chwilą ich wypełnienia.
4.1.16. Infrastruktura obronności i bezpieczeństwa
W zakresie infrastruktury obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego PZPWP określa
kierunki mające na celu: „realizację zadań wynikających z członkostwa Polski w NATO” oraz
ustala kierunki mające na celu „stworzenie zintegrowanego ratownictwa (integracja wszystkich
podmiotów ratownictwa: szpitali, policji, straży pożarnej, ratownictwa chemicznego),
w jeden system mający wspólną lub kompatybilną sieć łączności oraz wspólne procedury
ratownicze, zarządzane przez regionalne centrum koordynacji ratownictwa”. W tym zakresie
w latach 2009-2012 zrealizowano lub rozpoczęto realizację:
 inwestycji wynikających z Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie
Bezpieczeństwa72 (NSIP - NATO Security Investment Programme); program stworzono w celu
zapewnienia wspólnego finansowania projektów inwestycyjnych dla potrzeb misji NATO;
realizowane przedsięwzięcia związane są z rozbudową, modernizacją i remontami
infrastruktury wojskowej sił NATO; w latach 2009-2012 zrealizowano:
 13 zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury lotniskowej wojskowej lotniska Malbork
(gm. Stare Pole),
 infrastrukturę dla systemu dowodzenia i kontroli – przygotowano dokumentacje
projektową dla dwóch lokalizacji Rzucewo i Rozewie na potrzeby Marynarki Wojennej
(wykonanie prac oraz oddanie obiektów do użytkowania przewidywane jest na rok 2017),
 w ramach zadania trzeciego „Infrastruktura dla sił wzmocnienia NATO – modernizacja Portu
Morskiego Gdynia” zakończono realizację infrastruktury portowej, w tym rozbudowano
system zaopatrzenia w paliwo okrętowe Bazy Morskiej Portu Wojennego w Gdyni;
 szeregu przedsięwzięć prowadzących do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Ratownictwa
Województwa Pomorskiego m.in: zbudowano Wojewódzkie Centrum Powiadamiania
Ratunkowego przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku,
zbudowano Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku, nową siedzibę Komendy
Miejskiej Policji w Gdyni, przebudowano i zmodernizowano wraz z zakupem niezbędnego
sprzętu medycznego największy w województwie Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dorosłych
i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku, wybudowano Sopockie Centrum
Ratownictwa Wodnego i wdrożono elementy zintegrowanego ratownictwa na terenie miasta
Sopotu, wybudowano lądowiska dla śmigłowców sanitarnych w Kwidzynie służące
dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kwidzynie.

zatwierdzony przez Radę Ministrów 12 i 14 grudnia 2000 r. (protokół ustaleń nr 51/2000) i wpisany do Rejestru Zadań
Rządowych.
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4.2. Przegląd projektów realizowanych za pośrednictwem funduszy europejskich 20072013 w kontekście celów głównych polityki przestrzennej województwa
pomorskiego
Poza wymaganą, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, oceną realizacji zadań inwestycyjnych
uwzględnionych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, w ramach prac nad
niniejszym Raportem o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa przeprowadzony został
dodatkowo przegląd inwestycji dofinansowanych z funduszy europejskich w ramach perspektywy
finansowej 2007-2013 pod kątem ich wpływu na realizację celów polityki przestrzennej
zapisanych w PZPWP.
CEL1: Powiązanie województwa z Europą, w tym przede wszystkim z Regionem Bałtyckim
CEL2: Wzrost konkurencyjności i efektywności gospodarowania przestrzenią
CEL3: Osiąganie średniego europejskiego poziomu rozwoju i jakości życia
CEL4: Zahamowanie dewaloryzacji środowiska oraz ochrona jego struktur i wartości
CEL5: Podwyższenie walorów bezpieczeństwa i odporności na skutki awarii i klęsk żywiołowych

Do analiz wzięto pod uwagę ponad 2,2 tysiąca projektów (o łącznej wartości przekraczającej
27 mld PLN) o charakterze inwestycyjnym, czyli dotyczących rozwoju i/lub modernizacji
różnego rodzaju infrastruktury, których realizacja przyczyniła się do zmian ilościowych
i jakościowych w istniejącym zagospodarowaniu przestrzennym województwa. Aby w sposób
jednolity przypisać poszczególne inwestycje do jednego z pięciu głównych celów polityki
przestrzennej, w ramach każdego z nich określone zostały (dla potrzeb prowadzonych analiz)
umowne uszczegółowienia wskazujące na konkretne typy interwencji, które go realizowały.
Analizy prowadzone były w dwóch różnych ujęciach: poprzez poszczególne fundusze, gdzie
przeglądowi poddane zostały konkretne typy projektów realizowanych za ich pośrednictwem
oraz poprzez poszczególne cele polityki przestrzennej województwa pomorskiego, gdzie
w sposób syntetyczny wskazany został udział różnych typów projektów realizujących te cele,
a także zróżnicowanie poziomu ich wartości w przestrzeni województwa (w podziale na powiaty).
Mapa 29 i Mapa 30
Podsumowanie przeprowadzonych analiz pozwoliło na sformułowanie generalnych
wniosków, przede wszystkim w zakresie znaczących dysproporcji wartości finansowych różnych
typów interwencji, wciąż istniejących podstawowych potrzeb związanych z jakością życia
mieszkańców znajdujących odzwierciedlenie w liczbie realizowanych przedsięwzięć, a także
w zakresie ogólnych uwag dotyczących formułowania zapisów PZPWP.
Poniżej przedstawiony został skrót analizy dokonanej poprzez 5 głównych celów polityki
przestrzennej (5 kolejnych tabel) oraz podsumowanie całości przeglądu74

Przedstawionego w Raporcie cząstkowym III cz.2 pt. Przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną
realizacji inwestycji w latach 2009-2012
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CEL:

1

FUNDUSZE:

Powiązanie województwa z Europą, w tym przede wszystkim z Regionem
Bałtyckim

Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
TYPY INWESTYCJI:
1.1. Infrastruktura transportowa zwiększająca dostępność
zewnętrzną

1.2.
17%

1.1.
83%

 rozbudowa i przebudowa dróg wojewódzkich stanowiących dojazdy do
węzłów autostrady;
 rozbudowa i przebudowa dróg będących częścią układów
komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym
(m.in. przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice
stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego BerlinKaliningrad, połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego);
 inwestycje drogowe zwiększające dostępność do Trójmiasta (m.in. Trasa
Słowackiego, S7 odc. Gdańsk-Koszwały, Trasa WZ odc. KartuskaOtomińska);
 inwestycje zwiększające dostępność kolejową regionu (m.in. modernizacja
linii kolejowej E 65/C-E 65);
 inwestycje związane z rozbudową Portu Lotniczego w Gdańsku;
 inwestycje związane ze zwiększeniem dostępności drogowej, kolejowej
i wodnej portów w Gdańsku i w Gdyni;
 budowa i modernizacja infrastruktury portowej (w tym wejść do portów,
terminali kontenerowych, kolejowych, itd.) w Gdańsku i w Gdyni.

1.2. Funkcje wyższego rzędu, w tym metropolitalne i wysokie
technologie
UDZIAŁ PROCENTOWY WARTOŚCI
RÓŻNYCH TYPÓW INWESTYCJI
REALIZUJĄCYCH CEL 1

 rozwój funkcji metropolitalnych z zakresu kultury oraz funkcji
symbolicznych (m.in. budowa Europejskiego Centrum Solidarności
i budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku,
rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, remont
i przebudowa Opery Leśnej w Sopocie);
 rozbudowa bazy infrastruktury szkolnictwa wyższego;
 przebudowa, modernizacja oraz doposażenie szpitali specjalistycznych;
 budowa
i
rozbudowa
parków
naukowo-technologicznych
(m.in. utworzenie Kwidzyńskiego PPT z centrum energii odnawialnej,
rozbudowa PPNT w Gdyni, rozbudowa Gdańskiego PNT, budowa i
wyposażenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego w Słupsku).

WARTOŚĆ PROJEKTÓW WPŁYWAJĄCYCH NA REALIZACJĘ CELU 1 W POWIATACH
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CEL:

2

FUNDUSZE:

Wzrost konkurencyjności i efektywności gospodarowania przestrzenią

Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rolny
i Europejski Fundusz Rybacki
TYPY INWESTYCJI:
2.1. Wzmacnianie nadmorskich funkcji gospodarczych

2.1

2% 4%
2.2

27%

44%

2.3.

 budowa i modernizacja infrastruktury portowej w Gdańsku i w Gdyni;
 poprawa dostępności do portów morskich (m.in. Łeby i Ustki);
 rozbudowa mariny Narodowego Centrum Żeglarstwa w Gdańsku

2.2. Rozwój oferty turystycznej opartej o walory przyrodniczokulturowe i krajobrazowe
 budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej;
 budowa i rozwój tras rowerowych i pieszo-rowerowych;
 budowa przystani jachtowych (m.in. w Sopocie) i innych elementów
infrastruktury związanej z turystyką wodną;
 modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej;
 odnowa i rozwój przestrzeni publicznych w miastach i miejscowościach
atrakcyjnych turystycznie (m.in. w Pucku, Sztumie, Nowym Stawie);
 ochrona i promocja obszarów świadczących o dziedzictwie kulturowym
regionu (m. in. rekonstrukcja faktorii handlowej w Pruszczu Gdańskim).

2.3. OZE

23%
2.4.

2.5

UDZIAŁ PROCENTOWY WARTOŚCI
RÓŻNYCH TYPÓW INWESTYCJI
REALIZUJĄCYCH CEL 2

 budowa farm wiatrowych;
 budowa infrastruktury w celu wykorzystania biogazu, budowa elektrowni
biogazowej;
 budowa instalacji solarnych i geotermalnych;
 modernizacja elektrowni wodnych.

2.4. Rewitalizacja istniejącego zainwestowania (tereny
pokolejowe, powojskowe, poprzemysłowe)

 rewitalizacja terenów zdegradowanych na obszarach miejskich i nadanie im
nowych funkcji (m.in. rewitalizacja Letnicy w Gdańsku);
 budowa zakładu produkcji wież wiatrowych na terenach postoczniowych
w Gdyni

2.5. Tereny inwestycyjne, strefy gospodarcze

 uzbrojenie terenów pod inwestycje gospodarcze (m.in. w ramach SSSE
Redzikowo–Wieszyno);
 budowa i modernizacja centrów biznesu i przedsiębiorczości (m.in. Dom
Przedsiębiorcy w Tczewie).

WARTOŚĆ PROJEKTÓW WPŁYWAJĄCYCH NA REALIZACJĘ CELU 2 W POWIATACH
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CEL:

Osiąganie średniego europejskiego poziomu rozwoju i jakości życia
porównywalnej z krajami europejskimi
Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz
Społeczny, Europejski Fundusz Rolny i Europejski Fundusz Rybacki
3

FUNDUSZE:

TYPY INWESTYCJI:
3.1. Infrastruktura społeczna podstawowa

4%

3.1.

76%

3.2 Odnowa wsi

3.2.

 utwardzanie nawierzchni dróg, budowa i modernizacja zjazdów publicznych,
chodników, parkingów, ciągów pieszych i tras rowerowych (poza turystycznymi),
ścieżek dydaktycznych, skwerów;
 zagospodarowanie przestrzeni publicznych w centrach wsi,
 zagospodarowanie miejsc integracji i wypoczynku oraz „miejsc pamięci”;
 wymiana oświetlenia ulicznego, w tym montaż lamp solarnych i hybrydowych.

3.3.

3.3 Infrastruktura transportowa poprawiająca spójność wewnętrzną,
transport zbiorowy

19%
1%

 modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej (w tym m.in. przyszkolnej
infrastruktury sportowej, budowa placów zabaw, rewaloryzacja parków,
zagospodarowanie kąpielisk i rekreacyjne wykorzystanie jezior,);
 modernizacja i rozbudowa infrastruktury kultury (m.in. świetlic, bibliotek, domów i
centrów kultury, w tym budowa „Filharmonii Kaszubskiej” w Wejherowie,
modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali widowiskowej im. Lubomira
Szopińskiego w Kościerzynie);
 modernizacja i rozbudowa bazy infrastruktury oświatowej;
 termomodernizacja budynków oświatowych i budynków podstawowej opieki
zdrowotnej;
 budowa, modernizacja i doposażenie placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

3.4.
UDZIAŁ PROCENTOWY WARTOŚCI
RÓŻNYCH TYPÓW INWESTYCJI
REALIZUJĄCYCH CEL 3

 rozwój aglomeracyjnego transportu zbiorowego (budowa Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej Etap I, rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej);
 rozwój miejskiego transportu zbiorowego;
 budowa i modernizacja przystanków komunikacji zbiorowej;
 przebudowa dróg lokalnych;
 przebudowa dróg wojewódzkich;
 budowa obwodnic (m.in. Pruszcz Gdański, Skórcz);
 przebudowa układów drogowych w miastach;
 rozwój węzłów transportowych (m.in. Tczew);
 rozwój komunikacji rowerowej - Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji
Trójmiejskiej w latach 2007 – 2013);
 wprowadzanie rozwiązań systemowych - wdrożenie Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie;
 rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych (nr 213 Reda-Hel, nr 201
Kościerzyna-Gdynia);

3.4.Infrastruktura teleinformatyczna i e-usługi
 rozwój szerokopasmowego Internetu;
 informatyzacja placówek publicznych (administracja, szkolnictwo, służba zdrowia).

WARTOŚĆ PROJEKTÓW WPŁYWAJĄCYCH NA REALIZACJĘ CELU 3 W POWIATACH
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CEL:

4

FUNDUSZE:

Zahamowanie dewaloryzacji środowiska oraz ochrona jego struktur i wartości

Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rolny
i Europejski Fundusz Rybacki
TYPY INWESTYCJI:
4.1 Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego

 budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody (m.in. na obszarze rezerwatu
Kępa Redłowska w Gdyni);
 restytucja i rewitalizacja elementów kluczowych ekosystemów regionu (m.in.
rewitalizacja i ochrona siedliska wydmowego w Helu).

4.2 Ochrona środowiska kulturowego i krajobrazu

1%

20%

4.1.

14%

4.2.

21% 4.3.
44%

4.4.
4.5.

UDZIAŁ PROCENTOWY WARTOŚCI
RÓŻNYCH TYPÓW INWESTYCJI
REALIZUJĄCYCH CEL 4

 adaptacja zabytkowej zabudowy na cele kulturalne i turystyczne (m.in. dawnej
mleczarni na cele Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim,
dziedzińca zamkowego w Gniewie na całoroczną przestrzeń teatralno-koncertową);
 remonty i renowacje obiektów zabytkowych, w tym sakralnych (m.in. renowacja
i konserwacja Katedry Oliwskiej w Gdańsku), ale również dworów, czy zamków wraz
z otoczeniem, zespołów dworsko-parkowych, zabytkowych cmentarzy, parków
(np. Lasek Luizy w Człuchowie) oraz terenów świadczących o dziedzictwie
kulturowym i historycznym;
 tworzenie szlaków turystycznych bazujących na dziedzictwie kulturowym regionu;
 rewitalizacja najważniejszych, historycznych przestrzeni publicznych w miastach
(m.in. rynku w Kościerzynie, śródmieścia Wejherowa, rewaloryzacja średniowiecznych
obwarowań miejskich w Lęborku).

4.3. Gospodarka odpadami

 budowa i modernizacja zakładów zagospodarowania odpadów;
 rekultywacja składowisk odpadów.

4.4. Gospodarka wodno-kanalizacyjna

 budowa studni i stacji uzdatniania wody;
 rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej (w tym uporządkowanie
gospodarki ściekowej w aglomeracjach);
 budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków;
 budowa i modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych.

4.5 Energetyka cieplna






termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;
modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych;
redukcja strat energii w procesie dystrybucji ciepła;
wymiana źródeł ciepła (w tym z wykorzystaniem OZE);
modernizacja infrastruktury elektrociepłowni (m.in. budowa instalacji odazotowania
spalin w Elektrociepłowni Gdańsk).

WARTOŚĆ PROJEKTÓW WPŁYWAJĄCYCH NA REALIZACJĘ CELU 4 W POWIATACH
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CEL:

Podwyższenie walorów bezpieczeństwa i odporności na skutki awarii
i klęsk żywiołowych
Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
5

FUNDUSZE:

TYPY INWESTYCJI:
5.1. Bezpieczeństwo energetyczne - infrastruktura przesyłowa,
magazynowa (energii elektrycznej, gazu, ropy) i magazynowa
(gazu, ropy)

5.1.

11%

27%
62%

5.2.

 budowa Kawernowych Podziemnych Magazynów Gazu Kosakowo;
 budowa infrastruktury przesyłowej gazu, w tym budowa gazociągów (Szczecin –
Gdańsk, Włocławek – Gdynia) oraz
doprowadzenie gazu do
niezgazyfikowanych rejonów województwa (m.in. do Wiślinki i Wyspy
Sobieszewskiej w Gdańsku).
 redukcja strat energii elektrycznej w sieci;
 rozbudowa stacji elektroenergetycznej w celu przyłączenia farm wiatrowych.

5.2. Ochrona przeciwpowodziowa

 inwestycje związane z ochroną brzegów morskich;
 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław.

5.3.
UDZIAŁ PROCENTOWY WARTOŚCI
RÓŻNYCH TYPÓW INWESTYCJI
REALIZUJĄCYCH CEL 5

5.3. Infrastruktura systemów bezpieczeństwa i obronności

 Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego;
 budowa statku ratowniczego;
 poprawa efektywności funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego,
w tym rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnych Oddziałów
Ratunkowych, budowa i modernizacja lądowisk dla helikopterów przy SOR
(w Lęborku, Chojnicach, Kościerzynie, Kwidzynie, Gdańsku);
 budowa i doposażenie obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej (m.in. w ramach
kompleksu Zespołu Służb Ratowniczych w Nowym Stawie);

WARTOŚĆ PROJEKTÓW WPŁYWAJĄCYCH NA REALIZACJĘ CELU 5 W POWIATACH
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Inwestycje „transportowe”
Największy udział projektów, liczony na podstawie ich wartości finansowej, stanowiły
przedsięwzięcia realizujące Cel 1 Powiązanie województwa z Europą, w tym przede wszystkim z Regionem
Bałtyckim i Cel 3 Osiąganie średniego europejskiego poziomu rozwoju i jakości życia porównywalnej z krajami
europejskimi, czyli te, którym przypisane zostały m.in. działania związane z poprawą dostępności
transportowej: w Celu 1 zwiększających dostępność zewnętrzną, w Celu 3 poprawiających
spójność wewnętrzną. Udział finansowy projektów „transportowych” w realizacji tych dwóch
celów stanowi około 80% wszystkich środków przeznaczonych na przypisane im typy działań.

Rysunek 8. Udział środków z funduszy europejskich 2007-2013 w realizacji celów głównych polityki
przestrzennej województwa pomorskiego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.mapadotacji.gov.pl, www.kapitalludzki.gov.pl, UMWP
(monitoring programów PROW 2007-2013 i PO RYBY 2007-2013)

Można uznać, że w bilansie inwestycji realizujących Cel 2 Wzrost konkurencyjności i efektywności
gospodarowania przestrzenią projekty „transportowe” odegrały również istotną rolę. Największy
udział finansowy w ramach tego Celu (na poziomie 44%) miały inwestycje związane z rozwojem
gospodarczych funkcji nadmorskich, w grupie których analizie poddane zostały m.in. projekty
związane z szeroko pojętym zwiększeniem dostępności transportowej do portów i wzrostem ich
konkurencyjności.
Podsumowując, realizacja Celów 1, 2 i 3 skonsumowała 76% wszystkich analizowanych
środków. Można zatem stwierdzić, że „kosztochłonność” projektów transportowych,
zdeterminowała wyniki analiz, zarówno w ujęciu dotyczącym realizacji poszczególnych celów,
jak i w odniesieniu do ich rozmieszczenia w przestrzeni województwa. W konsekwencji powiaty,
na obszarze których realizowane były takie inwestycje, w tym trzy miasta na prawach powiatu
współtworzące Trójmiasto, osiągnęły najwyższe wskaźniki w zakresie wykorzystania funduszy
unijnych realizujących tak określone cele polityki przestrzennej województwa. Koncentracja tych
inwestycji i wydatkowanych na nie środków w Trójmieście (a w szczególności w Gdańsku)
wynika z roli tego obszaru jako „bramy regionu”. Zwiększenie dostępności zewnętrznej, z uwagi
m.in. na lokalizację portów – zarówno morskich, jak i lotniczego, a także głównych węzłów
transportu drogowego i kolejowego w naturalny sposób związana jest właśnie z tym obszarem.
Należy jednak mieć na uwadze, że efekty tych inwestycji, z racji ich ponadregionalnego
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charakteru, mają istotne znaczenie zarówno dla rozwoju Trójmiasta, jak i całego województwa.
Podobnie koncentracja środków przeznaczonych na rozwój funkcji wyższego rzędu wynika
z rangi ośrodka wojewódzkiego i fizycznej lokalizacji na jego obszarze konkretnych instytucji
związanych z tego typu funkcjami (szkolnictwo wyższe, specjalistyczna opieka zdrowotna,
ośrodki badawcze, itd.). Zasięg oddziaływania tych instytucji wykracza jednak zdecydowanie poza
obszar ich lokalizacji.
Dominacja kwotowa (w szczególności największych) projektów „transportowych” pokazuje,
że przeprowadzona w ramach niniejszego przeglądu analiza ma charakter w dużej mierze
„ilościowy”. Nie można więc bez uwzględnienia powyżej wskazanych uwarunkowań
interpretować wprost dysproporcji alokacji poddanych analizie środków w Trójmieście i w reszcie
obszaru województwa jako jednoznacznej dysproporcji w finansowaniu inwestycji warunkujących
rozwój tych obszarów.75
Jednocześnie uwidoczniona w przeglądzie kosztochłonność największych inwestycji
w zakresie infrastruktury transportu zwiększającej dostępność zewnętrzną pozwala rozpatrywać
różne scenariusze w zakresie potrzeb finansowych, związanych z realizacją celów polityki
przestrzennej województwa w przyszłości. Zakładając bowiem, że większość kluczowych dla
regionu potrzeb transportowych (np. S6, S7) zostanie zaspokojonych w ramach perspektywy
finansowej 2014-2020, można mieć nadzieję na skierowanie w przyszłości środków finansowych
na realizację innych działań, równie istotnych z punktu widzenia realizacji polityki przestrzennej
regionu.
Inwestycje „cywilizacyjne”
Największy udział projektów, liczony według ich ilości, stanowiły przedsięwzięcia w zakresie
podstawowej infrastruktury wpływającej na poziom życia mieszkańców województwa. Analiza
wartości tych inwestycji, wpływających w szczególności na realizację Celu 3 Osiąganie średniego
europejskiego poziomu rozwoju i jakości życia porównywalnej z krajami europejskimi i Celu 4 Zahamowanie
dewaloryzacji środowiska oraz ochrona jego struktur i wartości, daje najbardziej miarodajne wyniki
porównań pomiędzy poszczególnymi powiatami. Wyniki te nie są zniekształcone udziałem
dużych, w szczególności liniowych, ponadregionalnych inwestycji, które choć przebiegają przez
obszary konkretnych powiatów (i w prowadzonych analizach zostały im przypisane), to ich
wpływ na realizację celów polityki przestrzennej powinien być raczej analizowany w skali całego
województwa.
Działania realizujące Cel 3: Osiąganie średniego europejskiego poziomu rozwoju i jakości życia
porównywalnej z krajami europejskimi dofinansowywane były za pośrednictwem wszystkich
analizowanych powyżej funduszy. Rozwiązania transportowe, służące zwiększeniu wewnętrznej
spójności transportowej, często polegające po prostu na modernizacji dróg o stanie technicznym
zagrażającym bezpieczeństwu oraz inwestycje mające na celu uzupełnienie braków w zakresie
podstawowej infrastruktury społecznej stanowiły 95% (odpowiednio 76 i 19) wszystkich działań
wpływających na realizację tego celu.
Analizując w powyższym kontekście inwestycje mające wpływ na realizację Celu 4, okazuje się,
że ponad 40% wartości wszystkich inwestycji ujętych w zestawieniu w ramach tego celu stanowiły
projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, sprowadzające się w szczególności do rozwoju
Jako dodatkowe tło tej dysproporcji, zwłaszcza w kontekście projektów wpływających na realizację celu 3, czyli
takich których problematyka jest najbardziej powszechna, a tym samym najbardziej porównywalna w skali
województwa, może być również zróżnicowana na poziomie poszczególnych JST aktywność i skuteczność
aplikowania o środki w ramach dostępnych konkursów.
75
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kanalizacji sanitarnej. Kolejne 21% stanowiły przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami,
następne 20% - w zakresie energetyki cieplnej, co w praktyce oznaczało w wielu przypadkach
termomodernizację obiektów publicznych, będących częścią prac modernizacyjnych
infrastruktury podstawowych usług społecznych (placówek edukacyjnych i ochrony zdrowia).
Bilansując wartości w ramach Celu 4 można więc uznać, że ponad 80% zrealizowanych
przedsięwzięć to działania przybliżające mieszkańców województwa pomorskiego do średnich
europejskich standardów w zakresie jakości życia i współczesnych rozwiązań minimalizujących
negatywny wpływ codziennej aktywności człowieka na środowisko.
Wyzwania na przyszłość
Po „dogonieniu Europy” w zakresie osiągnięć cywilizacyjnych (drogi, kanalizacja, podstawowa
infrastruktura społeczna, itp.) musi przyjść czas na skierowanie uwagi na zagadnienia, które do tej
pory być może nie otrzymały jej tyle, ile powinny. Od momentu wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej i otwarcia się możliwości korzystania z funduszy unijnych województwo
pomorskie76 jako aktywny i skuteczny beneficjent tych środków przeszło ogromną przemianę jeśli
chodzi o wzrost jakości życia mieszkańców. Z całą pewnością nie zostały wyczerpane wszystkie
potrzeby w tym zakresie i będą się one ujawniać zawsze (choćby z uwagi na konieczność
prowadzenia bieżących remontów i modernizacji istniejącej infrastruktury). Należy jednak
zmienić ich pozycję na liście priorytetów, ponadto szukać innych niż dotacje sposobów na ich
finansowanie. W tym zresztą kierunku idą generalne zmiany uwarunkowań związanych
z możliwością wykorzystania funduszy unijnych. Mechanizmy zwrotne już w nadchodzącej
perspektywie finansowej 2014-2020 odegrają zdecydowanie większą rolę niż w tej, która właśnie
się kończy. W kontekście po 2020 roku konieczne będzie bardziej samodzielne (niezależne
od unijnej pomocy) podejście do finansowania inwestycji realizujących cele rozwojowe, w tym
cele polityki przestrzennej na różnych szczeblach zarządzania. Do takich zmian należy
przygotowywać się już dziś. Jednym ze sposobów jest próba łączenia sił i bardziej efektywnego
wydatkowana środków np. w ramach wielosektorowej i wielopodmiotowej (na poziomie
samorządów terytorialnych oraz z uwzględnieniem podmiotów prywatnych) współpracy
w ramach obszarów funkcjonalnych.
Efektywne wydatkowanie środków, poza aspektami organizacyjnymi opisanymi powyżej, ma
swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w efektywnym planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni,
w tym ponad granicami administracyjnymi. Ważne w tym kontekście wydaje się podjęcie działań,
które do tej pory, na podstawie danych zestawionych w bieżącym raporcie, nie należały do
najliczniej reprezentowanych. Są to działania wpływające w zasadzie na realizację wszystkich
analizowanych celów polityki przestrzennej wskazanych w PZPWP.
Efektywność planowania i zagospodarowania przestrzeni przekładająca się na
ograniczenie konkretnych kosztów to m.in.: dążenie do hamowania amorficznego
rozprzestrzeniania się zainwestowania (w tym suburbanizacji) poprzez wytyczanie jego wyraźnych
granic wynikających np. z ochrony terenów cennych przyrodniczo, czy terenów zagrożenia
powodziowego oraz poprzez powtórne wykorzystanie terenów już zainwestowanych. Przy tak
planowanym rozwoju struktur przestrzennych potrzebne do ich obsługi systemy infrastruktury
technicznej (w tym drogowej) są zdecydowanie bardziej ekonomiczne.
Wniosek 1: więcej skutecznych działań w zakresie hamowania dewaloryzacji środowiska oraz
ochrony jego struktur i wartości (Cel 4), które w obecnych uwarunkowaniach prawnych są
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w rozumieniu wszystkich podmiotów działających na jego obszarze
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jednym z niewielu narzędzi mogących mieć realny wpływ na hamowanie ekspansji
zainwestowania.
Wniosek 2: więcej działań w zakresie ponownego wykorzystania terenów (w tym
zdegradowanych terenów poprodukcyjnych, powojskowych, pokolejowych) i uzupełniania
zabudowy, zamiast ekspansji na tereny niezabudowane (priorytet brownfield nad greenfield)
bezpośrednio związanych ze wzrostem efektywności gospodarowania przestrzenią (Cel 2).
Wniosek 3: wybór lokalizacji dla infrastruktury usług publicznych z uwzględnieniem jak
najlepszej dostępności przestrzennej i dostosowania do struktury sieci osadniczej (Cel 3).
Drugim elementem, obok wzrostu efektywności planowania i zagospodarowania przestrzeni,
który powinien nabrać większego znaczenia (po etapie wzrostu jakości życia oraz zwiększenia
dostępności i spójności transportowej regionu), jest wzrost konkurencyjności przestrzeni
województwa pomorskiego. Chodzi zarówno o przestrzeń w znaczeniu fizycznym (efektywnie
zagospodarowywaną w poszanowaniu jej wartości i zasobów, o czym była mowa, powyżej), która
jest atrakcyjna i rozpoznawalna, a przez to konkurencyjna w skali kraju, Europy, świata, a także
w znaczeniu szeroko pojętej „globalnej konkurencyjności” na różnych rynkach np. wysokich
technologii (Cel 1). To drugie znaczenie znajduje swoje odzwierciedlenie m. in. w planowaniu
rozwoju adekwatnej infrastruktury i jej rozmieszczeniu w przestrzeni województwa.
Trzeci element, dopełniający, a w zasadzie warunkujący dwa poprzednie, to Wzrost walorów
bezpieczeństwa i odporności na skutki awarii i klęsk żywiołowych przestrzeni (Cel 5) w ramach, którego
należy kontynuować prowadzone (zgodnie z analizowanymi danymi) różnorodne typy działań
wpływające na realizację tego celu.
Planowanie przestrzenne i monitoring inwestycji realizowanych z funduszy europejskich
Jednym z wniosków z przeprowadzonych analiz jest dostrzeżenie konieczności większego
zintegrowania działań planistycznych z wdrożeniowymi. W tym kontekście system monitoringu
inwestycji powinien umożliwić faktyczną analizę kontekstu terytorialnego ich realizacji.
Aby podejmować długofalowe działania planistyczne na poziomie regionu, następnie mieć
możliwość weryfikacji jak konkretne inwestycje wpływają na ich realizację, należy dokonać dwóch
zasadniczych zmian w dotychczasowym podejściu, w zakresie:
 konkretyzacji zapisów celów polityki przestrzennej województwa (tak, aby były one
jednoznacznie sformułowane oraz opisane odpowiednimi wskaźnikami; z uwzględnieniem
zróżnicowania, w stosunku do różnych obszarów województwa),
 modyfikacji zawartości baz danych dotyczących inwestycji unijnych (systemowe podejście
zakładające dla inwestycji infrastrukturalnych gromadzenie danych dotyczących ich konkretnej
lokalizacji, w przypadku obiektów liniowych z uwzględnieniem podziału wartości danego
projektu w odniesieniu do osiąganych efektów).
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5.

STAN PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

5.1. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wszystkie gminy województwa pomorskiego posiadają obowiązujące Studia, znaczna część
z nich została jednakże opracowana na podstawie nieobowiązującej od 2003 r. ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym. Na koniec grudnia 2012 roku wciąż jeszcze
40 gmin regionu – (dla porównania 85 pod koniec 2008 r.) - posiadało studia uchwalone przed
2003 rokiem. W dwu przypadkach77 obowiązujące Studia gmin w dalszym ciągu funkcjonują
w realiach podziału administracyjnego państwa sprzed 1999 roku. Mapa 31
Spośród 40 gmin, posiadających Studium… przyjęte przed rokiem 2003, 21 podjęło uchwały
o ich aktualizacji (w tej liczbie 3 uchwały podjęte przed 2009 rokiem). W okresie pomiędzy
01.01.2009 - 31.12.2012 r. w gminach województwa pomorskiego przyjęto łącznie 109 uchwał
w sprawie zmiany studium, jednak tylko w przypadku 52 uchwał, zmiana dotyczyła całego
obszaru gminy. Pozostała część skutkowała fragmentarycznymi korektami, często obejmującymi
pojedyncze działki, a nawet ich części. Zmiany te znacznie zwiększyły powierzchnię terenów,
dla których gminy zamierzają sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne.
Problemem studiów uchwalonych kilkanaście lat temu jest niedostosowanie ich ustaleń do
obowiązujących przepisów prawnych np. w zakresie wymogów związanych z ochroną środowiska
czy ochroną zabytków. Ponadto treść tych dokumentów nie koresponduje z zapisami
obowiązujących dokumentów programowania rozwoju regionalnego: Strategii rozwoju województwa
pomorskiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.
5.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Według danych pozyskanych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na koniec 2012 r.
w województwie pomorskim obowiązywało 4.712 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego o łącznej powierzchni 307.125 ha, w tym nieco ponad połowa (2.535)
sporządzona na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. Na tle
kraju, Pomorskie należy do regionów, które charakteryzują się dużą liczbą planów miejscowych,
przy jednoczesnej niskiej powierzchni pokrycia planistycznego. Na koniec 2012 roku niespełna
17% powierzchni województwa było objęte obowiązującymi planami miejscowymi, co jest
wynikiem rażąco niskim np. w stosunku do województw: małopolskiego (65,5%) i śląskiego
(63,4%).
Przyczyną jest sporządzanie w gminach wiejskich województwa, szczególnie w obszarze
metropolitalnym Trójmiasta, wielkiej liczby planów miejscowych na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Z uwagi na potrzebę wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
a nierzadko leśnej, nie jest możliwe wydawanie w tym celu decyzji administracyjnych. W
skrajnych przypadkach notowane jest przyjmowanie kilkudziesięciu planów zagospodarowania
przestrzennego na jednej sesji Rady Gminy. Rozmiar zjawiska rozdrobnienia planów jest de facto
miarą dezurbanizacji.
Średnia wielkość terenu objętego planem waha się od 3,64 ha w Skarszewach do 12,2 ha
w gminie Chmielno. Wartości te nie są wprost zależne od okresu, w jakim sporządzane były
77

gmina miejska Puck i gmina miejsko - wiejska Miastko.
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plany. W gminach Skarszewy i Żukowo średnia powierzchnia planów sporządzanych na
podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest
mniejsza, niż na podstawie nieobowiązujących już przepisów, w gminach Starogard Gdański
i Chmielno obserwujemy korzystny wzrost tej powierzchni.
Powierzchnia pokryta planami miejscowymi nie jest bynajmniej adekwatną miarą
prowadzenia polityki przestrzennej. Od kilkunastu lat gminy (szczególnie wiejskie) podejmują
liczne uchwały dotyczące lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenach rolnych. Powierzchnia
przyjętych planów waha się od kilkuset do kilkunastu tysięcy ha. Statystycznie powoduje to
wrażenie znaczącego pokrycia planistycznego tych gmin, w rzeczywistości jednak tylko niewielka
część tych planów jest realizowana. Zajmowanie znaczących obszarów gmin pod planowane
elektrownie wiatrowe ma jednak korzystny aspekt – tereny przewidywane pod ten rodzaj
działalności objęte są zakazem innej zabudowy. Stanowi to więc skuteczną tamę dla
dezurbanizacji.
W latach 2009-2012 przeznaczono w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele
realizacji elektrowni wiatrowych tereny o łącznej powierzchni ponad 23 tys. ha, przy czym nie są
to dane pełne. Stanowi to 33% całej powierzchni, dla której w omawianym okresie sporządzono
plany.
W latach 2009-2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego opublikowano
łącznie 1.379 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W okresie tym przybyło
ok. 69.000 ha powierzchni pokrytej planami miejscowymi. W analizowanym okresie zmniejszyła
się ilość gmin, które nie posiadają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w ogóle. Na koniec 2012 r. były to Lichnowy oraz gmina wiejska Skórcz78. Działalność
inwestycyjna wymagająca pozwolenia na budowę w tych gminach opiera się wyłącznie na
wydawaniu decyzji administracyjnych. W 2012 r. w gminie Lichnowy wydano 10 decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i 35 decyzji o warunkach zabudowy, w gminie
wiejskiej Skórcz odpowiednio 7 i 41 decyzji.
5.3. Decyzje administracyjne
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wiążące się ze skomplikowaną
procedurą, angażujące wiele urzędów oraz najczęściej nie przygotowane merytorycznie i nie
zainteresowane aktywnym udziałem w procesie planistycznym, społeczeństwo, okazało się być
uciążliwe dla polskich gmin i inwestorów, także publicznych, stąd od roku 1995 zaczęto
stopniowo wprowadzać do polskiego ustawodawstwa instrumenty zastępcze w postaci decyzji
administracyjnych wydawanych „przy braku planu miejscowego” oraz w trybie tzw. „specustaw”,
pozwalających na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych z pominięciem przepisów Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po roku 2003 praktyka ta przybrała skalę
masową.
W założeniu, decyzje administracyjne w postaci warunków zabudowy miały być wydawane
incydentalnie, tylko w określonych okolicznościach. Narzędzie to jest z powodzeniem stosowane
w społeczeństwach o wysokiej kulturze prawnej. Jednak w polskiej praktyce planistycznoinwestycyjnej, wspomaganej orzecznictwem Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Sądów
Powszechnych, stały się one instrumentem powszechnym, a przez to zagrożeniem dla ładu
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W przypadku Lichnowych sytuacja może ulec zmianie, gdyż w gminie podjęto uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia planów miejscowych (pod lokalizacje siłowni wiatrowych).
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przestrzennego. Zjawisko częstego wykorzystywania decyzji administracyjnych jest nagminne
w większości pomorskich gmin. Sprzyja temu brak wymogu prawnego co do zgodności decyzji
z polityką przestrzenną gminy wyrażoną w Studium oraz obowiązek jej wydania na wniosek
zainteresowanego jeżeli nie narusza innych przepisów prawa. Elastyczność tych narzędzi pozwala
na realizację nawet bardzo dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, choć w założeniu miały one
służyć budowie niewielkich obiektów, stanowiących kontynuację lub uzupełnienie istniejącej
zabudowy. W analizowanym okresie zaobserwowano spadkową tendencję wykorzystywania
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy przy braku planu miejscowego. Może to być
uwarunkowane spowolnieniem gospodarczym ostatnich lat. Na rzecz tej tezy świadczyć może
relatywna stabilność liczby decyzji o warunkach realizacji celu publicznego, na co mają wpływ
m.in. środki wspólnotowe.
Liczba decyzji lokalizacyjnych wydawanych w trybie tzw. specustaw była więc znaczna.
Dotyczyły one przykładowo:
 w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych79:
 budowy połączenia Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego.

Zadanie I. Odcinek ul. Spadochroniarzy – ul. Budowlanych;
 w trybie ustawy z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym80:
 modernizacji linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa – Gdynia (obszary LCS Malbork,

LCS Gdynia, LCS Gdańsk),
 w trybie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 201281:
 budowy Trasy W-Z w Gdańsku, z wyłączeniem Węzła Karczemki,
 budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej82;

 w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu83:
 budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 na odcinku Szczecin – Gdynia,
 budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 na odcinku Włocławek – Gdynia;

 w trybie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie lotnisk użytku publicznego84:
 rozbudowy Portu Lotniczego w Gdańsku;

 w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych85:
 przebudowy Nadbrzeży i Toru Wodnego na Martwej Wiśle i Motławie w Gdańsku,
 przebudowy ujścia Wisły.
tj. Dz. U. z 2008, Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.
Dz.U. z 2003, Nr 86, poz. 789 z późn. zm.
81 Dz.U. z 2007, Nr 173, poz. 1219 z późn. zm.
82 Inwestycja niezrealizowana, zakwestionowana przez Sąd Administracyjny.
83 Dz.U. z 2009, Nr 84, poz. 700 z późn. zm.
84 Dz.U. z 2009, Nr 42, poz. 340 z późn. zm.
85 Dz.U. z 2010, Nr 143, poz. 963.
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Zasadniczą wadą decyzji lokalizacyjnych wydawanych w trybie tzw. specustaw jest to, że rodzą
istotne zagrożenia dla ładu przestrzennego, stanowiąc zaprzeczenie idei ciągłości planowania,
stawiając pod znakiem zapytania potrzebę tworzenia długookresowych dokumentów
planistycznych. Nie muszą też uwzględniać ustaleń aktów prawa miejscowego, jakimi są
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ich stopniowa eliminacja ze sfery gospodarki
przestrzennej poprzez zastąpienie ich stosowania aktami planistycznymi jest istotnym wyzwaniem
dla reformy systemu gospodarki przestrzennej w Polsce.
5.4. Wnioski
Obecne uwarunkowania prawne stanowienia i realizacji polityki przestrzennej pozwalają
wskazać na kilka bardzo istotnych stwierdzeń, które opierają się na m.in. wnioskach wynikających
z analizy projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
kierowanych do uzgodnienia z Zarządem Województwa Pomorskiego.
1) Większość gmin, pomimo obowiązku ustawowego, nie dokonuje analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym, ani na jej podstawie oceny aktualności Studium oraz
planów miejscowych, nie opracowuje też wieloletnich programów ich sporządzania.
2) Większość gmin województwa nie prowadzi strategicznej, kompleksowej polityki
przestrzennej, opartej o prawidłowo sporządzone i stabilne Studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego i sporządzone na ich podstawie miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, ograniczając się do zaspokajania doraźnych potrzeb właścicieli nieruchomości
i spodziewanych preferencji oczekiwanych inwestorów. Jest to w przeważającej części
skutkiem braku spójnego systemu planowania przestrzennego w kraju i „urynkowieniem”
instrumentów kształtowania publicznej polityki przestrzennej.
3) Brak skutecznych możliwości artykułowania interesu regionalnego w przyjmowanych
wojewódzkich dokumentach planistycznych, a co za tym idzie, egzekwowania ich
w dokumentach prawa miejscowego, także przy wydawaniu decyzji administracyjnych.
Skutkuje to wykorzystywaniem przez część władz lokalnych „władztwa planistycznego”,
zawłaszczającego na cele lokalne lub prywatne przestrzeń o funkcjach i zadaniach rangi
regionalnej np. zagospodarowanie w obszarach chronionych.
4) Stale obniżająca się jakość opracowań planistycznych, które stały się towarem rynkowym,
zamawianym po najniższej cenie (studia i plany na funkcje publiczne) lub wprost w interesie
(i za pieniądze) właściciela nieruchomości lub inwestora; konsekwencją są znaczne koszty
wykupu gruntów pod infrastrukturę oraz realizację uzbrojenia, obciążające budżet lokalny.
Analogiczna sytuacja występuje w gminach, w których jest silna presja budowlana i rozwój
osadnictwa odbywa się za pomocą decyzji o warunkach zabudowy. Ten kontekst planowania
przestrzennego grozi w dalszej perspektywie destabilizacją finansów publicznych gmin oraz
potencjalnymi konfliktami społecznymi.
5) Brak prawnego, skutecznego narzędzia merytorycznej, obiektywnej weryfikacji prawidłowości
i jakości sporządzanych dokumentów planistycznych, w tym bardzo wysoki stopień tolerancji
organów sprawdzających ich zgodność z prawem, które ograniczają się do formalnej kontroli
prowadzonych procedur.
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6.

REKOMENDACJE DO ZMIANY PZPWP

1) Tam, gdzie to możliwe, w miejsce wskazywania regulacji urbanistycznych i przestrzennych,
niemożliwych do wyegzekwowania w oparciu o kompetencje samorządu województwa,
przywoływać regulacje prawne, wskazujące na bezpośrednie związki potrzeby ochrony
przestrzeni z zadaniami publicznymi, wymienionymi w ustawie o gospodarce
nieruchomościami.
2) W ramach narzędzi realizacji PZPWP należy rozważyć możliwość przygotowania –
w porozumieniu z właściwą gminą – projektów zmian studiów i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego przez jednostkę samorządu województwa tam, gdzie
wymaga tego ważny interes publiczny województwa. Tak sporządzany projekt podlegałby
następnie procedurze uchwalenia przez Radę Gminy, zgodnie z przepisami Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3) Artykułować w PZPWP wskazania, co do sposobu kształtowania przestrzeni publicznych, w
tym konieczności jej kształtowania w powiązaniu z realizowanymi projektami inwestycyjnymi
(np. budowa szkoły i urządzenie przestrzeni wokół niej).
6.1.

Osadnictwo i infrastruktura społeczna

6.1.1. Podstawowe elementy sieci osadniczej województwa
1) Stwierdza się konieczność weryfikacji określonych w PZPWP kierunków w zakresie hierarchii
ośrodków i zapisów dotyczących miejskich obszarów funkcjonalnych w dostosowaniu do
nowych uwarunkowań prawnych i strategicznych (przede wszystkim w kontekście KPZK
2030 oraz zmiany ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju86 wraz z aktami
wykonawczymi) a także zmieniającej się sytuacji związanej z rozwojem społecznym
i gospodarczym i powiązanym z nim rozwojem przestrzennym regionu.
2) Planowane wzmacnianie powiązań pomiędzy węzłami sieci osadniczej powinno być
prowadzone w ścisłym powiązaniu z planowaniem rozwoju jednostek osadniczych, w związku
z tym należy rozważyć umocowanie tych współzależności w PZPWP (np. w kontekście
rozwoju regionalnego transportu zbiorowego – PKM i zakładanego rozwoju
zagospodarowania wokół węzłów).
3) Należy rozważyć wprowadzenie minimalnego standardu dostępności podstawowych usług
publicznych (edukacji, ochrony zdrowia, kultury, sportu i rekreacji) na poziomie lokalnym oraz
zróżnicowanych standardów wyspecjalizowanych usług publicznych i usług wyższego rzędu na
poziomie subregionalnym i lokalnym dla poszczególnych ośrodków, z uwzględnieniem ich
rangi oraz uwarunkowań (położenie geograficzne87 oraz względem innych ośrodków88).
Tak rozumiane zróżnicowanie standardów wynikałoby z identyfikacji potencjałów
endogennych oraz przyjęcia określonego modelu rozwoju usług komplementarnych
(w zależności od rangi i istniejących potencjałów: w skali obszarów funkcjonalnych, w skali
regionu i w kontekście ponadregionalnym). Weryfikacji dotychczas określonych rang
oraz związanymi z nią zmianami innych ustaw, w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
np. nadmorskie położenie i wynikającą z nich dominację określonych funkcji
88 ośrodki (subregionalne i lokalne) o porównywalnej wielkości, w zależności od sąsiedztwa (bliskość lub znaczne
oddalenie od innego ważnego ośrodka, wyposażonego w szeroki wachlarz funkcji) mogą mieć zupełnie inną rangę i
w konsekwencji inne kierunki np. w zakresie rozwoju usług
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wymagałyby w szczególności ośrodki powiatowe (poza powiatami grodzkimi), w grupie
których występuje najbardziej wyraźne zróżnicowanie potencjału usługowego.
4) W związku ze zwiększającą się rolą miejskich obszarów funkcjonalnych w polityce rozwoju
regionalnego89 oraz potrzebą ich uwzględnienia w systemie planowania przestrzennego,
dotychczasowe zapisy PZPWP odnoszące się do tych obszarów powinny zostać wzmocnione.
PZPWP jest tym poziomem planowania, na którym możliwe jest określenie polityki
przestrzennej wewnątrz tych obszarów oraz w relacji z całością sieci osadniczej (także
w kontekście powiązań ponadregionalnych). Podstawą do wypracowania stosownych zapisów
powinno być formułowanie ich we współpracy z głównymi interesariuszami90.
Dotychczasowy brak spójnej wizji zarządzania przestrzenią w sąsiedztwie ośrodków miejskich
generuje wzrost negatywnych zjawisk i procesów: m.in. rozpraszanie zabudowy, zmniejszenie
dostępności komunikacyjnej, chaos przestrzenny, utratę wartości krajobrazowych
i środowiskowych a także straty ekonomiczne. Komplementarny rozwój usług publicznych
oraz minimalizacja konfliktów wynikających z postępującej suburbanizacji (a docelowo, przy
zapewnieniu odpowiednich regulacji prawnych, być może nawet jej hamowanie)
to zagadnienia, które powinny być przedmiotem polityki w zakresie miejskich obszarów
funkcjonalnych określanej w PZPWP. Konieczność integracji działań planistycznych
(w szczególności dotyczących rozwoju infrastruktury, otwierania terenów przeznaczanych pod
zabudowę, zachowania i spójności systemów obszarów chronionych) ponad granicami
administracyjnymi poszczególnych jst, powinna znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich
zapisach (np. w formie rekomendacji) planu.
5) Należy rozważyć wprowadzenie w PZPWP zapisów wyraźnie odnoszących się do istotnej roli
polityki rewitalizacyjnej w budowaniu konkurencyjnej pozycji miast a także przywracania ładu
przestrzennego w ich obszarach funkcjonalnych i w regionie.
Przedmiotem polityki przestrzennej województwa powinna być rewitalizacja, rozumiana jako
naturalny sposób ograniczania procesów rozlewania się miast i tworzenia miast zwartych,
kompaktowych, których rozwój podporządkowany jest zasadzie wykorzystywania w pierwszej
kolejności terenów wewnątrz istniejących struktur.
Z uwagi na określone już przesądzenia kierunków polityki województwa pomorskiego
w zakresie działań rewitalizacyjnych w horyzoncie do 2020 roku, nowe podejście
i wynikającego z niego nowe zapisy kierunkowe PZPWP mogłyby znaleźć się w warstwie
określającej wizję zagospodarowania przestrzennego województwa w perspektywie
długookresowej. Należy rozważyć przyjęcie określonych zasad przy formułowaniu tych
zapisów np.
 indywidualnego podejścia do poszczególnych miast, z uwzględnieniem zróżnicowania m.in.
w zakresie: wielkości ośrodków, sytuacji społecznej i gospodarczej, typów obszarów
zdegradowanych oraz charakterystyki struktury przestrzennej układów urbanistycznych
(w tym kontekstu układów historycznych i zabytkowej zabudowy),
 przyjęcie
jednolitych
kryteriów
delimitacyjnych
obszarów
zdegradowanych
(z uwzględnieniem powyższych zróżnicowań), zidentyfikowanie typów kierunków działań

w województwie pomorskim znajdująca odzwierciedlenie w Strategii 2020, Regionalnych Programach
Strategicznych oraz RPO WP 2014-2020.
90 w ujęciu wielosektorowym oraz z uwzględnieniem różnych poziomów zarzadzania.
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dedykowanych określonym grupom miast oraz (w miarę możliwości) hierarchii ich
ważności (pilności),
 zapewnienie aktywnego udziału przedstawicieli miast w formułowaniu zapisów PZPWP
w tym zakresie, z uwzględnieniem lokalnych polityk rewitalizacyjnych.
W planie zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, obok
bardziej szczegółowego niż dotychczas odniesienia się do kwestii rewitalizacyjnych, warte
kontynuacji wydaje się podejście do kształtowania systemów przestrzeni publicznych,
w szczególności związanych z funkcjami metropolitalnymi.
6.1.2. Dostęp do usług publicznych
Edukacja i szkolnictwo wyższe
1) W RPS Aktywni Pomorzanie zidentyfikowane zostało przedsięwzięcie strategiczne: „Kształtowanie

sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku
pracy”. Należy rozważyć określenie w PZPWP koncepcji rozwoju sieci szkolnictwa
zawodowego, związanej z realizacją tego przedsięwzięcia. Koncepcja ta powinna uwzględniać
uwarunkowania związane z istniejącym potencjałem placówek i kadr szkolnictwa zawodowego
oraz kluczowych branż i partnerów ze strony przedsiębiorców na danym obszarze, a także ich
dostępność komunikacyjną.
2) Należy rozważyć wskazanie, jako części kierunkowej, koncepcji rozwoju sieci bibliotek
(zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty).
3) Mimo braku działań w zakresie tworzenia poza Trójmiastem (a zwłaszcza w ośrodkach
Słupsk, Chojnice i Kwidzyn) nowych uczelni wyższych publicznych lub ośrodków
zamiejscowych, zasadne wydaje się utrzymanie kierunku dotyczącego kształtowania
i wzmacniania potencjału szkolnictwa wyższego w tych ośrodkach. Przy czym należy wyraźniej
zaznaczyć różnicę pomiędzy kierunkiem związanym z wzmacnianiem rangi Trójmiejskiego
ośrodka akademicko–naukowego, konkurencyjnego w skali kraju i na arenie międzynarodowej
(gdzie kluczowe powinny być: wzrost jakości procesów dydaktycznych oraz prowadzonych
badań, połączone z rozwojem współpracy międzynarodowej) a kierunkiem rozwoju
szkolnictwa wyższego w mniejszych ośrodkach (gdzie działania powinny koncentrować się na
rozwijaniu szkolnictwa wyższego zawodowego odpowiadającego na potrzeby lokalnych
rynków pracy i kształcące kadry na ich potrzeby). Budowaniu konkurencyjnej pozycji
Trójmiasta sprzyjać może rozwijanie oferty w zakresie unikatowych w skali kraju kierunków
związanych z morzem i gospodarką morską, zmierzające do wykreowania silnych,
regionalnych specjalizacji dydaktycznych. Plan mógłby zawierać odpowiednie zapisy
wspierające rozwój infrastruktury w powyższym zakresie.
4) Wyzwaniem dla Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego ośrodka
wojewódzkiego (obszaru Metropolitalnego Trójmiasta), który stanowił będzie integralną część
PZPWP, będzie intensyfikacja współpracy Trójmiejskich uczelni i wypracowanie wspólnej
polityki, mogącej mieć odzwierciedlenie w zapisach planu, w kontekście rozwoju wspólnej
infrastruktury.
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Ochrona zdrowia
1) Należy rozważyć wskazanie, jako uwarunkowań planistycznych, istniejącego zasobu
ponadlokalnej infrastruktury ochrony zdrowia wraz z określeniem jego dostępności (poziom
powiatów) i rozmieszczenia w przestrzeni województwa w zakresie:
 szpitalnych placówek stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych (szpitale);
 placówek stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne
(zakłady opiekuńczo – lecznicze, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, zakłady rehabilitacji
leczniczej, hospicja).
2) Wybór lokalizacji dla infrastruktury usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, obok jak
najlepszej dostępności przestrzennej i dostosowania do struktury sieci osadniczej, powinien
uwzględniać również trendy epidemiologiczne.
3) Zasadnym wydaje się wskazanie, jako części kierunkowej, wniosków wynikających
z opracowywanej w Departamencie Zdrowia UMWP Koncepcji sieci szpitali (wyłącznie
w odniesieniu do podmiotów istotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych) – w stosunku do
jednostek SWP, jako ustaleń planu, w stosunku do pozostałych (mając na względzie
m.in. komplementarność oferty), jako rekomendacji. Takie ujęcie tego zagadnienia w PZPWP
pozwoli na określenie i zaplanowanie działań w zakresie kształtowania docelowej struktury
przestrzennej sieci szpitali publicznych w regionie91, która będzie dostosowana do potrzeb
zdrowotnych mieszkańców województwa w ujęciu jakościowym i ilościowym (przede
wszystkim zapotrzebowanie na łóżka szpitalne o odpowiednim profilu) – zgodnie
z kierunkami określonymi w RPS Zdrowie dla Pomorzan 2020.
4) Można rozważyć sporządzenie Studium potrzeb w zakresie rozwoju bazy podstawowej opieki zdrowotnej
w województwie pomorskim. Wskazanie stanu istniejącego w zakresie rozmieszczenia
funkcjonującej infrastruktury na poziomie gmin województwa pomorskiego (wraz
z nałożeniem informacji o trendach demograficznych oraz o dostępności komunikacyjnej
poszczególnych obszarów) pozwoliłoby na zidentyfikowanie terenów o najniższej dostępności
przestrzennej podstawowych usług zdrowotnych.
Kultura i sztuka
1) Można rozważyć wprowadzenie w PZPWP zapisów określających hierarchię poszczególnych
ośrodków i odpowiadających im standardów w zakresie dostępności do usług, w tym do
określonej infrastruktury kultury (rozumianej, jako referencyjny poziom nasycenia tej
infrastruktury).
2) Zasadne wydaje się utrzymanie podejścia przyjętego w obowiązującym PZPWP,
identyfikującego istniejący potencjał w zakresie funkcji metropolitalnych (w tym w zakresie
kultury), predyspozycje i bariery ich rozwoju, wreszcie kierunki w zakresie zagospodarowania
przestrzennego. Zagadnienia te powinny zostać uwzględnione w Planie zagospodarowania
przestrzennego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego (Obszaru Metropolitalnego
przy tworzeniu sieci szpitali powinny być brane pod uwagę kryteria szczegółowe, takie jak: wskazania medyczne
(określenie dziedzin medycyny, których działalność ma charakter podstawowy dla zapewnienia bezpieczeństwa
zdrowotnego mieszkańców), wielkość i poziom niezbędnych zasobów, powiązanie z systemem medycyny
ratunkowej, rozmieszczenie przestrzenne już istniejących placówek, zapewnienie możliwości diagnostycznych
i leczniczych w poszczególnych zakładach opieki zdrowotnej, lokalizacji w strefie oddziaływania szpitala dużych
zakładów przemysłowych, autostrad, ważnych i ruchliwych szlaków komunikacyjnych.
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Trójmiasta), który stanowił będzie integralną część PZPWP. W planie tym powinny znaleźć
się m.in. zapisy kierunkujące kształtowanie przestrzeni publicznych związanych
z nowopowstałymi (i powstającymi) instytucjami kultury o znaczeniu europejskim, wpisanie
ich w strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta i wzajemne powiązanie spójnym, czytelnym
systemem przestrzeni publicznych. W powyższym kontekście, w planie tym należałoby
również podjąć decyzję lokalizacyjną dla nowej siedziby Opery Bałtyckiej w Gdańsku.
Kultura fizyczna i sport
1) Można rozważyć wprowadzenie w PZPWP zapisów określających hierarchię poszczególnych
ośrodków i odpowiadających im standardów w zakresie dostępności do usług, w tym do
określonej infrastruktury sportowej (rozumianej jako referencyjny poziom nasycenia tej
infrastruktury).
2) Zasadne wydaje się rozwijanie potencjału związanego z dostępnością akwenów i dróg
wodnych do dalszego rozwijania infrastruktury związanej ze sportami wodnymi (w tym
żeglarstwa). W części projekcyjnej planu powinny znaleźć się zapisy dotyczące kierunków
rozwoju tej infrastruktury (w odniesieniu do stanu istniejącego i z uwzględnieniem szerszego
kontekstu planowanych zamierzeń samorządu np. w zakresie rozwoju produktów
turystycznych) i tworzenia jednej spójnej oferty (np. w zakresie całego pasa nadmorskiego).
3) Zasadne wydaje się utrzymanie podejścia przyjętego w obowiązującym planie, identyfikującego
istniejący potencjał w zakresie funkcji metropolitalnych (w tym w zakresie sportu i rekreacji),
predyspozycje i bariery ich rozwoju, wreszcie kierunki w zakresie zagospodarowania
przestrzennego. Zagadnienia te powinny zostać uwzględnione w Planie zagospodarowania
przestrzennego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego (Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta),
który stanowił będzie integralną część PZPWP. W planie tym powinny znaleźć się m.in. zapisy
integrujące i koordynujące działania związane z rozwojem infrastruktury sportowej na tym
obszarze (np. w kontekście wspólnego, wzajemnie uzupełniającego się zaplecza sportowego
Trójmiejskich uczelni).
4) W wyniku zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji, w województwie (a w szczególności
w Trójmieście) istnieje szeroka i wszechstronna baza specjalistycznej infrastruktury sportowej,
w tym obiektów zapewniających możliwość organizowania wydarzeń sportowych o znaczeniu
krajowym i międzynarodowym. Być może należy podjąć starania o uzupełnienie tej bazy
o basen w standardzie olimpijskim, np. w ramach rozbudowy infrastruktury Akademii
Wychowania Fizycznego w Gdańsku.
6.2. Gospodarka
6.2.1. Rolnictwo
1) Utrzymanie (z niewielką modyfikacją) zapisów dotyczących rolnictwa i gospodarki
żywnościowej zawartych w PZPWP.
2) Poprawa struktury jakościowej użytków rolnych poprzez zalesianie gleb nieprzydatnych dla
produkcji rolnej.
3) Ochrona i rozwój podmiejskich obszarów rolnych poprzez wspieranie mechanizmów
i narzędzi planowania przestrzennego umożliwiających racjonalne kształtowanie stref
podmiejskich w celu przeciwdziałania nadmiernej urbanizacji.
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4) Wyznaczenie obszarów ochrony gleb dla celów produkcji rolnej żywnościowej oraz
opracowanie i wdrożenia zasad ochrony tych obszarów przed funkcjami konfliktogennymi,
w tym: zabudową dla celów pozarolniczych, eksploatacją kopalin, produkcją roślinną na
potrzeby OZE92.
5) Określenie rejonów predysponowanych do uprawy określonych gatunków roślin
energetycznych (w zależności od ich wymagań klimatyczno-glebowych oraz specyfiki uprawy)
oraz rejonów o dużym potencjale produkcji biogazu rolniczego. Tworzenie warunków
przestrzennych dla rozwoju przetwórstwa biomasy energetycznej. Przy wyznaczaniu rejonów
uwzględnienie ograniczeń wynikających z potrzeby ochrony obszarów przyrodniczo cennych
oraz zasobów naturalnych (gleb, wód powierzchniowych i podziemnych).
6.2.2. Strefy rozwojowe
1) Identyfikacja ośrodków regionu predestynowanych do rozwoju gospodarki innowacyjnej,
a także weryfikacja tzw. dzielnic wiedzy w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego
Trójmiasta.
2) Określenie potencjalnych terenów inwestycyjnych, stref przemysłowych, zwłaszcza w wzdłuż
głównych korytarzy transportowych (Invest in Pomerania 2020) i planowanych do realizacji S6
i S7.
3) Identyfikacja nowych obszarów rozwoju logistyki i budowy innych (poza Zajączkowem
Tczewskim) multimodalnych terminali (np. suchego portu w Kościerzynie).
4) Określenie zasad i kierunków zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do rozwoju
gospodarki morskiej i sektorów okołoportowych, w tym dotyczących umacniania
i wzbogacania tradycyjnych funkcji gospodarczych lokalizowanych nad morzem.

6.2.3. Zagospodarowanie turystyczne
1) Niezbędna jest aktualizacja zapisów PZPWP w zakresie rozwoju turystyki wodnej (morskiej
i śródlądowej) oraz określenie polityki województwa wobec:
a) funkcji turystycznej małych portów i przystani morskich, jako ośrodków jachtingu oraz
wypoczynku pobytowego w powiązaniu z ukształtowaniem nowego produktu
turystycznego międzyregionalnego, jakim jest droga wodna E-60 (morska),
b) uwzględnienie planowanych do realizacji przedsięwzięć związanych z II etapem programu
Pętlą Żuławską;
c) aktualizacja zapisów dotyczących rozwoju turystyki kajakowej, z uwzględnieniem
przedsięwzięcia strategicznego RPS Pomorska Podróż - Kajakiem przez Pomorze;
d) określenie kierunków rozwoju infrastruktury żeglarstwa na akwenach śródlądowych.
2) W zakresie działań studialnych konieczne jest podęcie prac nad przygotowaniem Studium
rozwoju ponadregionalnych i regionalnych tras rowerowych, tak aby w PZPWP możliwe było wskazanie
docelowej struktury przestrzennej sieci tych tras, uwzględniającej odcinki zrealizowane
i wymagające uzupełnień, przy czym główną oś rozwoju turystyki rowerowej w regionie
powinny stanowić korytarze międzynarodowych szlaków rowerowych: EV-10 wzdłuż Morza
Bałtyckiego oraz EV- 9 (Wiślana Trasa Rowerowa).
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Szczegółowe zalecenia w tym zakresie, zgodnie z KPZK 2030, zostaną zawarte w ustaleniach PZPWP.
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6.3. Środowisko
6.3.1. System przyrodniczych obszarów chronionych
1) Niezbędna jest aktualizacja zapisów PZPWP w zakresie systemu ochrony środowiska
przyrodniczego uwzględniająca potrzebę weryfikacji i optymalizacji granic obszarów
chronionych, w celu realnego zachowania najcenniejszych przyrodniczych zasobów
i zachowania pozostałości terenów naturalnych.
2) W zakresie weryfikacji i optymalizacji granic obszarów chronionych należy z jednej strony
rozważyć wyłączenie z sieci obszarów chronionych tych obszarów, które bezpowrotnie
utraciły swoje walory krajobrazowe, z drugiej zaś przewidzieć możliwość objęcia formalną
ochroną korytarzy ekologicznych oraz ustanowienia obszarów chronionych na innych
przyrodniczo cennych obszarach, uwzględniając ciągłość i uspójnienie istniejącej sieci, w tym
wzdłuż południowej granicy województwa (sąsiedztwo Wdeckiego i Nadwiślańskiego Parku
Krajobrazowego)
3) Ustalenia w zakresie kierunków i zasad zagospodarowania w PZPWP uwzględniać powinny
potrzebę zachowania warunków niezbędnych do utrzymania równowagi przyrodniczej, utrzymania dobrego
stanu jakości środowiska i powstrzymania kolidującej z funkcją przyrodniczą zabudowy
obszarów szczególnie wartościowych pod względem przyrodniczo-krajobrazowych oraz
utrzymania łączności ekologicznej, w szczególności poprzez uwzględnienie koncepcji
korytarzy ekologicznych.
6.3.2. Gospodarowanie zasobami środowiska
1) Postulowana jest weryfikacja zapisów dotyczących korytarzy ekologicznych, z uwzględnieniem
kierunku ich ochrony polegającego na rozwoju systemu ochrony przyrody ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów chronionego krajobrazu.
2) W ustaleniach kierunków i zasad zagospodarowania przestrzeni rolniczej i leśnej należy
uwzględnić potrzebę zachowania najwartościowszych kompleksów glebowych dla funkcji
rolniczej oraz ograniczenia przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele budowlane
w granicach obszarów o najwyższych walorach przyrodniczo-krajobrazowych i pełniących
funkcje korytarzy ekologicznych
3) Postulowana jest aktualizacja ustaleń PZPWP w zakresie wskazania obszarów
predysponowanych do zalesienia z uwzględnieniem zmian powierzchni zalesionej,
z zastosowaniem kryterium najniższej przydatności rolniczej.
4) Zastanowienia wymaga możliwość określenia zasad zagospodarowania dotyczących ochrony
zasobów perspektywicznych (ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i warunków
eksploatacji gazu z formacji łupkowych) i złóż udokumentowanych np. przez określenie
obszarów perspektywicznych występowania złóż kopalin, zachowanie możliwości
gospodarczego wykorzystania udokumentowanych złóż poprzez zabezpieczenie dostępności
terenów złożowych oraz ograniczanie przeznaczania terenów występowania złóż na cele
wykluczające możliwość ich przyszłej eksploatacji.
5) W zakresie ochrony złóż, kopalin, bezwzględną ochroną należy objąć złoża soli kamiennej
(pasmo Łeba – Puck), ponieważ jest to jedyne w kraju złoże, w którym można skutecznie
realizować nowe kawernowe magazyny ropy, paliw i gazu ziemnego oraz tworzyć
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np. magazyny sprężonego powietrza do wytwarzania energii elektrycznej w okresie
szczytowego zapotrzebowania (analogicznie do elektrowni szczytowo-pompowej).
6) Postulowana jest aktualizacja zapisów PZPWP w zakresie ochrony zasobów i jakości wód
uwzględniająca ich aktualny stan ilościowy i jakościowy i obejmująca takie elementy jak:
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (ilość, granice), wody wrażliwe na zanieczyszczenie
związkami azotu ze źródeł rolniczych, retencyjność zlewni, ciągłość morfometryczna rzek,
racjonalne zagospodarowanie zlewni jezior.
7) Niezbędne jest uwzględnienie ustaleń zawartych w obowiązujących aktach planowania
w gospodarowaniu wodami (Program wodno-środowiskowy kraju i Plany gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy Wisły i Odry oraz kolejne dokumenty wynikające z ustawy
prawo wodne, sporządzone po roku 2012).
8) Ustalenia w zakresie kierunków i zasad zagospodarowania w PZPWP uwzględniać powinny
potrzebę zachowania różnorodności biologicznej, ochrony cennych siedlisk przyrodniczych,
w tym terenów torfowiskowo-bagiennych i terenów w otoczeniu zbiorników wodnych.
9) Postulowane jest zweryfikowanie zapisów PZPWP dotyczących rozwoju gospodarki
turystycznej w zakresie możliwości wykorzystania walorów leczniczych klimatu (a także
potencjału złóż surowców leczniczych) dla rozwoju funkcji lecznictwa uzdrowiskowego
i turystyki zdrowotnej.
6.3.3. Obszary ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
1) Określenie listy zabytków nieruchomych (obiektów, układów przestrzennych zabytkowych,
krajobrazów kulturowych), które z uwagi na ponadregionalne znaczenie, duże wartości
historyczne, naukowe i artystyczne, znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
świadomości społecznej mogą zostać uznane za pomnik historii.
2) Weryfikacja listy potencjalnych parków kulturowych określonych w PZPWP.
3) Określenie zgodnie z KPZK obszarów ochrony krajobrazów kulturowych, jako szczególnego
typu obszarów funkcjonalnych służących kształtowaniu potencjału rozwojowego,
wymagających programowania działań ochronnych (np. Obszar Żuław i Powiśla, Obszar
Krainy w Kratę).
4) Określenie najważniejszych przestrzeni publicznych posiadających specyficzne dla regionu
i jego tożsamości zasoby dziedzictwa kulturowego, wymagających działań rewitalizacyjnych
i estetyzujących.
5) Określenie listy współczesnych materialnych obiektów takich jak pomniki, miejsca pamięci,
budynki, zespoły budynków i założenia urbanistyczne i krajobrazowe, które ze względu na
swoje walory artystyczne, architektoniczne czy historyczne powinny podlegać ochronie.
6) Określenie sieci szlaków kulturowych, jako istotnego elementu spajającego zasoby kulturowe
województwa.
7) Weryfikacja określonych w PZPWP:
 stref ekspozycji zabytkowych zespołów
i historycznych sylwet panoramicznych,
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miejskich

lub

obiektów

zabytkowych

 ciągów drogowych wymagających zachowania przedpola ekspozycyjnego walorów
krajobrazowych,
 ciągów alejowych wzdłuż dróg wojewódzkich, powiatowych i lokalnych,
 wodnych platform widokowych i punktów widokowych.
6.4. Infrastruktura transportu i telekomunikacji
Dostępność zewnętrzna
1) Dla zapewnienia podstawowych połączeń drogowych pomiędzy głównymi aglomeracjami
i centrami rozwojowymi Polski do podstawowej infrastruktury poprawiającej dostępność
zewnętrzną województwa oprócz autostrady A1 i dróg ekspresowych S6 i S7, należy rozważyć
włączenie DK nr 22.
2) Należy rozważyć zasadność utrzymywania w PZPWP ustaleń dla drogi ekspresowej S22 od
węzła autostrady A1 w Swarożynie do Elbląga.
3) W celu zapewnienia podstawowych połączeń kolejowych pomiędzy głównymi aglomeracjami
i centrami rozwojowymi Polski do podstawowej infrastruktury poprawiającej dostępność
zewnętrzną województwa oprócz linii kolejowej nr 9 (Gdynia Główna – Warszawa
Wschodnia), nr 131 (Tczew – Chorzów Batory), nr 202 (Gdańsk Główny – Stargard
Szczeciński) i 204 (Malbork – Elbląg – granica państwa), należy rozważyć włączenie w system
linii kolejowej nr 203 (Tczew – Kostrzyn) oraz 201 (Gdynia – Nowa Wieś Wielka).
4) Należy zweryfikować priorytetowe węzły sieci transportowej w zakresie portów morskich
(np. Ustka) oraz lotnisk, a także uwzględnić wśród nich przygotowywany do budowy
multimodalny terminal w Zajączkowie Tczewskim (tzw. suchy port) oraz inne tego typu
potencjalne lokalizacje np. Kościerzyna.
5) Dynamika rozwojowa obu głównych portów morskich wymaga uwzględniania ich
perspektywicznych potrzeb, w tym m.in. modernizacji układów drogowo – kolejowych na
terenie portów, poprawy ich dostępności i przepustowości, zabezpieczenia rezerw terenowych.
6) Konieczne jest wprowadzenie hierarchicznej struktury korytarzy transportowych.
Dostępność wewnętrzna
1) Konieczna jest ustalenie docelowej struktury sieci dróg wojewódzkich w regionie,
uwzględniającej planowane do realizacji nowe przebiegi dróg krajowych, w tym ekspresowe S6
i S7 oraz Obwodnicę Metropolitalną Trójmiasta.
2) Konieczne jest nakreślenie polityki przestrzennej województwa w zakresie potrzeb budowy
obwodnic miast i obejść miejscowości w ciągu dróg krajowych i ich powiązania z drogami
wojewódzkimi (np. obwodnic Czerska, Malborka i Starogardu Gdańskiego w ciągu DK nr 22)
oraz budowy obwodnic i obejść miejscowości w ciągu dróg wojewódzkich (np. obwodnica
Kartuz, Sierakowic w ciągu DW nr 211 i 214).
3) Konieczne jest zaktualizowanie struktury sieci kolejowej w nawiązaniu do Planu zrównoważonego
rozwoju publicznego transportu z zbiorowego dla województwa pomorskiego, ale także z uwzględnieniem
polityki województwa wobec innych linii kolejowych obecnie nieeksploatowanych np. linii
kolejowej nr 230 (Wejherowo – Garczegorze) lub nr 229 (Pruszcz Gdański – Lębork).
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4) Określenie struktury przestrzennej pasażerskiego transportu kolejowego w obszarze
aglomeracji Trójmiasta, będącego swoistym kręgosłupem z siecią węzłów integracyjnych
dobrze skomunikowanych z transportem lokalnym autobusowym, trolejbusowym
i tramwajowym.
5) Należy uwzględnić dwie perspektywy czasowe PZPWP: do 2020 i po tej dacie; rozwój
infrastruktury transportowej o znaczenie ponadlokalnym do roku 2020 został w zasadzie
przesądzony w innych dokumentach strategicznych: krajowych (KPZK, Strategia rozwoju
Transportu do 2020 wraz z Dokumentem Implementacyjnym) oraz regionalnych (RPS, oraz
w trakcie negocjacji ZIT i ZPT). Dla okresu po roku 2020, niezbędne są natomiast
przestrzenne rozstrzygnięcia w zakresie infrastruktury transportowej.
6) Konieczne jest określenie zasięgu sieci kolejowej o podstawowym znaczeniu dla
funkcjonowania portów morskich Gdańska i Gdyni oraz pozostałej służącej dla obsługi
aglomeracji. Szczególnie istotne jest także określenie zapisów Planu w części dotyczącej
obszaru metropolitalnego (miejski obszar funkcjonalny Trójmiasta) dotyczących obsługi
komunikacyjnej (układ drogowo-kolejowy) Doliny Logistycznej – jako nowego terenu
rozwojowego Portu Gdynia i jego bezpośredniego zaplecza.
7) Aktualizacji wymaga hierarchia węzłów integracyjnych transportu publicznego, zarówno
w dostosowaniu jej do obowiązującego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego dla województwa pomorskiego, ale także w perspektywie praktycznej realizacji.
8) Określenie wizji roli małych portów morskich, w szczególności Ustki i Władysławowa wraz
z możliwościami wygenerowania na ich zapleczu odpowiedniej masy ładunkowej
np. w podstrefach specjalnych stref ekonomicznych lub wokół węzłów drogowych S6,
ale także w kontekście potencjalnej lokalizacji elektrowni atomowej w okolicach Żarnowca lub
utworzenia międzynarodowej bazy wojskowej w Redzikowie pod Słupskiem.
9) Wskazane jest przeprowadzenie analiz w zakresie zasadności i możliwości zabezpieczenia
rezerw terenowych pod budowę dróg rowerowych wzdłuż przewidzianych do modernizacji
dróg wojewódzkich i wskazanie ich w PZPWP.
10) Zapisy Planu w części dotyczącej obszaru metropolitalnego (miejski obszar funkcjonalny
Trójmiasta) należy sformułować w ścisłej koordynacji z planami i strategiami tworzonymi
przez miasta i ich związki w tym obszarze.
11) Tworząc zapisy PZPWP w zakresie transportu należy przyjąć, że mają one stanowić
wytyczne dla kształtowania sieci transportowej i rozwoju transportu na poziomie regionalnym
i lokalnym.
Infrastruktura telekomunikacji i komunikacji elektronicznej
1) Należy rozbudować sieci szkieletowe szczególnie w gminach, które zaliczane są do tzw.
białych plam93 (zwłaszcza południowo-zachodnia część województwa) i dostępowe w celu
osiągnięcia w 2020 r. dostępu do szerokopasmowego Internetu przez każdego mieszkańca,

W województwie pomorskim, dofinansowanie z RPO WP na lata 2007-2013 na budowę szkieletowej sieci
regionalnej otrzymały trzy firmy (Telekomunikacja Polska, Scorpion-Computer i Telmax), które rozbudowują sieć
światłowodową o łącznej długości 2085 km.
93
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z przepływnością nie mniejszą niż 30 Mb/s, a 50% gospodarstw domowych ma mieć
przepływność 100 Mb/s94.
6.5. Infrastruktura techniczna
6.5.1. Ochrona przed powodzią i regulacja stosunków wodnych
1) Należy uwzględnić przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka
powodziowego granice obszarów:
a) na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat
lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego,
b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią,
c) obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku:
 przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego,
 zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego,
 zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących,
 zniszczenia lub uszkodzenia budowli ochronnych pasa technicznego.
2) Niezbędne jest kontynuowanie działań związanych z przebudową i odbudową urządzeń
osłony przed powodzią, przede wszystkim na Żuławach Wiślanych (niezbędne jest
kontynuowanie działań związanych z realizacją II etapu programu Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030), Powiślu, Pojezierzu Starogardzkim, Pobrzeżu
Słowińskim i Kaszubskim.
3) Niezbędne jest zwiększenie naturalnej retencji w zlewniach i dolinach rzecznych poprzez
działania nietechniczne.
4) Należy ograniczać rozwój zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
5) Należy kontynuować działania w zakresie małej retencji 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 w celu
ograniczenia zagrożenia powodziowego i zjawiska suszy.
6) 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).
7) Kontynuować należy działania związane z poprawą stanu technicznego urządzeń melioracji
szczegółowych.
8) Konieczne jest utrzymanie jak największych powierzchni biologicznie
umożliwiających wsiąkanie wód do gruntu na terenach zurbanizowanych.
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Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC), KOM(2010)245.
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czynnych

6.5.2. Infrastruktura gospodarki wodno-ściekowej
Zaopatrzenie w wodę
1) Należy uwzględnić w pracach planistycznych ustanowione wcześniej strefy ochronne dla ujęć
wody.
2) Należy dążyć do optymalizacji zasięgu obsługi systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę
w celu maksymalnego zbliżenia do przyjętego w Planie zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego 100% wskaźnika ludności korzystającej z sieci wodociągowej.
3) Dostosowanie jakości produkowanej wody do obowiązujących norm.
4) Kontynuacja prac związanych z przebudową Centralnego Wodociągu Żuławskiego.
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
1) Kontynuacja działania w zakresie wyposażania aglomeracji w systemy odprowadzania
i oczyszczania ścieków, w celu spełnienia wymogów wynikających z Traktatu Akcesyjnego.
2) Określenie obszarów, szczególnie ważnych w zakresie rozwoju systemów zbierania
i oczyszczania ścieków poza aglomeracjami, w tym preferowanych dla rozwoju systemów
indywidualnych tj. przydomowych oczyszczalni ścieków.
3) Niezbędna jest weryfikacja granic aglomeracji ściekowych.
4) Określenie obszarów wymagających poprawy funkcjonowania systemów
i oczyszczania wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych.

odbioru

6.5.3. Infrastruktura energetyczna
Elektroenergetyka
1) Z uwagi na prognozowany wzrost zużycia i potrzebę zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa
energetycznego niezbędne jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z nowych źródeł
np. zlokalizowanych w województwie. W PZPWP należy określić przybliżone lokalizacje tych
źródeł.
2) W PZPWP należy określić, we współpracy w operatorami, docelową strukturę przestrzenną
sieci elektroenergetycznych najwyższych, wysokich i średnich napięć, z uwzględnieniem
integrowania ich w korytarzach infrastrukturalnych, ograniczających ich ekspansję w obszarach
chronionych, cennych krajobrazowo lub przyrodniczo wrażliwych.
3) Konieczne są działania związane z przebudową i zagęszczeniem urządzeń infrastruktury
elektroenergetycznej najwyższych napięć, umożliwiającej wprowadzenie do systemu energii
elektrycznej z nowych źródeł, w tym budowanych i planowanych farm wiatrowych.
4) Konieczne są działania w zakresie zagęszczenia linii elektroenergetycznych 110 kV oraz GPZ.
W PZPWP należy określić we współpracy z operatorami ENERGA i ENEA docelową
strukturę przestrzenną sieci i lokalizację GPZ.
5) Konieczne jest ukształtowanie korzystniejszych układów linii średniego i niskiego napięcia dla
poprawy niezawodności dostaw energii do odbiorców wiejskich.
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Ciepłownictwo
1) Preferowanie w gminnych założeniach do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe zmian struktury zużycia paliw, w tym przede wszystkim wykorzystania
biomasy jako źródła zaopatrzenia w ciepło terenów wiejskich.
2) W systemach ciepłowniczych małych miast należy zwiększyć wykorzystanie w źródłach ciepła
niskoemisyjnych nośników energii (gazu ziemnego) lub OZE.
Gazownictwo
1) Należy określić, we współpracy z operatorami systemów gazowych, kierunki zasilania w gaz
obszaru województwa (magistrala północna, gazociąg Kosakowo – Rafineria „LOTOS”).
2) Należy ustabilizować strukturę przestrzenną systemów przesyłowych gazociągów wysokiego
ciśnienia wraz z systemem Podziemnych Magazynów Gazu „Kosakowo” dla dalszej poprawy
dostaw gazu w regionie oraz zapewnienia warunków dla wprowadzenia do systemu
przesyłowego gazu ze źródeł niekonwencjonalnych (gaz z łupków).
3) Należy wykorzystać atuty nadmorskiego położenia województwa, które wraz z planowaną
budową KPMG „Kosakowo” i zakończeniem realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia
stwarzają dogodne warunki dla lokalizacji gazoportu (gaz skroplony – LPG) oraz stanowiska
przeładunku gazu pod wysokim ciśnieniem (CNG/LNG), zlokalizowanego na Zatoce
Gdańskiej.
4) Należy wskazać obszary dalszej gazyfikacji, w tym kontynuacji rozbudowy infrastruktury
gazowej na obszarach o bardzo niskim stopniu gazyfikacji, w tym w szczególności poprawić
zasilanie w gaz południowo-zachodniej i zachodniej części województwa.
Przesył paliw płynnych
1) Rosnące znaczenie regionu jako strategicznego obszaru zapewniającego bezpieczeństwo
energetyczne kraju (m.in. w zakresie zwiększania pojemności magazynowej i zdolności
przeładunku ropy naftowej drogą morską), wymagają ścisłej współpracy operatorów
systemów przesyłowych z samorządami w zakresie planowania i zagospodarowania
przestrzennego.
2) Określić warunki planistyczne realizacji strategicznej inwestycji OLPP w zakresie
magazynowania ropy naftowej, jaką są podziemne zbiorniki w kawernach solnych
w Kosakowie, a także warunki dotyczące lokalizacji naziemnych magazynów ropy, paliw
i produktów chemicznych.
3) Określić warunki planistyczne dla PERN związane z budową drugiej nitki ropociągu z Płocka
do Gdańska oraz rozbudową zdolności przeładunkowych i składowych Naftoportu w zakresie
paliw (rozbudowa magazynów i infrastruktury przeładunkowej95). Budowa PMG „Kosakowo”
oraz terminala naftowego PERN w Porcie Północnym w Gdańsku rozpoczyna proces
budowy hubu paliwowo - gazowego o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

Pierwszy etap rozpoczął się na początku 2014 roku i obejmuje budowę 6 zbiorników ropy naftowej i całej
infrastruktury. Drugi etap inwestycji przewiduje budowę 14 zbiorników, a także budowę dodatkowej sieci kolejowej,
która będzie umożliwiała przeładunek i rozładunek paliw.
95
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6.5.4. Infrastruktura gospodarki odpadami
1) Należy uwzględnić ustalenia zawarte w obowiązujących dokumentach regionalnych i aktach
prawa miejscowego w zakresie gospodarowania odpadami (Plan gospodarki odpadami
komunalnymi dla województwa pomorskiego 2018 oraz uchwały w sprawie jego wykonania).
2) Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018, na terenie Trójmiasta
przewidziana jest budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych96,
w związku z tym na podstawie prowadzonych analiz i wskazanych propozycji lokalizacji na
etapie prac nad PZPWP należy zarekomendować lokalizację instalacji.
6.5.5. Infrastruktura obronności i bezpieczeństwa
1) W PZPWP należy wprowadzić zapisy w formie zasad zagospodarowania przestrzennego
zapewniające warunki do utrzymania i funkcjonowania obiektów wojskowych: lotnisk,
obiektów bazy szkoleniowej, w tym zwłaszcza pól roboczych poligonów wojskowych,
strzelnic garnizonowych, stacji radiolokacyjnych, baz paliwowych, składów bojowych środków
technicznych (amunicji, rakiet itp.) w postaci rekomendacji dla ustanowienia terenów
zamkniętych i ich stref ochronnych.
2) Kształtowanie w skali województwa struktur przestrzennych o wysokich walorach obronnych,
charakteryzujących się odpornością na potencjalne zagrożenia terrorystyczne, niszczące
czynniki sił przyrody, awarie i katastrofy przemysłowe (np. w obszarach lokalizacji
strategicznych nowych źródeł energii), zintegrowanych organizacyjnie i korzystnie wpływających
na zdolność obronną państwa.
3) Określenie zasad zagospodarowania przestrzennego w zakresie dostosowania głównych ciągów
komunikacyjnych w dużych miastach do potrzeb szybkiego poruszania się po nich (szczególnie
w godzinach szczytu) pojazdów uprzywilejowanych97: ratownictwa medycznego, pożarowego,
chemicznego oraz organów bezpieczeństwa i obronności państwa.
4) W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w stanach zagrażających bezpieczeństwu
w stosunku do obszarów zurbanizowanych należy wprowadzić zasady zagospodarowania
odnoszące się do standardów wyposażenia jednostek osadniczych w odpowiednią infrastrukturę
bezpieczeństwa (np. schrony, bunkry).

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.
97 Ustawa Prawo ruchu drogowego z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r. z późn. zm.).
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7.

REKOMENDACJE DLA PROCESU ZMIANY PZPWP

Doświadczenia prac nad aktualnie obowiązującym PZPWP oraz nad aktualizacją
obowiązującej SRWP wskazują na konieczność przygotowania Koncepcji zmiany PZPWP
zawierającej przesądzenia, co do roli i funkcji Planu w zarzadzaniu rozwojem województwa,
struktury dokumentu oraz określającej organizację i harmonogram prac nad zmianą Planu.
Koncepcja ta uwzględniać powinna także prace nad sporządzeniem Planu zagospodarowania
przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Trójmiasta.
Prace nad zmianami PZPW należy prowadzić w zgodzie z wymogami Art. 20 ustawy z dnia 24
stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych
innych ustaw stanowiący, że „samorząd województwa w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy, dostosuje plan zagospodarowania przestrzennego województwa do
zakresu, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.” Termin ten upływa 8 sierpnia 2016 roku.
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Mapa 1. Zmiany liczby ludności w latach 2008-2012 oraz przyrost naturalny i saldo migracji w roku 2012

Mapa 2. Gęstość zaludnienia w gminach województwa pomorskiego w roku 2012
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Mapa 3. Dynamika stopy bezrobocia w województwie pomorskim w latach 2008 – 2012
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Mapa 4. Struktura wykształcenia w powiatach województwa pomorskiego
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Mapa 5. Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1 tys. mieszkańców w roku 2012

106

Mapa 6. Dynamika zmiany liczby ludności w gminach województwa pomorskiego w latach 2009-2012
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Mapa 7. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych ogółem w 2010 r.
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Mapa 8. Typogramy produkcji rolnej - produkcja roślinna
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Mapa 9. Typogramy produkcji rolnej - produkcja zwierzęca
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Mapa 10. Strefy rozwojowe w województwie pomorskim
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Mapa 11. Szlaki kajakowe w województwie pomorskim
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Mapa 12. Prawne formy ochrony środowiska przyrodniczego
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Mapa 13. Udział powierzchni użytków rolnych w powierzchni geodezyjnej gmin
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Mapa 14. Udział powierzchni lasów w powierzchni geodezyjnej gmin
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Mapa 15. Zasoby naturalne
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Mapa 16. Zasoby dziedzictwa kulturowego
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Mapa 17. Dostępność drogowa do Gdańska
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Mapa 18. Infrastruktura transportu drogowego, morskiego i lotniczego
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Mapa 19. Średni dobowy ruch pojazdów silnikowych na sieci pomorskich dróg krajowych i wojewódzkich w 2010 r.

120

Mapa 20. Linie kolejowe, na których wykonywane są przewozy pasażerskie w województwie pomorskim

121

Mapa 21. Izochrony dojazdu z gmin do Trójmiasta środkami regionalnego transportu autobusowego
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Mapa 22. Dostępność do sieci wodociągowej
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Mapa 23. Dostępność do kanalizacji sanitarnej
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Mapa 24. Dostępność do oczyszczalni ścieków
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Mapa 25. Energetyka wiatrowa
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Mapa 26. Zaopatrzenie w gaz i paliwa płynne
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Mapa 27. Infrastruktura zagospodarowania odpadów
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Mapa 28. Infrastruktura obronności i bezpieczeństwa publicznego
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Mapa 29. Fundusze Europejskie 2007 – 2013 w poszczególnych powiatach województwa pomorskiego w kontekście realizacji celów polityki przestrzennej
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Mapa 30. Fundusze Europejskie 2007 – 2013 w poszczególnych powiatach województwa pomorskiego w kontekście wykorzystania różnych źródeł finansowania

131

Mapa 31. Analiza aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin województwa pomorskiego
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Załącznik nr 1. Ocena realizacji inwestycji w latach 2009-2012
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 - NATO Security Investment Programme),
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 sił NATO.
Tabl. 1. Zadania rządowe Programu NSIP umieszczone w Rejestrze Zadań Rządowych.
L.p.

Tytuł inwestycji

lokalizacja

1
2

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

gm. Stare Pole
m. Władysławowo

3

m. Gdynia

W zakresie powyższych inwestycji w latach 2009-2012:
–
–
–

zakończono realizację 13 zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury lotniskowej lotniska Malbork (gm. Stare Pole),
w zakresie modernizacji infrastruktury dla systemu dowodzenia i kontroli – przygotowano dokumentacje projektową dla dwóch lokalizacji
Rzucewie i Rozewiu na potrzeby Marynarki Wojennej (wykonanie prac oraz oddanie obiektów do użytkowania przewidywane jest na rok 2017),
w ramach zadania trzeciego zakończono realizację infrastruktury portowej, w tym rozbudowano system zaopatrzenia w paliwo okrętowe Bazy
Morskiej Portu Wojennego w Gdyni (planowane zakończenie do końca 2013).

W informacji NIK98 o wynikach kontroli stwierdzono: „NIK ocenia negatywnie wieloletnie opóźnienia i znaczne przekroczenia planowanych kosztów inwestycji,
zaniedbania w przygotowaniu procesu inwestycyjnego oraz nieskuteczny nadzór nad przebiegiem inwestycji ze strony krajowego inwestora, tj. Zakładu Inwestycji Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego, a także Ministra Obrony Narodowej”.

98

Informacja o wynikach kontroli stanu realizacji wybranych inwestycji podjętych w ramach „Programu inwestycyjnego NATO w dziedzinie bezpieczeństwa”, NIK, lipiec 2011.
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Inne programy rządowe

W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego uwzględniono także zadania rządowe, służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych,
zapisane w programach uchwalonych przez Radę Ministrów, ale nie wpisane do rejestru programów zawierających zadania rządowe, prowadzonego przez
ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Zadania te w rozumieniu art. 48 ustawy o planowaniu
i zagospodarowania przestrzennym nie spełniają wymogów programów rządowych, gdyż nie podlegały zaopiniowaniu przez sejmiki właściwych województw
i nie zostały przyjęte przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.
Zadania takie określają:
1) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 (PO„IŚ”);
2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013 (PO „IG”);
3) Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych99;
4) Program Ochrony Brzegów Morskich100;
5) Program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012101;
6) Master plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku102;
7) Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012103.

Przyjęty przez Radę Ministrów 7 czerwca 2005 r.
Przyjęty przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 marca 2003 r., (Dz.U. 2003, nr 67, poz. 621).
101 Przyjęty uchwałą nr 163/2007 Rady Ministrów z dnia 25 września 2007 r.
102 Przyjęty uchwałą nr 277/2008 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 r.
103 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz.U. nr 192, poz. 1385, z późn. zm.).
99

100
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2.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013
Zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia na lata 2007–2013 (NSRO) – PO „IŚ” stanowił jeden z programów operacyjnych będących
podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Część inwestycji w ramach Programu już została zrealizowana lub znajduje się w trakcie realizacji.
Tabl. 2. Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (lipiec 2009)
L.p.

Tytuł inwestycji

lokalizacja

Zadanie inwestycyjne
ukończone

w trakcie realizacji

nie zrealizowane

Oś priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
1

Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku

m. Gdańsk

2012 r.

2

Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu
Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”

gm. Starogard
Gdański

2012 r.
Zakład Utylizacyjny
w Gdańsku, beneficjent
projektu pn. „System
gospodarki odpadami dla
Metropolii Trójmiejskiej”,
zrezygnował z ubiegania
się o dofinansowanie
unijne na całość inwestycji,
zmieniając charakter
projektu na
przygotowawczy.

System gospodarki odpadami dla Metropolii Trójmiejskiej

3

4

m. Gdańsk

Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych,
popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP

cały kraj

Planowane zakończenie –
2015 r.

Oś priorytetowa III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

5

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław:
a) poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez zabezpieczenie
sprawnego funkcjonowania koryt rzek i budowli hydrotechnicznych;
b) systemu monitorowania ryzyka powodziowego na obszarze Żuław;
c) zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemu
odwodnieniowego zabudowy polderowej poprzez modernizację stacji
pomp;
d) podwyższenie bezpieczeństwa wałów oraz sprawnego
funkcjonowania systemu odwodnieniowego Kanału Raduni.

Żuławy Wiślane
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6

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu
odprowadzania wód opadowych Małego Trójmiasta Kaszubskiego
(Reda, Rumia, Wejherowo)

m. Reda, m.
Rumia,
m. Wejherowo

7

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu
odprowadzania wód opadowych w Sopocie

m. Sopot

8

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu
odprowadzania wód opadowych w Gdyni

m. Gdynia

Planowane zakończenie –
2015 r.

9

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu
odprowadzania wód opadowych w Gdańsku

m. Gdańsk

Planowane zakończenie –
2014 r.

10

Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia
poważnej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego
przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci
teleinformatycznych

cały kraj

11

Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń

cały kraj

12

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego

cały kraj

2012 r.

13

Wdrożenie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wód
i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej
dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska. Doskonalenie
systemu zapewnienia jakości poprzez organizację laboratoriów
wzorcujących i referencyjnych dla potrzeb wzmocnienia systemu
zarządzania jakością środowiska i ocen efektów ekologicznych
programu. ETAP I

cały kraj

2012 r.

Brak informacji
2012 r.

2013 r.
Planowane zakończenie –
2014 r.

Oś priorytetowa V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
Opracowanie planów ochrony dla obszarów NATURA 2000
na obszarze Polski
Oś priorytetowa VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

Planowane zakończenie –

14

cały kraj

15

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gdańsk (A1) – Elbląg (S-22)

gm. Cedry
Wielkie,
gm. Stegna,
gm. Ostaszewo,
gm. Nowy
Dwór Gdański

Południowa Obwodnica
Miasta Gdańska, 2012 r.

16

Rozbudowa węzła Obwodnicy Trójmiasta (S-6) z ul. Kartuską (DK
nr 7) – Węzeł Karczemki w Gdańsku

m. Gdańsk

2011 r.
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17

Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska-Otomińska

m. Gdańsk

2011 r.

18

Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem
lotniczym

kraj

2012 r.

19

Port Lotniczy w Gdańsku – budowa drugiego terminalu pasażerskiego
wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury
lotniskowej i portowej

m. Gdańsk

2012 r. (terminal nr 2,
płyta postojowa)

20

Port lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej
po stronie airside

m. Gdańsk

2012 r. (droga
kołowania, stanowisko
do odladzania
samolotów)

Oś priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku
21

Modernizacja linii E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia

pomorskie

Planowane zakończenie 2014 r.

22

Budowa sieci telekomunikacji GSM-R zgodnie z NPW ERTMS

cały kraj

Planowane zakończenie 2015 r.

23

Przebudowa kompleksu dworcowego Gdynia Główna

24

Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części
Portu Gdynia

25

Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia

m. Gdynia

2012 r.

cały kraj

2013 r.

m. Gdynia

2011 r.

26

Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most +
dwutorowa linia kolejowa)

m. Gdańsk

Planowane zakończenie
2015 r. – choć z uwagi na
opóźnienia w
rozpoczęciu realizacji jest
to mało prawdopodobne

27

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa
Słowackiego i Trasa Sucharskiego

m. Gdańsk

Planowane zakończenie 2015 r.

28

Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) – Etap I

pomorskie

Planowane zakończenie 2015 r.

29

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I –
przebudowa falochronu wschodniego

m. Gdańsk

30

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II –
przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie

m. Gdańsk

Planowane zakończenie 2015 r.

31

Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro
z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia

m. Gdynia

Planowane zakończenie –
I poło. 2014 r.
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32

Budowa statku ratowniczego I kat. Typu SAR – 3000/III

pomorskie

2012 r.

33

Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia

m. Gdynia

34

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III-A

m. Gdańsk

35

Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście

województwo

Planowane zakończenie 2015 r.

36

Kolej Metropolitalna w Trójmieście – etap I

m. Gdańsk,
m. Gdynia,
gm. Żukowo

Planowane zakończenie –
2015 r.

Planowane zakończenie 2015 r.
2013 r.

Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
37

Na straży bezpiecznej drogi – doposażenie jednostek Państwowej Straży
Pożarnej w sprzęt do ratownictwa technicznego na drogach woj.
lubuskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego

pomorskie

2011 r.

38

Połączenie dróg krajowych – Trasa Słowackiego i Trasa Sucharskiego

m. Gdańsk

2012 r. (odc. Port
Lotniczy – Hallera)

Rozwój systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym
(budowa centralnego systemu do automatycznego nadzoru nad ruchem
cały kraj
drogowym)
Oś priorytetowa X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł
39

40

Gazociąg Szczecin – Gdańsk

41

KPMG Kosakowo

42

Gazociąg Włocławek – Gdynia

odcinka tzw. ul. Nowa
Kościuszki, przewidziane
w latach 2014-2020

2013 r.

pomorskie

Planowane zakończenie 2014 r.

gm. Kosakowo

Planowane zakończenie –
2017 r.

pomorskie

2011 r.

Oś priorytetowa XI Kultura i dziedzictwo kulturowe
43

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej, poprzez poprawę stanu
m. Gdańsk
infrastruktury ASP w Gdańsku
Oś priorytetowa XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
44

45

Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego – ETAP II (baza w Gdańsku)

Planowane zakończenie 2014 r.

m. Gdańsk

cały kraj
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2012 r.

2013 r.
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Budowa i wyposażenie wojewódzkich centrów powiadamiania
ratunkowego
Oś priorytetowa XIV Infrastruktura szkolnictwa wyższego
46

cały kraj

2012 r.

47

Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu
Gdańskiego

m. Gdańsk

2013 r.

48

Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

m. Gdańsk

2013 r.

Tabl. 3. Lista projektów indywidualnych z listy rezerwowej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (lipiec 2009).
L.p.

Tytuł inwestycji

lokalizacja

Zadanie inwestycyjne
ukończone

w trakcie realizacji

nie zrealizowane

Oś priorytetowa VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
1

Port lotniczy Gdańsk – budowa nowego terminalu Cargo wraz z
infrastrukturą

m. Gdańsk

2

Port lotniczy Gdańsk – modernizacja infrastruktury lotniskowej po
stronie airside – kontynuacja

m. Gdańsk

Planowane zakończenie 2015 r.

wybrzeże

Planowane zakończenie 2015 r.
Planowane zakończenie 2015 r.

2013 r.

Oś priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku
3

Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM), etap II

4

Modernizacja infrastruktury drogowo-kolejowej w Porcie Gdańsk

m. Gdańsk

5

Przebudowa wejścia do portu Elbląg wraz z pogłębieniem torów
podejściowych do portów Zalewu Wiślanego

Zalew Wiślany

6

Port Północny – modernizacja toru podejściowego i falochronu
wyspowego

m. Gdańsk
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Brak dofinansowania
Prace dokumentacyjne
2015 r.

Brak dofinansowania
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2.2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013

Zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia na lata 2007–2013 (NSRO) – PO „IG” stanowił jeden z programów operacyjnych będących
podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. PO
„IG” miał na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności i obejmował zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia
biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój
środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.
Tabl. 4. Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (lipiec 2009)
L.p.

Tytuł inwestycji

lokalizacja

Zadanie inwestycyjne
ukończone

w trakcie realizacji

nie zrealizowane

Oś priorytetowa V Dyfuzja innowacji
1

Gdański Park Naukowo Technologiczny etap III

m. Gdańsk

2011 r.

2

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – rozbudowa – etap III

m. Gdynia

2013 r.

Oś priorytetowa VII Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
3

Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej

4

Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku

Planowane zakończenie 2014 r.

Żuławy Wiślane
m. Gdańsk

2011 r.

Tabl. 5. Lista projektów indywidualnych z listy rezerwowej dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (lipiec 2009)
L.p.

Tytuł inwestycji

lokalizacja

Zadanie inwestycyjne
ukończone

Oś priorytetowa V Turystyka – projekty sieciowe

104
105

1

Budowa przystani jachtowej w Sopocie104

2

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich105

m. Sopot

2011 r.

m. i gm. Sztum

2012 r.

Ostatecznie zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013.
Ostatecznie zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013.
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nie zrealizowane
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2.3. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne106 na podstawie art. 43 ust. 3 i art. 208 ust. 2 zobowiązuje Ministra Środowiska do sporządzenia
i przedłożenia Radzie Ministrów Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).
Program określa wykazy:
 aglomeracji, które powinny być wyposażone – w terminach ustalonych w art. 208 w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków oraz wielkość
ładunków zanieczyszczeń biodegradowalnych z tych aglomeracji koniecznych do usunięcia;
 przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych oraz terminy ich realizacji.
KPOŚK zawiera zadania inwestycyjne związane z wyposażeniem aglomeracji ściekowych w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków
komunalnych, zapewniający realizację potrzeb dostosowanych do wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne i Traktatu Akcesyjnego.
Na terenie województwa pomorskiego do realizacji przewidziano:
Tabl. 6. Inwestycje zawarte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (stan maj 2009).
L.p.

Tytuł inwestycji

Zadanie inwestycyjne

lokalizacja

ukończone

w trakcie realizacji

nie zrealizowane

Modernizacja oczyszczalni w zakresie gospodarki osadowej
1

Kwidzyn

2

Lębork

3

m. Kwidzyn

2012 r.

m. Lębork

Brak informacji

Przyborzyce

m. i gm. Bytów

Przygotowywany projekt

4

Węgorzynko

m. i gm. Miastko

5

Sztumskie Pole

m. i gm. Sztum

6

Człuchów

m. Człuchów

7

Dębnica Kaszubska

8

Pelplin

9

Upiłka

10

Dzierzgoń

106

Częściowo, 2010 r.
Zadanie wyłączone
z realizacji KPOŚK – brak
uzasadnienia ekonomicznego
2013 r.

gm. Dębnica Kaszubska

Przygotowywany projekt

m. i gm. Pelplin

Przygotowywany projekt

gm. Lipnica

Brak informacji

m. i gm. Dzierzgoń

2011 r.

Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.
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11

Łubiana

gm. Kościerzyna

12

Parowa

gm. Dziemiany

13

Lubichowo

gm. Lubichowo

14

Wierszyno

gm. Kołczygłowy

15

Kaliska

Brak informacji
2012 r.
brak zadań inwestycyjnych w AKPOŚK 2009 i AKPOŚK 2010
2011 r.

gm. Kaliska

Przygotowywany projekt

Rozbudowa oczyszczalni ze względu na jej przepustowość wraz z modernizacją części obiektów
16

Gdańsk Wschód

m. Gdańsk

2011 r.

17

Słupsk

m. Słupsk

2010 r.

18

Swarzewo

gm. Puck

19

Jastrzębia Góra

20

Jastarnia

21

Sierakowice

22

Sulęczyno

23

Rowy

24

Przechlewo

25

Planowane zakończenie
w 2015 r.

m. Władysławowo

2012 r.

m. Jastarnia

2010 r.

gm. Sierakowice

2011 r.

gm. Sulęczyno

2012 r.

gm. Ustka

2013 r.

gm. Przechlewo

2010 r.

Luzino

gm. Luzino

2011 r.

26

Lubań

gm. Nowa Karczma

2010 r.

27

Swornegacie

gm. Chojnice

2010 r.

28

Rzeczenica

gm. Rzeczenica

2012 r.

29

Ostaszewo

gm. Ostaszewo

30

Główczyce

gm. Główczyce

Inwestycja niezrealizowana - aglomeracja zlikwidowana
2010 r.

Modernizacja oczyszczalni ścieków
Brak zadań inwestycyjnych w AKPOŚK 2009 i AKPOŚK 2010
– planowana modernizacja w nowej perspektywie finansowej

31

Dębogórze

gm. Kosakowo

32

Łeba

m. Łeba

2013 r.

33

Sławki

gm. Somonino

2009 r.

34

Brusy

m. i gm. Brusy

2012 r.

35

Przodkowo

gm. Przodkowo

Planowane zakończenie
w 2015 r.
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36

Kożyczkowo

gm. Chmielno

2012 r.

37

Orle

gm. Liniewo

2011 r.

38

Delowo

gm. Stężyca

39

Łebień

gm. Nowa Wieś Lęborska

40

Stara Kiszewa

Częściowo, 2010 r.
Aglomeracja zlikwidowana - Uchwała nr 848/XXXVIII/14
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014r.
2013 r.

gm. Stara Kiszewa

Rozbudowa oczyszczalni ze względu na przepustowość
41

Ustka

42

Żarnowiec

m. Ustka

2009 r.

gm. Krokowa

Planowane zakończenie
w 2015 r.
Złożono wniosek o
dofinansowanie w ramach
POIiŚ 2007-2013 (zakończenie
w 2015) na rozbudowę
oczyszczalni w Kłaninie
- oczyszczalnia w Minkowicach
przewidziana do likwidacji

43

Krokowa (Minkowice)

gm. Krokowa

44

Pszczółki

gm. Pszczółki

2010 r.

45

Ugoszcz

gm. Studzienice

2006 r.

46

Choczewo

gm. Choczewo

2012 r.

47

Trąbki Wielkie

gm. Trąbki Wielkie

2012 r.

48

Kopytkowo

49

Jabłowo

50

Konarzyny

gm. Konarzyny

2011 r.

51

Tłuczewo

gm. Linia

2012 r.

52

Suchy Dąb

gm. Suchy Dąb

53

Wielki Klincz

gm. Kościerzyna

2012 r.

54

Borzytuchom

gm. Borzytuchom

2013 r.

Planowane zakończenie
w 2015 r.

gm. Smętowo Graniczne
gm. Starogard Gdański

Przygotowywany projekt

Przygotowywany projekt

Budowa nowej oczyszczalni
55

Szemud (aglomeracja zlikwidowana)

gm. Szemud

2008 r.

56

Subkowy

gm. Subkowy

2012 r., (planowana

143

Załącznik nr 1
do Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa.
Ocena realizacji inwestycji w latach 2009-2012
rozbudowa)
57

Sobowidz

gm. Trąbki Wielkie

58

Domachowo

gm. Trąbki Wielkie

59

Wicko

60

Czarne

m. i gm. Czarne

61

Wyczechy

m. i gm. Czarne

Nie przystąpiono jeszcze do
realizacji przedsięwzięć
Inwestycja nie zrealizowana - aglomeracja zlikwidowana
Planowane zakończenie
w 2015 r.
Planowane zakończenie
w 2015 r.
2011 r.
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2.4. Program ochrony brzegów morskich

Lata 2009-2012 były kolejnymi latami realizacji ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów
morskich” (Dz. U. Nr 67, poz. 621). W ramach programu podejmowane działania obejmowały sztuczne zasilanie plaż, budowę i remont trwałych umocnień
brzegu oraz monitoring brzegu. Ze specyfiki działań ochronnych na brzegu morskim, który jest narażony w okresie jesień-zima na działanie sztormów
o skutkach trudnych do przewidzenia, wynika, że występujące każdego roku znaczne zniszczenia brzegu dotyczą także naruszenia struktury wydm,
obwałowań i klifów. Uwarunkowania te powodują konieczność przesuwania środków z niektórych zaplanowanych na dany rok działań, na inne nie ujęte
w harmonogramie, stąd zaplanowane działania nie zawsze były możliwe do realizacji w pełnym zakresie.
Tabl. I.7. Inwestycje zawarte w Programie Ochrony Brzegów Morskich
L.p.

Tytuł inwestycji

1

Sztuczne zasilanie, modernizacja umocnień brzegowych,
monitoring i badania dotyczące ustalenia aktualnego
stanu brzegu morskiego

2

Modernizacja i budowa umocnień brzegowych

3

Zadanie inwestycyjne

lokalizacja

ukończone

w trakcie realizacji

nie zrealizowane

2009-2012 - wykonano
modernizacje umocnień
brzegowych w Kątach
Rybackich. 2012 –
umocnienie brzegu w
rejonie Piasków odcinek
(95,6 – 96,3 km)

Zalew Wiślany

ujście Wisły – Przekop
(km 47,9–48,3)

Brak potrzeb

Sztuczne zasilanie

Górki Wschodnie
(km 56,9–59,2)

Brak potrzeb

4

Modernizacja i budowa umocnień brzegowych, sztuczne
zasilanie

ujście Wisły Śmiałej
(km 59,2–59,4)

Brak potrzeb

5

Sztuczne zasilanie

Górki Zachodnie
(km 59,4–60,4)

Brak potrzeb

6

Sztuczne zasilanie

Stogi (km 60,4–65,0)

Brak potrzeb

7

Sztuczne zasilanie

Nowy Port – Sopot
(km 69,2–79,0)

2009 - 2010 odcinek
(70,2 –71,7 km)

8

Sztuczne zasilanie

Orłowo (km 80,0–82,0)

2009 r. odcinek
(80,6 – 81,4 km), 2010 r.
odcinek (80,0 – 82,0 km)
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9

Sztuczne zasilanie

Redłowo – Kamienna
Góra (km 82,0–85,0)

2012 r. odcinek
(83,9 km remont pomostu)

10

Sztuczne zasilanie, modernizacja umocnień brzegowych

Oksywie – Mechelinki
(km 89,1–96,5)

2012 r. odcinek
(89,1 – 89,5 km)

11

Sztuczne zasilanie

12

Mechelinki – Rewa
(km 96,6–100,0)

Brak środków na
inwestycje

Sztuczne zasilanie, modernizacja umocnień brzegowych

Rewa – Osłonino
(km 100,0–107,3)

Brak środków na
inwestycje

13

Sztuczne zasilanie

Osłonino – Puck
(km 107,3–114,5)

Brak środków na
inwestycje

14

Modernizacja umocnień brzegowych

Puck – Gnieżdżewo
(km 114,5–117,8)

2009 r. odcinek
(114,5 - 114,6 km)

Władysławowo (od nasady
półwyspu do km 4,5)

2009 - 2012 odcinek
(0,1 - 1,5 km), 2012 r. –
budowa ostróg
(3,39 – 4,12 km)
2011 – 2012 odcinek
(6,99 – 7,39 km – remont
i odbudowa ostróg)

15

System przesyłowy przy porcie i sztuczne zasilanie

16

Sztuczne zasilanie

Chałupy – Kuźnica
(km 4,5–9,5)

17

Sztuczne zasilanie

Kuźnica (km 9,5–13,5)

Brak środków na
inwestycje

17

Sztuczne zasilanie

Kuźnica – Jastarnia
(km 13,5–20,5)

2009 r. odcinek
(15,4 – 16,8 km), 2010 r.
odcinek (16,2 – 18,6 km),
2012 r. odcinki (16,0 –
17,0 km i 18,7 – 19,3 km)

18

Sztuczne zasilanie

Jastarnia – Jurata
(km 20,5–23,5)

2012 r. odcinek
(22,3 – 23,85 km)

19

Budowa umocnień brzegowych

20

Modernizacja i budowa umocnień brzegowych

Jastarnia – Kuźnica
(km 50,9–59,3)

2009 r. odcinek
(55,8 – 57,6 km)

21

Modernizacja i budowa umocnień brzegowych

Kuźnica – Chałupy
(km 59,3–65,0)

2009 r. odcinek
(59,3 – 60,0 km)

22

Sztuczne zasilanie, odwodnienie klifu, modernizacja

Władysławowo – Jastrzębia

2009 r. (umocnienie

Brak środków na
inwestycje

cypel półwyspu – miasto Hel
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umocnień brzegowych

23

Sztuczne zasilanie, modernizacja umocnień brzegowych

Góra
(km 125,0–134,6)
Karwia (km 134,6–144,4)

2009 - 2011 odcinek
(134,6 – 144,4 km),
2009 - 2010 odcinek
(180,0 – 183,0 km), 2010
r. odcinek (180,7 – 181,7
km), 2011 r. odcinek
(180,0 – 182,5 km)

24

Sztuczne zasilanie, modernizacja umocnień brzegowych

Łeba (km 180,0–183,0)

25

Sztuczne zasilanie

Rowy (km 216,0– 217,5)

26

Sztuczne zasilanie, modernizacja umocnień brzegowych

brzegu, odwodnienie
klifu), 2010 r. odcinek
(113,57 – 133,64 km)

Ustka (km 231,0–233,5)
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Brak środków na
inwestycje
2009 r. odcinek (213,0 –
233,5 km), 2010 r.
odcinek (232,1 – 232,9
km), 2011 r. odcinek
(231,0 – 233,0 km)
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2.5. Program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012

Program był pierwszym średniookresowym dokumentem w sektorze infrastruktury dróg krajowych, podjętym na podstawie art. 117 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pózn.zm.). Podejmując uchwałę, Rada Ministrów wskazała, iż Program
Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 powinien być aktualizowany corocznie z uwzględnieniem, między innymi, realizacji zadań inwestycyjnych.
W dniu 27 sierpnia 2009 r. uchwalona została nowa ustawa o finansach publicznych oraz ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych. Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, programy wieloletnie w rozumieniu art. 117 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ustanowione przed dniem 1 stycznia 2010 r. są realizowane zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2010 r. straciła moc ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Tym samym ekspirował przepis
stanowiący podstawę prawną do dokonywania zmian w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012. Zatem aktualizacja Programu od dnia
1 stycznia 2010 r. możliwa jest jedynie poprzez przyjęcie nowego Programu Budowy Dróg Krajowych. W związku z powyższym w okresie 2009-2012
funkcjonowały dwa programy w zakresie budowy dróg krajowych – wspomniany powyżej na lata 2008-2012 (faktycznie realizowany do końca 2010 r.)
oraz nowy na lata 2011-2015.
Tabl. I.8. Inwestycje zawarte w Programie budowy dróg krajowych na lata 2008–2012 oraz Programie budowy dróg krajowych na lata 2011-2015107.
L.p.

107

Tytuł inwestycji

1

Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22), w tym
Gdańsk (S-6, w. Południowy) - Koszwały (DK nr 7,
w. Koszwały) Obwodnica Południowa Gdańska

2

Rozbudowa OT (S-6) z ul. Kartuską (DK nr 7) w
Gdańsku - węzeł Karczemki

3

Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna
wraz z dojazdami w ciągu DK nr 90

4

Budowa obwodnicy Chojnic na drodze DK nr 22

5

Przebudowa drogi S7 Jazowa – Elbląg

6

Wzmocnienie drogi S7 Gdańsk – Jazowa wraz z
przebudową mostu w Kiezmarku

Zadanie inwestycyjne

lokalizacja

ukończone

gm. Pruszcz Gdański, gm.
Cedry Wielkie, gm. Stegna, gm.
Ostaszewo,
m. i gm. Nowy Dwór Gdański

Południowa Obwodnica
Miasta Gdańska, 2012 r.

m. Gdańsk

2011 r.
2013 r.

gm. Chojnice

2008 r.

gm. Nowy Dwór Gdański

2007 r.

gm. Cedry Wielkie, gm. Stegna

Uchwała Nr 10/2011 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r.
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Załącznik nr 1
do Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa.
Ocena realizacji inwestycji w latach 2009-2012
7

Przejście przez Starogard Gdański w ciągu DK nr 22

8

Przebudowa DK nr 20 Żukowo - Gdynia

9

Budowa Obwodnicy m. Słupska w ciągu S6

10

Budowa drogi S6 odc. Słupsk - Lębork

11

Budowa drogi S-6 Trasa Kaszubska odc. Lębork Obwodnica Trójmiasta

m. Starogard Gdański

Inwestycja wykonana w
latach 2006-2008

m. i gm. Żukowo

Inwestycja wykonana w
latach 2006-2008

m.Słupsk, gm. Słupsk, gm.
Kobylnica

Inwestycja oddana do
użytku w roku 2010

p. słupski, p. lęborski

Brak środków na
inwestycje

p. kartuski, p. wejherowski, p.
lęborski

Brak środków na
inwestycje
Inwestycja w trakcie
realizacji w systemie
„zaprojektuj i wybuduj”
planowane zakończenie
2017 r.

12

Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DK nr
20 Stargard Szczeciński – Gdynia

m. Kościerzyna,
gm. Kościerzyna

13

Budowa obwodnicy m. Malbork w ciągu DK nr 22 gr
państwa – Gorzów Wlkp. – Grzechotki – granica
państwa

gm. Stare Pole, gm. Malbork,
m. Malbork

Brak środków na
inwestycje

14

Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej na
parametrach drogi ekspresowej

gm. Kolbudy, m. i gm.
Żukowo

Brak środków na
inwestycje
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2.6. Master Plan dla transportu kolejowego do roku 2030

Master Plan jest strategicznym dokumentem planistycznym przyjętym przez Radę Ministrów uchwałą Nr 277 z dnia 19 grudnia 2008 r., określającym
priorytety i działania o charakterze operacyjnym, które mają służyć realizacji celów strategicznych, jakie sektor kolejowy w Polsce powinien osiągnąć
w horyzoncie czasowym do roku 2030. Dokumentem systematyzującym służącym wdrażaniu Master Planu jest Dokument Implementacyjny,
systematyzujący zadania określone w Master Planie do 2015 roku dla przewozów pasażerskich, przewozów towarowych, infrastruktury oraz wskazuje
priorytety inwestycyjne w tych obszarach. WPIK zaś jest programowym wypełnieniem zapisów Dokumentu Implementacyjnego. Podstawę prawną
sporządzenia wieloletniego programu inwestycji obejmujących linie kolejowe stanowi przepis art. 38c ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym, który określa zawartość programu oraz odnosi prowadzenie zawartych w nim inwestycji do przepisów o finansach publicznych, wpisując
go tym samym w ramy planowania budżetowego oraz wieloletniego planowania finansowego określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
W latach 2009-2012 inwestycje kolejowe realizowane były w oparciu o Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywa do roku 2015 oraz
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015.
Tabl. I.9. Inwestycje zawarte w Master Planie dla transportu kolejowego do roku 2030.
Zadanie inwestycyjne

L.p.

Tytuł inwestycji

lokalizacja

1

Budowa nowej linii: Kolej Metropolitalna w Trójmieście,
obejmująca odcinki nowo budowane oraz odcinki
modernizowane

m. Gdańsk, m. Gdynia, gm.
Żukowo

2

Budowa łącznicy Łąg Południe – Łąg Wschód pomiędzy
liniami nr 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port i nr 203
Tczew – Kostrzyn i stanowiąca fragment trasy dla
pociągów towarowych Inowrocław – Bydgoszcz
Wschód – Maksymilianowo – Zajączkowo Tczewskie

gm. Czersk

Modernizacja linii istniejącej E65/CE65 na odcinku
Warszawa – Gdynia

m. Prabuty, gm. Prabuty, gm.
Mikołajki Pomorskie, gm. Stary
Targ, gm. Sztum, gm. Malbork,
m. Malbork, gm. Lichnowy,
gm. i m. Tczew, gm. Pszczółki,
gm. Pruszcz Gdański, m.
Pruszcz Gdański, m. Gdańsk,

3

ukończone

w trakcie realizacji

nie zrealizowane

Planowane zakończenie
2015 r.

Nie uwzględniona w
WPIK
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do końca 2014 r.
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m. Sopot, m. Gdynia
Planowane zakończenie
2015 r. – choć z uwagi na
opóźnienia w
rozpoczęciu realizacji jest
to mało prawdopodobne

4

Modernizacja linii istniejącej poprawa dostępu
kolejowego do Portu Gdańsk (modernizacja linii
kolejowej Pruszcz Gdański – Gdańsk Port Północny
oraz budowa mostu na rzece Martwa Wisła)

m. Gdańsk, m. Pruszcz
Gdański, gm. Pruszcz Gdański

5

CE65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry –
Inowrocław – Bydgoszcz – Tczew;

m. Tczew, gm. Tczew, gm.
Subkowy, m. Pelplin, gm.
Pelplin, gm. Morzeszczyn,
gm. Smętowo Graniczne

Oddano do użytkowania
na odcinku PKP PLK SA
Oddział w Gdańsku
28 grudnia 2012 r.

6

Gdynia Główna – Słupsk – Koszalin – Stargard
Szczeciński (z dobudową drugiej pary torów na odcinku
Rumia – Wejherowo oraz drugiego toru na odcinku
Wejherowo –Runowo Pomorskie)

m. Gdynia, m. Rumia, m. Reda,
m. Wejherowo, gm.
Wejherowo, gm. Luzino, gm.
Łęczyce, gm. Nowa Wieś
Lęborska, m. Lębork,
gm. Potęgowo, gm. Damnica,
gm. Słupsk, m. Słupsk, gm.
Kobylnica

Zlikwidowano stację
w Sycewice oraz
utworzono przystanek
osobowy (km 144,370,
peron
jednokrawędziowy)

7

Rewitalizacja i modernizacja tzw. „helskiego korytarza
kolejowego” linii kolejowej nr 213 Reda – Hel

m. Reda, gm. Puck, m. Puck,
m. Władysławowo, m.
Jastarnia, m. Hel

Planowane zakończenie
2014 r.

8

Rewitalizacja i modernizacja tzw. „kościerskiego
korytarza kolejowego” odcinka Kościerzyna – Gdynia
linii kolejowej nr 201

m. Gdynia, m. i gm. Żukowo,
gm. Somonino, m. i gm.
Kartuzy, gm. Stężyca, gm.
Kościerzyna, m. Kościerzyna

Planowane zakończenie
2015 r.
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2.7. Realizacja ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

Podstawowym celem ustawy było przyspieszenie prac związanych z realizacją inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. określono wykaz przedsięwzięć
przyjętych przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) oraz objętych zobowiązaniami i gwarancjami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej lub
jednostek samorządu terytorialnego, a także innych niezbędnych do przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012.
Tabl. I.10. Inwestycje zawarte w Programie przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012.
L.p.

Zadanie inwestycyjne

Tytuł inwestycji

lokalizacja

1

Budowa stadionu „Arena Bałtycka”

m. Gdańsk

2011 r.

2

Połączenie Portu Lotniczego – z Portem Morskim
Gdańsk – Trasa Słowackiego

m. Gdańsk

2012 r. (odc. Port
Lotniczy – Hallera)

3

Realizacja Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej –
etap III (GPKM III)

m. Gdańsk

Planowane zakończenie
w 2015 r.

4

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR

m. Gdańsk, m. Sopot, m.
Gdynia

Planowane zakończenie
w 2014 r.

5

Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście

województwo pomorskie

Planowane zakończenie
w 2015 r.

6

Budowa Trasy W-Z (odcinek Kartuska – Otomińska)

m. Gdańsk

2011 r.

7

Rozbudowa Portu Lotniczego Gdańsk

m. Gdańsk

2012 r.

8

Połączenie dróg krajowych - Trasy Sucharskiego

m. Gdańsk

9

Przebudowa węzła integracyjnego Gdańsk Śródmieście

10

Przebudowa ulicy Żaglowej na odcinku od
projektowanej ulicy Stadionowej do skrzyżowania z ulicą
Marynarki Polskiej

11

Odwodnienie terenu pod stadion „Arena Bałtycka” w
dzielnicy Gdańsk Letnica

ukończone

w trakcie realizacji

Nie zrealizowano odcinka
tzw. ul. Nowa
Kościuszki, z uwagi na
brak środków

Planowane zakończenie
w 2014 r.
2011 r.
m. Gdańsk

2010 r.
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12

Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej
obsługującej stadion „Arena Bałtycka” oraz obszary
okołostadionowe w dzielnicy Letnica

m. Gdańsk

13

Budowa Europejskiego
Gdańsku

m. Gdańsk

14

Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do
Stadionu w Gdańsku wraz z budową nowego peronu
przy torze nr 500 linii kolejowej nr 249

m. Gdańsk

15

Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Nowy
Port wraz z infrastrukturą towarzyszącą

m. Gdańsk

16

Przebudowa kompleksu dworcowego Gdynia Główna

m. Gdynia

2012 r.

17

Rozbudowa Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo na
części lotniska wojskowego Gdynia Oksywie w zakresie
umożliwiającym obsługę samolotów lotnictwa cywilnego

m. Gdynia, gm. Kosakowo

2013 r.

18

Budowa zintegrowanego systemu ratownictwa dla miasta
Gdańska

m. Gdańsk

2013 r.

19

Budowa Kolei Metropolitalnej w Trójmieście – etap I

20

Rozbudowa systemu zasilania elektroenergetycznego
aglomeracji Trójmiasta

województwo pomorskie

2011 r.

21

Budowa gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia
w relacji Kolnik – Gdańsk wraz z obiektami
towarzyszącymi

województwo pomorskie

2012 r.

22

Budowa centrów powiadamiania ratunkowego

m. Gdańsk

2013 r.

23

Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania
ruchem lotniczym

cały kraj

2012 r.

24

Budowa wojewódzkich
ratunkowego

cały kraj

2013 r.

25

Wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej dla
służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa

Centrum

centrów

Solidarności

w

powiadamiania

2011 r.
Planowane zakończenie
w 2014 r.
2012 r.
2011 r.

m. Gdańsk, m. Gdynia, gm.
Żukowo

Planowane zakończenie
w 2015 r.

Brak środków w ramach
PO „IG” na lata 20072013 na realizację
przedsięwzięcia

cały kraj
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3. Zadania zawarte w programach samorządu województwa
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego umieszczono zadania samorządu województwa służące realizacji ponadlokalnych
celów publicznych zawarte w programach rozwoju województwa uchwalonych przez Sejmik Województwa Pomorskiego. Należą do nich:
1) Wieloletni Program Inwestycyjny Województwa Pomorskiego 2007–2013108;
2) Program małej retencji województwa pomorskiego do roku 2015109;
3) Program udrażniania rzek województwa pomorskiego110;
4) Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego111;
5) Programu rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego – Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-70112.

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 683/XXIX/08 z dnia 29 listopada 2008 r.
Przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 787/137/08 z dnia 5 sierpnia 2008 r.
110 Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 355/24/04 z dnia 14 czerwca 2004 r., uchylony uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 751/XXXV/13 z dnia 25
listopada 2013 r.
111 Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 191/XII/07 z dnia 24 września 2007 r., zmieniony uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 415/XX/12 z dnia 25
czerwca 2012 r.
112 Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 1101/LII/06 z dnia 26 października 2006 r. , uchylony uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 745/XXXV/13 z dnia
25 listopada 2013 r.
108
109
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3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny Województwa Pomorskiego na lata 2008–2013
Wieloletni Program Inwestycyjny był dokumentem określającym wielkość możliwych nakładów inwestycyjnych na zadania inwestycyjne przyczyniające się
do osiągnięcia celów określonych w Strategii rozwoju województwa pomorskiego 2020.
Tabl. I.11. Inwestycje zawarte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2008–2013
L.p.

Tytuł inwestycji

1

Budowa infrastruktury szerokopasmowej regionalnej
sieci informacyjnej "Pomorska Siec Szerokopasmowa"

2

Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty
Baduszkowej w Gdyni

3

Zadanie inwestycyjne

lokalizacja

ukończone

Projekt wykreślony z listy
projektów własnych SWP.
Obecnie realizowany w
trybie konkursowym ze
środków RPO WP 20072013. Planowane
zakończenie 2015 r., ale
dalsze etapy w ramach
perspektywy finansowej
2014-2020

całe województwo

m. Gdynia

2013 r.

Przebudowa DW nr 224 stanowiącej dojazd z m. Tczew
do węzła autostrady A-1 „Stanisławie” (obecny Tczew)

m. Tczew, gm. Tczew, gm.
Skarszewy

2010 r.

4

Przebudowa DW nr 222 i nr 229. Etap I Przebudowa
DW nr 229 stanowiącej dojazd do autostrady A1

m. Starogard Gdański, gm.
Starogard Gdański,
m. i gm. Pelplin

2010 r.

5

Przebudowa DW nr 222 i nr 229. Etap I Budowa
obwodnicy Pelplina z przebudową DW nr 229
stanowiącej dojazd do węzła Pelplin

m. i gm. Pelplin

2010 r.

6

Przebudowa DW nr 211 Kartuzy – Żukowo i drogi
powiatowej nr 1903G Kobysewo – Żukowo
stanowiących dostęp do Trójmiasta – etap I

m. i gm. Kartuzy,
m. i gm. Żukowo

2011 r.

7

Przebudowa DW nr 211 stanowiącej dostęp do
Trójmiasta – etap II Malczkowo – gr. powiatu
słupskiego.

gm. Potęgowo

2010 r.

8

Przebudowa DW nr 231 stanowiącej dojazd do
autostrady A-1 – węzeł „Kopytkowo”

m. i gm. Skórcz,
m. i gm. Gniew,

2012 r.
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gm. Smętowo Graniczne
m. Pruszcz Gdański, gm.
Pruszcz Gdański, gm. Trąbki
Wielkie, gm. Przywidz,
gm. Nowa Karczma

2012 r.

9

Przebudowa DW nr 226 stanowiącej dojazd do
autostrady A1 węzeł „Rusocin”

10

Rozbudowa DW nr 218 stanowiącej dojazd do
Trójmiasta Etap I – Nowy Dwór Wejherowski - w m.
Wejherowo.

m. Wejherowo, gm.
Wejherowo, gm. Szemud

2011 r.

11

Przebudowa DW nr 214 od Nowej Wsi Lęborskiej do
m. Białogarda

gm. Nowa Wieś Lęborska,
gm, Wicko

2012 r.

12

Wzmocnienie potencjału turystycznego „Krainy w
kratę”. EtapII – Rozbudowa filii Muzeum Pomorza
Środkowego w Swołowie

gm. Słupsk

2013 r.

13

Ocalić dziedzictwo wieków. Restauracja i adaptacja
obiektów dziedzictwa kulturowego Słowińców na nowe
funkcje usługowe w Czystej w celu wzbogacenia
atrakcyjności turystycznej regiony. Etap I

gm. Smołdzino

14

Kompleksowy Program Rozwoju Bałtyckiej Galerii
Sztuki Współczesnej – Utworzenie Centrum Aktywności
Twórczej w Ustce

m. Ustka, m. Słupsk

2013 r.

15

Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku
na Centrum św. Jana – Etap I

m. Gdańsk

2012 r.

16

Budowa pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego przy
Grodzisku w Sopocie

m. Sopot

2012 r.

17

Zintegrowany System Informacji Turystycznej
Województwa Pomorskiego

województwo

2012 r.

18

Modernizacja i wyposażenie oddziałów udarowych i
rehabilitacji neurologicznej oraz realizacja działań
profilaktyczno-szkoleniowych dla trzech szpitali
w województwie pomorskim: w Gdańsku, Gdyni i
Słupsku.

m. Gdańsk, m. Gdynia,
m. Słupsk

2010 r.

19

Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w
zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych,
układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy.

m. Słupsk

2010 r.

20

Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz

m. Gdańsk

2013 r.

Odstąpiono od realizacji
– brak środków
finansowych
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niezbędnego wyposażenia dla Wojewódzkiego Centrum
Onkologii w Gdańsku
21

Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum
Onkologii przy Szpitalu Morskim w Gdyni wraz z
zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia

m. Gdynia

2014 r.

22

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w
Słupsku: Zapewnienie właściwej profilaktyki, diagnostyki
i leczenia onkologicznego dla pacjentów regionu
środkowo-pomorskiego

m. Słupsk

2010 r.

23

Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego oraz opracowania systemu organizacji,
zarządzania i udostępniania przez Internet

województwo

2011 r.

24

Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

m. Gdańsk

25

Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku
(Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku –
wyposażenie)

m. Słupsk

2011 r.

26

Poprawa efektywności systemu ratownictwa na Pomorzu
poprzez dostosowanie SOR i lądowiska w Szpitalu Św.
Wojciecha w Gdańsku do wymagań prawa

m. Gdańsk

2013 r.

27

Przebudowa ulicy Gdańskiej w Bytowie w ciągu DW nr
228

m. Bytów

2009 r.

28

Przebudowa skrzyżowania DW nr 521 i 522 w
Prabutach

m. i gm. Prabuty

2010 r.

29

Przebudowa DW nr 216

powiat pucki

2009 r.

30

Utworzenie ośrodka ratunkowego oraz szpitala na
poziomie regionalnym – Centrum Traumatologiczne w
Gdańsku

m. Gdańsk

2011 r.

31

Utworzenie ośrodka ratunkowego oraz szpitala na
poziomie regionalnym – Szpital Wojewódzki w budowie
w Słupsku – budowa

m. Słupsk

2011 r.

32

Utworzenie ośrodka ratunkowego oraz szpitala na
poziomie regionalnym – Szpital Wojewódzki w budowie

m. Słupsk

2011 r.

– na odcinku Jastarnia od km

38+040 do km 41+550

Planowane zakończenie
w 2014 r.
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w Słupsku – wyposażenie
33

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T.
Bilikiewicza w Gdańsku – Program restrukturyzacji –
adaptacja pawilonu 17, termomodernizacja obiektu,
zagospodarowanie terenu

34

Budowa sektora wejściowego muzeum we Wdzydzach
na bazie odbudowy XVIII w. karczmy z Rumi

35

m. Gdańsk

2012 r.

gm. Kościerzyna

2010 r.

Adaptacja i wyposażenie Gdańskiego Centrum
Muzyczno-Kongresowego Etap III

m. Gdańsk

2009 r.

36

Adaptacja Kina Bałtyk na Teatr Kameralny w Gdańsku

m. Gdańsk

2010 r.

37

Modernizacja nieruchomości w Gdańsku przy ul. Gen.
Hallera 14, na której mieszczą się Centrum Edukacji
Nauczycieli i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

m. Gdańsk

2010 r.

38

Modernizacja i wyposażenie Domu im. J. Korczaka
Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w
Gdańsku, ul. Abrahama 56 w celu dostosowania do
standardów

m. Gdańsk

2013 r.

39

Remont Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J. Conrada w Gdańsku

m. Gdańsk

2009 r.

Tabl. I.12. Inwestycje rezerwowe zawarte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2008–2013
Zadanie inwestycyjne

L.p.

Tytuł inwestycji

lokalizacja

1

Budowa basenu rehabilitacyjnego na terenie
Wojewódzkiego
Zespołu
Rehabilitacyjnego
w
kompleksie Zakładu Balneologii w Sopocie

m. Sopot

2

Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-70113

Żuławy Wiślane

3

Termomodernizacja siedmiu szpitali województwa
pomorskiego
(Specjalistyczny
Zespół
Opieki

m. Gdańsk, m. Gdynia, m.
Wejherowo

ukończone

w trakcie realizacji

nie zrealizowane
Inwestycja zrealizowana
w części - dokumentacja
(nadzór DMW UMWP)

Planowane zakończenie
w 2014 r.
2012 r.

Inwestycja pn. Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E 70 została w 2010 roku przeniesiona z listy rezerwowej do WPI Województwa Pomorskiego, zmieniając nazwę
na Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I. Od 2011 zadanie jest wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego.
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Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku,
Szpital Miejski w Gdyni, Szpital Morski im. PCK w
Gdyni, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w
Gdańsku, Szpital Specjalistyczny w Wejherowie,
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy
w Gdańsku, Szpital św. Wojciecha w GdańskuZaspie)
m. Gdańsk, m. Gdynia, gm.
Kosakowo

Planowane zakończenie
w 2015 r.

Muzeum Tradycji Szlacheckiej – Pomorski Ośrodek
Kontaktów z Polonią – Rewaloryzacja i adaptacja Pałacu
w Waplewie wielkim na cele muzealne

gm. Stary Targ

Planowane zakończenie
w 2015 r.

Rewaloryzacja
XIV
wiecznego
zespołu
franciszkańskiego przy ul. Toruńskiej w Gdańsku

m. Gdańsk

4

Kolej Metropolitalna w Trójmieście Etap I

5
6

Odstąpiono od realizacji –
brak środków finansowych
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Nadrzędnym celem Programu małej retencji województwa pomorskiego była poprawa bądź utrzymanie właściwych stosunków wodnych, z zachowaniem zasad
zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i przyrodniczymi, przede wszystkim na obszarach wodno-błotnych, terenach rolniczych i leśnych.
Ponadto, mała retencja na obszarze województwa pomorskiego realizowana była w celu:
 poprawy mikroklimatu, warunków glebowych i zwiększenie bioróżnorodności na obszarach wykorzystywanych rolniczo;
 poprawy stosunków wodnych na obszarach przyrodniczo cennych;
 poprawy walorów krajobrazowych i turystycznych regionu (oczka i zbiorniki wodne, zwiększenie powierzchni jezior i stawów);
 poprawy zabezpieczenia przed lokalnymi podtopieniami i powodziami;
 zwiększenia zabezpieczenia pożarowego terenów wiejskich i leśnych.
Program małej retencji dla województwa pomorskiego opierał się w znacznym stopniu na wykorzystaniu istniejących urządzeń wodnych (rowów, leśnych
i wiejskich zbiorników przeciw pożarowych i retencyjnych, stawów rybnych itp.) oraz warunków naturalnych – wykorzystanie licznych zbiorników
naturalnych. Zrealizowane inwestycje - obiekty małej retencji (w większości nieduże zastawki na odpływach jezior), utrzymują zwierciadła wody
przyczyniając się do zahamowania ich procesu degradacji a równocześnie poprawiają retencyjność w zlewniach. Niestety ze względów finansowych znacznej
części inwestycji nie zrealizowano. Brak realizacji szeregu przedsięwzięć wnika z ograniczonych środków finansowych w stosunku do znacznych potrzeb.
Tabl. I.13. Inwestycje zawarte w Programie Małej Retencji Województwa Pomorskiego do roku 2015.
L.p.

1

Zlewnia rzeki

Brda

lokalizacja

Zadanie inwestycyjne
ukończone

 I/1/1-6 Kanał Rosocha km 1+890 do 2+794
zastawki betonowe - 6szt.
 I/2/7 odbudowa stopnia Młyńskiego na rzece
Pawłówek w km 0+100km

Przechlewo i Lipnica
 II/5/6 jez. Wieckie, Struga, próg stabilizujący

2

Wda

nie zrealizowane

Osiek, Lubichowo,
Kościerzyna, Lipusz, Czersk i
Studzienice
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II/1/1 Staw Młyński;
II/2/2 jez. Firek;
II/3/3 jez. Wielkie Długie;
II/3/4 jez. Żołnowo;
II/4/5 jez. Wieckie;
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 II/6/7 stawy rybne, Sominy dz.42;
 II/6/8 zastawka betonowa , rów R-2 Sominy
dz.42

3

Wierzyca








III/1/1 jez. Wierzysko;
III/2/2 jez. Hutowe;
III/3/3 jez. Grabowskie;
III/4/4 jez. Wielkie
III/5/6-8 rz. Rutkownica - 3 szt.;
III/6/9 jez. Połęczyńskie.

Trąbki Wielkie, Skarszewy
i Tczew






IV/1/1 jez. Małe (zl. Kłodawy);
IV/1/2-3 rz. Styna, wieś Sobowidz - 2 szt.;
IV/3/4 jez. Godziszewskie;
IV/4/5 jez. Damaszka;

Stężyca, Żukowo i Przywidz






V/1/1 jez. Dąbrowskie;
V/3/4 jez. Modre;
V/3/5 jez. Głębokie;
V/3/6 jez. Ząbrskie;

Sierakowice, Parchowo,
Damnica i Czarna Dąbrówka

 VII/1/1 jez. Czarne, wieś Kamieniecki Młyn;
 VII/2/2 stawy rybne dz. 82/1057, 83/3031
Żukówka;
 VII/3/3 rz. Łupawa km 37+700, jaz;
 VII/4/4 rz. Bukowina km 0+520, jaz;
 VII/4/5 rz. Łupawa km 70+300, jaz i zbiornik;

Sulęczyno, Bytów,
Borzytuchom, Studzienice i
Czarna Dąbrówka

 VIII/1/1 jez. Gowidlińskie;
 VIII/2/2 zastawka betonowa, Chotkowo, rów km
1+760;
 VIII/3/3 zbiornik retencyjny, Bytów;
 VIII/3/4 zastawka betonowa ,Płotowo (jezioro);
 VIII/3/5 zastawka betonowa Świątkowo Rów RB km 0+166;
 VIII/4/6 stawy rybne, rz. Bytowa km 19+700;

Kościerzyna, Liniewo, Nowa
Karczma, Stara Kiszewa,
Trąbki Wielkie i Somonino

 IV/4/6 jez. Młynki - jaz
4

5

6

7

Motława

Radunia

Łupawa

Słupia
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 VIII/5/7 zbiornik retencyjny, Osowskie;

8

9

Łeba

Reda

 IX/1/1 Kanał Bebrowski II;
 IX/1/2 Kanał Chełst, wieś Słajszewo;

 IX/2/3 jez. Brody, zastawka bet Struga
Krępkowska;
 IX/3/4 Struga Wielistowska, w. Godętowo;
 IX/3/5 Księży Potok, w. Chmieleniec;
 IX/4/6 przepust z piętrzeniem, zbiornik leśny,
Mikorowo oddz.92;
 IX/4/7 zastawka betonowa, zbiornik leśny,
Mikorowo oddz.109;
 IX/5/8 zastawka betonowa Jez. Lubowidz Duże i
Małe;
 IX/5/9 zbiornik retencyjny, zastawka betonowa
Witkowo;
 X/6/10 zbiornik retencyjny, zastawka betonowa
Struga Charbrowska;

 X/1/1 kan. Łyski km 2+400, wieś Moście Błota;
 X/2/2 jez. Otalżyno, zastawka;
 X/2/3 jez. Wycztok (Wysoka);







Choczewo, Łęczyce,
Cewice, Czarna Dąbrówka,
Nowa Wieś Lęborska i
Wicko

Puck, Szemud, Wejherowo i
m. Wejherowo





10

Piaśnica

11

Czarna Wda

12

Płutnica

13

Gwda

Gniewino i Wejherowo

 XI/2/2 jez. Salino, wieś Salino

Puck

 XII/1/1 Kanał ,,B'' Bielawskie Błota

gm. Puck

 XIII/1/1 Kanał "B" - Puckie Błota, Połczyno;
 XIII/1/2 Kanał "B" - Puckie Błota, Połczyno;
 XIII/1/3 Kanał Młyński, Połczyno;

X/3/4 jez. Wyspowo;
X/4/5 rz.Cedron, m.Wejherowo, staw prz;
X/4/6 rz. Cedron, m.Wejherowo, kaskady;
X/4/7 rz. Cedron, m.Wejherowo, kaskady;
X/4/8 rz. Cedron, m.Wejherowo, zbiornik
retencyjny;
X/4/9 rz. Cedron, m. Wejherowo, stawy śródleśne;
X/4/10 Potok Pętkowicki;
X/4/11 Park Miejski, m. Wejherowo;
X/4/12 Strumień Srebrna

 XI/1/1 Warszkowo Młyn, zbiornik retencyjny

 XV/1/1 rz.Chrząstawa, próg;
 XV/2/2 staw młyński, Czarne;

Człuchów, Czarne
i Rzeczenica
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 XV/3/3 rz.Chechło km 4+735, jaz nr ewid. 3J,4J;
 XV/3/4 rz.Chechło km 3+092, jaz;
14

Wieprza

15

Niechwaszcz

16

Mlusino

17

Czerska Struga

18

Nogat

19

bezpośrednio uchodzące
do morza

 XVI/1/1 rz. Wieprza km 102+970, stawy rybne;

Miastko

Czersk i Brusy

 XVII/2/2 rz. Niechwaszcz km 34+735 budowa
piętrzenia;
 XVII/2/3 rz. Niechwaszcz km 37+000 budowa
piętrzenia;
 XVII/2/4 rz. Niechwaszcz km 37+860 budowa
piętrzenia;
 XVII/2/5 rz. Niechwaszcz km 38+485 budowa
piętrzenia;
 XVII/2/6 rz. Niechwaszcz km 39+100 budowa
piętrzenia;
 XVII/2/7 rz. Niechwaszcz km 40+560 budowa
piętrzenia;
 XVII/2/8 rz. Niechwaszcz km 44+020 budowa
piętrzenia

 XVII/1/1 rz. Niechwaszcz km 11+857;
 XVII/2/9 rz. Parzenica km 1+850, zastawka;

gm. Brusy

 XVIII/1/1 rz. Mlusino km 3+630, Leśno Górne;
 XVIII/1/2 rz. Mlusino km 3+220, Leśno Dolne;

Czersk

 XIX/1/1 rz. Klaskawska, Trzebomierz, zastawka;
 XIX/1/2 rz. Czerska Struga km 23+340 zastawka;
 XIX/1/3 rz. Czerska Struga km 23+780 zastawka

Kwidzyn i Sztum

 XX/1/1 Zbiornik Szadowo, Szadowski Młyn;
 XX/2/2 jez. Dąbrówka

Szemud

 XIV/1/1 jez. Marchowskie (Zagórska Struga)
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3.3. Program udrażniania rzek województwa pomorskiego

Program udrażniania rzek województwa pomorskiego stanowił podstawę informacyjną dla realizacji wytycznych i zobowiązań wynikających z szeregu aktów
prawa międzynarodowego i krajowego (m. in.: Ramowa Dyrektywa Wodna UE, Konwencja Helsińska, ustawy: Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska,
Prawo ochrony przyrody i rozporządzenia). Celem Programu było umożliwienie wnioskowania o środki dla uzyskania znaczącej poprawy stanu
powierzchniowych wód płynących i charakterystycznych dla nich biocenoz. Środki te miały być przeznaczane na odtwarzanie ciągłości rzek i ich udrażnianie
za pomocą urządzeń technicznych, ułatwianie migracji organizmów wodnych, w tym szczególnie cennych gatunków ryb dwuśrodowiskowych oraz ich
naturalnej reprodukcji, utrzymywanie różnorodności biologicznej. Program był przygotowany z myślą o wdrażaniu w województwie SPO „Rybołówstwo
i przetwórstwo ryb 2004-2006”, i stwarzał możliwość wykonywania inwestycji nie tylko bezpośrednio na rzecz rozwoju gospodarczego sektora
rybnego, ale również dla poprawy stanu środowiska naturalnego. Warunkiem uzyskania środków z Programu (100% refundacji poniesionych przez
inwestora kosztów kwalifikowalnych) było wskazanie planowanej inwestycji w „wojewódzkich programach ochrony i rozwoju zasobów”. W ramach
działania 3.1 SPO „Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006” w województwie pomorskim nie realizowano projektów, ponieważ nie składano
wniosków w tym zakresie. W ramach środka 3.2 PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013
w województwie pomorskim dofinansowaniem objęto 3 projekty. Dzięki nim powstały pierwsze urządzenia, które wspomagają migrację ryb
wędrownych - łososia, troci wędrownej, siei, węgorza i certy. W ten sposób liczebność stada poszukiwanych na rynku ryb ma szanse znacznie się
zwiększyć, co może przełożyć się również na sukces gospodarczy rybactwa bałtyckiego.
Tabl. I.14. Inwestycje zawarte w Programie udrażniania rzek województwa pomorskiego.
L.p.

1

Zlewnia rzeki

Skotawa

Zadanie inwestycyjne

lokalizacja

ukończone

Dębnica Kaszubska (gm. Dębnica Kaszubska), Skarszów
Dolny (gm. Dębnica Kaszubska), Starnica (gm. Dębnica
Kaszubska), Jamżyno (gm. Dębnica Kaszubska), Jawory
(gm. Dębnica Kaszubska), Nożyno (gm. Dębnica
Kaszubska)

w trakcie realizacji

nie zrealizowane114

1) Budowa przepławki
dla ryb oraz rozbiórka
starego jazu wraz z
wykonaniem bystrza
kamiennego na rzece
Skotawie w m.
Dębnica Kaszubska.
2) Budowa przepławki
na rzece Skotawa w

Wskazane w programie przedsięwzięcia miały w założeniu otworzyć drogę do składania wniosków o dofinansowanie ich realizacji. Ponieważ wnioski nie zostały złożone –
przedsięwzięć nie zrealizowano.
114
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gospodarstwie
rybackim w
Starniczkach

2

Łeba

Lębork, Chocielewko (gm. Nowa Wieś Lęborska), Łęczyce
(gm. Łęczyce), Bożepole Małe (gm. Łęczyce), Bożepole
Wielkie (gm. Łęczyce), Paraszyno (gm. Łęczyce),
Pożyczkowo (gm. Chmielno), Młyn Dolny (gm. Chmielno),
Cieszonko (gm. Kartuzy), Strysza Buda (gm. Kartuzy)
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Budowa przepławki dla
ryb migrujących na
rzece Łebie w Lęborku
w km 58+900 biegu tej
rzeki
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3.4. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010

Dokument stanowił aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego przyjętego przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą
Nr 153/XIII/03 z dnia 29 września 2003 r. Zawierał działania mające na celu utworzenie nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarki odpadami
zgodnie z polityką Ekologiczną Państwa i Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010.
Tabl. I.15. Inwestycje zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010
L.p.

Tytuł inwestycji

1

Budowa ZZO „Stary Las” w powiecie starogardzkim

2

Zadanie inwestycyjne

lokalizacja

ukończone

gm. Starogard Gdański

2012 r.

Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w
Gdańsku – Szadółkach

m. Gdańsk

2012 r.

3

Regionalny System Gospodarki Odpadami w Tczewie –
Projekt 1:
- budowa ZZO Rokitki w Tczewie,
- budowa zakładu przetwarzania odpadów
budowlanych, przetwarzających odpady budowlane w
miejscowości Ropuchy,
- budowa Stacji Przeładunkowej i Sortowni Odpadów
w gm. Stegna

m. Tczew,
gm. Pelplin
gm. Stegna

2013 r.

4

Rekultywacja składowiska odpadów:
1.Minięta (gm. Dzierzgoń),
2. ul. Ceglana w Malborku,
3. ul. Tczewska w Malborku,
4. Mątowy Małe (gm. Miłoradz),
5. Lisewo Malborskie (gm. Lichnowy),
6. Świerki (gm. Nowy Staw),
7. Miłocin (gm. Cedry Wielkie),
8. Tczew Rokitki (gm. Tczew),
9. Nicponia (gm. Gniew),
10. Gołębiewo Wielkie (gm. Trąbki Wielkie),
11. Szaleniec (Gm. Stare Pole)

5

Kompleksowy system zagospodarowania odpadów

w trakcie realizacji

nie zrealizowane

.

m. Tczew, gm. Dzierzgoń, m.
Malbork, gm. Miłoradz, gm.
Lichnowy, gm. Nowy Staw,
gm. Cedry Wielkie, gm. Gniew,
gm. Trąbki Wielkie, gm. Stare
Pole, gm. Pelplin

1 - 7, 10 – 11 w 2013 r.

gm. Bytów

2011 r.
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zakończenie - 2015 r.
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L.p.

Tytuł inwestycji

Zadanie inwestycyjne

lokalizacja

ukończone

w trakcie realizacji

nie zrealizowane

komunalnych dla 20 gmin ziemi Kaszubskiej
(rozbudowa ZZOK w Sierznie, stacje przeładunkowe,
wdrożenie jednolitego systemu zbierania odpadów,
likwidacja zbiornika smoły pogazowej (Sierzno)
Planowane zakończenie
w 2014 r.

6

ZZO w Czarnówku – II etap budowy

gm. Nowa Wieś Lęborska

7

ZZO „Eko Dolina” Sp. z o.o. Łężyce rozbudowa ZZO
– II etap inwestycji:

gm. Wejherowo

2010 r.

8

Budowa ZZO w Nowym Dworze k/Angowic (gm.
Chojnice)

gm. Chojnice

2013 r.

9

Budowa instalacji do termicznego przekształcania
odpadów
dla
województwa
pomorskiego
(przepustowość 150 – 200 tys. Mg/rok)

m. Gdańsk

Zakład Utylizacyjny w
Gdańsku, beneficjent
projektu pn. „System
gospodarki odpadami dla
Metropolii Trójmiejskiej”,
zrezygnował z ubiegania
się o dofinansowanie
unijne na całość inwestycji,
zmieniając charakter
projektu na
przygotowawczy.

10

Uporządkowanie gospodarki odpadowej z rozbudową
kompostowni z węzłem segregacji odpadów w Centrum
Przeładunkowo – Segregacyjnym

m. Kościerzyna

Wycofano się z realizacji
inwestycji

11

Budowa stacji przeładunkowej w Nowej Wsi Sztumskiej

gm. Sztum

Wycofano się z realizacji
inwestycji

12

Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych wraz z budową kompostowni w gminach
Gniewino i Krokowa

gm. Krokowa
gm. Gniewino

Wycofano się z realizacji
inwestycji

gm. Puck

Składowisko zostało
zamknięte w 2013 r. i jest
przygotowywany projekt
jego rekultywacji
Planowane zakończenie 2017 r.

13

Zamknięcie i rekultywacja składowiska o powierzchni
8,39 ha w Łebczu, budowa stacji przeładunkowej
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Zadanie inwestycyjne

L.p.

Tytuł inwestycji

lokalizacja

14

Zamknięcie i rekultywacja składowiska o powierzchni
5,26 ha w Lucinie

gm. Wicko (dla m. Łeba)

15

Rekultywacja składowisk zamkniętych w latach 2001–
2006 Powiat Bytowski: gm. Borzytuchom –
7 składowisk (4,0 ha), gm. Kołczygłowy – 3 składowiska
(3,0 ha), gm. Parchowo – 5 składowisk (3,9 ha), gm.
Lipnica – 4 składowiska (4,2 ha), gm. Trzebielino – 3
składowiska (2,0 ha), gm. Tuchomie – 6 składowisk (3,6
ha);

gm. Borzytuchom; gm.
Kołczygłowy; gm. Parchowo;
gm. Lipnica; gm. Trzebielino;
gm. Tuchomie

16

Rekultywacja składowisk zamkniętych w latach 2001–
2006 Powiat Chojnicki: gm. Czersk – 3 składowiska (2,8
ha)

gm. Czersk

17

Rekultywacja składowisk zamkniętych w latach 2001–
2006 Powiat Człuchowski: gm. Koczała – 6 składowisk
(4,5 ha), gm. Człuchów – 1 składowisko (5,8 ha)

gm. Koczała
gm. Człuchów

Planowane zakończenie
w 2015 r.

18

Rekultywacja składowisk zamkniętych w latach 2001–
2006 Powiat Gdański: gm. Przywidz – 1 składowisko
(1,3 ha)

gm. Przywidz

Brak danych

19

Rekultywacja składowisk zamkniętych w latach 2001–
2006 Powiat Kartuski: m. i gm. Kartuzy – 1 składowisko
(4,4 ha), gm. Sierakowice – 1 składowisko (0,3 ha);

m. i gm. Kartuzy
gm. Sierakowice

20

Rekultywacja składowisk zamkniętych w latach 2001–
2006 Powiat Kwidzyński, gm. Gardeja składowisko w
Bądkach (5,9 ha);

gm. Gardeja

21

Rekultywacja składowisk zamkniętych w latach 2001–
2006 Powiat Lęborski: gm. Cewice – 1 składowisko (5,6
ha);

gm. Cewice

2009 r.

22

Rekultywacja składowisk zamkniętych w latach 2001–
2006 Powiat Pucki: gm. Kosakowo – 1 składowisko (3,0
ha), gm. Krokowa – 2 składowiska (1,5 ha);

gm. Kosakowo
gm. Krokowa

2011 r.

23

Rekultywacja składowisk zamkniętych w latach 2001–
2006 Powiat Słupski: gm. Dębnica Kaszubska – 1
składowisko (0,5 ha), gm. Główczyce – 1 składowisko

gm. Dębnica Kaszubska
gm. Główczyce

2008 r.

ukończone

w trakcie realizacji

2013 r.

Planowane zakończenie
w 2015 r.

2013 r.

2010 r.
Planowane zakończenie
w 2014 r.
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24

Rekultywacja składowisk zamkniętych w latach 2001–
2006 Powiat Sztumski: gm. Mikołajki Pomorskie – 1
składowisko (1,0 ha);

gm. Mikołajki Pomorskie

2010 r.

25

Rekultywacja składowisk zamkniętych w latach 2001–
2006 Powiat Wejherowski: gm. Luzino – 1 składowisko
(0,7 ha), gm. Choczewo – 1 składowisko (0,5 ha);

gm. Luzino, gm. Choczewo

2013 r.

26

Rekultywacja składowisk zamkniętych w latach 2007–
2009 Powiat Bytowski: gm. Czarna Dąbrówka – 3
składowiska (5,17ha), gm. Studzienice – 1 składowisko
(2,2ha), m. i gm. Miastko – 1 składowisko (9,45 ha);

gm. Czarna Dąbrówka
gm. Studzienice
m. i gm. Miastko

2013 r.

27

Rekultywacja składowisk zamkniętych w latach 2007–
2009 Powiat Chojnicki: gm. Chojnice – 4 składowiska
(1,13 ha), gm. Konarzyny – 1 składowisko (1,44 ha), gm.
Brusy – 1 składowisko (2,6 ha)

gm. Chojnice
gm. Konarzyny
gm. Brusy

Planowane zakończenie
w 2015 r.

28

Rekultywacja składowisk zamkniętych w latach 2007–
2009 Powiat Człuchowski: gm. Czarne – 1 składowisko
(10,6 ha), gm. Człuchów – 1 składowisko (8,36 ha), gm.
Debrzno – 1 składowisko (1,0 ha), gm. Przechlewo – 1
składowisko (1,3 ha);

gm. Czarne, gm. Kiełpin, gm.
Debrzno, gm. Przechlewo

Planowane zakończenie
w 2015 r.

29

Rekultywacja składowisk zamkniętych w latach 2007–
2009 Powiat Kartuski: gm. Somonino – 1 składowisko
(0,8 ha), gm. Sulęczyno – 1 składowisko (0,3 ha);

gm. Somonino
gm. Sulęczyno

2010 r.

30

Rekultywacja składowisk zamkniętych w latach 2007–
2009 Powiat Kościerski: gm. Dziemiany – 1 składowisko
(1,0 ha), gm. Karsin – 1 składowisko (0,7 ha), gm.
Liniewo – 1 składowisko (1,0 ha)

gm. Dziemiany; gm. Karsin;
gm. Liniewo

gm. Karsin - 2013 r.

Planowane zakończenie
gm. Dziemiany – 2015 r.
gm. Liniewo - 2015 r.

31

Rekultywacja składowisk zamkniętych w latach 2007–
2009 Powiat Kwidzyński: gm. Prabuty –
1 składowisko (1,49 ha), gm. Ryjewo – 1 składowisko
(0,6 ha), gm. Sadlinki – 1 składowisko (0,16 ha);

gm. Prabuty
gm. Ryjewo
gm. Sadlinki

gm. Ryjewo – 2012 r.
gm. Sadlinki – 2010 r.

Planowane zakończenie
gm. Prabuty - 2016 r.

32

Rekultywacja składowisk zamkniętych w latach 2007–
2009 Powiat Słupski: gm. Kępice – 1 składowisko (1,7

gm. Kępice

ukończone

w trakcie realizacji

nie zrealizowane

(2,5 ha);

Składowisko zostało
zamknięte w 2014 r. i jest
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jego rekultywacji

33

Rekultywacja składowisk zamkniętych w latach 2007–
2009 Powiat Starogardzki:
1.gm.Kaliska– 1 składowisko (1,0 ha),
2. gm. Lubichowo – 1 składowisko (1,0 ha),
3. gm. Smętowo – 1 składowisko (1,2 ha),
4. gm. Osiek – 1składowisko (1,23 ha),
5. gm. Osieczna – 1 składowisko (0,46 ha),
6. m. i gm. Skarszewy – 1 składowisko (8,0 ha),
7. m. Skórcz – 1 składowisko (6,86 ha),
8. gm. Zblewo – 1 składowisko (0,5 ha);

gm. Kaliska, gm. Lubichowo,
gm. Smętowo, gm. Osiek, gm.
Osieczna, gm. Skarszewy, gm.
Skórcz, gm. Zblewo

34

Rekultywacja nielegalnych składowisk na obszarach
gmin, zamkniętych w latach 2000–2006

całe województwo

35

Likwidacja mogilników: „Drzewiny” gm. Kaliska,
„Jęczniki” gm. Człuchów, „Tuchomie” gm. Tuchomie

gm. Kaliska
gm. Człuchów
gm. Tuchomie

Drzewiny - 2008 r.
Jęczniki i Tuchomie –
2009 r.

36

Zakład przetwórstwa i recyklingu zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego

m. Starogard Gdański

2009 r.

37

Likwidacja i rekultywacja składowiska fosfogipsów w
Wiślince

gm. Pruszcz Gdański

2010 r.

38

Modernizacja składowiska w Rybskiej Karczmie:
budowa instalacji odgazowującej, modernizacja płyty
kompostowej i rozbudowa stacji odzysku odpadów
surowcowych;

gm. Gniewino

2009 r.

39

Instalacje do termicznego przekształcania odpadów
medycznych i weterynaryjnych o wydajności
200kg/godzinę – Szpital Chojnice i Tczew

m. Chojnice,
m. Tczew

2011 r.
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1-3, 6-8 w 2013 r.

4-5 - planowane
zakończenie w 2014 r.

Brak działań w kierunku sporządzenia inwentaryzacji nielegalnych składowisk na
terenie województwa pomorskiego
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3.5. Program Rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego

Samorząd Województwa Pomorskiego przy współpracy z lokalnymi samorządami i pozostałymi partnerami wdrażają „Program rozwoju dróg
wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego”, którego celem jest rewitalizacja szlaków wodnych oraz połączenie obszaru Delty Wisły z europejskimi
śródlądowymi drogami wodnymi. Efektem realizacji działań w/w Programu jest m.in. projekt „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej – etap
I”, który został uznany za jedno z kluczowych przedsięwzięć turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013 (Działanie 6.4. Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym). Całkowita wartość projektu
wynosi 83,6 mln zł, z czego maksymalny poziom dotacji unijnej może wynieść 50,1 mln zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 2014 r.
W projekcie bierze udział 16 partnerów z województw: warmińsko – mazurskiego i pomorskiego. Projekt zakłada stworzenie wysokiej jakości
infrastruktury turystycznej w postaci portów i przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych, służącej zarówno aktywnemu uprawianiu sportów
wodnych, jak również innym formom turystyki. Celem projektu jest stworzenie unikalnego produktu turystycznego w postaci szlaku wodnego, który
charakteryzuje się oryginalną kompozycją dóbr turystycznych oraz przeróżnych usług umożliwiających ich wykorzystanie w trakcie pobytu na terenie
Żuław i Zalewu Wiślanego. Produkt ten stanowić będzie synergię pomiędzy wyjątkowym i zróżnicowanym środowiskiem przyrodniczym oraz
dziedzictwem kulturowym, unikalnym w skali europejskiej. Projekt przewiduje zastosowanie ujednoliconych rozwiązań w zakresie: przestrzennotechnicznym, identyfikacji wizualnej (logo, wspólna nazwa, standardy graficzne materiałów promocyjnych) oraz informacji i promocji (strona
internetowa, tablice informacyjne, materiały promocyjne i informacyjne, wydarzenia i imprezy cykliczne). Projekt skierowany jest do różnych grup
turystów. Przede wszystkim dotyczyć będzie turystyki rodzinnej (statki wycieczkowe, barki), istotną grupę będą stanowić wodniacy i żeglarze, a także
miłośnicy historii i dziedzictwa kulturowego delty Wisły i Zalewu Wiślanego.
Z uwagi na poziom dofinansowania większość inwestycji nie została objęta I etapem realizacji. Kolejne będą miały możliwość realizacji w ramach
perspektywy finansowej 2014-2020.
Tabl..16. Inwestycje zawarte w Program Rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego.
L.p.

Tytuł inwestycji

Zadanie inwestycyjne

lokalizacja

ukończone

1

Budowa stanicy wodnej nad Martwą Wisłą w miejscowości Błotnik gm. Cedry Wielkie

2

Budowa szlaku pieszo-rowerowego Błotnik – Cedry
Małe – Cedry Wielkie łączącego stanicę wodną ze
Szlakiem Mennonitów

gm. Cedry Wielkie

3

Ścieżka rowerowa wzdłuż Świbnieńskiej (Świbno –
Przegalina)

m. Gdańsk

w trakcie realizacji

nie zrealizowane

2012 r.
Planowane zakończenie
w 2014 r.
Odstąpiono od realizacji–
brak środków finansowych
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4

Budowa nowego mostu otwieranego w Gdańsku
Sobieszewie

m. Gdańsk

5

Budowa mostu otwieranego w Gdańsku Świbnie

m. Gdańsk

6

Przystań żeglarska Świbno

Trwa pozyskiwanie
gruntów pod inwestycję
2012 r.
W 2007 r. wykonano
koncepcję programowoprzestrzenną. Odstąpiono
od realizacji – brak
środków finansowych

m. Gdańsk

W grudniu 2010 r.
wykonana została
dokumentacja projektowa
Odstąpiono od realizacji –
brak środków finansowych

6a

Przystań żeglarska Sobieszewo

7

Wiślana Przystań Żeglugi Turystycznej w Gniewie

m. Gniew

Odstąpiono od realizacji–
brak środków finansowych

8

Promenada Wiślana w Gniewie

m. Gniew

Odstąpiono od realizacji –
brak środków finansowych

9

Marina łodzi turystycznych i sportowych przy Wzgórzu
Zamkowym Gniew

m. Gniew

Odstąpiono od realizacji –
brak środków finansowych

10

Wiślana Przystań Żeglugi Turystycznej w Widlicach

gm. Gniew

Odstąpiono od realizacji –
brak środków finansowych

11

Modernizacja i rozbudowa portu jachtowego w Krynicy
Morskiej

12

Port w Korzeniewie

13

Ścieżka rowerowo-piesza na terenie wiejskiej gminy
Kwidzyn (Korzeniewo – Lipianki – Gniewskie Pole –
Pastwa – Janowo – Kwidzyn – Rozpędziny –
Grabówko)

14

Ścieżka na terenie miasta Kwidzyna

15

Budowa punktu widokowego na wale wiślanym w
miejscowości Lisewo Malborskie

m. Krynica Morska

2012 r.
(wykonano I etap)

2014 r. (przebudowa
pomostu nr 3 wraz z
ostrogą wejściową i
boczną)
Odstąpiono od realizacji –
brak środków finansowych

gm. Kwidzyn

gm. Kwidzyn

Zrealizowano fragment
w m. Korzeniewo
(2007-2008)
i Grabówko (2011)

Pozostałe odcinki
odstąpiono z braku
środków finansowych.

m. Kwidzyn

Wykonano dokumentację
projektową.

Odstąpiono od realizacji –
brak środków finansowych

gm. Lichnowy

Brak dofinansowania
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16

Budowa pomostów wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowościach: Kraśniewo, Kamionka

gm. Malbork

Odstąpiono od realizacji –
brak środków finansowych

17

Budowa śródlądowego portu jachtowego na przystani
„Plaża Wojskowa”

m. Malbork

Odstąpiono od realizacji –
brak środków finansowych

18

Budowa małej przystani jachtowej „Park Północny” w
oparciu o zaplecze Ośrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) w
Malborku

m. Malbork

19

Budowa przystani pasażerskiej na lewym brzegu rzeki
Nogat

m. Malbork

20

Budowa gościnnego pomostu cumowniczego w centrum
miasta w oparciu o zaplecze planowanego amfiteatru

m. Malbork

Odstąpiono od realizacji –
brak środków finansowych

21

Zagospodarowanie bulwarów wzdłuż rzeki Nogat –
budowa ścieżki rowerowej

m. Malbork

Odstąpiono od realizacji –
brak środków finansowych

22

Budowa przystani cumowniczej w miejscowościach:
Mątwy Wielkie i Pogorzała Wieś

gm. Miłoradz

Odstąpiono od realizacji –
brak środków finansowych

23

Trasa widokowa Żuławskiej Kolei Wąskotorowej –
Mikoszewo

gm. Stegna

Odstąpiono od realizacji –
brak środków finansowych

24

Ścieżka rowerowa na Mierzei Wiślanej (Mikoszewo –
Jantar – Junoszyno – Stegna – Sztutowo – Kąty
Rybackie – Skowronki – Przebrno – Krynica Morska –
Piaski)

gm. Stegna, gm. Sztutowo, m.
Krynica Morska

Brak dofinansowania

25

Budowa centrów rekreacji w Osłonce

m. i gm. Nowy Dwór Gdański

25a

Budowa centrów
Gdańskim

rekreacji

w

Nowym

Dworze

25b

Budowa centrów rekreacji w Jazowej

26

Renaturyzacja systemu wodnego rzeki Świętej i Małej
Świętej

27
28

2012 r.
Planowane zakończenie
w 2014 r.

2012 r.

m. i gm. Nowy Dwór Gdański

Inwestycja nie została
wpisana do realizacji jako
element projektu Pętla
Żuławska – część I

m. i gm. Nowy Dwór Gdański

Inwestycja nie została
wpisana do realizacji jako
element projektu Pętla
Żuławska – część I

m. i gm. Nowy Staw

2013 r.

Budowa pomostu rekreacyjno-cumowniczego

m. Nowy Staw

2012 r.

Utworzenie punktów widokowych na koronie wału w
Palczewie, Nowej Cerkwi i Groblicy

gm. Ostaszewo
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29

30

Budowa ścieżki rowerowej do przystani kajakowej na
rzece Wierzycy w Pelplinie

Budowa przystani kajakowej na rzece Wierzycy w
Pelplinie

31

Budowa pomostu na rzece Wierzycy w miejscowości
Stocki Młyn

32

Stanica wodna Wiślinka

33

Budowa przystani żeglarskiej wraz z rewitalizacją
nabrzeża pasażerskiego i budową promenady na rzece
Szkarpawa w miejscowości Żuławki

m. Pelplin

Odstąpiono od realizacji –
brak środków finansowych

m. Pelplin

Zmniejszenie liczby
partnerów projektu
„Pętla Żuławska”
spowodowało
wykreślenie projektów
Gminy Pelplin

gm. Pelplin

Zmniejszenie liczby
partnerów projektu
„Pętla Żuławska”
spowodowało
wykreślenie projektów
Gminy Pelplin

gm. Pruszcz Gdański

2013 r.

gm. Stegna

Inwestycja nie została
wpisana do realizacji jako
element projektu Pętla
Żuławska – część I

34

Budowa dwóch pomostów cumowniczych wraz z
przebudową ciągu komunikacyjnego przy Śluzie
Gdańska Głowa

gm. Stegna

Inwestycja nie została
wpisana do realizacji jako
element projektu Pętla
Żuławska – część I

35

Rewitalizacja nabrzeża pasażerskiego oraz budowa
pomostu cumowniczego na rzece Szkarpawa w
miejscowości Drewnica

gm. Stegna

36

Budowa przystani śródlądowej wraz z zapleczem w
miejscowości Rybina

gm. Stegna

37

Rewitalizacja przystani rzecznej w Mikoszewie

gm. Stegna

Brak dofinansowania.

38

Budowa przystani na rz. Wiśle w m. Gorzędziej i
infrastruktury towarzyszącej

gm. Subkowy

Odstąpiono od realizacji –
brak środków finansowych

39

Aktywacja wodnego szlaku turystycznego Gdańsk –
Wróblewo – Grabiny Zameczek

gm. Suchy Dąb

Odstąpiono od realizacji –
brak środków finansowych

40

Rozbudowa portu żeglugi i terenów przyportowych w
Kątach Rybackich

gm. Sztutowo

2011 r.
Planowane zakończenie
w 2014 r.

Planowane zakończenie
w 2014 r.
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41

Budowa traktów pieszo-rowerowych
Rybackich do Sztutowa

od

Kątów

Odstąpiono od realizacji –
brak środków finansowych

42

Modernizacja połączenia drogowego od portu rzecznego
do obszaru rekreacyjnego ujścia Strugi Subkowskiej

m. Tczew

2005 r.

43

Przebudowa bazy wioślarskiej przy ul. Nadbrzeżnej w
Tczewie (pomosty cumownicze)

m. Tczew

2012 r.

44

Zespół sanitarny dla nadwodnego obszaru rekreacyjnego
(bulwar nadwiślański) z możliwością organizacji placówki
gastronomicznej.

m. Tczew

Odstąpiono od realizacji –
brak środków finansowych

45

Budowa systemu monitoringu i posterunku policji w
obszarze portu i bulwaru nadwiślańskiego

m. Tczew

Odstąpiono od realizacji –
brak środków finansowych

46

Turystyczne ścieżki widokowe łączące Stare Miasto z
portem i nadwodnym obszarem rekreacyjnym w
Tczewie

m. Tczew

47

Zagospodarowanie rekreacyjne zielonych terenów
nadwiślańskich – niecki Czyżykowskiej i ujścia Strugi
Subkowskiej.

m. Tczew

Odstąpiono od realizacji –
brak środków finansowych

48

Modernizacja rzeki Wisły Królewieckiej dla ruchu
turystyczno-towarowego (Rybina – Kobyla Kępa)

gm.Stegna,
gm.Sztutowo

Zadanie wykreślono

49

Oznakowanie turystyczne na śluzach: Biała Góra,
Szonowo, Rakowiec, Michałowo, Gdańska Głowa,
Przegalina

gm. Stegna, gm. Sztum, gm.
Malbork, gm. Kwidzyn, gm.
Nowy Staw, m. Gdańsk

2012 r.

50

Pomosty cumowniczo-zejściowe do obsługi ruchu
turystycznego na śluzach: Biała Góra, Szonowo,
Rakowiec, Michałowo, Gdańska Głowa, Przegalina

gm. Stegna, gm. Sztum, gm.
Malbork, gm. Kwidzyn, gm.
Nowy Staw, m. Gdańsk

Wykonano
dokumentację
techniczną

51

Elektryfikacja napędów wind śluz wraz z wykonaniem
sygnalizacji świetlnej: Biała Góra, Szonowo, Rakowiec,
Michałowo, Gdańska Głowa

gm. Stegna, gm. Sztum, gm.
Malbork, gm. Kwidzyn, gm.
Nowy Staw

Gdańska Głowa –
ukończone w 2013 r.

52

Ciąg komunikacyjny pieszo-jezdny na szlaku
turystyczno-edukacyjnym do śluzy Gdańska Głowa

gm. Stegna

53

Podczyszczenie dna, dalby cumownicze wraz z
pomostami zejściowymi przy moście w Drewnicy

gm. Stegna

gm. Sztutowo

2013 r.

Przegalina – nie
zrealizowano

Zadanie wykreślono
Zadanie wykreślono

2012 r.
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Tabl. 16a. Inne inwestycje wpisujące się Program rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego
L.p.

Tytuł inwestycji

Zadanie inwestycyjne

lokalizacja

ukończone

w trakcie realizacji

1

Zagospodarowanie terenu przy przystani żeglarskiej w
miejscowości Błotnik

gm. Cedry Wielkie

Planowane zakończenie
w 2014 r.

2

Rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku

gm. Cedry Wielkie

Planowane zakończenie
w 2014 r.

3

Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku

4

Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze

5

Reaktywacja drogi wodnej rzeki Tugi od Nowego
Dworu Gdańskiego do ujścia Szkarpawy

6

Budowa pomostów cumowniczych wraz z zapleczem w
m. Lędowo, Krępiec, Wiślina, Dziewięć Włók

7

m. Gdańsk

2012 r.

m. i gm. Sztum

2012 r.

nie zrealizowane

m. i gm. Nowy Dwór Gdański

Brak środków
finansowych

gm. Pruszcz Gdański

Zadanie wykreślono

Budowa przystani cumowniczej nad rzeką Nogat w
Zabrowie

gm. Stare Pole

Brak środków
finansowych

8

Zagospodarowanie terenu przy Wiśle Królewieckiej na
cele rekreacyjne – budowa przystani żeglarskiej
turystycznej (obecna nazwa: Modernizacja i rozbudowa
przystani żeglarskiej w Sztutowie)

gm. Sztutowo

9

Budowa przystani z zapleczem gastronomicznym przy
Wiśle Królewieckiej w Sztutowie

gm. Sztutowo

2008 r.

10

Rozbudowa portu jachtowego na Zalewie Wiślanym w
Kątach Rybackich

gm. Sztutowo

2008 r.

11

Budowa stanicy wodnej Żabi Brzeg w Izbiskach

gm. Stegna

12

Budowa przystani żeglarsko-pasażerskiej w Tczewie

m. Tczew

13

Modernizacja przystani jachtowej Narodowego Centrum
Żeglarstwa

m. Gdańsk

14

Remont Nabrzeży Północnego i Zachodniego oraz
innych elementów infrastruktury w Porcie Kąty Rybackie

gm. Sztutowo

2011 r.

15

Remont obiektów hydrotechnicznych
(Nabrzeże Północne, Pomost Postojowy), placu
nabrzeżowego( wraz z wjazdem na teren Przystani) oraz

m. Krynica Morska

2013 r.

Planowana zakończenie
w 2014 r.

Planowane zakończenie
w 2014 r.
2008 r.
Planowane zakończenie
w 2014 r.
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budowa slipu na terenie Przystani Rybackiej Basen III Nowa Karczma
(dawniej Piaski)
16

Remont oświetlenia Portu Rybackiego w Krynicy
Morskiej

17

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego Etap II –
przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i
Motławie

m. Gdańsk

18

Modernizacja układu sterowania i wizualizacji jazu Biała
Góra

m. i gm. Sztum

2012 r.

19

Przebudowa jazu Rakowiec

gm. Kwidzyn

2012 r.

m. Krynica Morska

2010 r.
Planowane zakończenie
w 2014 r.
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