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STRESZCZENIE PODSTAWOWYCH USTALEŃ PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

1. Przebieg procedury przygotowania planu 

Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego został przygotowany w Departamencie Rozwoju 
Regionalnego i Przestrzennego przy konsultacjach z innymi departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

Uchwa a nr 374/XXV/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 19 lipca 2004 r. w sprawie przyst pienia do 

sporz dzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz sporz dzenia Planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego. 

Og oszenie prasowe  
27 wrze nia 2004 r. w dzienniku 

„Rzeczpospolita” 

Zawiadomienie o przyst pieniu 
do prac instytucji i organów 
w a ciwych do uzgadniania i

opiniowania

Obwieszczenia Marsza ka 
o przyst pieniu do sporz dzania 

Planu – 
 22 wrze nia 2004 r.

W odpowiedzi na zawiadomienie, og oszenie i obwieszczenie do 31 grudnia 2004 r., wp yn o 281 

wniosków od 75 instytucji i organizacji  

Prace studialne, diagnostyczne, strategie i programy wojewódzkie 

 
PLANY STRATEGICZNO-

OPERACYJNE 
OPRACOWANIA 
PLANISTYCZNE ANALIZY I STUDIA 

PROJEKTY 
MIEDZYNARODOWE 

Projektu zmiany  
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

Sporz dzenie PROGNOZY ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO 
Projektu zmiany Panu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 

Opiniowanie Projektu zmiany Panu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego przez Wojewódzk  
Komisj  Urbanistyczno-Architektoniczn  
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Rozpatrzenie Projektu zmiany PZPWP przez Zarz d Województwa Pomorskiego w dniu 12 stycznia 2009 r. i skierowanie go 
do konsultacji spo ecznych, w tym opiniowania i uzgadniania przez w a ciwe organy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udost pnienie projektu PZPWP wraz z Prognoz  oddzia ywania na rodowisko do publicznej wiadomo ci na stronie 

www.woj-pomorskie.pl od 29 stycznia 2009 r. oraz og oszenie prasowe w tej sprawie, zamieszczone w prasie regionalnej: 

„Gazeta Wyborcza” w dniu 29 stycznia 2009 r. 

Konsultacje projektu PZPWP z instytucjami, podmiotami gospodarczymi i spo ecznymi na konferencjach 

subregionalnych w Kwidzynie (24 lutego 2009), Chojnicach (3 marca 2009), S upsku (5 marca 2009), Sopocie (10 marca 

2009) i Gda sku (12 marca 2009) 

Opiniowanie i uzgadnianie Projektu PZPWP przez w a ciwe instytucje i organy, a tak e wojewod , zarz dy powiatów, 

wójtów, burmistrzów gmin i prezydentów miast po o onych na terenie województwa oraz rz dowych i samorz dowych 

organów administracji publicznej na terenach przyleg ych do granic województwa 

Przedstawienie projektu PZPWP ministrowi w a ciwemu ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w 

celu stwierdzenia jego zgodno ci z Koncepcj  przestrzennego zagospodarowania kraju 

Redakcja ostateczna Projektu PZPWP uwzgl dniaj ca wyniki przeprowadzonych konsultacji, opiniowania 

 i uzgadniania 

Przyj cie Projektu zmiany PZPWP przez Zarz d Województwa Pomorskiego w dniu 5 pa dziernika 2009 r. 
 i skierowanie go do prac Sejmiku Województwa Pomorskiego celem uchwalenia 

Uchwalenie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego przez Sejmik Województwa 
Pomorskiego w dniu 26 pa dziernika 2009 roku 

Stwierdzenie zgodno ci uchwa y i procedury planistycznej z przepisami prawa i opublikowanie uchwa y 
Sejmiku Województwa Pomorskiego o przyj ciu PZPWP w Dzienniku Urz dowym Województwa 

Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2009 r., nr  172, poz. 3361
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2. Podstawy opracowania i charakter planu

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego jest zasadniczym narzędziem planistycznym służącym 
samorządowi województwa w kształtowaniu jego przestrzeni, w tym kreowaniu warunków rozwoju, a jego zakres określa 
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa:
− jest elementem regionalnego planowania strategicznego – stanowi on podstawowe narzędzie równoważenia różnych 

sfer rozwoju województwa w przestrzeni, a jednocześnie służy konkretyzacji przestrzennej celów sformułowanych w strategii 
rozwoju województwa pomorskiego i określa uwarunkowania przestrzenne do formułowanych programów rozwoju 
i programów operacyjnych województwa

− jest elementem systemu planowania przestrzennego – pełniąc rolę ogniwa łączącego planowanie krajowe i ponadkrajowe 
z planowaniem miejscowym, pozwala formułować propozycje do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 
planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz województw sąsiednich; na podstawie planu możliwe 
jest formułowanie regionalnych wniosków do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich oceny z punktu widzenia regionalnego

− ma charakter długookresowy – uwzględnia przebieg procesów przestrzennych z perspektywy życia jednego pokolenia, 
formułuje propozycje rozwiązań realizowanych w okresie około 25 lat

− ma charakter planu struktury – diagnozuje podstawowe zróżnicowania przestrzennych uwarunkowań rozwoju, 
określa elementy składowe układu przestrzennego województwa i ich wzajemne relacje (wartości i funkcje środowiska 
przyrodniczego i kulturowego, osadnictwa i infrastruktury społecznej i technicznej, określające kształt i funkcjonowanie 
zagospodarowania przestrzennego województwa) oraz wskazuje pożądaną ich strukturę

− ma charakter planu działania – formułuje cele gospodarowania przestrzenią województwa, zasady jej kształtowania oraz 
określa kierunki polityki przestrzennej i proponuje narzędzia ich realizacji; daje podstawę dla formułowania tej polityki 
w dokumentach programowych i operacyjnych

− nie jest planem użytkowania terenu – nie stanowi wystarczającej podstawy do określenia lokalizacji inwestycji
− nie jest aktem prawa miejscowego – nie narusza uprawnień gmin w zakresie miejscowego planowania zagospodarowania 

przestrzennego, w ograniczonym jedynie zakresie koordynuje politykę przestrzenną gmin, w tym rozwój inwestycji celu 
publicznego, nie stanowi podstawy prawnej wydawania decyzji administracyjnych

− jest aktem kierownictwa wewnętrznego – wiąże organy i jednostki organizacyjne samorządu województwa oraz inne 
organy, które go uzgodniły, w zakresie dokonanych ustaleń; oddziaływuje bezpośrednio na dokumenty miejscowego 
planowania przestrzennego przez ustalenia.

Realizując uchwałę nr 374/XXV/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 19 lipca 2004 roku przystąpiono do 
sporządzenia projektu dokumentu. Projekt został poddany opiniowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru 
województwa, województw sąsiednich, organy administracji rządowej, samorządy gospodarcze i zawodowe, podmioty 
gospodarcze, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe oraz mieszkańców województwa. 

Ponadto przygotowany Projekt został poddany uzgodnieniom w zakresie określonym w przepisach prawa. Projekt zmiany 
Planu uwzględnia zapisy i rekomendacje wynikające ze sporządzonej do niego Prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 
z późn. zm.). Projekt zmiany Planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał pozytywną opinię Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego składa się z części tekstowej (1 tom) oraz grafi cznej 
(63 rysunki). Część tekstowa prezentuje uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne zagospodarowania przestrzennego, 
charakterystykę obszarów problemowych, kierunki zagospodarowania przestrzennego odnoszące się do obszaru całego 
województwa, jak również szczegółowe dla obszaru aglomeracji Trójmiasta, a także narzędzia realizacji Planu. 



55

STRESZCZENIE PODSTAWOWYCH USTALEŃ PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

3. Problemy, szanse i możliwości

Główne uwarunkowania kształtowania przestrzeni województwa:

− ponad 2,2 mln mieszkańców zajmujących ponad 18 tys. km kw.;
− położenie: nad Morzem Bałtyckim, w integrującej się przestrzeni Regionu Bałtyckiego, w centralnej części pojezierzy 

południowobałtyckich, nad dolną Wisłą;
− duże zróżnicowanie struktury przestrzeni przyrodniczej, wysoka lesistość, liczne jeziora i obszary chronione, ponadregionalne 

powiązania ekologiczne;
− silne wewnętrzne zróżnicowanie zaludnienia, użytkowania i zagospodarowania: złożona i wielofunkcyjna strefa nadmorska, 

rozległa strefa pojezierna, układ dolnej Wisły z podstawowymi pasmami infrastruktury technicznej, dominacja aglomeracji 
wielkomiejskiej nad Zatoką Gdańską.;

Analiza zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa oraz ich 
ocena pozwoliły już na etapie prac nad strategią rozwoju województwa zdefi niować podstawowy problem jego rozwoju. 

JAK KSZTAŁTOWAĆ STRUKTURĘ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNĄ WOJEWÓDZTWA,
oddziaływającą na silną i trwałą pozycję regionu w skali europejskiej – KONKURENCYJNOŚĆ;

ograniczającą nadmierne zróżnicowania wewnątrzregionalne – SPÓJNOŚĆ;
ułatwiającą mobilność ludzi, dostępność do usług oraz sprawne i efektywne 

funkcjonowanie systemów infrastruktury – DOSTĘPNOŚĆ.

Wyzwaniem dla polityki przestrzennej województwa z tego wynikającym jest akceptowanie naturalnych dla gospodarki 
rynkowej tendencji do polaryzacji przestrzennej rozwoju jako drogi do uzyskania efektywności przez koncentrację 
aktywności społeczno-gospodarczej w miejscach najkorzystniejszych dla kapitału i najefektywniej zaspokajających potrzeby 
społeczne. Winno to się odbywać przy jednoczesnym prowadzeniu takich działań związanych z kształtowaniem przestrzeni, 
które umożliwiają zaspokojenie społecznych oczekiwań dotyczących równości w dostępie do szans na odczuwalną 
poprawę jakości życia poszczególnych wspólnot lokalnych i całej wspólnoty samorządowej województwa.

Dążenie do wykorzystania cech położenia województwa w regionie bałtyckim oraz jego walorów przyrodniczych 
i kulturowych w strukturze przestrzeni polskiej i europejskiej będzie tworzyć szanse na:
− pobudzanie rozwoju społeczno-gospodarczego przez intensyfi kację współpracy międzynarodowej w skali regionalnej 

i lokalnej oraz poszczególnych podmiotów w celu zwiększania konkurencyjności;
− utrzymanie bogactwa przyrodniczego i rewitalizację ekologiczną obszarów o obniżonych wartościach przez utrwalanie 

ochrony zasobów, kształtowanie i umacnianie międzynarodowego systemu ochrony ekologicznej i zwiększenie efektywnego 
wsparcia kapitałowego i technologicznego;

− zachowanie specyfi cznych wartości regionalnych i wzbogacanie różnorodności kulturowej wspólnoty europejskiej 
i narodowej

− umacnianie bezpieczeństwa przez kształtowanie ponadnarodowych i międzyregionalnych układów równowagi 
i współzależności różnych interesów.
Polityka przestrzenna województwa powinna kształtować korzystne uwarunkowania do procesów konkurencji, innowacji 

i aktywności indywidualnej wzbudzanych przez globalne i europejskie trendy gospodarki rynkowej. Aktywna polityka samorządu 
województwa, wspierana polityką regionalną państwa, powinna oddziaływać na przyspieszenie ich rozwoju poprzez tworzenie 
warunków do lokalizacji przedsięwzięć efektywnych ekonomicznie, uwzględniając wykorzystanie:
− historycznie ukształtowanej struktury przestrzennej województwa, która tworzy korzystne warunki dynamizacji jego 

rozwoju; ukształtowane w procesie dotychczasowego rozwoju dysproporcje w poziomie zagospodarowania, występujące 
pomiędzy centralną a wschodnią oraz w jeszcze większym stopniu zachodnią częścią województwa  –  tworzą istotne 
zagrożenie osiągnięcia celów strategicznych;
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− walorów środowiska przyrodniczego, którego bogactwo i wartości unikatowe w skali kraju, a nawet w skali 
europejskiej, stwarzają warunki umożliwiające stopniowe dochodzenie do standardów życia osiąganych już w wielu 
regionach;

− przesłanek demografi cznych, które wskazują na konieczność racjonalnego wykorzystania znaczącego przyrostu liczby 
ludności i istotnego ekonomicznie przyrostu zasobów pracy, co przy niskiej mobilności przestrzennej części mieszkańców 
i skali oraz koncentracji przestrzennej stanowi poważne wyzwanie dla gospodarki regionalnej i restrukturyzacji systemu 
edukacji, współzależnie z przebudową całej sieci szkół średnich i wyższych.

W ten sposób ujęte szanse i możliwości rozwoju nawiązują do głównych wyzwań i węzłowych problemów przekształceń 
polskiej i europejskiej przestrzeni w XXI wieku:
1) kształtowanie mechanizmów generujących efektywny ekonomicznie rozwój społeczno-gospodarczy w dostosowaniu 

do zróżnicowanych przestrzennie uwarunkowań i zasobów stanowiłoby naczelny i niczym niezastępowalny imperatyw 
działania wszystkich podmiotów gospodarujących;

2) systematyczna i społecznie odczuwalna poprawa standardu cywilizacyjnego byłaby osiągana wraz z postępującym 
rozwojem gospodarczym według zasady „tworzenia szans dla każdego”;

3) ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego wkomponowane w procesy rozwoju społeczno-
gospodarczego i przestrzennego zagospodarowania prowadziłyby stopniowo do coraz pełniejszego urzeczywistnienia trwałego 
i zrównoważonego rozwoju

4) ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez harmonijne wkomponowywanie nowych i przekształcanych elementów 
zagospodarowania w przestrzeń historyczną kształtowałaby i utrwalała tożsamość poszczególnych części regionu jako elementów 
polskiej i europejskiej przestrzeni;

5) podnoszenie bezpieczeństwa w regionie i jego obywateli w nowej sytuacji ogólnego bezpieczeństwa państwa 
zapewniałoby możliwie maksymalne zdolności obronne, ochronę ludności przed zagrożeniami, niezawodność i ciągłość 
funkcjonowania struktur przestrzennych.

Elementem spinającym ten system jest kształtowanie ładu przestrzennego, które współzależne z procesami rozwoju 
społeczno-gospodarczego i zmianami w środowisku przyrodniczym stanowi tworzywo poprawy jakości życia, efektywności 
gospodarowania i jakości środowiska przyrodniczego oraz podnoszenia bezpieczeństwa w zróżnicowanej przestrzeni 
województwa.

Aby sprostać temu wyzwaniu, polityka przestrzenna województwa pomorskiego, służąca kształtowaniu struktury 
funkcjonalno-przestrzennej, musi uwzględniać i realizować generalną zasadę:

DŁUGOOKRESOWE RÓWNOWAŻENIE ROZWOJU
 RÓŻNYCH SFER ŻYCIA W PRZESTRZENI WOJEWÓDZTWA

4. Cele zagospodarowania przestrzennego 
Cele zagospodarowania przestrzennego województwa kojarzą priorytety i cele strategiczne określone w Strategii rozwoju 

województwa pomorskiego 2020 ze strategicznymi celami rozwoju i przestrzennego zagospodarowania kraju. W sferze polityki 
przestrzennej, wynikającej ze stanu zagospodarowania przestrzennego, ograniczeń i niedostatecznie wykorzystanych 
możliwości, występujących barier i konfl iktów, określono generalny cel polityki przestrzennej:  
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KSZTAŁTOWANIE HARMONIJNEJ STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA 
sprzyjającej równoważeniu wykorzystywania cech, zasobów i walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem 
poziomu i jakości życia oraz trwałym zachowaniem wartości środowiska dla potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń

Zagospodarowanie przestrzeni województwa będzie następować w wyniku realizacji priorytetów określonych w Strategii 
rozwoju województwa pomorskiego 2020. Strategia obejmuje 14 celów strategicznych, ujętych w ramy 3 priorytetów. Cele 
strategiczne mają charakter ogólny i określają pożądane stany lub procesy. Układ priorytetów przyjęty w strategii rozwoju 
województwa nawiązuje w bezpośredni sposób do trzech kryteriów kohezyjnych – spójności, dostępności i konkurencyjności.

Przyjęte w strategii rozwoju województwa trzy priorytety rozwoju określają wizję województwa jako regionu dostępnego, 
spójnego wewnętrznie i konkurencyjnego.

W nawiązaniu do tego wyznaczono cele główne polityki przestrzennej województwa:

1) POWIĄZANIE WOJEWÓDZTWA Z EUROPĄ, W TYM PRZEDE WSZYSTKIM Z REGIONEM BAŁTYCKIM
2) WZROST KONKURENCYJNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ
3) OSIĄGNIĘCIE WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ZBLIŻONYCH DO ŚREDNIEJ EUROPEJSKIEJ
4) ZAHAMOWANIE DEWALORYZACJI ŚRODOWISKA ORAZ OCHRONA JEGO STRUKTURY I WARTOŚCI
5) PODWYŻSZENIE WALORÓW BEZPIECZEŃSTWA I ODPORNOŚCI NA SKUTKI AWARII I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Na obszarach zurbanizowanych kluczowym zadaniem jest kształtowanie relacji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym 
i środowiskiem zabudowanym, zapewniających warunki harmonizacji rozwoju. Zgodnie z Kartą Lipską1 oznacza to konieczność 
jednoczesnego i w równym stopniu uwzględniania wszystkich trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju, czyli dobrobytu 
ekonomicznego, równowagi społecznej oraz aspektów środowiskowych w polityce rozwoju miast. Polityka ta wymaga 
zintegrowanego podejścia, którego celem ma być podnoszenie konkurencyjności miast jako ośrodków wzrostu.

Zintegrowane podejście do rozwoju obszaru aglomeracji Trójmiasta wskazuje na potrzebę jasnego określenia strategicznego 
celu tego rozwoju, który powinien być uwzględniany i wdrażany przez różne podmioty publiczne zaangażowane w działania. 

Celem strategicznym rozwoju obszaru aglomeracji jest:

Poprzez wykorzystanie unikatowych walorów nadmorskich  zapewnienie trwałego, zrównoważonego rozwoju
 obszaru aglomeracji Trójmiasta przez wzrost jego konkurencyjności gospodarczej 

w Regionie Bałtyckim z jednoczesnym kreowaniem wysokiej jakości życia i środowiska przyrodniczego 

Strategiczny cel rozwoju obszaru aglomeracji wraz z systemem działań pozwala sformułować cele operacyjne 
zagospodarowania przestrzennego, nawiązujące bezpośrednio do celów głównych polityki przestrzennej województwa: 
1) Poprawa dostępności transportowej drogowej, kolejowej, morskiej i lotniczej.
2) Rozwój efektywnego i przyjaznego środowisku transportu publicznego.
3) Podniesienie konkurencyjności przestrzeni dla rozwoju nowoczesnych technologii i wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej.
4) Rozwój funkcji metropolitalnych budujących i utrwalających pozycję i tożsamość.
5) Ochrona zasobów i struktur środowiska przyrodniczo-kulturowego i krajobrazu, warunkujących prawidłowe funkcjonowanie 

obszaru i zapewniających korzystne warunki ekologiczne życia mieszkańców.
6) Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki i rekreacji. 
7) Podniesienie sprawności i bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury technicznej, transportowej.

1  Karta Lipska w sprawie Europejskich Miast Zrównoważonych, przyjęta w Lipsku w dniach 24-25 maja 2007r.
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Integracja przestrzeni województwa z systemem krajowym, bałtyckim i europejskim oraz jego uwarunkowania wewnętrzne 
wskazują na potrzebę kształtowania otwartego systemu przestrzennego zdolnego do dynamizacji jego przekształceń 
w pierwszym trzydziestoleciu XXI w. Wizją takiego systemu jest model umiarkowanej policentrycznej koncentracji, który 
tworzyłyby:

a) europejski i krajowy system obszarów chronionych i powiązań ekologicznych, na który składają się systemy płatów 
i korytarzy ekologicznych, w tym nakładające się na nie formy ochrony przyrody;

b) europejski i krajowy system infrastruktury technicznej, którego konstrukcją nośną są sieci transportowe (autostrada 
A1, drogi ekspresowe, zmodernizowane linie kolejowe, drogi wodne E-70 i E-40), węzły transportowe (porty morskie i porty 
lotnicze) oraz systemy energetyczne (linie elektroenergetyczne najwyższych i wysokich napięć, rurociągi paliw płynnych 
i gazociągi wysokiego ciśnienia), sieci telekomunikacyjne i światłowodowe;

c) aglomeracja Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia i Sopot) jako jeden z biegunów (ośrodków) rozwoju społeczno-gospodarczego 
o znaczeniu europejskim, który w procesie konkurencji międzynarodowej tworzyć będzie coraz silniejszy węzeł koncentrujący 
funkcje metropolitalne, aktywność gospodarczą i potencjał innowacyjny oddziaływający na przestrzeń polską i Region 
Bałtycki;

d) strefy i pasma potencjalnie najwyższej aktywności społeczno-gospodarczej kształtujące się współzależnie z budową 
i modernizacją międzynarodowego i krajowego systemu infrastruktury, w tym:

  nadwiślańskie pasmo infrastrukturalne oparte o autostradę A1 i drogi krajowe nr 91 i 55, wskazane do rozwoju 
wielofunkcyjnego, w tym jako główna oś rozwoju pomorskiego kompleksu energetycznego

  pasmo koncentracji impulsów rozwojowych wzdłuż drogi ekspresowej S6.
e) sieć ośrodków wzmacniających strukturę policentryczną kreowanych w obszarach, które z powodu historycznie 

ukształtowanego opóźnienia cywilizacyjnego i recesji okresu transformacji ustrojowej wymagają aktywizacji przy pomocy 
czynników zewnętrznych, przeciwdziałającej ich peryferyzacji i marginalizacji. Do ośrodków tych należy zaliczyć dwa 
kształtujące się układy bipolarne: Słupska z Ustką oraz Chojnic z Człuchowem oraz Tczew, Starogard Gdański, Wejherowo, 
Kwidzyn, Malbork, Lębork, Kościerzynę, Bytów

f) pozostałe ośrodki miejskie równoważące rozwój 
g) strefy gospodarki turystycznej, w których najwyższe w kraju walory środowiska przyrodniczego i unikatowe wartości 

kultury materialnej będą pobudzać popyt europejski i krajowy – główne źródło ich potencjalnej aktywizacji:
  strefa nadmorska
  strefa pojezierna 
  strefa Powiśla i Żuław Wiślanych. 

Należy oczekiwać, że kształtujące się w ten sposób w procesie gry rynkowej i celowo kształtowane przez politykę samorządu 
województwa (przy wsparciu polityką regionalną państwa i UE) ośrodki, pasma i strefy stawać się będą głównymi ogniwami 
dynamizującymi rozwój województwa.

W wyniku obiektywnie uwarunkowanych trendów wspieranych aktywnym oddziaływaniem może umocnić się w najbliższym 
dwudziestoleciu jeden z ważnych polskich biegunów rozwoju, koncentrujący aktywność społeczno-gospodarczą w północnej 
Polsce i wiążący gospodarkę kraju z innymi biegunami Regionu Bałtyckiego. Byłoby to ważnym czynnikiem zapobiegania wciąż 
możliwej marginalizacji północnej Polski w strukturze integrującej się Europy.
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5. Ustalenia planu dotyczące kierunków zagospodarowania przestrzennego

W zapisach dotyczących zagospodarowania przestrzennego określono zasady organizacji struktury przestrzennej 
województwa i kierunki jej kształtowania, w tym w szczególności:

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

  podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, w tym 
kierunki powiązań transgranicznych;

  rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
  obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary metropolitalne;
  obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi;
  granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
  obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin.

Ochrona i kształtowanie struktury przyrodniczo-kulturowej
Podstawą wyznaczonych kierunków jest zintegrowana ochrona wartości przyrodniczo-kulturowych i krajobrazu w przestrzeni 

województwa, uwzględniająca:
− całościowe ujmowanie dopełniających się zagadnień ochrony środowiska przyrodniczego, wartości kulturowych i krajobrazu
− łączne traktowanie materialnych i niematerialnych wartości przestrzeni
− gospodarowanie w przestrzeni z uwzględnieniem przenikających się i tworzących wzajemne relacje procesów przyrodniczych 

i kulturowych, których fi zjonomiczno-materialnym wyrazem jest krajobraz.
1) Zachowanie ustanowionych form ochrony przyrody: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, 

obszarów chronionego krajobrazu, obszarów NATURA 2000, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków 
ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

2) Ukształtowanie struktury powiązań ekologicznych regionu składającej się z 10 leśnych i rolno-leśnych płatów ekologicznych 
o randze ponadregionalnej i regionalnej oraz 17 korytarzy ekologicznych o randze ponadregionalnej i regionalnej; należą 
do nich: 
a) płaty ekologiczne: Borów Tucholskich, charzykowsko-kościerski, lasów kępicko-bytowskich, lasów sianowsko-miasteckich, 

lasów szczecinecko-koczalskich, stężycko-kartuski, lasów oliwsko-darżlubskich, lasów na południe od Lęborka, lasów 
górnej Słupi i Łupawy i lasów mirachowskich

b) korytarze ekologiczne: przymorski – południowobałtycki, pojezierny – północny, doliny Wisły, doliny Łupawy, Pradoliny Redy 
– Łeby, dolin Wieprzy i Studnicy, doliny Gwdy, górny odcinek doliny Brdy, dolina rzeki Zbrzycy, doliny Wierzycy, doliny Raduni 
i Motławy, doliny Nogatu, doliny Szkarpawy, doliny rzeki Dzierzgoń, Morawski, Przywidzki i doliny Piaśnicy i rynny Jeziora 
Żarnowieckiego.

3) Ochrona i odnowa charakterystycznych zasobów dziedzictwa kulturowego regionu, m.in.: układów urbanistycznych 
i ruralistycznych, zabytków wsi pomorskiej, dziedzictwa morskiego i rzecznego, dziedzictwa budownictwa ceglanego 
(przede wszystkim najstarsze kościoły i założenia klasztorne, zamki krzyżackie) i drewnianego (przede wszystkim dziedzictwo 
kulturowe Ziemi Słupskiej, Żuław, Powiśla, Kaszub i Kociewia), obiektów dziedzictwa obronnego i techniki (w tym systemów 
hydrotechnicznych), kultury materialnej portów morskich i rzecznych oraz wsi rybackich, materialnych reliktów dziedzictwa 
solidarnościowego, zespołów rezydencjalnych, zespołów zieleni urządzonej, wybitnych dóbr kultury współczesnej.

4) Obejmowanie ochroną miejsc o wyjątkowych wartościach, gdzie została zachowana historyczna struktura przestrzeni 
i szczególne walory przyrodniczo-krajobrazowe – zalecane formy ochrony to odpowiednie zapisy miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego lub powołanie parku kulturowego: Babi Dół – Borcz (gm. Somonino), Bągart – Święty 
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Gaj (gm. Dzierzgoń), Borzyszkowy (gm. Lipnica), Bytów, Człuchów, Gałęźnia Mała i Wielka (gm. Kołczygłowy), Gdańsk Oliwa, 
Gdańsk Westerplatte, Gdańsk Święty Wojciech, Pruszcz Gdański i Gdańsk – Kanał Raduni, Gdańsk Wisłoujście, Głuszyno (gm. 
Potęgowo), Gniew, Hel, Jastarnia – Bór, Kartuzy, Karwieńskie Błota (gm. Krokowa), Kluki (gm. Smołdzino), Krokowa, Kwidzyn, 
Kuźnica (gm. Jastarnia), Leśno (gm. Brusy), Łeba, Mikorowo (gm. Czarna Dąbrówka), Niedźwiedzica (gm. Stegna), Odry (gm. 
Czersk), Pelplin, Paraszyno (gm. Łęczyce), Rewa (gm. Kosakowo), Runowo (gm. Potęgowo), rynna jezior Krępsko i Szczytno, 
Rzucewo (gm. Puck), Szczypkowice (gm. Główczyce), Swołowo (gm. Słupsk), Ustka, Waplewo Wielkie (gm. Stary Targ), 
Wejherowo, Węsiory (gm. Sulęczyno), Wiele (gm. Karsin), Wolinia (gm. Główczyce), Zatoka Pucka, Żarnowiec (gm. Krokowa), 
Żukowo i Zespół Osiedleńczy: Przymuszewo – Wysoka Zaborska – Windorp – Parzyn (gm. Brusy).

5) Bezwzględna ochrona przedpola ekspozycji bądź poprawa wyeksponowania historycznych sylwet panoramicznych, 
ciągów drogowych, wodnych platform widokowych, elementów ekspozycji krajobrazowej w postaci punktów widokowych, 
makrownętrz krajobrazowych stanowiących o specyfi ce regionu: wydmy Pobrzeża Słowińskiego, Półwysep Helski, Mierzeja 
Wiślana wraz z Zalewem Wiślanym, strefa krawędziowa Pojezierza Pomorskiego, centralna część Pojezierza Kaszubskiego, 
Dolina Dolnej Wisły i Żuławy Wiślane.

Sieć osadnicza i infrastruktura społeczna
Wobec obserwowanych dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych przewidywane trendy zmian przebiegu procesów 

demografi cznych oraz kierunków i rozmiarów ruchów migracyjnych wykazują znaczący w perspektywie roku 2035 wzrost 
liczby ludności województwa o 2,35%. Migracje ludności z miast na obszary wiejskie spowodują spadek poziomu urbanizacji 
z 67,1% w 2005 r. do 61,4% w 2030 r.

Nie ulegną zasadniczej zmianie najistotniejsze cechy struktury przestrzennej sieci osadniczej województwa:
− nierównomierność rozmieszczenia węzłów osadniczych i ludności w województwie
− wysoka koncentracja ludności i pasmowo-węzłowy układ struktury aglomeracji Trójmiasta
− zmniejszające się zagęszczenie i wzrost rozproszenia osadnictwa wraz z oddalaniem się od aglomeracji, zwłaszcza 

w zachodniej części województwa
− dostosowane do tego rozmieszczenie głównych jednostek osadniczych o zróżnicowanej wielkości.

Największy wzrost liczby mieszkańców przewidywany jest w miejskich i wiejskich jednostkach osadniczych powiatów: 
puckiego, wejherowskiego, kartuskiego i gdańskiego, a więc położonych w bliskim sąsiedztwie głównych miast aglomeracji 
Trójmiasta. Najniższy wzrost nastąpi w jednostkach osadniczych powiatów: człuchowskiego, malborskiego i miast na prawach 
powiatu Gdańsk, Gdynia, Sopot i Słupsk.

Największą koncentracją miejskich jednostek osadniczych będzie nadal położony nad Zatoką Gdańską zespół siedmiu 
stykających się ze sobą miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo i Pruszcz Gdański. Dominującą rolę w zespole 
odgrywać będzie Trójmiasto, skupiające nadal 1/3 ludności województwa. Zespół ten uzupełniać będą liczne duże i rosnące 
wiejskie jednostki osadnicze, występujące na obszarze gmin bezpośrednio go otaczających (Kosakowo, Wejherowo, Luzino, 
Szemud, Przodkowo, Żukowo, Kolbudy Górne i Pruszcz Gdański) oraz gmin położonych w niedalekim sąsiedztwie (Kartuzy, 
Sierakowice, Chmielno i Somonino).

W północno-zachodniej części województwa dominującą pozycję zachowa Słupsk, rozwijający się na obszar gmin sąsiednich 
i w powiązaniu z Ustką. W południowo-zachodniej części województwa największe ludnościowo miasto Chojnice nadal będzie 
utrwalało swoją pozycję, łącząc się coraz intensywniej z pobliskim Człuchowem. W dolinie Wisły i w jej najbliższym otoczeniu 
dalszemu wzmocnieniu ulegnie pozycja Kwidzyna, a wszystkie miasta doznają przyspieszenia rozwoju w związku z korzystnym 
położeniem w stosunku do korytarzy transportowych.

Kształtowany system obsługi określony jest przez ośrodki następujących poziomów i rodzajów:
1) Ponadregionalny, który tworzy Trójmiasto, koncentrujące szereg funkcji metropolitalnych oraz funkcji związanych z obsługą 

portów morskich, a także inne ośrodki o określonym znaczeniu jak ośrodki uzupełniające obszaru aglomeracji – regionalne 
(Wejherowo, Tczew) oraz lokalne (Pruszcz Gdański, Kartuzy). 
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2) Regionalne I rzędu: Słupsk – Ustka, Chojnice – Człuchów, Kwidzyn 
 Skupiają część usług publicznych i instytucji samorządu województwa wymagających lepszej dostępności dla mieszkańców. 

Wyznaczenie w województwie ośrodków subregionalnych wiąże się z orientacyjnym podziałem na obszary obsługi, 
w których będzie prowadzone wspólne zarządzanie dla tego typu usług, o mniejszym zasięgu i prestiżu. 

3) Regionalne II rzędu: Starogard Gdański, Malbork – Sztum i Lębork
 Pozostałe miasta powiatowe powyżej 35 tys. mieszkańców, koncentrujące funkcje, których obszar oddziaływania przekracza 

granice powiatu (szpitale specjalistyczne, szkoły wyższe, centra kultury i sztuki, centra sportu i rekreacji, usługi komercyjne 
wyższego rzędu) – jednym z czynników wpływających na lokalizację takich usług jest własny potencjał ludnościowy ośrodka, 
wzmacniany przez ludność miejskiego obszaru funkcjonalnego. 

4) Potencjalne ośrodki II rzędu: Kościerzyna, Bytów
 Grupa ośrodków, które mogą dysponować wielkością i potencjałem rozwojowym, o ile dokonają integracji odpowiednio 

rozległych obszarów funkcjonalnych, poprzez systemy transportu publicznego, infrastruktury i skoordynowanej polityki 
przestrzennej. 

5) Ośrodki ponadgminne: Czersk, Miastko, Nowy Dwór Gdański, Hel, Jastarnia, Puck, Władysławowo, Łeba, Brusy, Pelplin, 
Gniew, Prabuty, Dzierzgoń, Nowy Staw, Czarna Woda, Skórcz, Debrzno, Skarszewy, Kępice, Czarne i Krynica Morska.
Miasta powiatowe, niebędące ośrodkami regionalnymi i niepredysponowane do tej roli, a także inne miasta pełniące rolę 
głównego ośrodka uzupełniającego w powiatowych obszarach obsługi. 

Kształtowanie systemu obsługi ludności województwa pomorskiego odnosi się do lokalizacji usług publicznych i warunków 
rozwoju usług komercyjnych (tworzenia dla nich ułatwień i zachęt, zwłaszcza dla tych, które są istotne dla rozwoju społecznego 
i gospodarczego, a same mechanizmy rynkowe nie zapewniają odpowiedniego ich rozwoju). Usługi są tu rozumiane szeroko, 
nie tylko jako działalności, ale i jako instytucje, a przede wszystkim obiekty infrastruktury społecznej, a nawet konkretne 
urządzenia. Na kierunki kształtowania infrastruktury społecznej składają się działania w zakresie rozwoju przede wszystkim: 
szkół wyższych, obiektów kultury, szpitali o rozbudowanym profi lu specjalistycznym, urządzeń sportowo-wypoczynkowych, 
a więc usługi dla potrzeb bezpośredniego zaplecza, jak i usługi oddziałujące na cały region lub jego część.

Sfera gospodarcza, w tym turystyka
Konkurencyjność województwa, zdefi niowana w strategii rozwoju jako silne i trwałe oddziaływanie regionu w skali 

europejskiej, wymaga kształtowania warunków przestrzennych dla tworzenia i rozwoju stabilnej struktury gospodarczej, w tym 
przede wszystkim przez rozwój infrastruktury transportowej łączącej Trójmiasto i ośrodki regionalne z krajową i europejską 
siecią osadniczą. Wymaga to także działań służących aktywizacji przedsiębiorczości przez wspieranie rozwoju instytucji i fi rm 
otoczenia biznesu w ośrodkach regionalnych. Ważnym elementem konkurencyjności województwa pomorskiego powinno być 
także racjonalne wykorzystanie walorów i zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz aktualnego stanu 
zainwestowania, będącego podstawą dla dalszych działań kształtujących warunki przestrzenne rozwoju gospodarczego przez:

1) Rozwój infrastruktury  integrującej potencjał naukowo-badawczy z sektorem gospodarczym przez:
a) rozbudowę Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) w Gdyni i Gdańskiego Parku Naukowo-

Technologicznego (GPNT) w Gdańsku
b) inwestycje ukierunkowane na tworzeniu przede wszystkim w ośrodkach subregionalnych i potencjalnych centrów 

transferu technologii, inkubatorów przedsiębiorczości, parków technologicznych – np. Słupski Inkubator Technologiczny, 
Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny (KPPT)

2) Kształtowanie warunków przestrzennych rozwoju gospodarki morskiej i sektorów okołoportowych przede wszystkim 
w oparciu o poprawę dostępności zewnętrznej portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej – 
Gdańska i Gdyni.
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3) Poprawę jakości i estetyki stref intensywnego zagospodarowania turystycznego, tak aby odpowiadały potrzebom 
regeneracyjnym człowieka – w szczególności: 
a) w paśmie nadmorskim: na odcinku od Karwi do Helu, na terenie Trójmiasta, w paśmie od Gdańska Sobieszewa do Kątów 

Rybackich oraz w miejscowościach Ustka, Rowy, Łeba, Lubiatowo, Białogóra, Dębki i Krynica Morska
b) w strefach brzegowych jezior: na Pojezierzu Kaszubskim (np. jeziora: Raduńskie Górne, Raduńskie Dolne, Ostrzyckie, 

Mausz, Gowidlińskie, Sitno i okoliczne, Kamień i Wysoka), w Borach Tucholskich i na Równinie Charzykowskiej (np. jeziora: 
Wdzydzkie, Charzykowskie – wschodni brzeg, Kruszyńskie, Sudomie, Wielki Ocypel) oraz w strefi e nadmorskiej (np. 
jeziora: Łebsko, Sarbsko).

4) Rozwój infrastruktury turystyki:
a) kongresowej (przede wszystkim w Trójmieście i jego okolicy) oraz konferencyjnej na obszarach posiadających odpowiednią 

bazę hotelową użytkowaną przede wszystkim sezonowo
b) krajoznawczej: opartej przede wszystkim na europejskim znaczeniu Gdańska i Malborka oraz krajowym ośrodków 

koncentrujących i prezentujących dziedzictwo kulturowe (przede wszystkim morskie, Żuław Wiślanych i Powiśla, Kaszub, 
Kociewia i Ziemi Słowińskiej) zwłaszcza: Będomin, Brusy, Bytów, Chojnice, Człuchów, Gdynia, Gniew, Hel, Jastarnia, Kartuzy, 
Kluki, Kościerzyna, Kwidzyn, Lębork, Łeba, Nowy Dwór Gdański, Miastko, Pelplin, Słupsk, Sopot, Starogard Gdański, 
Swołowo, Sztum, Sztutowo, Ustka, Waplewo Wielkie, Wdzydze Kiszewskie, Wejherowo i Władysławowo

c) świąteczno-weekendowej i agroturystyki: na terenach odznaczających się wysokimi walorami krajobrazu – np. w Dolinie 
Walichnowskiej, na Żuławach (Malborskich, Gdańskich i Elbląskich) Pojezierzu Iławskim, Pojezierzu Kaszubskim, Pojezierzu 
Starogardzkim, Pojezierzu Krajeńskim, Wysoczyźnie Żarnowieckiej, Równinie Charzykowskiej, Dolinie Gwdy, Wysoczyźnie 
Polanowskiej, Pradolinie Łeby, Pobrzeżu Kaszubskim, Mierzei Wiślanej

d) ekologicznej: na obszarach chronionych, cennych przyrodniczo i krajobrazowo, na których istnieją ograniczenia dla funkcji 
gospodarczych – w szczególności w parkach narodowych, parkach krajobrazowych, leśnych kompleksach promocyjnych

5) Rozwój funkcji uzdrowiskowych w oparciu o zasoby wód leczniczych i termalnych: Krynica Morska, Jastarnia, Jurata, Jantar, 
Mikoszewo, Stegna, Jastrzębia Góra, Kąty Rybackie, Lubiatowo, Łeba, Chojnice i  Kościerzyna oraz na innych obszarach, na 
których tego typu zasoby zostaną udokumentowane

6) Rozwój infrastruktury rekreacji weekendowej, np. pól golfowych, stadnin koni, miejsc organizacji biesiad, tras narciarstwa 
biegowego i zjazdowego (np. Wzgórza Szymbarskie, Lasy Oliwskie), szlaków pieszych i rowerowych lub obiektów im 
towarzyszących, np. parkingów rowerowych, wypożyczalni rowerów w miejscowościach węzłowych

7) Aktywizacja 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” wdrożenie Systemu Informacji Turystyki Wodnej)

8) Ustalenie sieci tras rowerowych składającej się z systemów tras o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym 
i międzynarodowym

9) Rozwój szlaków turystyki wodnej, jako elementu integrującego obszary rekreacyjne województwa przez:
a) 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

b) rozbudowę infrastruktury międzynarodowej drogi wodnej E-60 (morska) na potrzeby morskiego żeglarstwa 
przybrzeżnego.
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Zasadniczy kierunek zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozwoju funkcji metropolitalnych powinien zmierzać 
do koncentrowania się na przedsięwzięciach inwestycyjnych, które zdynamizowałyby kształtowanie cech charakterystycznych 
dla metropolii europejskich oraz intensyfi kacji powiązań sieciowych aglomeracji Trójmiasta z przestrzenią europejską (przede 
wszystkim zaś z siecią metropolii i miast bałtyckich). Są to:
1) Kompleksowa modernizacja Centralnego Pasma Usługowego, jako pasma koncentracji istniejących i potencjalnych funkcji 

metropolitalnych
2) Specjalizacja obszarów strategicznych w oparciu o programy rozwoju funkcji metropolitalnych
3) Tworzenie nowych miejsc o znaczeniu metropolitalnym w otoczeniu międzynarodowych, krajowych, aglomeracyjnych i 

regionalnych węzłów transportowych: morskie terminale pasażerskie, port lotniczy, dworce kolejowe i autobusowe
4) Kreowanie nowych miejsc rozwoju funkcji metropolitalnych komplementarnych w ośrodkach miejskich poza centrum 

aglomeracji. 

System transportu
Głównymi kierunkami rozwoju infrastruktury transportowej w zakresie poprawy dostępności do województwa, zwłaszcza 

jego obszarów służących konkurencyjności regionu (porty, centra gospodarcze, obszary rekreacyjne), są:

1) Budowa lub przebudowa priorytetowej dla województwa infrastruktury liniowej dla międzynarodowych połączeń w sieci 
transportowej:
a) autostrada A1 (Gdańsk – Toruń – Łódź – Gliwice – granica państwa) oraz drogi ekspresowe S6 (granica państwa – Koszalin 

– Słupsk – Gdańsk – Łęgowo), S7 (Gdańsk – Warszawa – Kraków – granica państwa) i S22 (Swarożyn – Malbork – Elbląg – 
granica państwa);

b) linie kolejowe E-65 (Zebrzydowice – Katowice – Warszawa – Malbork – Tczew – Gdańsk – Gdynia), CE-65 (Katowice – 
Smętowo – Tczew), 202 (Gdańsk Główny – Stargard Szczeciński) i 204 (Malbork – Braniewo – granica państwa);

c) drogi wodne E-40 (Wisła – Bug – Dniestr) i E-70 (śluza Hohensaaten – Odra – Warta – Noteć – Kanał Bydgoski – Brda – Wisła 
– Nogat – Zalew Wiślany) przy założeniu minimalnej II klasy technicznej.

2) Węzły w sieci transportowej wymagające rozbudowy lub przebudowy:
a) porty morskie w Gdańsku i w Gdyni z terminalami promowymi, w dostosowaniu do standardów obsługi autostrad 

morskich
b) międzynarodowy Port Lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy oraz lotniska o znaczącym potencjale w zakresie usług lotniczych: 

Gdynia – Oksywie (Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo), rozwój lotniska w Słupsku-Redzikowie jako węzła transportowego 
uwarunkowany jest decyzją o lokalizacji w strefi e lotniska instalacji tarczy antyrakietowej.

W zakresie poprawy spójności regionu wskazuje się, że:

1) Drogami o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym szczególnie ważnymi dla obsługi województwa pomorskiego są:
a) drogi krajowe: A1, S6, S7, S22, 7, 20, 21, 22, 25, 55, 90 (w tym most przez Wisłę), 91
b) drogi wojewódzkie: 211, 212, 213, 214, 216, 221, 224, 226, 229, 231, 235, 240, 501, 502, 515, 521
c) planowane nowe przebiegi wyżej wymienionych dróg krajowych i wojewódzkich m.in.: Południowa Obwodnica Gdańska, 

Trasa Kaszubska, Trasa Sucharskiego, Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej; w dalszej przyszłości może wystąpić 
potrzeba połączenia dróg krajowych S6 i S7 poprzez budowę nowej obwodnicy metropolitalnej

2) Główną rolę w transporcie kolejowym w powiązaniach regionalnych w województwie pomorskim odgrywać będą odcinki 
linii kolejowych:
a) znaczenia państwowego: nr 9 na odcinkach Gdańsk Główny – Tczew – Malbork, nr 131 Tczew – Pelplin – Smętowo 

Graniczne, nr 202 na odcinku Gdańsk Główny – Gdynia Główna – Słupsk, nr 213 na odcinku Reda – Hel, nr 226 na odcinku 
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Pruszcz Gdański – Gdańsk Port Północny z mostem przez Martwą Wisłę, nr 228 Rumia – Gdynia Port Oksywie, nr 746 na 
odcinku Gdynia Główna Osobowa – Gdynia Port Centralny

b) znaczenia lokalnego: nr 201 na odcinku Gdynia – Kościerzyna, nr 203 na odcinku Tczew – Chojnice, nr 207 na odcinku 
Malbork – Kwidzyn, nr 229 na odcinku Lębork – Łeba, nr 211 na odcinku Kościerzyna – Lipusz, nr 212 Lipusz – Bytów, nr 
405 na odcinku Miastko – Słupsk – Ustka

3) Rozwój kolejowego transportu zbiorowego na obszarze województwa obejmujący:
a) kolej metropolitalną obsługującą połączenia wewnątrz obszaru aglomeracji na liniach:

  nr 9 na odcinku Tczew – Gdańsk, nr 250 Gdańsk – Rumia (przedłużenie linii do Gdańsk Południe), nr 202 na odcinku 
Gdańsk Gł. – Gdynia – Wejherowo

  nr 201 na odcinku Gdynia – Żukowo, nr 229 na odcinku Żukowo – Kartuzy, nr 228 na odcinku Gdynia GPF – Gdynia 
Obłuże, bocznica do lotniska Babie Doły 

  Gdańsk Wrzeszcz – Port Lotniczy Gdańsk (nowa linia o przebiegu dawnej „linii kokoszkowej”).
b) kolej regionalną, której rozwój następować będzie w wyniku modernizacji (przebudowa, budowa dodatkowych torów) 

lub rewitalizacji linii kolejowych łączących obszar aglomeracji Trójmiasta z ośrodkami subregionalnymi Słupskiem, 
Chojnicami, Kwidzynem, Kościerzyną i Bytowem, a także na liniach stanowiących dojazdy do miejscowości nadmorskich 
Ustki, Łeby i Helu

4) W zakresie transportu lotniczego rozwój dotyczyć będzie:
a) sieci lotnisk województwa pomorskiego: 3 lotniska o znaczącym potencjale dla komercyjnego ruchu pasażerskiego lub 

cargo (Port Lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy, Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo, Słupsk-Redzikowo) oraz 5 lotnisk o ograniczonym 
potencjale dla lotnictwa ogólnego i dyspozycyjnego (Pruszcz Gdański, Słupsk-Krępa, Korne, Jastarnia i Borsk); włączenie 
lotniska Słupsk-Redzikowo do sieci lotnisk uwarunkowane jest rezygnacją z instalacji tarczy antyrakietowej na tym lotnisku

b) portów lotniczych bezpośrednio powiązanych z siecią kolejową i drogami wysokich klas technicznych
c) lotnisk powojskowych, które nie zostały zagospodarowane dotychczas w inny sposób, rezerwowanych dla obsługi 

lotnictwa o funkcji sportowej, turystycznej, rolniczej i ratowniczej
d) transportu sanitarnego przez budowę lub modernizację lądowisk w bezpośrednim sąsiedztwie szpitali 

wielospecjalistycznych oraz przy szpitalach posiadających szpitalny oddział ratunkowy.

Systemy infrastruktury technicznej 

W zakresie zaopatrzenia w gaz i paliwa płynne przyjmuje się:

1) Zwiększenie zasięgu obsługi krajowego systemu dystrybucji gazu ziemnego oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego 
poprzez:
a) zakończenie budowy drugiej nitki gazociągu wysokiego ciśnienia Włocławek – Gdynia Wiczlino [1]
b) budowę podziemnego zbiornika gazu „Kosakowo” [9] (pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących funkcjonowania 

ekosystemu Zatoki Puckiej), mogącego efektywnie współpracować (przez połączenie gazociągiem wysokiego ciśnienia) 
z gazoportem zlokalizowanym na terenie Portu Północnego

c) budowę gazociągu wysokiego ciśnienia Szczecin – Gdynia Wiczlino [2]
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2) Poprawę warunków dystrybucji paliw płynnych poprzez budowę:
a) drugiej nitki ropociągu Port Północny – rafi neria w Gdańsku – Płock
b) rurociągu przesyłu paliw na terenie gmin Gdynia i Kosak
c) podziemnego magazynu paliw na terenie gminy Kosakowo wraz z rurociągiem doprowadzającym.

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się:

1) Budowę innych źródeł energii elektrycznej: elektrowni węglowej lub/i elektrociepłowni przy zachowaniu wymogów ochrony 
środowiska przede wszystkim w zakresie emisji zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów paleniskowych, szczytowych 
elektrowni gazowych i elektrowni jądrowej; lokalizacje ww. obiektów nie zostały ustalone 

2) Budowę, rozbudowę i modernizację elektroenergetycznej sieci przesyłowej najwyższych napięć:
a) stacji transformatorowych 400/110 kV (ST):

  budowę ST „Stężyca”, ST „Pelplin” dla odbioru planowanego przyrostu produkowanej energii oraz poprawy warunków 
zasilania sieci dystrybucyjnej 110 kV w rejonie ich obsługi 

  budowę ST „Dargoleza” dla przyłączenia planowanych farm wiatrowych oraz poprawy warunków zasilania sieci 
dystrybucyjnej 110 kV w jej rejonie

  rozbudowę ST: Gdańsk I
b) linii elektroenergetycznych 400 kV:

  budowę nowych linii: Żydowo – Słupsk, Żydowo – Stężyca, Stężyca – Pelplin, Pelplin – Grudziądz, Żarnowiec – Stężyca
  przebudowę istniejących linii 220 kV na 400 kV na odcinku: Żydowo – Słupsk.

3) Zwiększenie pewności zasilania systemu rozdzielczo-odbiorczego, poprawę sprawności i dostosowanie istniejących obiektów 
sieciowych do wymagań ochrony środowiska poprzez modernizację i budowę elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej 
110 kV.

W zakresie gospodarki odpadami przyjmuje się:
1)  Realizację 9 Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO) jako obiektów o zasięgu regionalnym w: Bierkowie (gm. Słupsk), 

Czarnówku (gm. Nowa Wieś Lęborska), Łężycach (gm. Wejherowo), Sierżnie (gm. Bytów), Szadółkach (m. Gdańsk), Rokitkach 
(gm. Tczew), Gliwie Małej (gm. Kwidzyn), Starym Lesie (gm. Starogard Gdański) i Nowym Dworze k. Angowic (gm. Chojnice).
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6. Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego

W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego uwzględniono zadania służące realizacji 
ponadlokalnych celów publicznych oraz ich rozmieszczenie, zawarte w:

1) Programach rządowych, przyjętych przez Radę Ministrów i umieszczonych w centralnym rejestrze zadań rządowych – jest 
to: Program Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP)

2) Innych programach rządowych, w tym związanych z wdrażaniem funduszy europejskich: Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007– 2013 (PO „IŚ”), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007– 2013 
(PO „IG”), Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, Program Ochrony Brzegów Morskich, Program budowy dróg 
krajowych na lata 2008–2012, Master plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku i Przygotowanie i wykonanie 
przedsięwzięć Euro 2012

3) Programach rozwoju województwa pomorskiego, uchwalonych przez Sejmik Województwa Pomorskiego: Wieloletni 
Program Inwestycyjny Województwa Pomorskiego 2007–2013, Program małej retencji województwa pomorskiego do roku 
2015, Program udrażniania rzek województwa pomorskiego, Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego, 
Programu rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego – Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-70

4) Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2007–2013.
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