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 1. Zintegrowane Krajowe Strategie Morskie na rzecz Planowania i Koordynacji Rozwoju Morskiego  

 2. Morskie Planowanie Przestrzenne i Administracje w Praktyce  

Witam 

W imieniu partnerów-gospodarzy, Bałtyckiego Forum Środowiskowego 

Litwy (BEF LT), konferencję w Kłajpedzie otworzył Zymantas 

Morkvenason. 

 

 

dr Nico Nolte dokonał prezentacji wprowadzającej, poświęconej 

następującym zagadnieniom:  

• konkurujące ze sobą wykorzystania przestrzeni morskiej 

• tradycyjne rodzaje działalności i trendy nowego wykorzystania  

• potrzeba wprowadzenia Morskiego Planowania Przestrzennego 

• kontekst polityczny Morskiego Planowania Przestrzennego - MPP 

• Czym jest MPP?  

• wprowadzenie do Projektu BaltSeaPlan i w jaki sposób projekt 

moŜe pomóc przy wdraŜaniu MPP 

 

 Program  
 Lista uczestników  
 Prezentacja 

wprowadzająca  

 Wprowadzenie - Nico Nolte 

1. Zintegrowane Krajowe Strategie Morskie na rzecz Planowania i Koordynacji Rozwoju 

Obszarów Morskich 

Jacek Zaucha, Instytut Morski w Gdańsku, Polska 

„Zalecenia dotyczące Krajowych Polityk Morskich z punktu widzenia planowania przestrzennego”  

Zespół BaltSeaPlan ds. Krajowych Strategii dokonuje oceny istniejących w 

poszczególnych krajach polityk i trendów, które mają wpływ na rozwój i 

wykorzystanie wybrzeŜy i obszarów morskich oraz zbiera zalecenia dla 

Krajowych Polityk Morskich, w celu umoŜliwienia realizacji Morskiego 

Planowania Przestrzennego. 

  Prezentacja Jacka Zauchy 



 

W swojej prezentacji Jacek Zaucha wyjaśnił następujące kwestie:  

• dlaczego potrzebna jest ocena polityki oraz procedur objętych 

oceną  

• rezultat połączenia i analizy istniejących polityk 

• przykład Litwy: Polityki potencjalnie wpływające na rozwój 

przestrzeni morskiej, siły napędowe 

• porównanie sił napędowych w krajach 4 partnerów projektu 

(Litwa, Łotwa, Polska i Niemcy)  

• widoczny przykład skumulowanych efektów polityk/celów w 

poszczególnych krajach  

• konflikty przestrzenne związane z określonymi politykami 

• przykład współpracy transgranicznej 

• przykładowe zalecenia  

dr Nerijus Blazauskas, Instytut Badań WybrzeŜa i Planowania na Litwie 

„Administracja i zarządzanie na Litwie”  

 

Prezentacja obejmowała następujące tematy:  

• Główne siły napędowe:           

           -Zintegrowana Polityka Morska Unii Europejskiej 

           - Strategia Unii Europejskiej dla Basenu Morza Bałtyckiego MPP 

• Stopniowy cykl MPP   

• Ocena potencjału organizacyjnego/instytucjonalnego Zespołu ds. 

MPP 

          - ocena potencjału instytucjonalnego 

          - ocena istniejących ram prawnych niezbędnych do wdraŜania MPP 

          - identyfikacja potrzeb i potencjalnie dostępne źródła finansowania 

          - ustanowienie zespołu ds. wdraŜania MPP  

          - opracowanie planu pracy dla MPP  
 Prezentacja dr Nerijusa Blazauskasa  

2. Morskie Planowanie Przestrzenne i Administracja w Praktyce 

Pani Asta Raugaliene, Administracja Regionu Kłajpeda, Litwa 



 

„Refleksje na temat kwestii morskich w planie rozwoju Regionu 

Kłajpedy oraz wyzwania związane z wdraŜaniem planu po reformie 

administracyjnej Regionu Kłajpedy” 

 

Prezentacja ta objęła następujące aspekty Kompleksowego Planu dla 

Regionu Kłajpedy:  

• zagadnienia prawne związane z opracowaniem planu 

• etapy opracowania planu 

• rozwiązania przyjęte w Kompleksowym Planie dla Terytorium 

Regionu Kłajpedy.  

• Konkretne rozwiązania przewidywane w okresie 10 lat 

• Istotne rozwiązania dla zintegrowanego zarządzania strefą 

przybrzeŜną  

Andrzej Cieślak, Urząd Morski w Gdyni, Polska 

„Struktury administracyjne i sprawy morskie w Polsce: działania, doświadczenia i wyzwania”  

 

W prezentacji autor opisał polskie struktury i odniósł się do następujących 

aspektów: 

• obszar 

• podstawowe koncepcje  

• główne regulacje prawne 

• podstawowe rozwiązania prawne  

• zakres działań  

• główne rozwiązania prawne w odniesieniu do planowania 

przestrzennego 

• inne decyzje  

• pilotaŜowy plan przestrzenny dla obszarów morskich Zatoki 

Puckiej  

• główne zmiany prawa planowania przestrzennego  

 Prezentacja Andrzeja Cieślaka  

Nico Nolte, Niemiecka Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna - BSH  

„Rola BSH w pomaganiu, kontroli i wspieraniu rozwoju sfery morskiej”  

Prezentacja objęła następujące zagadnienia:  

• Infrastruktura BSH i pola działania  

• Kwestie morskie – zatwierdzanie działalności na morzu  

• Historia Morskiego Planowania Przestrzennego (MPP). Przykład MPP dla wyłącznej strefy ekonomicznej 

- WSE 

• Planowanie przestrzenne w Niemczech dla WSE. Niemiecka WSE – wykorzystanie, działania i ochrona 

przyrody  

• Obszary Ŝeglugi i działań wojskowych; platformy, rurociągi, kable, wydobywanie osadów  

• Morze Bałtyckie: istniejące i przyszłe wykorzystanie oraz ochrona przyrody 

• Przykład morskiego planowania przestrzennego dla WSE – cele, wytyczne, przepisy, narzędzia 

• Punkty wyjścia do morskiego planowania przestrzennego w praktyce 

• Współpraca międzynarodowa 

 Prezentacja Nico Nolte  

Raimonda Liutkeviciene, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Przewodnicząca grupy CBSS – Litwa 



„Polityka morska z punktu widzenia Grupy Eksperckiej CBSS ds. Polityki Morskiej” 

Nadrzędnym celem Grupy Eksperckiej CBSS ds. Polityki Morskiej jest 

pozycjonowanie Regionu Morza Bałtyckiego jako europejskiego regionu 

modelowego, gdzie tworzona jest najlepsza praktyka polityki morskiej oraz 

zrównowaŜone współistnienie rozwijającej się gospodarki morskiej oraz 

adekwatnej ochrony ekosystemu morskiego. W tym kontekście grupa 

przewiduje realizację następujących zadań: 

• skompilowanie i zinwentaryzowanie regionalnych interesariuszy 

oraz istniejących struktur regionalnych i sieci współpracy morskiej. 

• opracowanie wirtualnej platformy komunikacyjnej, poświęconej 

polityce morskiej w Regionie Morza Bałtyckiego.  

• zainicjowanie powstania klastra gospodarki morskiej w Regionie 

Morza Bałtyckiego 

• zainicjowanie powstania sieci nauk o morzu 

• zaproponowanie i uczestniczenie w przekrojowych projektach 

pilotaŜowych w dziedzinie polityki morskiej w ramach 

ponadnarodowej sieci współpracy w Basenie Morza Bałtyckiego  

• analiza i zaproponowanie działań zwiększających świadomość 

modelowych projektów i produktów w dziedzinie morskiej  

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) 

 
 


