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Plan prezentacji
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1. Wstęp - definicje, podstawy 

• Konwencja z ESPOO i jej wymogi

• Wymogi transgranicznej współpracy w Dyrektywie UE i w zasadach VASAB-HELCOM

2. Geneza i historia współpracy transgranicznej w planowaniu morskim w regionie 
Morza Bałtyckiego.

3. Współpraca transgraniczna w ramach opracowywania projektu PZPPOM w skali 
1:200 000
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Konsultacje – formalny, wymagany prawem proces, który przebiega pomiędzy krajami regionu 
Morza Bałtyckiego, lub organami odpowiedzialnymi za planowanie obszarów morskich;

Współpraca – bardziej otwarty, nieformalny, inicjowany często we wczesnej fazie planowania, 
mający na celu wymianę informacji i wiedzy, często angażujący większą liczbę uczestników

Pan-Baltic – tematy istotne dla całego regionu lub wszystkich państw bałtyckich. Często tematy 
strategiczne, które maja na celu osiągnięcie spójności regionalnej czy wypracowanie wytycznych.

Transgraniczny (cross-border, trans-border) – tematy wspólne dla dwóch/kilku krajów, przypisane 
do jakiegoś jednego, określonego obszaru.



Współpraca transgraniczna w ramach opracowywania projektu 
PZPPOM w skali 1:200 0004

Współpraca planistyczna podyktowana 
Dyrektywą i zaleceniami Helcom-VASAB

„aktywność transgraniczna”

Konsultacje transgraniczne
w ramach konwencji Espoo

„oddziaływanie transgraniczne”



Postepowanie w spawie transgranicznego oddziaływania na 
środowisko

5 Akty prawne regulujące zasady i tryb postępowania w sprawach transgranicznego oddziaływania na 
środowiska:

1. Konwencja Espoo - Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 
transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.

2. Protokół w sprawie SEA do Konwencji Espoo - Protokół w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko 
w kontekście transgranicznym, sporządzony w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

3. Konwencja z Aarhus - Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, 
sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.

4. Ustawa OOŚ – Ustawa 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

5. umowy dwustronne (zawarte i stosowane zgodnie z art. 8 Konwencji Espoo):

a) z Litwą - Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o 
realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, 
podpisana w Warszawie dnia 27 maja 2004 r.

b) z Niemcami - Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 
Federalnej Niemiec o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w 
kontekście transgranicznym z dnia 11 kwietnia 2006 r.
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KONWENCJA

o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym,
sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.

"planowana działalność" oznacza każdą działalność lub każdą większą zmianę działalności będącą 
przedmiotem decyzji właściwego organu, zgodnie z mającą zastosowanie procedurą krajową;

"ocena oddziaływania na środowisko" oznacza krajową procedurę szacowania prawdopodobnego 
oddziaływania planowanej działalności na środowisko;

"oddziaływanie" oznacza jakikolwiek skutek planowanej działalności dla środowiska z 
uwzględnieniem: zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, flory, fauny, gleby, powietrza, wody, klimatu, 
krajobrazu i pomników historii lub innych budowli albo wzajemnych oddziaływań między tymi 
czynnikami; obejmuje ono również skutki dla dziedzictwa kultury lub dla warunków społeczno-
gospodarczych spowodowane zmianami tych czynników;

"oddziaływanie transgraniczne" oznacza jakiekolwiek oddziaływanie, nie mające wyłącznie 
charakteru globalnego, na terenie podlegającym jurysdykcji Strony, spowodowane planowaną 
działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości lub częściowo położona na terenie 
podlegającym jurysdykcji innej Strony;
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USTAWA

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

DZIAŁ VI
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Rozdział 3
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów polityk, strategii, planów i programów
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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/89/UE
z dnia 23 lipca 2014 r.

ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich

(20) Państwa członkowskie powinny konsultować i koordynować swoje plany z właściwymi 

państwami członkowskimi i współpracować z organami państw trzecich w danym regionie 

morskim, zgodnie z prawami i zobowiązaniami tych państw członkowskich oraz 

zainteresowanych państw trzecich wynikającymi z prawa unijnego i międzynarodowego. 

Skuteczna współpraca transgraniczna między państwami członkowskimi oraz z sąsiadującymi 

państwami trzecimi wymaga wskazania właściwych organów w każdym państwie 

członkowskim. Państwa członkowskie wyznaczają w tym celu właściwy organ lub organy 

odpowiedzialne za wykonywanie niniejszej dyrektywy. Ze względu na różnice pomiędzy 

poszczególnymi regionami lub podregionami morskimi i obszarami przybrzeżnymi nie jest 

właściwe szczegółowe ustanawianie w niniejszej dyrektywie form, jakie te mechanizmy 

współpracy powinny przybierać.
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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/89/UE
z dnia 23 lipca 2014 r.

ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich

Artykuł 11

Współpraca między państwami członkowskimi 

1. W ramach procesu planowania i zarządzania nadbrzeżne państwa członkowskie współpracują 

w celu zapewnienia, aby plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich były 

spójne i skoordynowane w ramach całego regionu morskiego, którego te plany dotyczą. 

Współpraca ta uwzględnia w szczególności kwestie ponadnarodowe. 

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, jest realizowana poprzez: 

a) istniejące regionalne struktury współpracy instytucjonalnej takie jak regionalne konwencje 

morskie; lub 

b) sieci lub struktury właściwych organów państw członkowskich; lub 

c) wszelkie inne metody spełniające wymogi przedstawione w ust. 1, np. w kontekście strategii 

dotyczących basenów morskich. 
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BALTIC SEA BROAD-SCALE MARITIME SPATIAL PLANNING (MSP) PRINCIPLES

Adopted by HELCOM HOD 34-2010 and the 54th Meeting of VASAB CSPD/BSR

7. Transnational coordination and consultation

Maritime spatial planning should be developed in a joint pan-Baltic dialogue with 

coordination and consultation between the Baltic Sea states, bearing in mind the need 

to apply international legislation and agreements and, for the HELCOM and VASAB EU 

member states, the EU acquis communautaire. Such dialogue should be conducted in a 

cross-sectoral context between all coastal countries, interested and competent 

organizations and stakeholders. Whenever possible maritime spatial plans should be 

developed and amended with the Baltic Sea Region perspective in mind.
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Regiony graniczące przez morze zainteresowane są rozwiązywaniem wspólnych 
problemów. Obejmują one zagadnienia komunikacji między regionami i dostępu do 
szerszych rynków, które były ograniczane przez naturalną barierę jaką stanowiło morze. 

Geneza i historia współpracy transgranicznej w planowaniu 
morskim w regionie Morza Bałtyckiego.

T. Palmowski, MORSKA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH Z REGIONU MORZA 
BAŁTYCKIEGO, 2002

Współpraca koncentruje się również na połączonych 
działaniach związanych ze środowiskiem morskim (morskie 
rezerwaty przyrody, zanieczyszczenie mórz, ochrona linii 
brzegowych itp.), wykorzystaniem i budowaniem zasobów 
morskich (odnawialne źródła energii, turystyka morska itp.) 
oraz na współdziałaniu w zakresie praktycznych problemów 
(np. bezpieczeństwo na morzu, służby ratownicze).

Ponadto morskie regiony transgraniczne często 
charakteryzują się wspólnymi więzami historyczno-
kulturalnymi oraz tradycjami handlowymi.
W niektórych regionach powstały warunki do rozwijania 
szerszych i głębszych form współpracy obejmujących wiele 
dziedzin współczesnego życia.
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Geneza i historia współpracy transgranicznej w planowaniu 
morskim w regionie Morza Bałtyckiego.
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Geneza i historia współpracy transgranicznej w planowaniu 
morskim w regionie Morza Bałtyckiego.



VASAB 2010 – Vision and Strategies aroud the Baltic Sea
14

VASAB to współpraca ministrów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i rozwój 10 krajów 
regionu Morza Bałtyckiego. 
Najwyższym organem decyzyjnym VASAB jest Konferencja Ministerialna. 
Konferencje ministerialne są przekazywane w zależności od potrzeb.

Od 1992 r. Odbyło się osiem konferencji ministerialnych:

• Karlskrona, Szwecja, 20–21 sierpnia 1992 r
• Gdańsk, Polska, 14-15 grudnia 1993 r
• Tallinn, Estonia, 8–9 grudnia 1994 r
• Sztokholm, Szwecja, 22 października 1996 r
• Wismar, Niemcy, 20 września 2001 r
• Gdańsk, Polska, 19 września 2005 r
• Wilno, Litwa, 16 października 2009 r
• Tallinn, Estonia, 26 września 2014 r
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Współpraca w regionie bałtyckim – VASAB 2010

TALLINN REPORT – trzecia konferencja, 1994  

It is the common desire that the Baltic Sea Region 2010 shall be a region 
with a:

• diversity of mutual relations in trade, transport,

• culture and education;

• a strong identity enabling the BSR to play an important role within 
Europe and the world;

• a diversity of individual sub-regions, developing on the basis of their 
respective strengths and potentials;

• a fame for the reconciliation between development and respect of the 
environment;

• a planning philosophy based on the principles of transparency, 
reliability, participation and subsidiarity.



1
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Współpraca w regionie bałtyckim – VASAB 2010
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Współpraca w regionie bałtyckim – VASAB 2010

• From Vision to Action - czwarta konferencja, 1996  

• “Recommendations for Spatial Planning of the Coastal Zone in the BSR”, 
1996

• “VASAB 2010 PLUS Spatial Development Action Programme” 2001, 
where the sustainable development of coastal zones and islands is one of 
the six key themes for transnational spatial planning cooperation 
extending spatial planning also to off-shore side

• VASAB Working Group on sea use planning and ICZM (2006)

• Współpraca z HELCOM
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Współpraca w regionie bałtyckim – Grupa Robocza ds. MSP

Wspólna Grupa Robocza HELCOM-VASAB ds. morskiego planowania przestrzennego

Cele:

• Współpraca w BSR by dojść do spójnych procesów MPP

• Forum dialogu o ZZOP i MPP

• Wspomaganie CSPD/BSR i HELCOM i ich krajów członkowskich we wprowadzaniu w 
życie Perspektywy Długoterminowej (LTP) VASAB i Bałtyckiego Planu Działania (BSAP) 
HELCOM

• Platforma dyskusji o powiązaniach pomiędzy porozumieniami międzynarodowymi, 
instrumentami prawnymi i politykami UE, Regionu Bałtyckiego i narodowymi

• Wspomaganie BSR aby stał się wzorcem w skali Europy i globalnie w sprawach MPP
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Współpraca w regionie bałtyckim – Grupa Robocza ds. MSP

Wspólna Grupa Robocza HELCOM-VASAB ds. morskiego planowania przestrzennego

Zadania:

• Promowanie rozwoju MPP w regionie i jego monitorowanie

• Wspomaganie ustanawiania struktur zarządzania, podstaw prawnych, konsultacji 
transgranicznych

• Opracowanie wspólnych dla BSR zasad MPP

• Propozycje warsztatów i innych wydarzeń oraz materiałów informacyjnych dot. MPP

• Śledzenie i wykorzystanie wyników regionalnych projektów dot. MPP

• Promowanie rozwoju spójnej informacji (m.in. baz danych, portali) dla MPP

• Przygotowywanie decyzji dla Konferencji Ministerialnych HELCOMi VASAB
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Współpraca w regionie bałtyckim – Grupa Robocza ds. MSP

• Uczestnicy wskazani przez ministerstwa odpowiedzialne za planowanie przestrzenne 
(realizacja LTP VASAB) i za realizację BSAP HELCOM – reprezentanci ministerstw i 
eksperci oraz przedstawiciele KE (DG MARE i DG ENV)

• Dwoje przewodniczących (z ramienia HELCOM i z ramienia VASAB) i odpowiednio v-
przewodniczących

• Zderzenie dwóch różnych perspektyw

• Wyniki każdej narady przyjmowane przez consensus

• Możliwość zapraszania gości (jako obserwatorów) –również spoza BSR

• Możliwość przedłużenia mandatu wspólnie przez CSPD/BSR i HELCOM na wniosek 
Grupy

• Pierwsza narada –październik 2010 w Helsinkach

• Spotkania 2-3 razy w roku
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Współpraca w regionie bałtyckim – Zasady MSP

Zasady MPP na Morzu Bałtyckim

1. Zrównoważone zarządzanie (sustainable management)

2. Podejście ekosystemowe

3. Długookresowe cele i perspektywa

4. Zasada ostrożności

5. Uczestnictwo i przejrzystość

6. Wysokiej jakości dane i źródła informacji

7. Międzynarodowa koordynacja i konsultacje

8. Spójne planowanie obszarów lądowych i morskich

9. Planowanie dostosowane do charakterystyki i specyficznych warunków 

różnych obszarów

10. Ciągłość planowania
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Współpraca w regionie bałtyckim – wytyczne

Recommendations for transboundary pan-Baltic cooperation on MSP

• Continuing policy guiding at pan-Baltic level

• Creating and facilitating expert groups for pertinent MSP topics and issues and 
implementing their results

• Engaging and cooperating with other pan-Baltic organisations on a continuous basis

• Promoting informal pan-Baltic co-operation of MSP practitioners
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Geneza i historia
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Współpraca w regionie bałtyckim 
– Komisje Międzyrządowe ds. Współpracy Transgranicznej

Polsko-Litewska Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Transgranicznej (1995)

Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej 
(1991) - Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej od 2000 (grupa robocza ds. gospodarki na 
morzu)

Polsko-Rosyjska Rada ds. Współpracy Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem 
Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (1992) 

Polsko-Łotewska Komisja ds. Współpracy Międzyregionalnej (2000)

Polsko-Estońska Komisja ds. Współpracy Międzyregionalnej (2001)
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Współpraca w regionie bałtyckim 
– Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy 
Regionalnej i Przygranicznej (1991) 
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Współpraca w regionie bałtyckim 
– Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy 
Regionalnej i Przygranicznej (1991) 



Bałtyckie Projekty transgraniczne
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©A. Schultz-Zehden
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www.baltspace.eu
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Zatoka Pomorska 
– pogłębiona 
dyskusja nad 
tematami 
transgranicznymi

Ławica Środkowa 
– strategiczny 
plan na WSE

Łotwa– wzmocnienie 
uczestnictwa 
społeczeństwa

Estonia – pozyskiwanie 
danych i narzędzia 
interaktywne

Z. Gdańska – pilotażowa 
SOOŚ dla pilotażowego planu



Bałtyckie Projekty transgraniczne
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Należy osiągnąć porozumienie transnarodowe w kwestiach:

• które mają szczególne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju regionu Morza 
Bałtyckiego,

• jeżeli wszystkie kraje Morza Bałtyckiego dotknięte są przyszłym rozwojem w tych 
obszarach tematycznych,

• gdy wpływ decyzji lokalizacyjnych wykracza poza granice wód krajowych.

Te tematy to:

• Zdrowe środowisko morskie

• Spójna panbałtycka polityka energetyczna

• Bezpieczny i wydajny transport morski

• Zrównoważone rybołówstwo
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Bałtyckie Projekty transgraniczne
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Wciąż niewiele praktycznych doświadczeń i przykładów => administracje bałtyckie 
odpowiedzialne za planowanie obszarów morskich połączyły siły za pośrednictwem 
PartiSEApate w celu opracowania pan-bałtyckiego podejścia do tematów, których 
wymiar przestrzenny wykracza poza granice państwowe.

Projekt zgromadził ponadnarodowych, krajowych i regionalnych interesariuszy 
razem w serii warsztatów. 

W ramach tych dialogów omawiano następujące tematy: 

• żegluga / rozwój portów, 

• morska energia wiatrowa, 

• dziedzictwo kulturowe / turystyka, 

• akwakultura / nowe wykorzystanie zasobów morskich, 

• badania / ochrona środowiska, 

• zmiany klimatu i budowanie sieci danych.

www.partiseapate.eu
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Fora planistów morskich
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Maritime Spatial Planning Forum
Global meets regional
19-21 November 2019
Riga, Latvia
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www.balticscope.eu
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“Maritime spatial planning has become 
known and recognized. It has moved from ‘if’ 
or ‘when’ to ‘how’, ‘how soon’ and ‘how 
much’, in particular, how much closer we can 
work together”

- Haitze Siemers, DG MARE
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Bałtyckie Projekty transgraniczne
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Bałtyckie Projekty transgraniczne
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www.panbalticscope.eu
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Współpraca transgraniczna w ramach opracowywania projektu 
PZPPOM w skali 1:200 00043

Współpraca planistyczna podyktowana 
Dyrektywą i zaleceniami Helcom-VASAB

Formalna współpraca 
w ramach konwencji Espoo

Transgraniczna OOŚ projektu planu

Espoo Focal Points

nieformalne konsultacje na etapie 
tworzenia projektu planu

Organy opracowujące projekt planu

Organizacje/społeczeństwo Planiści z innych krajów

2020 - … 2016-2019



Współpraca transgraniczna w ramach opracowywania projektu 
PZPPOM w skali 1:200 000 
- Formalna współpraca w ramach konwencji Espoo
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Espoo convention focal points

Polska GDOŚ – Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko

Litwa Ministerstwo Środowiska – Departament Zapobiegania Zanieczyszczeniom

Łotwa Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego

Niemcy Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego

Finlandia Ministerstwo Środowiska

Estonia Ministerstwo Środowiska

Dania Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa 

Szwecja SEPA – Szwedzka Agencja Ochrony Środowiska

Rosja Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Środowiska
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PZPPOM w skali 1:200 000 
- Formalna współpraca w ramach konwencji Espoo
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DZIAŁ VI 
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko 

Rozdział 3 
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów polityk, strategii, planów i programów 

1. W przypadku stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko na skutek realizacji projektu:
• organ opracowujący projekt niezwłocznie informuje GDOŚ i przekazuje projekt + SOOŚ;
• GDOŚ niezwłoczne informuje inne państwa o możliwym transgranicznym oddziaływaniu 

oraz przekazuje projekt dokumentu oraz prognozę oddziaływania na środowisko –
przetłumaczone przez organ opracowujący projekt tego dokumentu na język danego 
państwa;

• proponuje termin na odpowiedź, czy państwo jest zainteresowane uczestnictwem w 
postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;

2. Jeżeli państwo powiadomi, że jest zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu GDOŚ 
uzgadnia z tym państwem terminy etapów postępowania w sprawie transgranicznego 
oddziaływania na środowisko, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia możliwości udziału w 
postępowaniu właściwych organów oraz społeczeństwa tego państwa;
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DZIAŁ VI 
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko 

Rozdział 3 
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów polityk, strategii, planów i programów 

1. Organ administracji przeprowadzający strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko 
prowadzi, za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, konsultacje dotyczące 
środków eliminowania lub ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

2. Umożliwia się drugiemu państwu zapoznanie się, w jaki sposób wyniki postępowania w sprawie 
transgranicznego oddziaływania na środowisko zostały rozpatrzone i uwzględnione przy 
przyjmowaniu dokumentu. 

3. Wyniki konsultacji rozpatruje się przed przyjęciem dokumentu.

4. Przyjęcie dokumentu nie powinno nastąpić przed zakończeniem postępowania w sprawie 
transgranicznego oddziaływania na środowisko .
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1. Międzynarodowe spotkanie konsultacyjne - Gdańsk, 18-19.10.2016 

1. Dyskusja nad uwarunkowaniami, założeniami do polskiego planu i harmonogramem, 
2. Dyskusja nad planami innych krajów
3. Dodatkowe, bilateralne spotkanie PL-DK w sprawie „szarej strefy”
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2. Międzynarodowe spotkanie konsultacyjne - Warszawa, 6-7.11.2017 

Uczestnicy: w spotkaniu wzięło udział ponad 
40 osób, w tym:
• przedstawiciele Niemiec, Dani, Szwecji, 

Rosji, Łotwy oraz Finlandii. 
• przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, urzędów morskich 
oraz Instytutu Morskiego w Gdańsku.

Cel spotkania: prezentacja postępu prac nad 
projektem planu zagospodarowania 
przestrzennego polskich obszarów morskich 
oraz dyskusja nad kwestiami transgranicznymi 
w Projekcie Planu z udziałem gości 
zagranicznych.
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2. Międzynarodowe spotkanie konsultacyjne - Warszawa, 6-7.11.2017 
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2. Międzynarodowe spotkanie konsultacyjne - Warszawa, 6-7.11.2017 
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3. Międzynarodowe spotkanie konsultacyjne - Warszawa, 4-5.06.2019 

W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele wszystkich państw 
regionu Morza Bałtyckiego, poza 
Estonią. 

Poszczególne państwa 
reprezentowały osoby 
odpowiedzialne za proces 
morskiego planowania 
przestrzennego w swoich krajach. 

Cel spotkania: przekazanie 
informacji o wstępnej wersji v.3, 
dyskusja wyników SOOŚ, dyskusja 
transgraniczna, dalsza procedura 
w ramach Espoo, dyskusja nad 
monitoringiem i przyszłością MSP.
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+ monitoring 

3. Międzynarodowe spotkanie konsultacyjne - Warszawa, 4-5.06.2019 


