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uwarunkowania i przesłanki kształtowania się
 metropolii Trójmiasta

•
 

położenie nad
 

Bałtykiem, u ujścia
 

Wisły -
 integralna część

 

Regionu Morza Bałtyckiego; blisko głębi 
morskiej Zatoki Gdańskiej; 

•
 

sąsiedztwo rozległej strefy pojeziernej, 
stanowiąca zaplecze struktury nadmorskiej, duża lesistość, 
liczne, w tym duże jeziora, małe zaludnienie, niski stopień

 
przekształceń;

•
 

system cennych obszarów przyrodniczych
 3 parki krajobrazowe, obszary NATURA 2000, a także 

obszary chronionego krajobrazu; 

•
 

znaczne zasoby dziedzictwa kulturowego
 

-

 
największe skupiska w stolicy województwa –

 

ponad 1000-

 
letnim Gdańsku;

•
 

duże zróżnicowanie naturalnych warunków 
rozwoju

 
–

 

Żuławy -

 

jedne z najlepszych gleb w Polsce, 
duże zagrożenie powodziowe; oryginalne układy 
krajobrazowe pobrzeży: strefy krawędziowa (klify), 
mierzeje: Półwyspu Helskiego, Wiślana;

•
 

zróżnicowana dostępność.
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uwarunkowania i przesłanki kształtowania się
 metropolii Trójmiasta

•
 

silne zróżnicowanie rozmieszczenia 
ludności

 
––

 
Trójmiasto skupia 35% mieszkańców 

województwa, gminy nadmorskie –

 

40% ludności;

•
 

złożona i wielofunkcyjna kształtująca się
 nadmorska

 
metropolia

 
–

 

jeden z głównych 
ośrodków rozwijającego się

 

układu 
metropolitalnego miast południowego 
Bałtyku, rozciągnięty na długości 60 km,

 
koncentrujący działalność

 

produkcyjną

 

bezpośrednio i 
pośrednio związaną

 

z morzem, transport morski oraz 
wyspecjalizowane usługi związane z turystyką

 

i 
rybołówstwem, a także usługi ponadregionalne (nauka, 
edukacja, kultura, ochrona zdrowia, media);

•
 

Dolina Dolnej Wisły
 

z głównym korytarzem 
infrastruktury technicznej, łączącym strukturę

 

nadmorską

 
z innymi ośrodkami krajowymi położonymi nad Wisłą

 

i z 
południem Europy;



–
 

bezpośrednio silnie powiązany z 
Trójmiastem: relacjami miejsce pracy –

 miejsce zamieszkania, jak również
 systemami infrastruktury transportowej i 

technicznej. Funkcje komplementarne, 
6 ośrodków miejskich, 6 obszarów gmin 
wiejskich tworzących obszar ekspansji 
zagospodarowania (300 tys. M)

c) otoczenie aglomeracji
–

 
5 miast, 12 obszarów gmin wiejskich 

(150 tys. M)

planowanie rozwoju i zagospodarowania 
przestrzennego obszaru metropolitalnego

Zdelimitowany Trójmiejski Obszar Metropolitalny.

Źródło: Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Gdańskiego Obszaru metropolitalnego

STRUKTURA OBSZARU
a) obszar centralny –

 
3 miasta (Trójmiasto)

z dominacją
 

Gdańska i Gdyni. Główne funkcje zgodnie z naturalną
 

logiką
 rozwoju wynikającą

 
z renty nadmorskiego położenia. (750 tys. Mieszkańców)

b) obszar funkcjonalny aglomeracji



Główne problemy
 

kształtowania metropolii

ZEWNĘTRZNE (PODSTAWOWE):
1.

 
Funkcje metropolitalne 
niedostatecznie rozwinięte

2. System transportowy 
słaba dostępność

 

od strony lądu i ich potencjał

WEWNĘTRZNE:
3. System osadniczy metropolii

braki w integracji transportu publicznego
degradacja istniejących osiedli i innych zespołów zabudowy
rozwój procesów suburbanizacji

4. Struktura przyrodniczo-kulturowa metropolii
uszczuplanie, fragmentacja i degradacja

5. Elementy infrastruktury technicznej o charakterze ponadlokalnym
niedostateczny potencjał

 

energetyczny 
zagrożenie powodziowe

planowanie rozwoju i zagospodarowania 
przestrzennego obszaru metropolitalnego



STRUKTURA ZAPISÓW CELÓW I KIERUNKÓW
GENERALNY CEL POLITYKI PRZESTRZENNEJ

CELE GŁÓWNE POLITYKI PRZESTRZENNEJ

Zadania polityki przestrzennej

Kierunki zagospodarowania przestrzennego

Generalna
zasada

Podstawowe 
zasady

Zasady 
zagospodarowania 

przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego, 2009



Wykorzystując unikatowe walory 

 
nadmorskie –

 

zapewnienie trwałego, 

 
zrównoważonego rozwoju obszaru 

 
aglomeracji Trójmiasta przez wzrost jego 

 
konkurencyjności gospodarczej w Regionie 

 
Bałtyckim z jednoczesnym kreowaniem 

 
wysokiej jakości życia i środowiska 

 
przyrodniczego

Cele rozwoju a cele operacyjne 

 zagospodarowania przestrzennego 

 aglomeracji:

Cele rozwoju i zagospodarowania przestrzennego 
 aglomeracji



ciągłość osnowy ekologicznej obszaru, jako podstawa
oszczędna gospodarka zasobami = pierwszeństwo racjonalizacji 
wykorzystania już zainwestowanych przestrzeni miejskich w stosunku do 
ekspansji terytorialnej:
redukcja napięć i konfliktów funkcjonalno-przestrzennych 
wywołujących negatywne skutki środowiskowe, społeczno-kulturowe i 
ekonomiczne:
wielofunkcyjny rozwój struktur przestrzennych wszędzie 
tam, gdzie nie ma przeciwwskazań środowiskowych, społeczno-
kulturowych lub ekonomicznych, wskazujących na możliwość pogorszenia 
jakości przestrzeni i warunków jej zagospodarowania i użytkowania.
kształtowanie tożsamości poszczególnych struktur
obszaru:
łączenie funkcji komplementarnych prowadzące do 
racjonalizacji gospodarki zasobami materialnymi i energią oraz redukcji 
potrzeb transportowych, 

Zasady kształtowania rozwoju i zagospodarowania 
 przestrzennego aglomeracji



Model struktury zagospodarowania 
przestrzennego obszaru aglomeracji 

Presenter�
Presentation Notes�
W zakresie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej aglomeracji należy zwrócić uwagę, na jej wyraźnie węzłowo-pasmowy układ osadniczy, rozciągający się od Tczewa po Wejherowo, na który składają się:
 centrum aglomeracji Trójmiasto – gdzie w najbliższych latach będzie następować intensyfikacja wykorzystania przestrzeni i koncentracja funkcji metropolitalnych;
 główne ośrodki wzmacniające strukturę policentryczną pasma osadniczego Pruszcz Gdański, Tczew, Wejherowo;
 pozostałe ośrodki miejskie wspomagające strukturę policentryczną pasma osadniczego. 
�



Zachowanie przyrodniczych terenów prawnie chronionych oraz cennych –

 

projektowanych do ochrony,

 

w tym 
Europejskiej Sieci Obszarów NATURA 2000.

Zachowanie i odtwarzanie spójności przestrzennej struktur ekologicznych

 

–

 

w szczególności korytarzy 
ekologicznych, tworzących przyrodniczą

 

osnowę

 

regionu.

Ochrona i odnowa charakterystycznych obiektów

 

 
krajobrazu kulturowego regionu, m.in.: układów 
urbanistycznych i ruralistycznych, zabytków wsi

 

 
pomorskiej, dziedzictwa morskiego i rzecznego, 
dziedzictwa budownictwa ceglanego i drewnianego, 
obiektów dziedzictwa obronnego i techniki (w tym

 

 
systemów hydrotechnicznych), kultury materialne

 

j 
portów morskich i rzecznych oraz wsi rybackich,

 

 
materialnych reliktów dziedzictwa solidarnościowego, 
zespołów rezydencjalnych, zespołów zieleni

 

 
urządzonej, wybitnych dóbr kultury współczesnej.

Ochrona i odtwarzanie kluczowych dla województwa elementów ekspozycji krajobrazowej (ciągów, punktów i 
platform widokowych, wnętrz makrokrajobrazowych

 

i widoków panoramicznych miast jako wizytówek regionu) 

Plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru aglomeracji 

Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-kulturowego i krajobrazu



A. OŚRODEK PONADREGIONALNY
1)

 

Ośrodek centralny metropolii: Gdańsk, Gdynia, Sopot;

2)

 

Ośrodki uzupełniające obszaru metropolitalnego: Wejherowo, Tczew, Pruszcz Gdański;

3)

 

Ośrodki krystalizujące sieć

 

osadniczą

 

na obszarach ciągłego zainwestowania: Rumia, Reda, Żukowo.

B. OŚRODKI SUBREGIONALNE
I rzędu:

 

Słupsk –

 

Ustka, Chojnice –

 

Człuchów, Kwidzyn;

II rzędu:

 

Starogard Gdański, Malbork -

 

Sztum i Lębork;

potencjalne II rzędu: Kościerzyna, Bytów, Kartuzy;

C.

 

OŚRODKI LOKALNE:

 

Czersk, Miastko, Nowy Dwór 
Gdański, Hel, Jastarnia, Puck, Władysławowo.

Kształtowanie systemu osadniczego
Kształtowanie Funkcjonalnych Obszarów Miejskich, poprzez organizacyjne, instytucjonalne i techniczne 
wiązanie miast z obszarami wiejskimi, wspólnie realizujących politykę

 

przestrzenną, transportową, 
infrastrukturalną

 

oraz usługi wyższego rzędu.

Struktura ośrodków
 

obszaru metropolitalnego

Pozostały obszar województwa

Plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru aglomeracji



Regionalne korytarze transportowe województwa:
korytarz północny (Gdańsk – Lębork – Słupsk) z 
perspektywą jego włączenia do międzynarodowego 
korytarza Via/Rail Hanseatica w sieci TEN-T;
korytarz południowy (Powiśle – Starogard Gdański –
Chojnice – Człuchów);
korytarz zachodni (Człuchów – Miastko – Słupsk – Ustka);
korytarz kaszubski (Chojnice – Kościerzyna – Lębork –
Łeba);
korytarz pojezierny (Trójmiasto – Kartuzy – Kościerzyna -
Bytów – Miastko).

Integracja systemu transportu zbiorowego
w oparciu o zespoły punktów przesiadkowych

 

w trzech miastach węzłowych o krajowym 
znaczeniu dla obsługi pasażerskiej: Gdańsk; Gdynia; Słupsk;
oraz dworce kolejowe w dziesięciu miastach węzłowych o regionalnym lub metropolitalnym znaczeniu dla obsługi 
pasażerskiej: Sopocie, Wejherowie, Tczewie, Malborku, Starogardzie Gdańskim, Kwidzynie, 
Kościerzynie, Kartuzach, Chojnicach, Lęborku i Bytowie

Ponadregionalne korytarze transportowe województwa:

Istniejące i rozbudowywane/modernizowane elementy sieci TEN-T: 
•autostrady morskie: drogi: A1, S 7; linie kolejowe: E65; szlaki wodne: E70, E40

Plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru aglomeracji



Plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru aglomeracji



Rozmieszczenie funkcji metropolitalnych w 
obszarze metropolitalnym Trójmiasta
Źródło: „Identyfikacja i potencjał

 

rozwojowy funkcji 
metropolitalnych w obszarze metropolitalnym Trójmiasta



Kreowanie funkcji metropolitalnych

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 i regionalnych węzłów 
transportowych: morskie terminale pasażerskie, port lotniczy, dworce 
kolejowe i autobusowe.

4)
 

Kształtowanie nowych miejsc rozwoju funkcji metropolitalnych 
komplementarnych

 
w ośrodkach miejskich poza centrum metropolii. 

Plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru aglomeracji



- m.in.:
•

 
ukształtowane struktury miejskie, na ogół

 

o wysokich walorach 
kulturowych i historycznych, o wyraźnych granicach i przejrzystej konstrukcji systemu 
przestrzeni publicznej, w tym:

 

obszar śródmiejski Gdańska
 

w zasięgu 
obwałowań

 

z XVII w.,

 

zespół
 

pocysterski w Oliwie, oś
 

kultury i 
rozrywki

 
od mola do Opery Leśnej

 

w Sopocie; nadmorska strefa 
prestiżu miejskiego w Gdyni;

•
 

struktury przestrzenne ukształtowane w głównych zarysach, ale 
mające duże rezerwy terenowe i potencjał

 

dla kształtowania atrakcyjnej przestrzeni 
np. Gdańsk Młode Miasto, Wisłoujście i Westerplatte, kompleks 
uczelni i placówek badawczych

 
we Wrzeszczu i w Oliwie, rejon 

Pomorskiego Parku Technologicznego w Gdyni;
•

 
struktury kształtujące się, wymagające dopracowania systemy przestrzeni 
publicznych o charakterze metropolitalnym np.

 

otoczenie stadionu Balic 
Arena w Gdańsku, strefa rozwoju nowoczesnych technologii w 
sąsiedztwie lotniska w Gdańsku;

•
 

strefy śródmiejskie w innych miastach
 

obszaru metropolitalnego.

Strategiczne obszary rozwoju funkcji metropolitalnych

Plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru aglomeracji



•
 

Wielofunkcyjna, wysokiej jakości przestrzeń
 

publiczna w węzłach i 
otoczeniu węzłów transportowych

 
Centralnego Pasma Usługowego

•
 

Metropolia kultury
•

 
Metropolia wiedzy

•
 

Metropolia biznesu
•

 
Metropolia uzdrowiskiem

•
 

Metropolia sportu i rekreacji
•

 
Rozwój funkcji metropolitalnych

 
komplementarnych w miastach obszaru 

metropolitalnego: w Tczewie, Wejherowie, Rumi, Pruszczu Gdańskim, Redzie, 
Pucku, Kartuzach, Władysławowie, Jastarni, Helu i Żukowie

Plan wskazuje dla poszczególnych programów obszary strategiczne, typy projektów i 
przykładowe inwestycje.

Rozwój poszczególnych obszarów powiązanych z głównymi punktami strukturalnymi
 będzie następował

 

przez wdrażanie wyróżnionych
 

programów rozwoju funkcji 
metropolitalnych

 

przewidujących wzajemnie skoordynowane działania władz publicznych i 
podmiotów prywatnych. 

Plan

 

wyznacza potencjalne strefy
 

ich rozwoju i zasady zagospodarowania przestrzennego, 
a dla ich realizacji proponuje kilka programów rozwoju funkcji metropolitalnych, m.in.

Plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru aglomeracji
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Programy rozwoju funkcji metropolitalnych 
w obszarach strategicznych



Ustalenia Planu pomocne w procesie wdrażania 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Oś
 

priorytetowa 2.
Społeczeństwo wiedzy

2.1. 
Infrastruktura edukacyjna 

i naukowo-dydaktyczna

Utrzymanie Trójmiasta jako ośrodka o najbardziej
wyspecjalizowanym zakresie usług edukacji w 

Polsce Północnej poprzez rozwój bazy naukowo-

 
dydaktycznej uczelni wyższych 

i poszerzenie wachlarza możliwości kształcenia.

Podniesienie rangi istniejących mniejszych 
ośrodków szkolnictwa wyższego

 

poprzez 
rozbudowę

 

bazy naukowo-dydaktycznej,
tworzenie nowych uczelni wyższych o 

profilu zawodowym 
w ośrodkach subregionalnych

 

przede 
wszystkim -

 

Słupsku, Chojnicach i 
Kwidzynie.

Plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru aglomeracji



Ustalenia Planu pomocne w procesie wdrażania 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Oś
 

priorytetowa 3.
Funkcje miejskie i metropolitalne

3.1. Rozwój i integracja 
systemów 

transportu zbiorowego

Budowa wielofunkcyjnych, wysokiej jakości przestrzeni publicznych
w pasażerskich węzłach transportowych w obszarach śródmiejskich, 

o randze określonej wg klasyfikacji przyjętej w kierunkach 
polityki przestrzennej regionalnego transportu zbiorowego 

i obejmujących budowę i modernizację obiektów 
w obszarach węzłów integracyjnych w szczególności 

przebudowa węzłów: Gdańsk-Główny, Gdańsk-Wrzeszcz, 
Gdańsk-Oliwa, planowany przystanek Gdańsk-Śródmieście 

oraz Gdańsk-Czerwony Most, Gdynia-Główna, 
Wzgórze św. Maksymiliana, Sopot, Tczew, Wejherowo.

Rozwój Trójmiejskiej Kolej Metropolitalnej obejmujący: 
a) modernizację istniejących linii kolejowej SKM;
b) wyposażenie w nowoczesnego tabor;
c) modernizacja istniejących przystanków do standardów  metra; 
d) budowa nowych przystanków (Gdańsk-Śródmieście; 

Gdynia-Śródmieście);
e) budowa kolei dojazdowych do Portu Lotniczego Gdańsk

i lotniska Babie Doły oraz centrum metropolii.

Plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru aglomeracji



Oś
 

priorytetowa 3.
Funkcje miejskie i metropolitalne

3.2.1. 
Kompleksowe przedsięwzięcia

rewitalizacyjne

Kluczowe znaczenie dla kształtowania sieci osadniczej 
obszaru metropolitalnego ma podnoszenie 
konkurencyjności zdegradowanych obszarów 
miejskich (m.in. poprzemysłowych, powojskowych, 
pokolejowych, portowych, przyportowych, 
mieszkaniowych, usługowych) położonych na 
obszarach strategicznych rozwoju funkcji 
metropolitalnych lub w ich bezpośrednim 
otoczeniu.

Dla zachowania tożsamości kulturowej i optymalnego
wykorzystania potencjału sieci osadniczej obszaru 

metropolitalnego, należy prowadzić przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne zdegradowanych struktur 
miejskich znajdujących się poza centrum metropolii.

Plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru aglomeracji

Ustalenia Planu pomocne w procesie wdrażania 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013



Oś
 

priorytetowa 3.
Funkcje miejskie i metropolitalne

Obszary strategiczne rozwoju funkcji metropolitalnych, 
stanowią priorytetowe miejsca lokalizacji 

przedsięwzięć o charakterze metropolitalnym.

3.2.2. 
Inwestycje zwiększające 

potencjał

 

rozwojowy miast

Kreowanie nowych miejsc
rozwoju funkcji 

metropolitalnych 
komplementarnych 

w ośrodkach miejskich 
obszaru metropolitalnego 
poza centrum metropolii. 

Plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru aglomeracji

Ustalenia Planu pomocne w procesie wdrażania 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013



Monitoring przestrzenny ‐
 

dynamika zmian 
 liczby ludności

Obszar Metropolitalny nad Zatoka Gdańską

 

-

 

wyzwania i potrzeby rozwoju  Gdańsk, 9 czerwca 2011 r.



Obszar Metropolitalny nad Zatoka Gdańską

 

-

 

wyzwania i potrzeby rozwoju  Gdańsk, 9 czerwca 2011 r.

Monitoring aktualności polityki przestrzennej gmin 
a zmiany przestrzenne

Aktualność

 

studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin –

 

31.12.2009
Źródło: Raport o stanie zagospodarowania 
przestrzennego województwa pomorskiego
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DZIĘKUJĘ
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Feliks PANKAU
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

www.pomorskie.eu

f.pankau@pomorskie.eu
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