
DIAGNOZA I KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI WODNEJ    
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO 2030 ROKU

Gdańsk, 19 lutego 2021 r.



CEL OPRACOWANIA

• określenie diagnozy stanu, 

• identyfikacja problemów i barier 

• wskazanie kierunków rozwoju infrastruktury turystyki wodnej,

• wskazanie działań zmierzających do rozbudowy/uzupełnienia już istniejącej sieci 
obiektów turystyki wodnej, 

istotnych z punktu widzenia programowania i realizacji polityki regionalnej do 2030 roku. 



DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA 

Większość dotychczasowych działań związana była z realizacją projektu:

 „Pętla Żuławska (Etap I)” 

i przedsięwzięć strategicznych określonych w Regionalnym Programie 
Strategicznym w zakresie turystyki „Pomorska Podróż”, tj.: 

 „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, 

W sumie do końca 2021 roku zaplanowano do realizacji 207 zadań 
inwestycyjnych, z których do grudnia 2020 roku 154 zostało już 
zakończonych

 „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki 
Gdańskiej”.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2023 i 
obejmuje 17 zadań, w tym: 12 zadań dotyczy Pętli Żuławskiej, a 5 zadań 
Zatoki Gdańskie

Ponadto „Pomorski Program Edukacji Morskiej”, zakup 100 łodzi żaglowych, czy 
koordynację działań w zakresie MDW E-70. 





ANALIZOWANE SYSTEMY RZECZNE

• System rzeczny Brdy: Brda, Chocina, Ruda i Kuśnia, Wielki Kanał Brdy, Zbrzyca (Młosina i Kłonecznica),

• System rzeczny Gwdy: Gwda z Czernicą, Biała,

• System rzeczy Liwy: Liwa,

• System rzeczny Łeby: Łeba,

• System rzeczny Łupawy: Bukowina, Łupawa,

• System rzeczny Wisły i delty Wisły: Martwa Wisła z Wisłą Śmiałą, Motława, Nogat, Szkarpawa, Wielka 
Święta – Tuga, Wisła, Wisła Królewiecka,

• System rzeczny Raduni: Radunia,

• System rzeczny Redy: Reda,

• System rzeczny Słupi: Bytowa, Kamienica, Skotawa, Słupia, 

• System rzeczny Wdy: Niechwaszcz, Trzebiocha  (Graniczna i Pilica), Wda, Kanał Wdy,

• System rzeczny Wieprzy: Studnica, Wieprza z Pokrzywną,

• System rzeczny Wierzycy: Wierzyca, Wietcisa, 

• System rzeczny rzek Przymorza: Piaśnica, Czarna Woda,

• Otwarte morze,

• Zatoka Gdańska z Zatoką Pucką,

• Zalew Wiślany.



PROPONOWANE LOKALIZACJE - STATYSTYKI

• Przystanie kajakowe i miejsca cumownicze: 90,
• Przenoski na szlakach kajakowych: 28,
• Przystanie żeglarskie: 69,
• Pomosty cumownicze: 12,
• Przystanie pasażerskie: 12,
• Mosty zwodzone: 12,
• Kąpieliska 245,



UKIERUNKOWANIE TEMATYCZNE I TERYTORIALNE W ZAKRESIE 
ROZWOJU TURYSTYKI WODNEJ

Wśród kluczowych dla rozwoju turystyki wodnej obszarów 
funkcjonalnych wskazać należy:

 obszary funkcjonalne szczególnego zjawiska w skali 
makroregionalnej:

 Strefa Przybrzeżna, jako obszar funkcjonalny 
ponadregionalny: położony na terenie trzech województw: 
pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i 
zachodniopomorskiego, 

 Żuławy, jako obszar funkcjonalny ponadregionalny, 
położony na terenie dwóch województw: pomorskiego i 
warmińsko-mazurskiego,

 obszary funkcjonalne o szczególnych walorach przyrodniczo-
kulturowych i krajobrazowych, jako obszary kształtowania 
potencjału rozwojowego, do których należą także określone 
powyżej obszary funkcjonalne szczególnego zjawiska w skali 
makroregionalnej: Strefa Przybrzeżna i Żuławy, a także:

 Światowy Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie, położony na 
terenie dwóch województw: kujawsko-pomorskiego i 
pomorskiego, 

 Kaszubski Park Krajobrazowy wraz z otuliną - Kółko 
Raduńskie



REGIONALNE PRODUKTY TURYSTYCZNE

• Pomorskie Szlaki Kajakowe - etap 2, na które składają się rzeki województwa, które mimo zrealizowanych inwestycji oraz 
inwestycji zdeterminowanych (podpisane umowy, a jeszcze nie zrealizowane zadania) dla pełnej wysokiej jakości 
produktów turystycznych wymagają uzupełnienia o dodatkowe miejsca obsługi turystów lub doposażenia istniejących 
obiektów; 

• Pętla Żuławska - etap 3, na które składają się rzeki Żuław, które mimo zrealizowanych inwestycji oraz inwestycji 
zdeterminowanych (podpisane umowy, a jeszcze nie zrealizowane zadania) dla pełnej wysokiej jakości produktu 
turystycznego wymagają uzupełnienia o dodatkowe miejsca obsługi turystów lub doposażenia istniejących obiektów; 

• Morze Żagli, na który składać się będzie sieć portów jachtowych, marin i pomostów cumowniczych nad otwartym morzem, 
Zatoka Pucką i Gdańską oraz Zalewem Wiślanym; 

• Kraina Jezior Wdzydzkich, na który składać się będzie sieć portów jachtowych, marin i pomostów cumowniczych 
położonych na jeziorami Wdzydzkimi; 

• Kraina Jezior Charzykowskich, na który składać się będzie sieć portów jachtowych, marin i pomostów cumowniczych oraz 
infrastruktura mostów zwodzonych położonych na jeziorami Charzykowskimi; 

• Kółko Raduńskie, na który składać się będzie sieć portów jachtowych, marin i pomostów cumowniczych oraz infrastruktura 
mostów zwodzonych położonych na szlaku wodnym Raduni na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego; 

• Żeglugą po morzu i Pomorzu, na który składać się będzie sieć przystani żeglugi pasażerskiej na wodach Delty Wisły, Zatoki 
Gdański i Puckiej.;

• Bezpieczne miejsca kąpieli, na który składać się będzie sieć kąpielisk statutowych oraz innych miejsc wykorzystywanych do 
kąpieli, które wymagają standaryzacji, doposażenia o brakujące elementy oraz budowy kompleksowej infrastruktury;



STRUKTURA OPISU SZLAKÓW WODNYCH 

SYSTEM RZECZNY:

 Ogólna charakterystyka zlewni

 Jednolite Części Wód Powierzchniowych

RZEKA:

 Charakterystyka rzeki i jezior przepływowych

 Turystyczne użytkowanie rzeki i jezior przepływowych

 Jakość wód

 Budowle i urządzenia hydrotechniczne 
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Pomorskie Szlaki Kajakowe - etap 2



Pomorskie Szlaki Kajakowe - etap 2



Pętla Żuławska - etap 3



Kółko Raduńskie



Kraina Jezior Wdzydzkich



Kraina Jezior Charzykowskich



Żeglugą po morzu i Pomorzu



STRUKTURA OPISU KĄPIELISK

ZLEWNIA:

 Jednolite Części Wód Powierzchniowych

 Istniejące kąpieliska



Bezpieczne miejsca kąpieli



STRUKTURA OPISU KĄPIELISK

ZLEWNIA:

 Jednolite Części Wód Powierzchniowych

 Istniejące kąpieliska

 Stan wyposażenia kąpielisk

 Ocena wyposażenia kąpielisk

 Braki w infrastrukturze kąpielisk

 Postulowane lokalizacje nowych kąpielisk



Bezpieczne miejsca kąpieli



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

P o m o r s k i e  B i u r o  P l a n o w a n i a  R e g i o n a l n e g o
www.pbpr.pomorskie.eu


