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1 Podstawowe wyniki ze studium
Przedmiotowy Projekt: „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I” jest
Projektem o charakterze ponadregionalnym i całkowicie unikatowym w skali kraju,
obejmującym obszar Żuław i Zalewu Wiślanego wraz z Mierzeją Wiślaną. Stanowi on
I etap szerszego przedsięwzięcia pn. „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”,
które docelowo obejmie 18 podmiotów i realizowane będzie na obszarze 15 gmin
położonych na terenie dwóch województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
(16 podmiotów i lokalizacja na terenie 13 gmin w I etapie). I etap inwestycji
(przedmiot niniejszego Projektu) stanowi niezależną część całości przedsięwzięcia,
która pozwoli na osiągnięcie określonych efektów oraz celów, natomiast etap II
planowany do realizacji w późniejszym okresie będzie dopełnieniem całości
inwestycji.
Cele Projektu i wskaźniki potwierdzające osiągnięcie założonych celów
Ogólnym celem Projektu jest poprawa wizerunku Polski jako miejsca atrakcyjnego
dla turystów i inwestorów. Oferta powstała w ramach Projektu „Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I” ma bowiem szansę stać się jedną z flagowych
atrakcji turystycznych Polski, o charakterze unikatowym w skali całego kraju.
Oddziaływanie
Projektu
na
wzrost
atrakcyjności
Polski
będzie
tym większe, iż zakończenie zasadniczej części zadań zbiega się z organizacją
mistrzostw EURO 2012, których gospodarzem będzie województwo pomorskie.
„Pętla Żuławska” będzie zatem doskonałym uzupełnieniem oferty turystycznej
regionów i wyjątkową atrakcją turystyczną województw pomorskiego i warmińskomazurskiego, a Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej staną się dobrą okazją
do skutecznej promocji nowego produktu.
Poprawa infrastruktury technicznej pozwoli na rozszerzenie i zróżnicowanie
dotychczasowej oferty turystycznej regionów, ukazując różnorodne formy aktywnego
spędzania czasu i turystyki, podnosząc tym samym ich atrakcyjność
i konkurencyjność w skali kraju.
Pozwoli to na stworzenie unikatowego produktu turystycznego i wydłużenie sezonu
turystycznego oraz otwarcie obszaru na nowe docelowe grupy turystów zarówno
polskich jak i zagranicznych.
Stworzy to z kolei podstawy do lepszego wykorzystania potencjału turystycznego
regionów i zwiększenia ruchu turystycznego. W efekcie powstaną korzystne warunki
do rozwoju społeczno-gospodarczego województw zaangażowanych w Projekt, przy
jednoczesnym zachowaniu chłonności terenów turystycznych i ich pojemności.
Zagospodarowanie dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego będzie impulsem
do podejmowania działalności gospodarczej oraz aktywizacji zawodowej
mieszkańców i pozwoli zarazem na zmniejszenie wysokiego bezrobocia, które
od dłuższego czasu utrzymuje się w analizowanym obszarze.
Zwiększony ruch turystyczny i ciekawa oferta skierowana do nowych grup odbiorców
będzie również zachętą dla inwestorów zewnętrznych do lokowania kapitału
w nowych inwestycjach związanych z rozwojem turystyki śródlądowej w obszarze
Pętli Żuławskiej.
Dodatkowym atutem Projektu jest też fakt, iż jest on przedsięwzięciem partnerskim,
w którym uczestniczy 16 podmiotów z 2 województw. Tak szerokie partnerstwo
będzie unikatowe w skali całego kraju i zdecydowanie wyróżni się na tle innych
przedsięwzięć realizowanych w podobnej formie. Zaangażowanie i sprawna
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realizacja zadań stworzy w przyszłości dobre podstawy dla kontynuacji współpracy
i realizacji innych wspólnych przedsięwzięć o charakterze ponadregionalnym.
Osiągnięcie założonych celów zostanie zweryfikowane w oparciu o skwantyfikowane
wskaźniki produktu oraz rezultatu. Do wskaźników charakteryzujących produkty
należy zaliczyć wybudowanie 8 przystani i 2 pomostów, rozbudowę 4 portów,
przebudowę 1 nabrzeża na przystań pasażerską, przebudowę 1 pomostu z ostroga
wejściową i boczną oraz przebudowę 2 mostów i 1 śluzy. Ponadto dla całego
Projektu utworzony zostanie system informacji i promocji turystycznej (SIP), a przy
okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 prowadzona będzie również
akcja promocyjna.
Wskaźnikami rezultatu będzie natomiast ilość turystów korzystających z wytworzonej
lub zmodernizowanej infrastruktury oraz ilość nowoutworzonych miejsc pracy.
Beneficjenci i grupy docelowe
Na podstawie przeprowadzonych badań rynkowych wyłoniono docelowe grupy
odbiorców produktu wytworzonego w ramach Projektu. Byliby to głównie turyści
krajowi i zagraniczni uprawiający przede wszystkim turystykę rodzinną
lub kwalifikowaną (wymagająca zawansowanego sprzętu). Znaczną część turystów
stanowiliby też sami mieszkańcy województw pomorskiego i warmińskomazurskiego.
Harmonogram realizacji Projektu
Rzeczowa realizacja Projektu rozpocznie się w 2010 roku i prowadzona będzie
do końca półrocza 2014 roku, przy czym zdecydowana większość zadań
inwestycyjnych (13 z 18) zakończona zostanie do maja 2012 roku. Jednocześnie
prowadzone będą działania związane z monitoringiem i sprawozdawczością,
kierowanie projektem, audyt zewnętrzny oraz działania promocyjne.
Harmonogram realizacji inwestycji został opracowany z myślą, aby zasadniczy efekt
niniejszego przedsięwzięcia (udostępnienie większości obiektów pozwalających
turystom korzystać z nowego produktu turystycznego) osiągnięty został
przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, które w roku 2012
organizowane będą w Polsce, w tym w województwie pomorskim.
Wykonalność techniczna przyjętych rozwiązań
W ramach realizacji Projektu planuje się budowę lub rozbudowę:
• 4 portów żeglarskich (Elbląg, Krynica Morska, Tolkmicko, Kąty Rybackie),
• 7 przystani żeglarskich (Biała Góra, Braniewo, Nowa Pasłęka, Błotnik,
Osłonka, Malbork „Park Północny”, Rybina),
• 1 przystani pasażerskiej (Malbork przy pieszej kładce na rzece Nogat –
wschodni brzeg)
• 1 przystani dla młodzików (Błotnik)
• 1 pomostu z ostrogą wejściową i boczną (Krynica Morska)
• 2 pomostów cumowniczych (Tczew oraz Drewnica),
• 2 mostów zwodzonych (Gdańsk-Przegalina, Nowa Pasłęka),
• elektryfikację śluzy Gdańska Głowa.
Ze względu na specyfikę budowli infrastruktury wodnej zastosowane rozwiązania
technologiczne zostały dobrane indywidualnie w zależności od rodzaju zadania
oraz uwarunkowań lokalizacyjnych i środowiskowych. Przy projektowaniu części
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nawodnej (pomosty i nabrzeża cumownicze) wyboru technologii dokonano
na podstawie analizy następujących wariantów wykonania:
• stałe - przytwierdzone na stałe do dna lub brzegu - pomosty i nabrzeża
cumownicze,
• demontowalne - pomosty cumownicze pływające,
• mieszane – zastosowanie pomostów stałych i demontowalnych.
Ostateczny wybór technologii został dokonany po uwzględnieniu następujących
czynników:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wielkość planowanego do budowy lub modernizacji portu lub przystani,
układ i topografia linii brzegowej,
wielkość i kształt akwatorium,
położenie akwatorium w stosunku do całego akwenu,
głębokość akwatorium oraz charakter dna,
zafalowanie akwenu,
przeważające kierunki wiatrów,
pionowy ruch wody,
poziomy ruch wody – występowanie prądu,
stopień zalodzenia akwenu i ruch lodów,
natężenie ruchu oraz rodzaj jednostek pływających po akwenie.

Wykonalność instytucjonalna i trwałość projektu
Projekt „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I” jest przedsięwzięciem
partnerskim, w którym Liderem jest Województwo Pomorskie, natomiast Partnerami
są:
• Województwo Warmińsko-Mazurskie,
• Gmina Braniewo,
• Gmina Miasto Braniewo,
• Gmina Cedry Wielkie,
• Gmina Miasto Elbląg,
• Gmina Miasta Gdańska,
• Gmina Miasta Krynica Morska,
• Miasto Malbork,
• Gmina Nowy Dwór Gdański,
• Gmina Stegna,
• Powiat Sztumski,
• Gmina Miejska Tczew,
• Gmina Tolkmicko,
• Gmina Sztutowo,
• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku (RZGW).
Główna odpowiedzialność za realizację Projektu spoczywać będzie na Liderze –
Województwie Pomorskim, które odpowiedzialne będzie za nadzór merytoryczny
przedsięwzięcia oraz kontrolę przepływów finansowych podczas jego realizacji.
Na etapie przygotowania i realizacji zadania każdy z Partnerów ponosi
odpowiedzialność za realizację zadań własnych, w tym pozyskanie odpowiednich
6
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decyzji i pozwoleń, opracowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie
postępowań przetargowych.
Po zakończeniu realizacji Projektu właścicielem powstałej infrastruktury pozostaną
jednostki samorządowe, na terenie których realizowane będą poszczególne zadania.
Za zarządzanie komercyjną częścią Projektu (przystanie i porty) odpowiedzialny
będzie operator zewnętrzny wyłoniony w postępowaniu z zachowaniem zasady
otwartości, bezwarunkowości oraz niedyskryminacyjności. Dla zapewnienia
sprawności współpracy kilkunastu właścicieli infrastruktury (Partnerów Projektu)
z operatorem, ustanowiony zostanie Zarządca, który będzie m.in. wykonywał zadania
związane z wyborem operatora i nadzorowaniem zawartej z nim umowy.
Za zarządzanie
obiektami niekomercyjnymi,
które
nie będą
związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej odpowiadać będą odpowiedni Partnerzy
Projektu.
Beneficjent oraz Partnerzy Projektu zobowiązują się do zachowaniu celów Projektu
zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie w ciągu 5 lat od daty zakończenia
finansowego realizacji przedsięwzięcia oraz do zachowania trwałości Projektu
rozumianej jako nie poddanie Projektu „znaczącej modyfikacji” w rozumieniu art. 57
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
Przewidywane nakłady inwestycyjne i wykonalność analizy finansowej
i ekonomicznej
Łączne nakłady inwestycyjne niezbędne do realizacji Projektu wynoszą
87 582 206,55 zł, przy czym 81 786 025,00 zł stanowią koszty kwalifikowane,
a 5 796 181,55 zł koszty niekwalifikowane. 60,00% kosztów kwalifikowanych (49 071
615,00 zł) planuje się pozyskać ze środków unijnych.
Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym w ramach Projektu, jako że Partnerzy
Projektu nie mają możliwości odzyskania podatku w ramach swojej działalności.
Pod względem finansowym, z punktu widzenia inwestora, Projekt jest nieopłacalny.
Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C) w okresie eksploatacji osiąga
wartość ujemną rzędu -61 331 884,10 zł, przy założeniu 5% stopy dyskonta.
Z punktu widzenia interesu społecznego realizacja Projektu jest opłacalna.
Inwestycja przynosi niewątpliwe korzyści dla użytkowników i środowiska osiągając
ekonomiczną wartość bieżącą rzędu 47 478 020,95 zł. Rentowność ekonomiczna
Projektu zdecydowanie przewyższa społeczną stopę dyskontową osiągając wielkość
17,09%. Ponadto współczynnik B/C jest większy od jedności i wynosi 1,63.
Podsumowując, Projekt spełnia kryterium ekonomicznej efektywności, bowiem
generowane przez niego korzyści dla społeczności zdecydowanie przewyższają
koszty. Zasadne jest zatem dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
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2 Charakterystyka projektu
2.1 Tytuł i definicja projektu
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt pt. „Pętla Żuławska – rozwój
turystyki wodnej. Etap I”.
Idea Projektu zakłada stworzenie unikatowego, charakteryzującego się wysoką
jakością produktu turystycznego w postaci sieci portów i przystani żeglarskich
oraz pomostów cumowniczych, która pozwoli na uprawianie sportów wodnych oraz
innych form turystyki na drogach wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego.
Przedmiotowy Projekt stanowi I etap całościowej inwestycji pn. „Pętla Żuławska –
rozwój turystyki wodnej”. W ramach Projektu powstanie infrastruktura turystyczna
i rekreacyjna obejmująca porty i przystanie żeglarskie oraz pomosty cumownicze
(w sumie 16 obiektów w ramach Projektu, a także infrastruktura pomocnicza
obejmująca mosty zwodzone i elektryfikację śluzy (w sumie 3 obiekty w ramach
Projektu), które służyć będą aktywnemu uprawianiu sportów wodnych oraz innym
formom turystyki. Dodatkowo powstanie System Informacji i Promocji wspólny
dla całego Projektu. Działania te pozwolą na stworzenie spójnej, zintegrowanej oferty
turystycznej opartej na bazie współpracy 16 Partnerów Projektu (18 Partnerów
w ramach całej inwestycji) z dwóch województw: pomorskiego oraz warmińskomazurskiego.
Należy podkreślić, iż żaden z obecnych produktów turystycznych związanych
z uprawianiem sportów wodnych w Polsce nie oferuje tak kompleksowej oraz spójnej
oferty. Tym bardziej, że Projekt przewiduje zastosowanie ujednoliconych rozwiązań
w zakresie: przestrzenno-technicznym, identyfikacji wizualnej (logo, wspólna nazwa,
standardy graficzne materiałów promocyjnych i graficznych) oraz informacji i promocji
(strona internetowa, tablice informacyjne, materiały promocyjne i informacyjne,
wydarzenia i imprezy cykliczne). Realizacja Projektu przyczyni się do rozwoju
społeczno-ekonomicznego województw, w których będzie realizowana inwestycja,
a także do poprawy wizerunku Polski jako miejsca atrakcyjnego dla turystów
i inwestorów.
Projekt jest zgodny z zakresem i celami Działania 6.4. Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.

2.2 Beneficjent i inne podmioty zaangażowane w projekt
Beneficjentem Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” będzie
Województwo Pomorskie, pełniące jednocześnie funkcję Lidera wśród wszystkich
Partnerów Projektu, do których należą:
• Województwo Warmińsko-Mazurskie,
• Gmina Braniewo,
• Gmina Miasto Braniewo,
• Gmina Cedry Wielkie,
• Gmina Miasto Elbląg,
• Gmina Miasta Gdańska,
• Gmina Miasta Krynica Morska,
• Miasto Malbork,
• Gmina Nowy Dwór Gdański,
• Gmina Stegna,
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Powiat Sztumski,
Gmina Miejska Tczew,
Gmina Tolkmicko,
Gmina Sztutowo,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Przedmiotowy Projekt stanowi I etap inwestycji, w którą docelowo zaangażowanych
będzie 18 Partnerów – oprócz podmiotów uczestniczących w I etapie będą to: Gmina
Frombork oraz Gmina Gniew.
Województwo Pomorskie oraz Województwo Warmińsko – Mazurskie funkcjonują na
podstawie ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. nr
91, poz. 576 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu
zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. nr 96, poz.
603).
Powiat Sztumski został powołany na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31
maja 2001r. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 631 z późn. zm.) w sprawie utworzenia,
ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu oraz
ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa (Dz. U. nr 96, poz. 603).
Gminy będące Partnerami Projektu funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 16, poz. 95 z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału
terytorialnego państwa (Dz. U. nr 96, poz. 603).
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku funkcjonuje na podstawie
przepisów ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r.
nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów
wodnych (Dz. U. nr 126, poz. 878 z późn. zm.).
Województwo Pomorskie realizuje swoje zadania przy pomocy administracji
samorządowej zespolonej w Urzędzie Marszałkowskim pod zwierzchnictwem
Marszałka oraz przy pomocy wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych. Organem stanowiącym i kontrolnym Samorządu Województwa jest
Sejmik. Zgodnie ze statutem Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa
prowadzi politykę rozwoju, współpracuje z administracją rządową i przystępuje
do programów i projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a także dba
o rozwój konkurencyjności województwa, wykorzystując w tym celu m.in. walory
przyrodnicze.
Każdy z Parterów funkcjonuje na podstawie własnych Statutów oraz regulaminów
organizacyjnych, których zestawienie zawarte zostało w tabeli poniżej.
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Tabela 2.1 Podstawa działania Partnerów Projektu
Partner
Podstawa prawna
Województwo
Uchwała Nr 541/XL/02 Sejmiku Województwa Pomorskiego
Pomorskie – Lider
z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia tekstu
Projektu
jednolitego Statutu Województwa Pomorskiego.
Województwo
Uchwała Nr X/114/99 Sejmiku Województwa WarmińskoWarmińsko Mazurskiego z dnia 14 października 1999 r. w sprawie
Mazurskie
przyjęcia Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Regionalny Zarząd
Statut nadany przez Ministra Środowiska zarządzeniem nr
Gospodarki Wodnej 86 z dnia 22 grudnia 2006 r. w brzmieniu ustalonym
Zarządzeniem nr 1 z dnia 15 stycznia 2007 r.
Powiat Sztumski
Uchwała nr XII/54/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia
23 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Sztumskiego.
Gmina Miasta
Uchwała Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie Statutu
Braniewa
Gminy Miasta Braniewa.
Gmina Miasta
Uchwała nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 5
Elbląg
grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Elbląg.
Gmina Miasta
Gdańska
Gmina Miasta
Krynica Morska
Miasto Malbork

Gmina Miejska
Tczew
Gmina Braniewo

Gmina Cedry
Wielkie
Gmina Stegna
Gmina Tolkmicko
Gmina Nowy Dwór
Gdański
Gmina Sztutowo

Uchwała Nr XL/1226/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 25
października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
Gdańska.
Uchwała Nr V\54\03 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z
dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Miasta
Krynica Morska.
1) Uchwała Nr 8/II/02 Rady Miasta Malborka z dnia 19
listopada 2002 r. w sprawie Statutu Miasta Malborka
2) Uchwały Nr 448/LIII/06 Rady Miasta Malborka z dnia 14
września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi
Miasta Malborka.
Uchwała Nr X/79/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26
czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
Tczew.
Uchwała nr 16/IV/2003 Rady Gminy Braniewo z dnia 12
marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Braniewo.
Uchwała Nr IV/32/03 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 27
stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Cedry Wielkie.
Uchwała Nr XI/66/2003 Rady Gminy Stegna z dnia 25 lipca
2003 r. w sprawie Statutu Gminy Stegna.
Uchwała Nr VII/33/2007 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia
27 kwietnia 2007 roku w sprawie Statutu Gminy Tolkmicko.
Uchwała Nr 56/VII/2003 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca
2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Nowy
Dwór Gdański.
Uchwała nr XXXVII/ 267/06 Rady Gminy w Sztutowie z dnia
15 września 2006 r. w sprawie przyjęcia statutu Urzędu
Gminy Sztutowo.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji otrzymanych od poszczególnych jednostek.
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Dla potrzeb realizacji Projektu między podmiotami zaangażowanymi w realizację
przedsięwzięcia podpisana została umowa partnerska określająca szczegółowo
zadania każdego z Partnerów.
Biorąc pod uwagę, iż w realizację całości inwestycji zaangażowanych jest w sumie
18 podmiotów, konieczne było ustanowienie unikatowych w skali kraju zapisów
dotyczących rozwiązania w kwestii instytucjonalnej. Lider Projektu przyjął na siebie
obowiązki związane z kierowaniem Projektem, monitoringiem i sprawozdawczością,
audytem Projektu oraz systemem informacji i promocji. Będzie on nie tylko prowadził
nadzór nad merytorycznym przebiegiem realizacji przedsięwzięcia, ale także nad
przepływami finansowymi Projektu.
W imieniu Lidera, instytucją odpowiedzialną za koordynację zadania jest Urząd
Marszałkowski, a w szczególności Departament Infrastruktury, w którym wskazany
został Zespół ds. Pętli Żuławskiej. Na etapie realizacji przedmiotowego
przedsięwzięcia Województwo Pomorskie, jako Lider, odpowiedzialne będzie
w dalszym ciągu za nadzór merytoryczny nad realizowanymi działaniami,
utrzymywanie kontaktu z Parterami oraz Instytucją Wdrażającą POIG,
przygotowywanie sprawozdań merytorycznych oraz wniosków o płatność, a także
prowadzenie działań promocyjnych. Zakres obowiązków Lidera obejmować będzie
także nadzór nad prawidłowym przepływem środków finansowych między Instytucją
Wdrażającą a wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu.
Na etapie realizacji inwestycji każdy z zaangażowanych Partnerów zobowiązany
będzie do przeprowadzenia zadań własnych zgodnie z założonym harmonogramem.
Po stronie Partnerów będzie również przeprowadzenie postępowań przetargowych
dotyczących wyłonienia wykonawców robót budowlanych i inspektorów nadzoru
inwestorskiego.
Dla zapewnienia odpowiedniej komunikacji i przepływu informacji między Liderem
i Partnerami, każdy z Partnerów Projektu wyznaczył koordynatora, który
zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielami Województwa Pomorskiego.

2.3 Lokalizacja projektu
Projekt realizowany będzie na terytorium Polski, na terenie dwóch województw:
pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Biorąc pod uwagę unikatowe w skali
europejskiej walory przyrodnicze oraz kulturowe owych terenów oraz fakt, iż część
szlaków wodnych objętych Projektem znajduje się w ciągu dwóch dróg wodnych
śródlądowych o znaczeniu międzynarodowym:
• E 40 prowadząca z Gdańska w górę Wisły do Warszawy, a dalej Bugiem
do Brześcia, gdzie łączy się z drogą wodną prowadzącą przez Polesie
do Dniepru,
• E 70 prowadząca od śluzy Hohensaaten w górę Odry, a dalej Wartą, Notecią,
Kanałem Bydgoskim i Brdą do Wisły, następnie 114 km Wisłą w dół (odcinek
wspólny z E 40), Nogatem, Zalewem Wiślanym do Kaliningradu,
należy stwierdzić, że inwestycja będzie miała oddziaływanie nie tylko ogólnopolskie,
ale także i europejskie. Jednocześnie realizacja Projektu przyczyni się
do zwiększenia spójności przestrzennej i gospodarczej północnej Polski, gdyż
jak wspomniano, obejmie ona obszary należące do dwóch sąsiadujących ze sobą
województw.

11

Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I

Innowacyjna Gospodarka

W ramach przedsięwzięcia „Pętla Żuławska” etap I przewidziano realizację 18 zadań
inwestycyjnych (przedmiotowy Projekt). Dodatkowo zrealizowany zostanie System
Informacji i Promocji (SIP).
W ramach Projektu „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I” planuje się
budowę lub rozbudowę:
• 4 portów żeglarskich (Elbląg, Krynica Morska, Tolkmicko, Kąty Rybackie),
• 7 przystani żeglarskich (Biała Góra, Braniewo, Nowa Pasłęka, Błotnik,
Osłonka, Malbork „Park Północny”, Rybina),
• 1 przystani pasażerskiej (Malbork przy pieszej kładce na rzece Nogat –
wschodni brzeg)
• 1 przystani dla młodzików (Błotnik)
• 1 pomostu z ostrogą wejściową i boczną (Krynica Morska)
• 2 pomostów cumowniczych (Tczew oraz Drewnica),
• 2 mostów zwodzonych (Gdańsk-Przegalina, Nowa Pasłęka),
• elektryfikację śluzy Gdańska Głowa.
„Pętla Żuławska” to Projekt ponadregionalny zakładający kompleksowy rozwój
turystyki wodnej w obszarze Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Obszar objęty
Projektem to teren Żuław i Zalewu Wiślanego wraz z Mierzeją Wiślaną. Całość
przedsięwzięcia obejmuje obszar 15 gmin z opisywanego obszaru, przy czym
w ramach przedmiotowego Projektu „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap
I” zostaną zrealizowane zadania na terenie gmin: m. i gm. Braniewo, gm. Cedry
Wielkie, m. Elbląg, m. Gdańsk, m. Krynica Morska, m. Malbork, gm. Nowy Dwór
Gdański, gm. Stegna, gm. Sztutowo, m. Tczew, gm. Tolkmicko oraz gm. Sztum.
Docelowo przedsięwzięcie obejmie także m. i gm. Frombork oraz m. i gm. Gniew.
Rejon realizacji Projektu stanowi niezwykle atrakcyjny obszar wodny, którego oś
stanowią szlaki wodne (Wisła, Martwa Wisła, Szkarpawa, Wisła Królewiecka, Nogat,
Kanał Jagielloński, Elbląg i Pasłęka) oraz część polskiego Zalewu Wiślanego
o powierzchni 328 km2. Poniżej zamieszczono mapkę poglądową pokazującą rejon
„Pętli Żuławskiej” na tle Polski oraz schemat inwestycji.
Rysunek 2.1 Lokalizacja projektu na terytorium Polski

źródło: opracowanie własne na podstawie mapy www.wikipedia.pl
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Rysunek 2.2. Schemat inwestycji w ramach Pętli Żuławskiej - Etap I na tle
północnej Polski

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Wybór lokalizacji poszczególnych zadań w ramach Pętli Żuławskiej został dokonany
w oparciu o badania strumieni ruchu turystycznego krajowego i zagranicznego,
a także analizę warunków hydrologicznych oraz nawigacyjnych, dostępności
komunikacyjnej od strony lądu, atrakcji turystycznych oraz bezpieczeństwa żeglarzy
wykonaną na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
i wydaną w formie dokumentu „Koncepcja programowo – przestrzenna Pętla
Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E 70”.
Poniżej zamieszczono tabelę charakteryzującą lokalizację poszczególnych zadań
realizowanych w ramach I etapu projektu oraz inne informacje istotne z punku
widzenia przedmiotowej inwestycji. Wszystkie mapki pochodzą z materiałów
dostarczonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, chyba
że zaznaczono inaczej.
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Tabela 2.2 Lokalizacja zadań inwestycyjnych w ramach Projektu „Pętla
Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I”
Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie
Lokalizacja

Obiekty
atrakcyjne
turystycznie
w mieście
Braniewo

Dostępność
komunikacyjna
Warunki
żeglugowe

Lokalizacja na
mapie

Lokalizacja

Obiekty

Województwo: Warmińsko-Mazurskie
Powiat: Braniewski
Gmina: Miasto Braniewo
Miejscowość: Braniewo
• Kościół p.w. św. Katarzyny (1343-1442),
• Kościół p.w. Św. Trójcy, kościół bizantyjsko-ukraiński z pocz. XVI
w,
• Kościół parafialny p.w. św. Krzyża, Wybudowany w latach 17221743,
• Kościół parafialny p.w. św. Antoniego, zbudowany w latach 183038,
• Wieża Bramna, fragment zamku biskupiego XIII w,
• Ogród zoologiczny- położony w centrum miasta, na powierzchni
ok. 3,5 hektara.
Drogi krajowe: S22, DK54, drogi wojewódzkie: 504, 507. Do
Braniewa można dojechać przy pomocy transportu zbiorowego:
PKP, PKS.
Inwestycja zlokalizowana w obrębie starego miasta, bezpośrednio
na lewym brzegu rz. Pasłęki (km 201), przed kładką dla pieszych.
Rzeka Pasłęka do Braniewa stanowiła przed II wojną światową
drogę wodną wykorzystywaną do transportu towarów statkami
o wyporności do 200 t. Średni przepływ przy ujściu wynosi 15 m3/s.
Umożliwia to uprawianie żeglugi małych jednostek. Obecnie pomimo
znacznego przekształcenia dawnego szlaku żeglugowego poprzez
procesy przyrodnicze, braku pogłębiania i utrzymania szlaku
możliwe jest przystosowanie rzeki dla potrzeb żeglugi turystycznej.
Rzeka Pasłęka na tym odcinku posiada stabilny reżim
hydrologiczny,
nie
powoduje
poważniejszych
zagrożeń
powodziowych, nie licząc drobnych lokalnych podtopień w okresie
wczesnowiosennym.
Rysunek 2.3 Przystań w Braniewie

Budowa przystani żeglarskiej w Nowej Pasłęce
Województwo: Warmińsko-Mazurskie
Powiat: Braniewski
Gmina: Braniewo
Miejscowość: Nowa Pasłęka, Stara Pasłęka
•
Nowa Pasłęka- Kościół Filialny p.w. Matki Boskiej Miłosierdzia,
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neobarokowy kościół zbudowany w latach 30-tych XX w,
•
Żelazna Góra- Kościół Parafialny p.w. Św. Rodziny, kościół
gotycki.
•
Pęciszewo- ruiny kościół wraz z układem przestrzennym
cmentarza,
•
Lipowina- pałac, zabytek II klasy z połowy XVIII w., architektura
późnego baroku.
Droga powiatowa 1377N Nowa Pasłęka- Braniewo. Dostępność
przy pomocy transportu zbiorowego: PKS, przewoźnicy
indywidualni.
Nowa Pasłęka- wieś, nieopodal bazy rybackiej, poniżej mostu
Baileya. Dostęp od strony Zalewu Wiślanego dla jednostek
o zanurzeniu do 1 m. Uwarunkowania hydrologiczne zbliżone
do panujących
w
mieście
Braniewie.
Z uwagi na oddziaływanie Zalewu Wiślanego w zakresie zjawisk
lodowych (przemieszczanie się pól lodowych), a także spływ kry
niewskazana jest budowa urządzeń wodnych prostopadłych
do nurtu rzeki, w szczególności pomostów pływających. Połączenie
z drogą wodną Pasłęki wymagać będzie budowy mostu
zwodzonego w miejscu mostu stałego w ciągu drogi lokalnej
do zabudowań mieszkalnych i terenów rolnych. Wejście do portu dla
jednostek o zanurzeniu do 1,4 m. Zjawiska lodowe będą
powodować konieczność demontażu urządzeń wodnych na okres
zimowy.
Rysunek 2.4. Przystań w Nowej Pasłęce

Budowa przystani żeglarskiej w Błotniku oraz
Rozbudowa przystani żeglarskiej w miejscowości Błotnik
Lokalizacja
Województwo: Pomorskie
Powiat: Gdański
Gmina: Cedry Wielkie
Miejscowość: Błotnik
Obiekty
• Cedry Wielkie - gotycki kościół parafialny p.w. Aniołów Stróżów.
atrakcyjne
Powstał w połowie XIV w,
turystycznie
• Giemlice - kościół parafialny p.w. Jana Chrzciciela wzniesiony
w gminie Cedry
w latach 1840-1841,
Wielkie
• Kiezmark- kościół parafialny p.w. MB Częstochowskiej (1727),
• Leszkowy- kościół p.w. Św. Alberta. Jego początki sięgają poł.
XIVw.,
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•
•

Dostępność
komunikacyjna
Warunki
żeglugowe

Dokumentacja
kartograficzna

Leszkowy- strażnica wałowa z początku XX w.,
Trutnowy- kościół parafialny p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła
z XIVw.
• Trutnowy- plebania z 1728 roku,
• Trutnowy- dom podcieniowy z 1720 roku,
• Miłocin- dom podcieniowy z 1730 roku,
• Wocławy- ruiny gotyckiego kościoła z II połowy XIV w.
Dojazd od DK7 drogą powiatową Błotnik- Cedry Małe.
Inwestycja zlokalizowana na „zamknięciu” Martwej Wisły, w miejscu
nieużytkowanej przystani dalbowej nieczynnego i zrekultywowanego
obecnie składowiska popiołów EC Gdańsk. Martwa Wisła stanowi
drogę wodną klasy IV. Amplituda wahań średnich rocznych stanów
wody w okresie wieloletnim jest nieznaczna, wynosi około 0,2 m.
Rozpiętość wieloletnich skrajnych miesięcznych stanów wód jest
znacząca i przekracza 0,7 m. Charakterystyczny jest sezonowy
układ poziomu wody Zatoki Gdańskiej. Można wyróżnić 2 fazy
układu poziomów: obniżony poziom od lutego do czerwca i wyższy
od średniego poziomu od lipca do grudnia. Obserwuje się również
spiętrzenia sztormowe wód. Spiętrzenia sztormowe występują
w ciągu roku nierównomiernie. Maksymalna ilość spiętrzeń
występuje w okresie od września do lutego, z największym
nasileniem od października do stycznia. Zjawiska lodowe nie będą
powodować konieczności demontażu urządzeń wodnych na okres
zimy.
Rysunek
Błotniku

2.5.

Przystań

żeglarska

w

Rozbudowa portu żeglarskiego w Elblągu
Województwo: Warmińsko-Mazurskie
Powiat: miasto Elbląg
Gmina: miasto Elbląg
Miejscowość: Elbląg
Obiekty
• Katedra Św. Mikołaja- jeden z najstarszych obiektów sakralnych
atrakcyjne
w Elblągu wybudowany w połowie XIII w,
turystycznie
w • Centrum Sztuki Galeria EL- centrum sztuki współczesnej
mieście Elbląg
mieszczące się w XIII-wiecznym kościele pod wezwaniem
Najświętszej Marii Panny,
• Starówka elbląska z historycznym układem urbanistycznym,
podzamcze, zespół klasztorny z charakterystyczną dla Elbląga
Ścieżką Kościelną i zespołem zrekonstruowanych kamieniczek,
teren bardzo bogaty archeologicznie, liczne kawiarenki, puby i
pizzerie,
Lokalizacja
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• Muzeum Archeologiczno- Historyczne. W muzeum można
prześledzić dzieje Elbląga, obejrzeć liczne przedmioty
pochodzące z wykopalisk prowadzonych na Starówce oraz
miejsca legendarnej osady Truso.
Droga krajowa nr 7, nr 22, drogi wojewódzkie nr 503, 504, 508. Do
Elbląga można dotrzeć także dzięki połączeniom PKP oraz PKS,
a także lotnisku Aeroklubu Elbląskiego.
Inwestycja zlokalizowana jest w istniejącym basenie portowym
Jachtklubu Elbląg, w granicach administracyjnych portu morskiego
Elbląg. Dostęp od strony Zalewu Wiślanego za pośrednictwem rzeki
Elbląg. Głębokość toru wodnego- 2,5 m w warunkach ekstremalnych
1,8 m. W porcie występują wahania stanu wód sięgające amplitudy
1,4 m, w zależności od sytuacji meteorologicznej (cofki wód Zalewu
Wiślanego). Teren inwestycji położony jest na obszarze zagrożenia
powodziowego. Lokalizacja inwestycji pozwala także na dostęp
do systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich (droga wodna
klasy Ia), a także za pośrednictwem Kanału Jagiellońskiego
do systemu dróg wodnych Delty Wisły (Nogat i Szkarpawa- drogi
wodne klasy II).
Rysunek 2.6. Port żeglarski w Elblągu

Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie
Województwo: Pomorskie
Powiat: Miasto Powiat Gdańsk
Dzielnica: Wyspa Sobieszewska
Obiekty
• Gdańsk- stare miasto,
atrakcyjne
• Gdańsk Oliwa- zespół katedralny z XVII wieku wraz założeniem
turystycznie
parkowym,
miasta Gdańska
• Latarnia Morska w Nowym Porcie jedna z najpiękniejszych
oraz Wyspy
latarni morskich Północnej Europy. Z niej w kierunku
Sobieszewskiej
Westerplatte padły pierwsze strzały II Wojny Światowej,
• Twierdza Wisłoujście w latach 1622-1629 twierdza stała się
bazą polskiej floty wojennej, kotwiczącej pod osłoną dział
twierdzy,
• Westerplatte w latach 1926-39 Wojskowa Składnica
Tranzytowa. Pomnik Historii (Rozporządzenie Prezydenta RP z
dn. 8.09.1994),
• Sobieszewo- Sanktuarium Matki Boskiej Saletyńskiej,
zabytkowymi stele nagrobne menonitów (rokoko z II połowy
XVIII w),
• Świbno- milenijne Sanktuarium Chrzciciela Gdańska św.
Lokalizacja
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Wojciecha- pomnik czterech tysięcznych jubileuszy związanych
z
osobą
św. Wojciecha,
• Szlak wodny na Martwej Wiśle umożliwia bezpieczne
żeglowanie wzdłuż naturalnej południowej granicy Wyspy
Sobieszewskiej
na długości 11,5 km,
• Szlak turystyczny Wyspy Sobieszewskiej długość 10 km,
Sobieszewo- Orle Wieniec- Komary- Świbno,
Gdańsk jest jednym z największych węzłów komunikacyjnych w
Polsce. Dostępność komunikacyjna przy pomocy autostrady A1,
dróg krajowych DK1, DK6, DK7 oraz wojewódzkich DW218,
DW221,DW222, DW501. Transport zbiorowy: PKP, PKS,
międzynarodowy port lotniczy Gdańsk-Rębiechowo, przystań
promowa. W bezpośredni rejon inwestycji można dotrzeć
transportem miejskim.
Amplituda wahań średnich rocznych stanów wody w okresie
wieloletnim jest nieznaczna, wynosi około 0,2 m. Rozpiętość
wieloletnich skrajnych miesięcznych stanów wód jest znacząca
i przekracza 0,7 m. Charakterystyczny jest sezonowy układ poziomu
wody Zatoki Gdańskiej. Można wyróżnić 2 fazy układu poziomów:
obniżony poziom od lutego do czerwca i wyższy od średniego
poziomu od lipca do grudnia. Obserwuje się również spiętrzenia
sztormowe wód. Spiętrzenia sztormowe występują w ciągu roku
nierównomiernie. Maksymalna ilość spiętrzeń występuje w okresie
od września do lutego, z największym nasileniem od października
do stycznia.
Rzeka Martwa Wisła w miejscowości Przegalina do granicy
z morskimi wodami wewnętrznymi na długości 11,5 km
sklasyfikowana została jako droga wodna klasy Vb.
Śluza południowa w Przegalinie położona jest w 0+550 kilometrze
Martwej Wisły (Wisły Gdańskiej) w mieście Gdańsku, w miejscu
połączenia rzeki Wisły z Martwą Wisłą.
Śluza Przegalina Południowa jest obecnie jedynym stopniem
na drodze wodnej Wisły Gdańskiej. Zadaniem stopnia jest
umożliwienie żeglugi rzeką Martwą Wisłą (od rz. Wisły Gdańska)
oraz ochrona terenów położonych nad Martwą Wisłą (Żuław
Gdańskich) przed wielkimi wodami rzeki Wisły.
Rysunek 2.7. Most zwodzony w Przegalinie.
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Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej oraz
Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną w ramach
rozbudowy Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej
Lokalizacja
Województwo: Pomorskie
Powiat: Nowodworski
Gmina: miasto Krynica Morska
Miejscowość: Krynica Morska
Obiekty
Latarnia morska- pochodząca z początków XX w, odbudowana w
atrakcyjne
1951 r., widok na Mierzeję Wiślaną, Morze Bałtyckie i Wysoczyznę
turystycznie
Elbląską,
gminy Krynica
Plaże Krynicy Morskiej- jedne z najpiękniejszych plaż nad morzem,
Morska
czyste i bezpieczne,
Wielbłądzi Garb- punkt widokowy, najwyższe wzniesienie na Mierzei
Wiślanej- 49 m n.p.m.,
Kamienie graniczne Wolnego Miasta Gdańska- 4 kamienie
graniczne Wolnego Miasta Gdańska z początku XX w.,
Rezerwat „Buki Mierzei Wiślanej”- utworzony w 1962 r. w celu
ochrony naturalnego środowiska buka na Mierzei Wiślanej.
Dostępność
Miejscowość leży przy DW501, do miasta docierają autobusy PKS
Komunikacyjna
oraz przewoźników prywatnych.
Warunki
Inwestycja zlokalizowana jest w istniejącym porcie jachtowożeglugowe
pasażerskim wybudowanym w latach 80- tych XX w. Port ten
obecnie dostępny jest dla jednostek o zanurzeniu do 1,8 m
i długości do 90 m (statki pasażerskie). Port składa się z dwóch
niezależnych akwenów portowych, oddalonych od siebie o około 0,5
km i różniących się pełnionymi funkcjami. Do obu prowadzą odrębne
podejścia:
• port jachtowy- do części wschodniej portu pasażerskiego
prowadzi tor wodny o szerokości 50 m i 2,4 m głębokości.
Port rozbudowany został w pocz. lat 80-tych dla potrzeb
żeglarstwa, pełni funkcje: obsługi jachtingu morskiego
i zalewowego w marinie o pojemności ok. 80 jednostek
i obsługi statków pasażerskich, pływających po Zalewie.
Stan techniczny obiektów portu jachtowego jest dość dobry.
Składa się zarówno z pirsu pasażersko- towarowego (98,4
m) jak i mariny. Powierzchnia akwenu wynosi ok. 2 ha,
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z czego basen posiada wymiary 250 m x 25 do 50 m
i głębokości 0,5- 2,5m. żegluga pasażerska jest obsługiwana
przy pirsie, zamykającym od zachodu basen jachtowy,
• port rybacki- do części zachodniej portu, który pełni funkcję
rybacką prowadzi tor wodny o szerokości 40 m i głębokości
1,5 m. Basen wyposażony w wyciąg dla łodzi ma długość 80
m i szerokość 16,5 m, rosnącą do około 25 m. Głębokości
w basenie wynoszą od 1,2-1,5 m.
Bezpośrednio do portu przylega akwen Zalewu Wiślanego. Jest to
zbiornik wodny posiadający status wód morskich. Powierzchnia
całego akwenu wynosi 838 km². Jest to rozległy zbiornik o długości
około 100 km i średniej szerokości wynoszącej około 9 km. Jest
akwenem płytkim, przeciętna jego głębokość wynosi 2,7 m. Przy tak
małych głębokościach, dla żeglugi wytyczono trasy, a częściowo
pogłębiono tory wodne. Podstawowa trasa prowadzi wzdłuż zalewu,
od granicy państwa do ujścia Szkarpawy. Ma ona szerokość 120 m,
a głębokości na niej wynoszą: 4,6 m przy granicy, 3,0 m przy pławie
„FRO”, 2,5 m przy pławie „TOL” i stawie „Elbląg”, 2,0 m przy stawie
„Gdańsk”, i 2,9 m przy ujściu Szkarpawy. Na ostatnim odcinku tor
jest zamulony i ma mniejsze głębokości. Od trasy podstawowej
prowadzą trasy podejściowe (częściowo przez pogłębione tory
wodne) do poszczególnych portów. Tory podejściowe od toru
głównego do poszczególnych portów mają głębokości zmienne
od 3,5 m do 1,8 m. Stan wody Zalewu Wiślanego jest zmienny
i zależy głównie od kierunków i prędkości wiatrów.
Dokumentacja
kartograficzna

Rysunek 2.8. Port żeglarski w Krynicy
Morskiej

Budowa przystani żeglarskiej „Park Północny” w Malborku oraz
Przebudowa Nabrzeża przy kładce pieszej na rzece Nogat w Malborku – wschodni
brzeg
Lokalizacja
Województwo: Pomorskie
Powiat: Malborski
Gmina: Miasto Malbork
Miejscowość: Malbork
Obiekty
• Zamek Krzyżacki (Muzeum Zamkowe)- trzyczęściowa twierdza
atrakcyjne
obronna w stylu gotyckim o kubaturze ponad 250 000 m3, jeden
turystycznie
z największych zachowanych zespołów gotyckiej architektury na
miasta Malbork
świecie, w 1997r. wpisany został na listę światowego dziedzictwa
UNESCO. Pomnik Historii (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn.
8.09.1994),
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• Kościół św. Jana- fara miejska z połowy XIV w., szeroka
trójnawowa hala o XV i XVI wiecznych sklepieniach dźwiganych
przez smukłe filary ceglane.
• Kościół św. Jerzego- obecny kościół pochodzi z lat 1712-1714,
poza szczytem i wieżą jest to budowla fachwerkowa, której
drewniany strop imituje ceglane sklepienie krzyżowe,
• Mury Obronne Starego Miasta- mury obronne wraz z bramami
oraz basztami, wzniesione w I połowie XIV w z cegły.
Poprzez drogi krajowe DK22, DK55 oraz wojewódzką DW515. Do
Malborka docierają także pociągi PKP, autobusy PKS oraz
prywatnych przewoźników.
Inwestycja jest zlokalizowana na rzece Nogat, która obecnie
kwalifikuje się jako droga wodna II klasy tzn. zapewniająca:
- minimalną głębokość gwarantowaną powyżej 1,3 m,
- średnią głębokość nawigacyjną 1,6 m,
- szerokość szlaku żeglugowego 40,0 m.
W praktyce głębokości nawigacyjne kształtują się tu w granicach 22,5 m. i pozwalają na swobodną eksploatację standardowego taboru
polskiej żeglugi, głównie śródlądowej. Szlak dostępny dla statków
i łodzi turystycznych o zanurzeniu nie przekraczającym 1,6 m.
Rysunek 2.9.
Malborku.

Przystań

żeglarska

w

Dokumentacja
kartograficzna

Rysunek 2.10. Przebudowa nabrzeża przy kładce pieszej na rzece
Nogat w Malborku – wschodni brzeg
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Budowa przystani żeglarskiej w Osłonce
Lokalizacja
Województwo: Pomorskie
Powiat: Nowodworski
Gmina: Nowy Dwór Gdański
Miejscowość: Osłonka
Obiekty
• Kępiny Małe cmentarz pomennonicki,
atrakcyjne
• Kmiecin- kościół drewniano-murowany z 1344 r. p.w. św.
turystycznie
Jadwigi,
gminy
Nowy • Lubiszewo- kościół z 1314 r., oraz cmentarz pomennonicki,
Dwór Gdański
• Marynowy- kościół z 1321 r.,
• Marzęcino- kościół Niepokalanego Poczęcia NMP z XIX w.,
• Żuławski Park Historyczny powołany przez Nowodworski
Samorząd Gminny w roku 2010 dzięki wsparciu EFRR.
Dostępność
Dojazd z drogi gminnej Osłonka- Tujsk do drogi wojewódzkiej nr
Komunikacyjna
502, stąd do krajowej drogi DK7 lub z drogi gminnej Osłonka- Nowy
Dwór Gdański do DK7 i DK55. Możliwy także dojazd przy pomocy
transportu PKS.
Warunki
Inwestycja jest zlokalizowana na rzece Szkarpawa, która obecnie
żeglugowe
kwalifikuje się jako droga wodna II klasy tzn. zapewniająca:
- minimalną głębokość gwarantowaną powyżej 1,3 m,
- średnią głębokość nawigacyjną 1,6 m,
- szerokość szlaku żeglugowego 40,0 m.
W praktyce głębokości nawigacyjne kształtują się tu w granicach 22,5 m. i pozwalają na swobodną eksploatację standardowego taboru
polskiej żeglugi, głównie śródlądowej. Szlak dostępny dla statków
i łodzi turystycznych o zanurzeniu nie przekraczającym 1,6 m.
Rysunek 2.11. Przystań w Osłonce.
Dokumentacja
kartograficzna

Lokalizacja

Budowa Pomostów cumowniczych w Drewnicy
Województwo: Pomorskie
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Powiat: Nowodworski
Gmina: Stegna
Miejscowość: Drewnica
• Kościół neogotycki w Żuławkach- murowany z 1841 r.,
• Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie
wybudowany w 1861 r.,
• Śluza Gdańska Głowa- największa śluza na Żuławach i w
Polsce,
• Wiatrak „Koźlak”- w Drewnicy, unikatowy zabytek z 1718 r.,
• Mosty zwodzone wybudowane w XIX w.,
• Domy podcieniowe w Żuławkach.
Z drogi powiatowej Mikoszewo- Stróża- dostęp do krajowej drogi nr
7. Możliwość dotarcia transportem zbiorowym PKS i prywatnym.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na rzece Szkarpawie,
która stanowi jedno z dawnych ramion ujściowych rzeki Wisły.
Połączona jest z Wisłą (w km 931,2) śluzą „Gdańska Głowa”
Całkowita długość, do Osłonki gdzie uchodzi do Zalewu Wiślanego,
wynosi 25,4 km. Rzeka na całej swej długości jest obwałowana.
W odległości ok. 16 km od "Gdańskiej Głowy" oddziela się jedno
z ramion ujściowych- Wisła Królewiecka (również obwałowana).
Od oddzielenia się Wisły Królewieckiej Szkarpawa nazywana jest
Wisłą Elbląską. W połączeniu z Martwą Wisłą, dolnym odcinkiem
Nogatu i Kanału Jagiellońskiego, umożliwia najkrótszą drogę
pomiędzy Gdańskiem a Elblągiem. Dostępna dla statków i łodzi
o zanurzeniu nie przekraczającym 2,2 m. Po roku 1945 dostępność
tego szlaku została ograniczona w następstwie zniszczenia części
mostów i ich odbudowy nieuwzględniającej potrzeb żeglugi.
Rysunek 2.12. Pomosty cumownicze w
Drewnicy

Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze
Województwo: Pomorskie
Powiat: Sztumski
Gmina: Sztum
Miejscowość: Biała Góra
• Pokrzyżacki zamek gotycki z I poł. XIV w. w Sztumie,
• Kościół p.w. św. Anny z I poł. XIV w. w Sztumie,
• Kościół poewangelicki 1816-1818 w Sztumie ,
• Śluza w Białej Górze z XIX w.,
• Dworek Donimirskich w Czerninie z XVII-XIX w.,
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• Dworek Stefana Żeromskiego na Zajezierzu,
• Kamień w Sztumskiej Wsi upamiętniający rozejm polskoszwedzki 12.09.1635 r.
Miejscowość położona jest przy DW603, DW605. Możliwy dojazd
przy pomocy transportu zbiorowego- PKS.
W miejscu lokalizacji zadania bierze swój początek rzeka Nogat.
Śluza komorowa Biała Góra ma za zadanie odcięcie Nogatu od
koryta Wisły.
W dalszym biegu poziom wody w rzece regulują jeszcze trzy śluzy:
na km 14,5 śluza Szonowo, na km 23,9 śluza Rakowiec, na km 38,6
śluza Michałowo.
Nogat stanowi aktualnie drogę wodną II klasy, tj. zapewniającą:
– minimalną głębokość gwarantowaną powyżej 1,3 m,
– średnią głębokość nawigacyjną 1,6 m,
– szerokość szlaku żeglugowego 40,0 m.
W rzeczywistości możliwości żeglugowe kształtują się tu
w granicach 2 – 2,5 m., co pozwala na eksploatację typowej floty
żeglugi śródlądowej.
Długość Nogatu do ujścia do Zalewu Wiślanego wynosi 62 km.
Nogat na km 51,6 poprzez żeglowny Kanał Jagielloński wynoszący
5,8 - km łączy się z rzeką Elbląg.
Istotnym utrudnieniem dla żeglugi na Nogacie jest obniżenia się dna
Wisły w rejonie Biały Góry (erozja denna), która powoduje, że przy
niskich stanach wody na Wiśle brak jest możliwości zasilania
Nogatu jej wodami. Szlak dostępny dla statków i łodzi turystycznych
o zanurzeniu nie przekraczającym 1,6 m.
Rysunek 2.13. Przystań żeglarska w Białej Górze

Budowa pomostów cumowniczych w Tczewie
Województwo: Pomorskie
Powiat: Tczewski
Gmina: miasto Tczew
Miejscowość: Tczew
• Mosty Tczewskie most drogowy i kolejowy w Tczewie na Wiśle
zbudowany w połowie i końcu XIX wieku w ciągu magistrali
kolejowej Berlin- Królewiec. Zabytek infrastruktury o randze
międzynarodowej,
• Kościół farny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego- najstarszy
zabytek
w mieście, budowany w latach 1226-1364,
• Podominikański kościół p.w. Św. Stanisława Kostki-pochodzi z

24

Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I

Dostępność
Komunikacyjna

Warunki
żeglugowe

Dokumentacja
kartograficzna

Lokalizacja

Obiekty
atrakcyjne
turystycznie
gminy
Tolkmicko

Innowacyjna Gospodarka

XIV w., charakterystycznym jego elementem jest ośmioboczna
wieża typowa dla stylu gotyckiego,
• „Fabryka Sztuki”. Głównym zadaniem Centrum jest propagowanie
historii miasta i regionu kociewskiego.
Tczew charakteryzuje się wysoką dostępnością komunikacyjną.
Przez miasto przebiega DK1 oraz DW224, zaś w jego pobliżu
znajdują się autostrada A1 oraz DK22. Do Tczewa można także
dotrzeć koleją oraz autobusami PKS oraz przewoźników prywatnych.
Wisła w swym dolnym odcinku charakteryzuje się występowaniem
najwyższych rocznych stanów wody w marcu lub kwietniu, rzadziej
w lipcu i sierpniu. Wiosenne wysokie wody związane są ze spływem
wód roztopowych, często połączonych ze spływem kry,
utrudniającym warunki przepływu. Z kolei wezbrania letnie
wywoływane są ulewnymi opadami w górnej, rzadziej środkowej
części dorzecza. Najniższe stany (niżówki) występują głównie
w grudniu, sporadycznie w lipcu.
Cały odcinek koryta Wisły na obszarze Projektu jest uregulowany
w postaci obwałowań i umocnień brzegu przy pomocy około 1000
ostróg. Szerokość koryta waha się w przedziale od 200 do 430 m.
Z uwagi na zjawiska lodowe oraz znaczne wahania poziomu wód
(amplituda ok. 500 cm rocznie) konieczny jest demontaż części
urządzeń wodnych (pomosty pływające, trapy dojściowe) na okres
zimy i wezbrań wczesnowiosennych.
Rysunek 2.14. Pomost cumowniczy w Tczewie

Rozbudowa portu w Tolkmicku
Województwo: Warmińsko-Mazurskie
Powiat: Elbląski
Gmina: Tolkmicko
Miejscowość: Tolkmicko
• Kościół parafialny św. Jakuba Apostoła- wzniesiony w II połowie
XIV w. na gruncie wcześniejszego drewnianego,
• Dawny zbór ewangelicki, wybudowany w stylu neogotyckim w
1887 r., obecnie kościół polskokatolicki,
• Domy mieszczańskie z II połowy XVIII i XIX wieku (ul.
Jagiellońska, Kościelna, Świętojańska i Nadrzeczna),
• Staropruskie grodzisko- „Wały Tolkmita”
• Baszta czworoboczna z cegły, pozostałości po murach obronnych
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miasta Tolkmicka,
• Kadyny- dawny klasztor franciszkanów założony w 1682-1683 r.
oraz zespół pałacowy,
• Dąb im. Jana Bażyńskiego- liczy ok. 700 lat, obwód pnia 9,9 m,
wysokość 25 m,
• Pałac, którego właścicielem był Wilhelm II cesarz Niemiec.
Przez miejscowość przebiega DW503. Możliwy także dojazd
transportem zbiorowym- PKS, prywatni przewoźnicy.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze istniejącego
już basenu portowego o długości 250 m i szerokości 60 m, który
posiada osłonięty falochronami kanał wejściowy. Większe jachty
mogą cumować obecnie jedynie w południowej części basenu
portowego, przy nabrzeżu przystosowanym do postoju statków
pasażerskich. Podejście do portu 1,8 m, w porcie do 2 m.
Bezpośrednio do portu przylega akwen Zalewu Wiślanego. Stan
wody jest zmienny i zależy głównie od kierunków i prędkości wiatrów.
Rysunek 2.15. Port w Tolkmicku

Elektryfikacja śluzy Gdańska Głowa
Województwo: Pomorskie
Powiat: Nowodworski
Gmina: Stegna
Śluza Gdańska Głowa jest śluzą komorową o konstrukcji betonowej,
oblicowanej cegłą klinkierową z wrotami wspornymi dwuskrzydłowymi
z mechanizmami o napędzie ręcznym. Komora jest napełniana
i opróżniana przez kanały obiegowe, umieszczone symetrycznie
w głowie górnej i dolnej. Zamknięcia kanałów stanowią zawory
motylkowe o napędzie ręcznym. Wrota górne i dolne komory posiadają
konstrukcję stalową nitowaną. Na wrotach znajdują się kładki
komunikacyjne.
Rysunek 2.16. Śluza Gdańska Głowa.
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Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie
Województwo: Pomorskie
Powiat: Nowodworski
Gmina: Stegna
Miejscowość: Rybina
Przez miejscowość przebiega DW502, która łączy Stegnę oraz Nowy
Dwór Gdański (DK7, DK55). Możliwość dotarcia transportem
zbiorowym (PKS, przewoźnicy prywatni). Sezonowo kursuje także
kolej wąskotorowa (ŻKD).
Planowana inwestycja znajduje się w bardzo ważnym z punktu
widzenia funkcjonowania sieci przystani Delty Wisły miejscu jakim
jest węzeł wodny w Rybinie. W tym miejscu zaczyna się ujściowa
odnoga Szkarpawy zwana Wisłą Królewiecką. W miejscowości
znajdują się trzy mosty zwodzone: dwa drogowe (z początku XX w.)nad Szkarpawą (km 15,45) i w odległości 100 m- nad Wisła
Królewiecką (km 0,14), a także jedyny w Polsce czynny kolejowy
most obrotowy na linii Nowy Dwór Gdański- Stegna, nad Szkarpawą
(km 14,98).
Rzeka Szkarpawa stanowi jedno z dawnych ramion ujściowych rzeki
Wisły. Połączona jest z Wisłą (w km 931,2) śluzą „Gdańska Głowa”.
Całkowita długość, do Osłonki gdzie uchodzi do Zalewu Wiślanego,
wynosi 25,4 km. Rzeka na całej swej długości jest obwałowana.
W odległości ok. 16 km od "Gdańskiej Głowy" oddziela się jedno
z ramion ujściowych- Wisła Królewiecka (również obwałowana).
Dostępna dla statków i łodzi o zanurzeniu nie przekraczającym 2,2 m
Rysunek 2.17. Przystań żeglarska w Rybinie

Rozbudowa portu w Kątach Rybackich
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Województwo: Pomorskie
Powiat: Nowodworski
Gmina: Sztutowo
Miejscowość: Kąty Rybackie
• Kościół Parafialny p.w. św. Wojciecha w Sztutowie, pocz. XX w.,
• Budynki mieszkalne z XIX w Sztutowie, Łaszce,
• Most zwodzony- zabytkowy most zwodzony z 1934 r. na Wiśle
Królewieckiej w Sztutowie,
• Rezerwat ornitologiczny „Kąty Rybackie”- największa kolonia
lęgowa kormorana w Polsce i jedna z największych w Europie,
• Muzeum Zalewu Wiślanego. Muzeum na swoich wystawach
prezentuje historię szkutnictwa i rybołówstwa nad Zalewem
Wiślanym.
Dostęp do miejscowości zapewnia DW501, a za pośrednictwem drogi
DW502 do dróg krajowych DK7 i DK55.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejącego portu
morskiego, a także poza jego granicami- na obszarze morskich wód
wewnętrznych Zalewu Wiślanego. Obecnie podstawową funkcją portu
jest obsługa rybołówstwa łodziowego. Basen portowy ma wymiary
około 50 na 115 do około 160 m. Głębokości w basenie wahają się od
1,2 m do 1,8 m. Do portu prowadzi tor wodny o szerokości 30 m
i głębokości 1,8- 2,5 m.
Bezpośrednio do portu przylega akwen Zalewu Wiślanego. Jest to
zbiornik wodny posiadający status wód morskich, przez który
przechodzi granica państwa, dzieląca go na część polską i rosyjską.
Powierzchnia Zalewu wynosi 838 km², długość około 100 km, średnia
szerokości około 9 km. Jest akwenem płytkim, przeciętna jego
głębokość wynosi 2,7 m. Przy tak małych głębokościach dla żeglugi
wytyczono trasy, a częściowo pogłębiono tory wodne.
Rysunek 2.18. Port w Kątach Rybackich

Integralną częścią przedmiotowego Projektu jest stworzenie Systemu Informacji
i Promocji. W ramach tego zadania przywiduje się m.in. oznakowanie dróg wodnych
przy pomocy tablic informacyjno-promocyjnych, kampanię reklamową oraz działania
promocyjne Pętli Żuławskiej (np. spoty i filmy promocyjne, ulotki, foldery,
przewodniki, promocja na targach).
Istotną częścią działań propagujących Projekt będzie uruchomienie portalu
www.petla-zulawska.pl, a także marketing internetowy.
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Działania te, dzięki swojemu skoordynowanemu charakterowi pozwolą
na wzmocnieniu marki turystycznej „Pętla Żuławska” oraz na promocji turystki wodnej
i związanych z nią atrakcji turystycznych.

2.4 Spójność projektu z dokumentami strategicznymi
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK)
Strategia jest kluczowym dokumentem definiującym cele oraz priorytety rozwoju
społeczno-gospodarczego Polski wraz z warunkami, jakie powinny ten rozwój
zapewnić. Jako cel główny określono podniesienie poziomu i jakości życia
mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i ich rodzin. Realizacji tego
zamierzenia służyć ma 6 wyodrębnionych priorytetów rozwojowych. Przedmiotowy
Projekt wpisuje się w zakładane cele priorytetu nr 2 „Poprawa stanu infrastruktury
technicznej i społecznej”, w ramach którego przewidziano działania m.in. na rzecz
podniesienia udziału wodnego transportu śródlądowego także w przewozach
turystycznych. Przedsięwzięcia te będą realizowane zwłaszcza tam, gdzie rozwój
transportu wodnego będzie możliwy na bazie istniejącego już zainwestowania
hydrotechnicznego, po jego ewentualnym odtworzeniu lub modernizacji.
Jednocześnie ten sam priorytet nr 2 przewiduje działania na rzecz wspierania
rozwoju infrastruktury turystycznej. Zgodnie z tym założeniem rozwijane będą szlaki
oferujące kompleksową obsługę turystów. Inwestycja zakłada budowę
lub przebudowę infrastruktury żeglarskiej i turystycznej wokół szlaków wodnych
w rejonie Żuław Wiślanych, Mierzei Wiślanej oraz Delty Wisły w województwach
pomorskim i warmińsko-mazurskim, dzięki czemu wydatnie wzrośnie liczba turystów
(także z zagranicy) odwiedzających te rejony. Dzięki realizacji inwestycji
wyeksponowane zostaną unikatowe w skali europejskiej walory przyrodnicze
i kulturowe, które mogą stać się podstawą dla dalszego rozwoju wschodniej
części Pomorza oraz zachodniej części Warmii i Mazur. W ten sposób Projekt
„Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I” wpisuje się w powyższe założenia.
W ramach priorytetu nr 5 „Rozwój obszarów wiejskich” przewidziano działania
na rzecz polepszenia jakości infrastruktury technicznej i społecznej, która służyć
będzie zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich oraz zapobiegać
społecznemu wykluczeniu ich mieszkańców. W tym celu wspierana będzie
modernizacja obiektów turystycznych na obszarach wiejskich. Przedmiotowe
przedsięwzięcia,
zakładające
kompleksową
rozbudowę
infrastruktury
żeglugowej wraz z budową nowoczesnej bazy turystycznej, realizowane będą
na wiejskich terenach powiatów: gdańskiego, tczewskiego, nowodworskiego,
malborskiego oraz sztumskiego w województwie pomorskim oraz w powiatach:
elbląskim i braniewskim w województwie warmińsko-mazurskim. Dzięki temu
opisane rejony wzbogacą się o nowoczesną infrastrukturę turystyczną, która
przyczyni się do zwiększenia ich potencjału rozwojowego, czym wspierać
będzie podnoszenie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. W ten
sposób Projekt wpisuje się w założenia powyższego priorytetu.
W ramach priorytetu nr 6 „Rozwój regionalny i podniesienie spójności
terytorialnej” wskazano na potrzebę wyrównywania szans rozwojowych
poszczególnych
regionów
Polski,
co
doprowadzić
ma
do
wzrostu
ich konkurencyjności, a tym samym spójności kraju. W tym zakresie wsparciem
powinny być objęte obszary słabiej rozwinięte gospodarczo, przede wszystkim
poprzez wsparcie rozwoju infrastruktury oraz wykorzystania specyficznych walorów
regionów np. turystyczno-krajobrazowych, klimatycznych, wodnych itp. SRK
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w enumeratywnie wskazanych kierunkach polityki regionalnej wobec
poszczególnych województw wskazała na trwałą aktywizacją gospodarczą
Żuław, poprzez realizację inwestycji niezbędnych dla prawidłowego
funkcjonowania gospodarki wodnej w Delcie Wisły oraz zachowania
dziedzictwa kulturowego tej części regionu. Zapisy te odnoszą się zarówno
do województwa pomorskiego, jak i warmińsko-mazurskiego. Przedmiotowe
przedsięwzięcie, które obejmuje swoim zasięgiem szlaki wodne w tych regionach
oraz przewiduje budowę i przebudowę portów żeglarskich, przystani jachtowych
i żeglugi pasażerskiej oraz pomostów cumowniczych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz stworzeniem Systemu Informacji i Promocji (SIP) doprowadzi
do aktywizacji gospodarczej tej części kraju, przez co wniesie istotny wkład
w realizację 6 priorytetu Strategii.
Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 (NSS)
NSS to kluczowy dokument definiujący kierunki wsparcia Polski w ramach polityki
spójności Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Cel strategiczny zdefiniowano jako
tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej
na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost
poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Z celem
strategicznym powiązanych jest 6 celów horyzontalnych, z których przedmiotowy
Projekt jest zbieżny z celami horyzontalnymi 3, 4 oraz 5.
Cel 3 „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”, jest spójny
z założeniami Projektu, ponieważ przedmiotowe przedsięwzięcie przyczyni
się do poprawy podstawowej infrastruktury społecznej oraz do zwiększenia dostępu
do obiektów rekreacyjnych spełniających standardy UE. Wpłynie to na podniesienie
konkurencyjności obszaru objętego Projektem- Żuław Wiślanych, Doliny Dolnej Wisły
oraz rejonu Zalewu Wiślanego.
Zwiększenie roli sektora usług turystycznych świadczonych zarówno dla turystów
z Polski, jak również z zagranicy, będzie pozytywnie oddziaływać na osiągnięcie celu
4. „Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym
szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój
sektora usług”. Poprzez wykorzystanie unikatowych walorów środowiska
przyrodniczego Żuław Wiślanych oraz Delty Wisły inwestycja stanie się generatorem
nowych miejsc pracy nie tylko w sektorze turystyki, ale także w sektorze około
turystycznym, niezbędnym dla obsługi turystów. Doprowadzi to do zwiększania się
roli usług w miejscu realizacji Projektu, gdzie aktualnie znaczna ilość osób utrzymuje
się z działalności rolniczej.
Realizacja Projektu „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I” wpisuje się
swoim zakresem w kierunki działań określone w celu 5, jakim jest „Wzrost
konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji
społecznej, gospodarczej i przestrzennej”. Przedsięwzięcie poprzez swój
ponadregionalny charakter przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności
miejscowości położonych w delcie Wisły i nad Zalewem Wiślanym. Dzięki powstaniu
kompleksowej infrastruktury żeglarskiej (przystanie, porty) ośrodki peryferyjne,
borykające się z problemami społeczno-gospodarczymi (np. Braniewo, Tolkmicko)
wykorzystają swój znaczny potencjał do rozwoju opartego na turystyce i usługach
okołoturystycznych. Realizacja Projektu przyczyni się również do zwiększenia
spójności przestrzennej i gospodarczej między województwami pomorskim
i warmińsko-mazurskim poprzez stworzenie wspólnej infrastruktury liniowej
oraz kreacji wspólnego produktu turystycznego.
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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
POIG jest jednym z narzędzi realizacji NSS na lata 2007-2013. Głównym celem
Programu jest Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne
przedsiębiorstwa. Osiągnięcie celu będzie możliwe poprzez realizację działań
zgrupowanych wokół 9 osi priorytetowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie poprzez
budowę pomostów oraz przystani oraz portów żeglarskich w 12 lokalizacjach
na terenie Żuław Wiślanych, Zalewu Wiślanego oraz Dolnej Wisły wykazuje
zbieżność z 6. osią priorytetową Programu, która zakłada wsparcie rozwoju
turystyki, przyczyniającej się do równomiernego rozwoju społecznogospodarczego kraju, kluczowego dla promocji turystycznych walorów Polski.
W szczególności odnosi się to do tworzenia nowych, innowacyjnych typów
produktów i usług turystycznych oraz Systemu Informacji i Promocji (SIP).
Wsparte będą inwestycje w zakresie produktów turystycznych o znaczeniu
ponadregionalnym.
Szczegółowy opis priorytetów dostarcza informacji na temat poszczególnych działań
przewidzianych do realizacji w ramach Programu. Planowane przedsięwzięcie
w pełni wpisuje się w cele określone w działaniu 6.4. „Inwestycje w produkty
turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”. Wymienione powyżej prace
przewidziane w ramach Projektu oraz jego lokalizacja na pograniczu województw
pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego sprawiają, że w wyniku realizacji
przedsięwzięcia powstanie produkt turystyczny, który charakteryzować będzie
unikatowość
wynikająca
z
niepowtarzalnych
warunków
wodnych
oraz przyrodniczych, jakie oferuje obszar Żuław i Zalewu Wiślanego. W połączeniu
z wysoką jakością infrastruktury żeglarskiej Projekt umożliwi powstanie produktu
charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością oraz innowacyjnością zarówno
w skali kraju, jak również poza granicami. „Pętla Żuławska” ma szansę w ten sposób
stać się jednym z „flagowych produktów” polskiej turystyki, konsekwentnie
wykorzystywanych w akcjach promocyjnych kraju. Obszar realizacji Projektu
jest powiązany z licznymi zabytkami kultury materialnej jak Zamek Krzyżacki
w Malborku, Mosty Tczewskie, Główne Miasto w Gdańsku, czy pole bitwy
na Westerplatte. Dzięki wykorzystaniu możliwości dotarcia do nich drogą wodną
przewidzianą w ramach Projektu, przyczyni się on do zróżnicowania oferty
turystycznej obu regionów. Oprócz tego atrakcje turystyczne podkreślają
wielokulturowy charakter Żuław i obszaru nadzalewowego związanego z kulturą
Słowian, Prusów, osadnictwem holenderskim i niemieckim.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że oferta Projektu skierowana będzie zarówno
do osób chcących aktywnie spędzać czas wolny, jak również do osób ceniących
sobie turystykę rekreacyjną. Ponadto skala Projektu wynikająca m.in. z ilości
zaangażowanych w jego realizację instytucji przyczyni się na etapie jego wdrażania
oraz eksploatacji do rozwijania partnerstwa oraz pogłębienia umiejętności wzajemnej
współpracy, a także do rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych
regionów.
Kierunki Rozwoju Turystyki na lata 2008-2015
Dokument jest najważniejszym sektorowym opracowaniem rozwiązań mających
na celu
budowę
silnych
podstaw
gospodarki
turystycznej.
Działania
te podporządkowane są misji rozwojowej, powiązanej z celem nadrzędnym, jakim
jest tworzenie warunków prawnych, instytucjonalnych, finansowych
i kadrowych rozwoju turystyki, sprzyjających rozwojowi społecznogospodarczemu Polski oraz podniesienie konkurencyjności regionów i kraju,
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przy jednoczesnym zachowaniu walorów kulturowych i przyrodniczych.
Powyższy cel ma być zrealizowany w oparciu o obszary priorytetowe, cele
strategiczne oraz cele operacyjne, z których Projekt wpisuje się w:
• Obszar Priorytetowy I - Produkt Turystyczny o Wysokiej
Konkurencyjności, Cel operacyjny I.2 - Rozwój infrastruktury
turystycznej - Projekt wpisuje się w zakładane w ramach celu działanie I.2.
poprzez rozwijanie nowoczesnej infrastruktury atrakcji turystycznych
oraz zwiększanie ich dostępności poprzez udrożnienie szlaków żeglugowych
na terenie Delty Wisły oraz Zalewu Wiślanego oraz budowę przystani,
pomostów, i portów żeglugi pasażerskiej i turystycznej. Działanie I.2.2.
w ramach tego samego celu operacyjnego przewiduje utworzenie
lub rozbudowę produktów turystycznych o ogólnopolskim znaczeniu
oraz rozwój infrastruktury wodnych szlaków śródlądowych i morskich, dzięki
czemu można mówić o kolejnym spójnym punkcie przedmiotowej inwestycji
z założeniami dokumentu,
• Obszar Priorytetowy I - Produkt Turystyczny o Wysokiej
Konkurencyjności, Cel operacyjny I.3 - Integracja produktów i oferty
turystycznej regionów - Projekt wpisuje się w działanie I.3.1: Budowa
i rozwój wiodących produktów turystycznych, które zakłada m.in. tworzenie
wiodących produktów oraz opracowanie programów budowy i rozwoju
produktów wokół wybranych szlaków tematycznych wraz z infrastrukturą
specjalistyczną. Działanie I.3.2 przewiduje współpracę pomiędzy różnymi
obszarami (gminami, powiatami, regionami) dla kreowania zintegrowanych
produktów turystycznych. Projekt, poprzez zagospodarowanie szlaków
żeglugowych oraz budowę kompletnej infrastruktury turystycznej wokół Delty
Wisły na terenie dwóch województw doprowadzi do stworzenia unikatowej
oferty, która będzie zarazem integrować turystyczną współpracę partnerów
Projektu przy jego wdrożeniu oraz późniejszej eksploatacji,
• Obszar Priorytetowy I - Produkt Turystyczny o Wysokiej
Konkurencyjności, Cel operacyjny I.5 - Rozwój wiodących typów
turystyki - w ramach tego celu zamierza się wdrożyć działania na rzecz
wsparcia rozwijających się typów turystki, w tym także, co podkreślono
w działaniu I.5.4, turystyki rejonów przygranicznych, a także wspieranie
rozwoju turystyki aktywnej i specjalistycznej oraz tworzenie nowych produktów
turystycznych z rozszerzonym pakietem usług, w tym dla uczestników
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Projekt „Pętla Żuławska
- rozwój turystyki wodnej. Etap I” wykazuje zbieżność z powyższymi
działaniami, ponieważ zakłada powstanie infrastruktury żeglarskiej
oraz towarzyszącej, która pozwoli na rozwój zarówno przewozów
pasażerskich, jak turystyki i sportów wodnych (zaliczanych do sportów
aktywnych). Warto zaznaczyć, że Projekt obejmuje swoim zasięgiem miasto
Gdańsk, będące jednym z miast-gospodarzy Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012 oraz obszar Zalewu i Mierzei Wiślanej, które
znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwowej Polski
i Federacji Rosyjskiej.
• Obszar Priorytetowy III - Wsparcie Marketingowe, Cel operacyjny III.1. Usprawnienie systemu informacji turystycznej - Projekt wpisuje
się działanie III.1.1.- Rozbudowa i rozwój zintegrowanego systemu informacji
turystycznej, ponieważ równolegle z budową infrastruktury żeglarskiej zakłada
stworzenie Systemu Informacji i Promocji (SIP) przeznaczonego
dla potencjalnych klientów Pętli Żuławskiej.
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• Obszar Priorytetowy IV- Kształtowanie Przestrzeni Turystycznej, Cel
operacyjny IV.1 Kształtowanie rozwoju turystyki w sposób zachowujący
i podnoszący wartość przestrzeni - Projekt jest zbieżny z działaniem IV.1.3
Wsparcie inicjatyw proturystycznych o charakterze ponadlokalnym, które
zakładają rozwój infrastruktury technicznej i transportowej w zakresie
tworzenia projektów liniowych przekraczających obszary administracyjne
gmin, powiatów i województw oraz rozwój obszarów wiejskich w kontekście
powiązania ich z turystyką. W ramach inwestycji planuje się budowę przystani
i portów żeglarskich oraz pomostów na terenach województwa pomorskiego
oraz warmińsko-mazurskiego. Dzięki tym zadaniom inwestycyjnym
wzmiankowane obszary zyskają możliwość oparcia swojego rozwoju
społeczno-gospodarczego
o
turystykę,
co
jednocześnie
pozwoli
na ukierunkowanie kształtowania przestrzeni zgodnie z zasadą poszanowania
dla walorów przyrodniczych i kulturowych rejonu realizacji Projektu.
• Obszar Priorytetowy IV- Kształtowanie Przestrzeni Turystycznej, Cel
operacyjny IV.2. Zwiększanie dostępności turystycznej regionów przez
rozwój transportu - przedmiotowe przedsięwzięcie wykazuje pełną zgodność
z działaniem IV.2.4 - Wsparcie budowy i remontu lub przebudowy portów
pasażerskich żeglugi śródlądowej i morskiej z uwzględnieniem ruchu
turystycznego. W ramach Projektu powstanie sieć portów, pomostów,
stanowisk cumowniczych i przystani na terenie Delty Wisły oraz Zalewu
Wiślanego w Północnej Polsce, co pozwoli na zwiększenie dostępności
turystycznej terenów dotychczas dostępnych zazwyczaj jedynie od strony
lądu, bądź też trudno dostępnych od strony akwenów nad którymi
się znajdują.
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego (SRWP)
Strategia jest kluczowym dokumentem definiującym główne założenia rozwojowe
regionu. Założeniem, które było podstawą SRWP jest wizja województwa w 2020
roku jako znaczącego partnera w Regionie Morza Bałtyckiego- regionu czystego
środowiska, wysokiej jakości życia, rozwoju opartego na wiedzy, umiejętnościach,
aktywności i otwartości mieszkańców, silnej i zróżnicowanej gospodarki, partnerskiej
współpracy, atrakcyjnej i spójnej przestrzeni, a także kultywowania wielokulturowego
dziedzictwa oraz tradycji morskich i solidarnościowych. Realizacji misji województwa
służyć ma 14 celów strategicznych ujętych w 3 priorytety rozwojowe:
konkurencyjność, spójność, dostępność. Przedmiotowe przedsięwzięcie wpisuje
się w następujące cele strategiczne i priorytety:
• Priorytet I. Konkurencyjność: Cel strategiczny 3: Rozwój gospodarki
wykorzystującej specyficzne zasoby regionalne zakładający budowę
i modernizację infrastruktury turystycznej, podnoszenie jakości usług
turystycznych, poszerzanie partnerstwa i współpracy w turystyce oraz rozwój
zintegrowanego systemu promocji i informacji turystycznej. Projekt „Pętla
Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I” wpisuje się w te założenia,
ponieważ jego realizacja przyniesie wymierny efekt w postaci przystani
żeglarskich oraz pomostów cumowniczych na terenach Żuław i nad Zalewem
Wiślanym w oparciu o unikatowe w skali europejskiej warunki przyrodnicze
i kulturowe tego rejonu, co w konsekwencji doprowadzi do stworzenia nowej
jakości na rynku produktów turystycznych nie tylko w regionie, ale także
w całej Polsce,
• Priorytet II. Spójność: Cel strategiczny 4: Kształtowanie procesów
społecznych przestrzennych dla poprawy jakości życia, który zakłada
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rewitalizację obszarów cennych kulturowo, zdegradowanych przyrodniczo,
wspieranie kompleksowej odnowy wsi pomorskiej oraz racjonalizację
procesów suburbanizacji w otoczeniu metropolii i subregionalnych ośrodków.
Inwestycja jest zbieżna ze wzmiankowanym celem, ponieważ dzięki realizacji
tereny powiatów gdańskiego, malborskiego, nowodworskiego, sztumskiego
oraz tczewskiego zyskają nowoczesną infrastrukturę turystyczną, która
stymulować będzie rozwój tych terenów i poprawę jakości życia na tych
obszarach, co w rezultacie zwiększy spójność wewnętrzną regionu. Warto
zaznaczyć, że część gmin położonych na wzmiankowanym obszarze
zaliczonych zostało do obszarów słabych strukturalnie (w oparciu o kryteria
bezrobocia, liczby osób korzystających z pomocy społecznej oraz dochodów
własnych gmin),
• Priorytet III. Dostępność: Cel strategiczny 1: Efektywny i bezpieczny
system transportowy - jednym z zakładanych kierunków działań jest rozwój
transportu multimodalnego, w tym wspieranie skoordynowanego rozwoju
centrów dystrybucyjno-logistycznych o znaczeniu ponadregionalnym, a także
wspieranie żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej oraz modernizacji małych
portów. Przedmiotowe przedsięwzięcie zakłada zagospodarowanie terenów
wokół szlaków wodnych poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury
żeglarskiej, włączając w to porty i przystanie jachtowe, dzięki czemu wsparty
zostanie rozwój transportu wodnego na terenie województwa pomorskiego
oraz
sąsiedniego
województwa
warmińsko-mazurskiego.
Pozwoli
to na dywersyfikację gałęzi transportu w regionie i jego większą efektywność,
gdyż wykorzystane zostaną w ten sposób ciągi wodne, będące
w przeważającej części niedoinwestowanie.
Ponadto Strategia przewiduje ponadregionalne przedsięwzięcia rozwojowe, wśród
których wymieniono przełamywanie problemów strukturalnych na obszarach depresji
społeczno-gospodarczej Doliny Dolnej Wisły i Delty Wisły przy współpracy
z województwem warmińsko-mazurskim, a także wspieranie tworzenia sieciowych
ponadregionalnych produktów turystycznych w Polsce Północnej w oparciu
o nadmorskie położenie, ciągłość systemu przyrodniczego, a także wspólne
dziedzictwo kulturowe, w postaci np. sieci marin, połączeń wodnych śródlądowych,
tematycznych szlaków kulturowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie poprzez budowę
liniowej infrastruktury żeglarskiej i transportowej w ramach „Pętli Żuławskiej”
przyczyni się do rozwoju tego rejonu w oparciu o wyjątkowe zasoby przyrodnicze
i kulturowe, a co za tym idzie, będzie wspierać jego rozwój społeczno-gospodarczy.
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Województwa WarmińskoMazurskiego do roku 2020
Celem głównym dokumentu jest spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna
Warmii i Mazur z regionami Europy. Realizacja tego celu odbywać się będzie
poprzez urzeczywistnienie 3 priorytetów: Konkurencyjna Gospodarka, Otwarte
Społeczeństwo oraz Nowoczesne Sieci, przy pomocy celów strategicznych,
operacyjnych oraz działań odnoszących się do wszystkich dziedzin życia społecznogospodarczego województwa.
Przedmiotowe przedsięwzięcie jest zgodne z następującymi celami operacyjnymi
Strategii:
• Priorytet I. Konkurencyjna gospodarka - Cel operacyjny 5: Wzrost
potencjału turystycznego. Cel zakłada działania m.in. w następujących
kierunkach:
34

Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I

Innowacyjna Gospodarka

1. Wspieranie rozwoju infrastruktury poprzez wyeksponowanie specyfiki
i wypromowanie tradycji regionu oraz opracowanie szerokiej i urozmaiconej
oferty turystycznej opartej o tradycje wydarzeń historycznych w regionie
i posiadane obiekty zabytkowe,
2. Wzrost jakości aktualnej oferty turystycznej poprzez zwiększenie aktywności
turystycznej obszaru Zalewu Wiślanego oraz stworzenie bogatego wachlarza
usług okołoturystycznych,
3. Współpraca na rzecz rozwoju turystyki poprzez wsparcie współpracy
partnerskiej regionów i samorządów.
Przedmiotowy Projekt wpisuje się w powyższe kierunki poprzez zagospodarowanie
szlaków żeglugowych w rejonie Delty Wisły oraz Zalewu Wiślanego w partnerstwie
z województwem pomorskim w celu stworzenia atrakcyjnej oferty turystycznej
eksponującej unikatowe w skali europejskiej walory ww. terenów,
• Priorytet III. Nowoczesne sieci - Cel operacyjny 1: Zwiększenie
zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej spójności.
Cel
będzie
realizowany
poprzez
rozwój
komunikacji
wodnej,
a w szczególności przez modernizację szlaków wodnych i rozbudowę
już istniejących, dbałość o tor wodny przez Zalew Wiślany, a także rozwój
portu w Elblągu oraz małych portów i przystani. Przedsięwzięcie wpisuje się
wprost w opisany cel, gdyż zakłada zagospodarowanie terenów wokół dróg
wodnych ramion Wisły oraz na Zalewie Wiślanym wraz z budową przystani
w Braniewie, Nowej Pasłęce oraz rozbudowę portów w Elblągu
oraz Tolkmicku. Opisane działania wpłyną pozytywnie na wzrost znaczenia
transportu wodnego w rejonie Żuław i Zalewu Wiślanego, tym samym
wzmacniając spójność przestrzenną województwa,
• Priorytet III. Nowoczesne sieci - Cel operacyjny 3: Intensyfikacja
współpracy międzyregionalnej w katalogu działań na rzecz tego celu
zakłada się zacieśnienie partnerstwa m.in. z regionami sąsiadującymi
z Warmią i Mazurami przy realizacji następujących przedsięwzięć: wspierania
rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu, a także włączenie polskich regionów
nadmorskich w kształtujący się układ bałtyckich autostrad morskich,
przełamywanie problemów strukturalnych na obszarach depresji społecznogospodarczej Doliny Dolnej Wisły i Żuław, wspieranie tworzenia sieciowych
ponadregionalnych produktów turystycznych w Polsce Północnej
w oparciu o nadmorskie położenie, ciągłość systemu przyrodniczego,
a także wspólne dziedzictwo kulturowe, np. sieci marin dla żeglarstwa
i sportów wodnych, szlaki piesze, szlaki rowerowe, połączenia wodne
śródlądowe.
Infrastruktura
żeglugowa
„Pętli
Żuławskiej”
będzie
realizowana
i eksploatowana w partnerstwie z sąsiadującym województwem pomorskim,
dzięki czemu powstanie jednolita oferta turystyczna promująca atrakcje
subregionu Żuław i Zalewu Wiślanego, przeciętych granicą regionów.
Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na lata 2004-2013
Dokument ten służy realizacji polityki turystycznej państwa w skali regionalnej.
Strategia stanowi przedstawienie długookresowej koncepcji celów i zadań w tym
sektorze - powstanie Strategii ma ukierunkować, zdynamizować i zharmonizować
rozwój turystyki w regionie. Realizacja przedmiotowego Projektu jest zgodna z:
• Priorytetem 1 ”Rozwój partnerstwa i współpracy na rzecz spójnego
systemu zarządzania”, cel: Rozwój współpracy międzyregionalnej
i międzynarodowej. Zbieżność Projektu z przedłożonym celem Strategii
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wyraża się w realizacji przedsięwzięcia „Pętla Żuławska” we współpracy
z podmiotami samorządowymi zarówno z województwa pomorskiego, jak
iwarmińsko-mazurskiego,
• Priorytetem 2 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oraz poprawa
dostępności transportowej dla turystyki”, cele: poprawa organizacji ruchu
kolejowego, wodnego i drogowego, rozwój funkcji turystycznych małych
portów i przystani, w tym marin, infrastruktury wodnego transportu
śródlądowego, bazy uzupełniającej, w tym rekreacyjnej i specjalistycznej
oraz rewitalizacja obszarów penetracji turystycznej. Projekt „Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I” jest spójny z tymi zamiarami, ponieważ
zakłada budowę, rozbudowę lub przebudowę infrastruktury turystycznej, w tym
przystani i marin celem stworzenia kompleksowego produktu turystycznego
na terenie Żuław, Delty Wisły oraz Zalewu Wiślanego,
• Priorytetem 3 „Tworzenie markowych produktów turystycznych”, cele:
zbudowanie oferty turystycznej regionu w postaci kompleksowych produktów
turystycznych obejmujących atrakcje i usługi, wykreowanie markowych
produktów turystycznych identyfikujących unikatowe i osobliwe cechy regionu
oraz wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie kreowania produktów
turystycznych. Opisywana inwestycja jest spójna ze wzmiankowanym
priorytetem, gdyż zakłada powstanie szlaku żeglarskiego wraz z kompletną
infrastrukturą około turystyczną i spójnym systemem informacji i promocji,
co doprowadzi do stworzenia unikatowego produktu turystycznego
skierowanego do szerokiej grupy potencjalnych odbiorców. Stworzenie bazy
materialnej, w połączeniu z niezwykłym potencjałem dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego regionu Żuław, Zalewu Wiślanego oraz miasta Gdańska
pozwoli stworzyć jedyny w swoim rodzaju, „markowy” produkt o sile
oddziaływania nie tylko ogólnopolskiej, ale i europejskiej.
Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Warmińsko-Mazurskim
Dokument ten dotyczy rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego.
W ramach niniejszej Strategii jako wizję postawiono wykorzystanie potencjału
turystycznego regionu do jego zrównoważonego rozwoju, generującego nowe
miejsca pracy, a zatem i wzrostu dochodów ludności. Przesłanką wyjściową
niniejszej Strategii jest teza, że środowisko przyrodnicze i kulturowe oraz właściwy
poziom organizacji i fachowości to najważniejsze zasoby regionu, dzięki którym
można wytworzyć regionalny produkt turystyczny wysokiej jakości. Jednym z takich
produktów będzie „Pętla Żuławska”, tworzona we współpracy z województwem
pomorskim w zachodniej części regionu. Realizacja Projektu przyczyni się
do osiągnięcia celu głównego nr 1. Zwiększenie kapitału inwestycyjnego
w turystyce, w zakresie rozwoju produktu wiodącego- turystyka aktywnamający na celu rozwój produktu turystycznego Warmii i Mazur. Realizacja
będzie odbywać się dzięki zagospodarowaniu turystycznemu głównych obszarów
uprawiania turystyki aktywnej: budowa systemu przystani żeglarskich i miejsc
cumowania na akwenach wodnych województwa. Dzięki budowie „Pętli Żuławskiej”
zagospodarowane zostaną zachodnie obszary regionu: rejon Zalewu Wiślanego,
rzek Elbląg i Nogat, co pozwoli na stworzenie unikatowego produktu turystycznego
woparciu o potencjał przyrodniczy licznych cieków wodnych oraz dziedzictwa
kulturowego wspomnianych obszarów. W ten sposób Projekt wpisuje
się w zakładany cel.
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego
Dokument jest najważniejszym wyrazem kierunków i pożądanych działań w zakresie
kształtowania przestrzeni społeczno- gospodarczej województwa. Podstawowym
celem Planu jest kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalnoprzestrzennej województwa z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju,
a w szczególności zasady ochrony i utrzymania równowagi środowiska
przyrodniczego i integralnej ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych
i krajobrazu. Realizacji głównego celu służyć ma 5 celów szczegółowych, z których
Projekt „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I” jest zgodny z kierunkami
przekształceń przestrzennych w obszarze „Turystyka wodna”, gdzie jako główne
kierunki działań wskazano m.in.:
• odtworzenie historycznych szlaków żeglugowych wykorzystujących odnogi
rzeczne i kanały w Delcie Wisły oraz trasy na Zalewie Wiślanym,
• działania związane z modernizacją i budową portów i przystani rzecznych
(Gdańsk, Malbork, Tczew, Przegalina),
• przywrócenie żeglowności na części szlaków wodnych regionu Żuław
zdegradowanych do roli kanałów melioracyjnych (Wisła Królewiecka, Święta
Tuga, Linawa).
Przedmiotowe przedsięwzięcie, w ramach którego planowane jest udrożnienie
szlaków wodnych wzdłuż ramion Delty Wisły oraz na wodach Zalewu Wiślanego
oraz utworzenie odpowiedniej bazy infrastrukturalnej dla stworzenia żeglownego
szlaku turystycznego, w pełni wpisuje w powyższe kierunki działania Planu.
Jednocześnie w obszarze przekształceń infrastrukturalnych założono wzrost
znaczenia śródlądowego transportu wodnego. W tym celu przewiduje
się modernizację kluczowych w regionie szlaków wodnych: Martwą Wisłę
od Przegaliny do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi, Nogat od Wisły
do ujścia do Zalewu Wiślanego, Szkarpawę od Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego
oraz Wisłę od granicy województwa do ujścia do Zatoki Gdańskiej. Wymienione
powyżej szlaki wodne są położone bezpośrednio w rejonie realizacji Projektu „Pętla
Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I” i będą zagospodarowane celem
poprowadzenia tamtędy żeglugi turystycznej oraz pasażerskiej. W ten sposób Projekt
wpisuje się także w kierunki zagospodarowania w zakresie rozwoju infrastruktury.
Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa
WarmińskoMazurskiego
Misją Planu jest ukształtowanie rozwoju przestrzennego województwa tak,
by było to atrakcyjne, przyjazne i wyjątkowe miejsce zamieszkania,
wypoczynku oraz rozwoju społeczno-gospodarczego w kraju i Europie.
Realizacji misji służyć mają cele generalne, a w ich ramach określone cele
strategiczne. Przedmiotowy Projekt wpisuje się w Cel nr 2: Podnoszenie
konkurencyjności, innowacyjności i atrakcyjności regionu, który będzie
realizowany m.in. poprzez tworzenie warunków do rozwoju atrakcyjnych w skali kraju
i Europy ofert turystycznych przy wykorzystaniu istniejących potencjałów;
podniesienie standardu i atrakcyjności oraz rozbudowę zainwestowania
turystycznego, a także zwiększenie dostępności dla celów gospodarczych
i turystycznych istniejących szlaków wodnych i toru wodnego przez Zalew Wiślany.
Zbieżność pomiędzy tymi założeniami i przedmiotowym Projektem polega
na zakładanym zagospodarowaniu terenów wokół dróg wodnych celem rozwinięcia
funkcji turystycznych północno-zachodniej części regionu. W połączeniu
z unikatowym dziedzictwem obszarów Żuław oraz terenów nadzalewowych pozwoli
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to na kreację atrakcyjnej oferty dla gości owych rejonów, co pozytywnie wpłynie
na konkurencyjność całego regionu.
Jednocześnie zasady zagospodarowania przestrzennego województwa przewidują
dla obszaru tematycznego funkcje gospodarcze „Turystyka” zwiększenie
atrakcyjności turystycznej województwa poprzez zagospodarowanie szlaków
dla turystyki wodnej. Projekt „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I”
wpisuje się zatem w tę zasadę, ponieważ w jego rezultacie w regionie zostaną
zagospodarowane drogi wodne (budowa i przebudowa infrastruktury żeglarskiej
i towarzyszącej), które - będąc wykorzystywane w celach turystycznych doprowadzą do zwiększenia się atrakcyjności województwa.
W planie wyszczególniono też główne kierunki przekształceń przestrzennych
w podziale na subregionalne strefy zagospodarowania. W odniesieniu do strefy
Elbląskiej (gdzie będzie realizowany Projekt) w obszarze turystyka wskazano m.in.
na potrzebę rozbudowy bazy turystycznej szczególnie w rejonie Zalewu Wiślanego
oraz w ciągu szlaków turystycznych drogowych i wodnych (w tym szlak wodny rzeką
Pasłęką od Braniewa). Przedmiotowy Projekt przewiduje m.in. budowę przystani
i rozbudowę portów jachtowych w rejonie Delty Wisły oraz w rejonie Zalewu
Wiślanego wzdłuż Pasłęki, przez co jest zgodny z kierunkami przekształceń
przewidywanymi przez przedłożony Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
2.5

Wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych UE

Przedmiotowy Projekt zakłada stworzenie infrastruktury turystycznych dróg wodnych
na terenie Żuław Wiślanych oraz Zalewu Wiślanego w Polsce celem rozwoju turystyki
na tych unikatowych pod względem kulturowym i przyrodniczym obszarach. Dzięki
temu przyczyni się on do aktywizacji gospodarczej regionów północnej Polski.
Wpływ Projektu na politykę równości szans
Na poszczególnych etapach realizacji przedsięwzięcia, jak i późniejszej eksploatacji,
podejmowane będą odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji
ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zakłada się przede wszystkim,
iż przedsięwzięcie nie spowoduje powstania barier ze względu na płeć w zakresie
zatrudniania i polityki kadrowej prowadzonej w stosunku do osób pracujących
przy Projekcie. Przedsięwzięcie nie będzie w żaden sposób przyczyniać się
do bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji (ze względu na wysokość
wynagrodzeń, równe traktowanie, dostęp do zatrudnienia, szkoleń, awansu
i warunków pracy). Efekty realizacji przedmiotowego Projektu, takie jak aktywizacja
gospodarcza, czy rozwój turystyki będą w równym stopniu dotyczyć wszystkich grup.
Szczególnym aspektem realizacji inwestycji jest wyrównywanie szans osób
niepełnosprawnych w dostępie do wytworzonej infrastruktury. Wszystkie
obiekty przebudowane lub wybudowane będą w pełni dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo. W związku z tym Projekt będzie miał pozytywny wpływ
na zwiększenie możliwości aktywnego wypoczynku dla osób niepełnosprawnych,
a także będzie pozytywnie oddziaływać na wyrównanie szans w dostępie do pracy
przy eksploatacji wytworzonej infrastruktury oraz usługach okołoturystycznych, które
powstaną jako efekt wzmożonego ruchu turystycznego na tych terenach.
To wszystko pozwala stwierdzić, że wobec zakładanych równych szans zatrudnienia
dla obu płci, mniejszości oraz osób niepełnosprawnych przy wdrażaniu Projektu,
jak i późniejszej obsłudze czy też korzystaniu z infrastruktury wytworzonej w wyniku
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realizacji przedsięwzięcia, Projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację
polityki równości i niedyskryminacji.
Wpływ Projektu na politykę zrównoważonego rozwoju
Pojęcie zrównoważonego rozwoju zostało zdefiniowane jako rozwój społecznogospodarczy, w którym następuje integrowanie działań mających na celu
wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi
przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu
zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb społeczności lub obywateli,
zarówno współczesnych, jak i przyszłych pokoleń.
Przedmiotowe przedsięwzięcie przewiduje budowę i przebudowę infrastruktury wokół
istniejącej sieci szlaków wodnych na terenie Delty Wisły oraz Zalewu Wiślanego,
jak również budowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Stworzenie nowego
produktu turystycznego skutkować będzie aktywizacją społeczno-gospodarczą
w miejscu realizacji Projektu, co przyczyni się do zwiększenia spójności społecznej.
Przedmiotowy Projekt nie jest bezpośrednio związany z kwestiami poprawy
środowiska, ale dzięki realizacji działań polegających na budowie bądź przebudowie
infrastruktury turystycznej i hydrotechnicznej przyczyni się do uporządkowania ruchu
turystycznego, co korzystnie wpłynie na stan zasobów przyrodniczych na terenie
Żuław i Zalewu Wiślanego.
Przedsięwzięcie „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” będzie mieć
pozytywny wpływ na środowisko naturalne, gdyż w rezultacie jego realizacji
ograniczona zostanie tzw. turystyka dzika. W ramach Projektu przewidziane jest
wykonanie szeregu działań mających na celu powstanie infrastruktury
prośrodowiskowej (sanitariaty, sieć kanalizacyjna, punkty gromadzenia odpadów itp.)
mających na celu wzmocnienie ochrony przyrody i krajobrazu, w tym obszarów sieci
NATURA 2000. Działania te doprowadzą do ograniczenia rosnącej antropopresji
na środowisko naturalne. Jednocześnie planowane jest zagospodarowanie terenów
wokół dróg wodnych w rejonie Żuław (części międzynarodowych szlaków E 40,
E 70). W efekcie wzmocniona będzie rola żeglugi śródlądowej jako środka
transportu.
Należy podkreślić, że znaczna część prac przewiduje odtworzenie stanu, który istniał
wcześniej (10-20 lat temu). Od lat podejmowane są działania zmierzające
do przywrócenia ruchu transportowego w rejonie przyszłej „Pętli Żuławskiej” (m.in.
przez projekt rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 na obszarze Polski).
Realizacja związana będzie z pracami budowlanymi, co może mieć negatywny wpływ
na środowisko. Oddziaływania te będą jednak ograniczone do bezpośredniego
otoczenia rejonu budowy i ustąpią wraz z jej ukończeniem. Sumaryczna skala
ingerencji w środowisko przyrodnicze, w skali całego obszaru, będzie
stosunkowo niewielka. Ponadto ujemne skutki prac budowlanych będą
minimalizowane poprzez działania wykonawców, które zabezpieczać będą otoczenie
przyrodnicze (np. ograniczenia w ruchu ciężkiego sprzętu, czy też składowanie
materiałów i odpadów w bezpiecznym miejscu).
Z punktu widzenia ochrony środowiska należy stwierdzić, że pomimo przejściowych
negatywnych skutków, eksploatacja infrastruktury powstałej w wyniku realizacji
Projektu nie będzie prowadzić do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu
środowiska naturalnego. Jednocześnie wariant „zerowy”, polegający na rezygnacji
z realizacji omawianego Projektu uznany został za mniej korzystny dla środowiska,
gdyż sprzyjałby niekontrolowanemu rozwojowi funkcji turystycznych na obszarach
o wybitnych walorach przyrodniczych. Taki stan rzeczy przyniósłby szkody zarówno
dla środowiska przyrodniczego, jak i kulturowego. Zachowanie istniejących
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warunków przyrodniczych mogłoby się okazać niedostateczną rekompensatą
poniesionych strat.
Z punktu widzenia społecznego Projekt wniesie wkład w stworzenie społeczeństwa
zintegrowanego społecznie, w szczególności poprzez likwidowanie we wszystkich
dziedzinach życia wszelkich nierówności, a także w tworzenie dobrobytu
gospodarczego, zapewniającego wysoki standard życia, a także wysoki poziom
i jakość zatrudnienia w całej Unii Europejskiej. Jednocześnie wybór „wariantu
zerowego” tj. zaniechanie wszelkich działań inwestycyjnych sprzyjałoby pogłębianiu
się regresu społeczno-gospodarczego Żuław oraz terenów nadzalewowych. Efektem
takiego stanu byłaby także dalsza dekapitalizacja istniejącej infrastruktury
hydrotechnicznej, co zwiększałoby zagrożenie powodziowe na wzmiankowanym
obszarze. Brak drożności dróg wodnych, a w szczególności Międzynarodowej Drogi
Wodnej E 70, osłabiłoby spójność przestrzenną w układzie międzynarodowym.
Nie wybudowanie nowoczesnej infrastruktury żeglarskiej, spełniających standardy
UE, zniechęciłoby potencjalnych turystów. Nie podjęcie wyzwania, jakim jest budowa
nowoczesnej sieci portów i przystani żeglarskich na szlakach wodnych, wpłynęłoby
negatywnie na rozwój gospodarczy Żuław i Zalewu Wiślanego. W dalszym ciągu
postępowałaby marginalizacja, peryferyzacja opisanych obszarów borykających
się z takimi problemami jak niska jakość życia mieszkańców oraz wysoka stopa
bezrobocia. Istotnym elementem zaniechania Projektu byłby również brak możliwości
efektywnego rozwijania partnerstwa oraz pogłębienia umiejętności wzajemnej
współpracy w relacjach pomiędzy sąsiadującymi regionami.
Należy podkreślić, iż jednym z najistotniejszych efektów zaniechania inwestycji
byłoby także zaprzepaszczenie ogromnej szansy wykreowania unikatowego w skali
europejskiej produktu turystycznego, charakteryzującego się ogromnym potencjałem
w postaci atrakcyjnych walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.
Przedmiotowy Projekt „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I”
wpisuje się w europejską i krajową strategię rozwoju transportu wodnego.
Głównym jego celem jest intensyfikacja rozwoju gospodarki regionu poprzez
wykorzystanie
potencjału
turystycznego
w
zgodzie
z
zasadami
zrównoważonego rozwoju.
Walory krajobrazu przyrodniczego i kulturowego oraz różnorodność biologiczna
obszaru objętego Projektem uzasadniają przyjęty, poznawczo-rekreacyjny kierunek
działań. Realizacja Projektu z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju nie
będzie generowała zagrożeń dla środowiska, w tym dla obszarów NATURA 2000.
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie miało
na realizację polityki zrównoważonego rozwoju.

zatem

pozytywny

wpływ

2.6 Otoczenie społeczno-gospodarcze projektu
Powierzchnia i ludność
Województwo pomorskie, gdzie będzie realizowana większa część Projektu „Pętla
Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I” położone jest w północnej części Polski,
nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia regionu wynosi 18 310 km2 i jest to
8 co do wielkości województwo w kraju. Pomorskie liczy 2 210 920 mieszkańców
(źródło: dane GUS), co pod względem liczby ludności daje mu 7 miejsce w Polsce.
Pomorze odnotowało w 2008 roku najwyższy przyrost naturalny, wynoszący 3,6‰.
Gęstość zaludnienia wynosi 121 os/km2. Analiza danych dot. powierzchni

40

Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I

Innowacyjna Gospodarka

i demografii nasuwa wniosek, że województwo pomorskie jest regionem średniej
wielkości.
Graniczące z Pomorzem województwo warmińsko-mazurskie zlokalizowane
jest w północno-wschodniej części kraju, częściowo nad Morzem Bałtyckim oraz przy
granicy z Federacją Rosyjską. Jest to 4 co do wielkości region w Polsce,
z powierzchnią 24 173,35 km2. Zgodnie z danymi GUS warmińsko-mazurskie
zamieszkiwane jest przez 1 426 155 osób, co sprawia, że jest to jeden z najmniej
licznych regionów w Polsce (12 miejsce w Polsce). Warmińsko-mazurskie jest
najsłabiej zaludnionym regionem w Polsce, z gęstością zaludnienia wynoszącą
59 osób/km2 (przeciętna gęstość zaludnienia Polski wynosi 122 os/km2). Przyrost
naturalny plasuje się powyżej poziomu krajowego (wynoszącego ok. 0,9‰) i wynosi
2,5‰.
Struktura ludności obu województw kształtuje się korzystnie na tle Polski, ponieważ
cały czas ludność w wieku przedprodukcyjnym przeważa liczebnie nad osobami
w wieku poprodukcyjnym. Dane procentowe zamieszczono w poniższej tabeli.
Tabela 2.3 Struktura ludności
oraz Polski w ujęciu procentowym
Jednostka
terytorialna
Pomorskie
WarmińskoMazurskie
Polska

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego

Ludność w wieku
przedprodukcyjnym

Ludność w wieku
produkcyjnym

17%
16%

69%
69%

Ludność w
wieku
poprodukcyjnym
14%
15%

15%

69%

16%

źródło: dane GUS

Zagospodarowanie przestrzenne
Województwo pomorskie jest regionem o dominującej rolniczej strukturze
zagospodarowania powierzchni, która występuje zarówno na zachodzie, południu,
jak i wschodzie obszaru. Miejscowości położone na północy, nad wybrzeżem
Bałtyku, posiadają charakter rybacki, przy coraz większym udziale turystyki.
Najważniejszym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym
jest Gdańsk, który wraz z Spotem i Gdynią, składa się na Aglomerację Trójmiejską.
Łącznie obszar ten zamieszkuje ok. 750 tys. osób, co stanowi ponad 30% ludności
regionu. Pozostałe ośrodki miejskie to Słupsk położony na północnym zachodzie
oraz miasta położone na południu Kwidzyn, Tczew, Starogard i Chojnice,
które rozwijają swój potencjał jako subregionalne ośrodki gospodarcze.
Najważniejsze zakłady przemysłowe (stocznie, rafineria, elektrociepłownie) znajdują
się w Gdańsku oraz Gdyni - poza obszarami miejskimi większy przemysł praktycznie
nie występuje - wyjątek tutaj może stanowić Kwidzyn, gdzie zlokalizowane są duże
zakłady przemysłu papierniczego. Zgodnie z danymi GUS na terenie województwa
pomorskiego znajduje się 597 337 ha powierzchni obszarów prawnie chronionych,
co odpowiada około 32% powierzchni regionu.
Obszar województwa warmińsko-mazurskiego wykazuje większą jednolitość.
Większość powierzchni jest przeznaczona na uprawy rolne (42%) oraz leśnictwo
(31%). Region cechuje się stosunkowo małą liczbą miast oraz praktycznie brakiem
większego przemysłu. Największym ośrodkiem województwa jest Olsztyn, która liczy
176 142 mieszkańców (źródło: dane GUS). Jedynym większym ośrodkiem, będącym
zachodnim subregionalnym centrum regionu jest Elbląg, gdzie przewidziano
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realizację części przedmiotowego Projektu, oraz miasto Ełk położone na wschodzie
województwa warmińsko-mazurskiego. W tych rejonach skoncentrowane są także
zakłady przemysłowe (w branży elektromaszynowej, chemicznej spożywczej
oraz drzewnej). Brak większych ośrodków miejskich oraz niska gęstość zaludnienia
spowodowały, że krajobraz województwa w dużym stopniu oparł się antropopresji.
W związku z tym na terenie regionu znaczna część powierzchni została objęta
różnymi formami ochrony prawnej (1 119 438,8 ha, co odpowiada 46% powierzchni
województwa).

Uwarunkowania ekonomiczne
Tereny województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego cechuje bardzo
zróżnicowany poziom rozwoju ekonomicznego. Ma to związek ze strukturą
rozmieszczenia ludności, głównych szlaków komunikacyjnych oraz zakładów
przemysłowych. Ze względu na powyższe kryteria wyższy poziom gospodarczy
prezentuje województwo pomorskie, które posiada gęstszą sieć drogową, więcej
przemysłu, ale przede wszystkim ma swój ośrodek metropolitalny - Trójmiasto.
Zgodnie z danymi podawanymi przez Wojewódzkie Urzędy Pracy odpowiednio
w Gdańsku i Olsztynie, bezrobocie w województwie pomorskim w styczniu 2010
wyniosło 13% i było wyższe od średniej stopy w Polsce (12,7%). Warto jednak
zaznaczyć, że wobec dużych różnic rozwojowych zbiorcze statystyki nie oddają
w pełni problemów na rynku pracy na terenach powiatów prawobrzeżnych,
gdzie będzie realizowana znaczna część Projektu. Zgodnie z danymi WUP
najwyższe bezrobocie występuje w powiecie nowodworskim, gdzie przewiduje
się realizację projektu „Pętli Żuławskiej”. Bez pracy pozostaje tam 3428 osób,
co stanowi 27% mieszkańców zdolnych do podjęcia pracy. Jest to rezultatem
dwukrotnie wyższym od średniej krajowej stopy bezrobocia. WUP w Gdańsku
podaje, że na terenach pozostałych powiatów wschodniej części woj. pomorskiego
bezrobocie wynosi odpowiednio: 23,7% w powiecie malborskim, 25,6% w powiecie
sztumskim. Poniżej zamieszczono mapę bezrobocia w województwie pomorskim
(dane pochodzą z 31.01.2010).
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Natomiast bezrobocie w regionie warmińsko-mazurskim za grudzień 2009
wynosi 20,2% i jest aktualnie najwyższe spośród wszystkich województw
w Polsce. Podobnie jak w województwie pomorskim, można zaobserwować pewne
zróżnicowanie w ilości osób pozostających bez pracy. W regionie warmińskomazurskim występują powiaty, które charakteryzują się stopą bezrobocia znacznie
wyższą niż średnia w województwie. Zaliczają się do nich powiaty,
gdzie zlokalizowano przedmiotowy Projekt tj. braniewski i elbląski ziemski,
z bezrobociem na poziomie odpowiednio 31,9% oraz 24,8%. Poniżej zamieszczono
mapę bezrobocia w regionie (dane pochodzą z grudnia 2009).
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Rysunek 2.11 Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach woj. warmińskomazurskiego

źródło: WUP Olsztyn

Kolejnym barometrem rozwoju gospodarczego regionów jest ilość podmiotów
gospodarczych w województwach, jak również analiza profilu ich działalności. O tym,
że sektor usług jest znacznie lepiej rozwinięty w pomorskim świadczy fakt,
iż przedsiębiorstw o profilu typowo usługowym jest ponad 2 razy więcej
niż w warmińsko-mazurskim, zaś liczba podmiotów zajmujących się rolnictwem
jest nieco wyższa na Warmii i Mazurach. W województwie pomorskim na 1 000
mieszkańców przypada blisko 109 podmiotów gospodarczych, zaś w warmińskomazurskim 81. Dla całego kraju współczynnik ten wynosi 98.
Tabela 2.4. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON
wg sekcji PKD wg województw (dane pochodzą z 31.12.2008 r.).
Liczba podmiotów
Sekcja
gospodarczych
Profil działalności
PKD
warmińskopomorskie
mazurskie
A.
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
5 016
5 066
B.
Rybactwo
690
128
C.
Górnictwo
148
79
D.
Przetwórstwo przemysłowe
28 138
9 908
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
E.
441
223
elektryczną, gaz i wodę
F.
Budownictwo
29 480
13 163
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa
G.
pojazdów samochodowych, motocykli oraz
60 943
31 242
artykułów użytku osobistego i domowego
H.
Hotele i restauracje
11 503
3 379
Transport, gospodarka magazynowa i
I.
16 957
7 578
łączność
J.
Pośrednictwo finansowe
9 027
4 236
K.
Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi
45 075
20 045
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związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej
Administracja
publiczna
i
obrona
narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia
społeczne i powszechne ubezpieczenie
zdrowotne.
Edukacja
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Działalność
usługowa,
komunalna,
społeczna i indywidualna, pozostała
Gospodarstwa
domowe
zatrudniające
pracowników
Organizacje i zespoły eksterytorialne

L.
M.
N.
O.
P.
Q.

RAZEM

Innowacyjna Gospodarka

1 221

1 137

5 681
10 307

3 394
7 035

15 857

9 205

1

2

11
240 496

1
115 821

źródło: dane GUS

Mieszkańcy warmińsko-mazurskiego statystycznie także mniej zarabiają. Z danych
GUS za 2008 rok wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto wynosi 3 158,48 zł.
Średnia pensja mieszkańca Warmii i Mazur to 2 615,33 (i stanowi 82,8%),
zaś mieszkańca Pomorza 3 167,70 zł (100,3% średniej krajowej). Udział
województwa warmińsko-mazurskiego w PKB wyniósł w 2007 roku 2,8%,
zaś pomorskiego 5,7% (dla porównania udział Mazowsza wyniósł 21,7%).
Mniejszy rozwój przedsiębiorczości i niższe dochody ludności powodują także
różnice w poziomach dochodów samorządów w przeliczeniu na 1 mieszkańca,
a zwłaszcza udział dochodów własnych. O ile w 2008 roku warmińsko-mazurskie
osiągnęło wyższy dochód: 356,17 zł (pomorskie: 338,64 zł), to już udział dochodów
własnych województwa pomorskiego kształtował się na poziomie wyższym: 56%
wobec 36%.
Jak wskazano wcześniej, głównym zajęciem mieszkańców obszarów wiejskich
Pomorza oraz Warmii i Mazur jest rolnictwo, leśnictwo oraz lokalnie rybołówstwo.
Sytuacja stopniowo zmienia się i coraz większe znaczenie w gospodarkach obu
regionów zyskują usługi i turystyka. Taki stan rzeczy jest zgodny ze światowymi
trendami w gospodarce. O doniosłości roli turystki w życiu gospodarczym Warmii
i Mazur oraz Pomorza świadczy fakt, iż na terenach Mazur, które uznawane
są za najbardziej atrakcyjne dla turystów - Krainie Wielkich Jezior Mazurskich powiatach giżyckim i mrągowskim bezrobocie było nieco niższe, niż w rejonach je
otaczających.
Taka sytuacja
oznacza,
że wobec
braku ośrodka
metropolitalnego, ważnych ciągów komunikacyjnych oraz zakładów
przemysłowych przyszłością regionu mogą okazać się właśnie inwestycje w
infrastrukturę turystyczną. Sytuacja taka odnosi się zwłaszcza do powiatu
braniewskiego, który ze względu na bliskość Zalewu Wiślanego posiada
szczególny potencjał dla rozwoju turystyki. Realizacja Projektu wydatnie
przyczyni się do aktywizacji gospodarczej regionów i będzie wspierać tworzenie się
nowych miejsc pracy na wymienionych terenach, zarówno przy bezpośredniej
obsłudze żeglarzy na szlaku, jak również w szeroko pojętym sektorze usług
okołoturystycznych.

Turystyka i infrastruktura turystyczna
Zarówno województwo pomorskie, jak i warmińsko-mazurskie są uważane za regiony
atrakcyjne turystycznie. Decyduje o tym z jednej strony nadmorskie położenie
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pomorskiego oraz siła przyciągania jego głównego ośrodka - Gdańska, zaś z drugiej
bogactwo jezior i rzek, jak również „nieskażona” przyroda.
Województwo pomorskie ma jedną z największych baz noclegowych zbiorowego
zakwaterowania w Polsce. Zgodnie z danymi GUS w 2008 roku zajmowało trzecie
miejsce pod względem liczby obiektów i drugie pod względem liczby miejsc
noclegowych. Przeważała baza wczasowa (ponad 30% obiektów w województwie).
Inne rodzaje bazy o największej liczbie miejsc to hotele (charakterystyczne duże
obiekty hotelowe: średnia pojemność ponad 100 miejsc), obiekty niesklasyfikowane,
kempingi oraz ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe. Stopień wykorzystania miejsc
noclegowych kształtował się na poziomie średniej krajowej. Liczba obiektów
noclegowych w województwie pomorskim w 2008 roku wynosiła 822, w których
dostępnych było 85 298 miejsc noclegowych. Uplasowało to województwo na II
miejscu w kraju pod względem liczby miejsc noclegowych. Jeśli chodzi o hotele oraz
obiekty podobne (motele, pensjonaty) województwo pomorskie zajęło IV miejsce w
kraju. Na jego obszarze znajdowało się 216 obiektów tego typu. Różnice między
opisywanymi województwami bardzo wyraźnie widać na przykładzie ilości
kempingów. Pomorskie z liczbą 23 kempingów jest absolutnym liderem w kraju,
jeśli chodzi o ten sposób spędzania urlopu. Jest również województwem z drugim
wynikiem w kraju, biorąc pod uwagę liczbę ośrodków wczasowych, których jest
w opisywanym regionie 254. Liczba miejsc noclegowych na 10 000 mieszkańców
wynosi 385,8.
Województwo warmińsko-mazurskie posiada dużą oraz zróżnicowaną bazę
noclegową zbiorowego zakwaterowania. W 2008 roku najwięcej miejsc skupiały
hotele, obiekty niesklasyfikowane i ośrodki wczasowe. Te trzy rodzaje obiektów
dysponowały ponad 60% zasobów noclegowych województwa. Inne rodzaje bazy
dysponujące największą liczbą miejsc to ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe i pola
biwakowe. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych kształtował się poniżej
średniej krajowej. Województwo warmińsko-mazurskie pod względem liczby
obiektów noclegowych wypadło w 2008 roku gorzej, zajmując VII miejsce w kraju
i osiągając wartości na poziomie odpowiednio 384 oraz 38 736. Znalazło się również
na VII miejscu w kraju pod względem ilości hoteli z wynikiem 155 hoteli i obiektów
podobnych. Usytuowanych jest w nim 11 kempingów oraz 63 domy wczasowe.
Liczba miejsc noclegowych na 10 000 mieszkańców wynosi 271,6.
Oba województwa posiadają dość bogatą ofertę kulturalno-rozrywkową. Odnosi się
to w szczególności do regionu pomorskiego, które pod tym względem jest jednym
z atrakcyjniejszych miejsc w Polsce.
Tabela 2.5. Obiekty kulturalne w województwach pomorskim i warmińskomazurskim.
Województwo
Województwo
Wyszczególnienie
pomorskie
warmińsko - mazurskie
Muzea
57
23
Teatry i instytucje
14
4
muzyczne
Kina
23
23
źródło: dane GUS

Jednocześnie obydwa województwa posiadają liczne obiekty dziedzictwa
materialnego i przyrodniczego, które mogą być atrakcyjne dla odwiedzających.
Jest to szczególnie istotne w rejonie pogranicza Warmii i Mazur oraz Pomorza –
w rejonie Delty Wisły. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektów planowanych w ramach
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„Pętli Żuławskiej” znajduje się szereg bezcennych obiektów zabytkowych,
jak np. Zamek Krzyżacki w Malborku (wpisany na listę światowego dziedzictwa
UNESCO w 1997 roku) oraz szereg zabytków: Katedra we Fromborku i Elblągu,
Mosty Tczewskie, Zamek w Gniewie, a także Stare Miasto w Gdańsku oraz Elblągu.
Jednocześnie same Żuławy Wiślane, ze względu na wielowiekowe dziedzictwo wielu
kultur zamieszkujących te rejony, są unikatowym regionem o specyficznym klimacie
i krajobrazie, które obecnie, ze względu na brak infrastruktury turystycznej, pozostają
w dużej części nieodkryte dla szerokiej grupy turystów.
Jak już wspomniano powyżej, powiaty na terenie Żuław Wiślanych i obszaru
nadzalewowego charakteryzują się dość dużymi zapóźnieniami rozwojowymi
oraz wysokim poziomem bezrobocia wahającym się od 21 do 29%. Na terenach
tych brakuje większych ośrodków miejskich oraz zakładów przemysłowych,
które mogłyby zapewnić miejsca pracy. Z związku z tym, jedynym sposobem
na zdynamizowanie procesów rozwojowych jest inwestowanie w infrastrukturę
turystyczną. Projekt „Pętli Żuławskiej” wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom,
wykorzystując jednocześnie naturalny potencjał i przewagę Żuław w postaci
ukształtowanych szlaków wodnych ramion Wisły oraz Zalewu Wiślanego. Należy
podkreślić, iż stworzenie produktu turystycznego w postaci zagospodarowanych
i odpowiednio promowanych dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego przełoży
się nie tylko na rozwój społeczno-gospodarczy najbliżej położonych obszarów,
ale także wpłynie znacząco na wzrost atrakcyjności turystycznej kraju, gdyż „Pętla
Żuławska” może stać się flagową atrakcję turystyczną, wykorzystywaną
w kampaniach promocyjnych Polski.
Statystyki turystyczne
Zgodnie z danymi zebranymi dla Ministerstwa Turystyki i Sportu w 2008 roku
do województwa pomorskiego przyjechało 3,7 mln Polaków, co plasuje region
na II pozycji w kraju, zaś pod względem liczby przyjazdów długookresowych
(powyżej 5 dni) województwo zajęło miejsce pierwsze. Szczególnie istotny jest fakt,
iż 65% odwiedzających Pomorze jako cel wizyty deklarowało zwiedzanie
lub turystykę. Oznacza to, że region wśród Polaków cieszy się opinią atrakcyjnej
lokalizacji. Dzięki temu istnieją duże szanse na wypromowanie dodatkowego
produktu turystycznego, jakim jest „Pętla Żuławska” w oparciu o unikatowe walory
Żuław. Z drugiej strony wdrożenie Projektu pozwoli na umocnienie pozycji regionu
jako lidera turystyki wypoczynkowej i pomoże na aktywizację mało znanej części
regionu. W przekroju województw najczęściej przyjeżdżają na Pomorze mieszkańcy
województwa
mazowieckiego,
kujawsko-pomorskiego,
wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego, ponadto na długie pobyty - śląskiego. Liczbę przyjazdów
Polaków w celach turystyczno-wypoczynkowych oszacowano na 1,8 mln. Pobyty
długie zorganizowane przez biura podróży mają najwyższy udział w kraju,
do najwyższych należał też udział krótkich pobytów zorganizowanych przez zakłady
pracy, szkoły, lub biura podróży. Charakterystyczny dla pomorskiego był podczas
długich pobytów jeden z najwyższych w Polsce udziałów noclegów w obiektach
zbiorowego zakwaterowania, a podczas krótkich – w obiektach indywidualnego
zakwaterowania.
W 2008 roku pomorskie przyjęło 0,8 mln turystów zagranicznych, co stanowiło 6,2%
w ogólnej liczbie turystów. Ponad połowę stanowili Niemcy. Wśród pozostałych
przeważali turyści z Wielkiej Brytanii, Szwecji i Austrii. Województwo miało najwyższy
po małopolskim udział przyjazdów typowo turystycznych: ich liczbę oszacowano
na 0,3 mln. Pomorskie charakteryzuje się najwyższym odsetkiem turystów
wypoczywających nad polskim morzem. Turyści odwiedzający Pomorze najczęściej
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nocują w hotelach i pensjonatach. Przeciętne wydatki na osobę na noclegi
i wyżywienie kształtują się powyżej średniej krajowej.
W 2008 roku na teren województwa warmińsko-mazurskiego przyjechało 2,1 mln
Polaków, z czego 43% na pobyt długookresowy (co najmniej 5 dni). Ponad 86%
przyjazdów długookresowych i 47% krótkookresowych zrealizowali mieszkańcy
innych województw (mazowieckiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego),
a ponadto na długie pobyty –małopolskiego.
Turystyka jest najczęstszym motywem przyjazdów długookresowych, a jej udział jest
najwyższy w Polsce. Liczbę przyjazdów w celach turystyczno-wypoczynkowych
oszacowano na 1,2 mln, z czego 75% pobytów na co najmniej 5 dni. Długie pobyty
zorganizowane przez biura podróży mają jeden z najwyższych udziałów w kraju.
Oznacza to, że pomimo niskiego zaludnienia turyści chętnie odwiedzają ten region.
Popularność warmińsko-mazurskiego jako celu podróży turystycznych wzmaga
potrzebę tworzenia nowych produktów turystycznych oraz inwestycji w infrastrukturę.
W 2008 do miejscowości położonych na terenie województwa warmińskomazurskiego przyjechało 0,8 mln turystów zagranicznych. Ze względów
historycznych zdecydowanie przeważającą grupą narodowościową są Niemcy.
Drugą grupą, która licznie odwiedza region są Rosjanie. Tak jak w przypadku
polskich turystów zwiedzanie jest najczęstszym motywem przyjazdów. Liczbę
przyjazdów w celach turystyczno - wypoczynkowych szacuje się na ponad 0,3 mln.
Odsetek pobytów wypoczynkowych w lasach i nad jeziorami oraz noclegów
na kempingach jest najwyższy w Polsce.
Na terenie warmińsko-mazurskiego turyści zagraniczni przebywają najczęściej
od 1 do 3 nocy (71%), zaś jedynie 9% z nich zostaje na dłużej niż 8 noclegów.
Oznacza to, że turyści często nie mają możliwości spędzenia wolnego czasu w
atrakcyjny dla nich sposób, co jest związane z m.in. z brakiem odpowiedniej
infrastruktury i zorganizowanych produktów turystycznych. Na podstawie tych
danych widać, że także w zakresie obsługi cudzoziemców istnieje potrzeba poprawy
jakości bazy materialnej i usług okołoturystycznych.
Dostępność komunikacyjna
Obszar realizacji przedmiotowej inwestycji - wschodnia część województwa
pomorskiego oraz zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego posiada
dobrą dostępność komunikacyjną zarówno jeśli chodzi o transport indywidualny,
jak i komunikację zbiorową. W bezpośrednim sąsiedztwie Żuław Wiślanych
przebiega pomorski odcinek autostrady A-1, będący częścią VI paneuropejskiego
korytarza transportowego łączącego północ z południem Europy. Przez opisywane
tereny przebiega szereg dróg krajowych:
• DK91, S7/DK7, które stanowią połączenie Aglomeracji Trójmiejskiej
z południem kraju,
• DK22/S22 łącząca Obwód Kaliningradzki z Niemcami,
• DK54 łącząca S22 z Braniewem,
• DK55 biegnąca prawym brzegiem Wisły z Nowego Dworu Gdańskiego
w kierunku Torunia.
Sieć dróg krajowych uzupełnia szereg dróg wojewódzkich, z których część
(np. DW501, DW504, DW603) stanowi dojazd bezpośrednio w miejsce realizacji
Projektu, a także sieć dróg powiatowych i gminnych. Dzięki drogom kołowym istnieje
wiele możliwości sprawnego dotarcia w rejon „Pętli Żuławskiej” z dowolnego miejsca
w kraju i Europy. Oprócz tego w najbliższych latach planuje się budowę drogi
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ekspresowej S7 z Gdańska przez Nowy Dwór Gdański i Elbląg do Warszawy,
która wydatnie usprawni dotarcie w rejon przedsięwzięcia. Środki na tą trasę są
zagwarantowane w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.
W opisywany rejon można też dojechać przy użyciu zbiorowych środków transportu.
Wszystkie większe miejscowości Żuław Wiślanych i terenów nad Zalewem Wiślanym
obsługiwane są przez komunikację autobusową, a w przypadku obiektów położonych
na terenie Gdańska, Tczewa, Malborka oraz Elbląga istnieje możliwość dotarcia
do obiektów „Pętli Żuławskiej” publicznym transportem miejskim.
Regularne połączenia kolejowe przez Żuławy pełnią rolę powiązań zarówno
międzynarodowych, jak i krajowych. Stacje węzłowe zlokalizowane są w Gdańsku,
Malborku i Tczewie. System transportu kolejowego tworzą dwie linie o układzie
południkowym: lewobrzeżna względem Wisły linia Gdańsk – Tczew – Bydgoszcz,
oraz prawobrzeżna Malbork – Kwidzyn – Toruń oraz linia magistralna o układzie
równoleżnikowym z mostem kolejowym na Wiśle Gdańsk – Tczew – Malbork –
Warszawa oraz Malbork – Elbląg. Połączenie Gdańska z Malborkiem i Warszawą
stanowi część międzynarodowej trasy kolejowej E 65/CE 65, która obecnie jest
modernizowana przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
W rejon realizacji inwestycji można także dotrzeć samolotem (najbliższy port lotniczy
znajduje się w Gdańsku – Rębiechowie) oraz promami, które zawijają do portów
w Gdańsku i Gdyni. Charakter Projektu sprawia, że w miejsce jego realizacji można
także dotrzeć drogą wodną przy pomocy międzynarodowych szlaków wodnych E 40
i E 70.
Przytoczone dane dowodzą, że Projekt „Pętla Żuławska” uwzględnia potrzebę
sprawnego dojazdu potencjalnych użytkowników w rejon planowanej atrakcji
turystycznej. Dodatkowo wszystkie obiekty, tam gdzie jest to możliwe
i uzasadnione, uwzględniają budowę lub przystosowanie istniejącej infrastruktury
drogowej, wliczając w to parkingi, dojazdy i nabrzeża.
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3 Logika interwencji
3.1 Stan istniejący, zidentyfikowane problemy
Przedmiotowy Projekt usytuowany jest na obszarze Polski północno-wschodniej
i swym zasięgiem obejmuje obszar Żuław Wiślanych oraz tereny okalające polską
część Zalewu Wiślanego. Są to obszary o unikatowych walorach przyrodniczych
i kulturowych, które do tej pory pozostają niewykorzystane.
Potrzeba realizacji Projektu wynika przede wszystkim z konieczności poprawy
wizerunku Polski na arenie międzynarodowej jako miejsca atrakcyjnego
pod względem turystycznym i inwestycyjnym. Brak nietuzinkowej oferty, która
stanowiłaby ciekawą propozycję i mogłaby stać się uznaną atrakcją turystyczną,
unikatową w skali regionu i kraju sprawia, że Polska mimo znacznego potencjału
przyrodniczego i kulturowego znajduje się w drugiej kategorii jeśli chodzi
o rozpoznawalność pod względem atrakcyjności oferowanych produktów
turystycznych. Wyjątkową okazję do promocji kraju i walorów przyrodniczych
i kulturowych regionów północnych będą stanowiły Mistrzostwa Europy EURO 2012,
których Polska (w tym województwo pomorskie) jest gospodarzem. Stąd potrzeba
realizacji Projektu, który ma szansę stać się jedną z flagowych atrakcji kraju
jest niezwykle pilna.
Warto dodać, że żuławskie drogi wodne w przeszłości pełniły istotną rolę
w transporcie ludzi i towarów, natomiast aktualnie większość z nich zachowała
jedynie charakter lokalny. Na terenie objętym Projektem funkcjonują obecnie cztery
porty i przystanie na Wiśle, pięć na Martwej Wiśle, siedem na Zalewie Wiślanym
oraz jedna
przystań
na
Nogacie.
Największym
ośrodkiem
portowym,
poza Gdańskiem, jest miasto Elbląg, z portem morskim, terminalem promowym
i przystaniami jachtowymi. Intensywność obecnego wykorzystania śródlądowych
dróg wodnych jest natomiast bardzo niska. Spowodowane jest to głównie
niezadowalającym stanem technicznym części portów i przystani oraz zbyt małą
ich ilością, co sprawia, że odcinki żeglowne między kolejnymi węzłami są wydłużone,
obniżając atrakcyjność trasy. Niewystarczająco rozwinięta baza żeglarska,
brak drożności części dróg wodnych na skutek niewystarczająco rozwiniętej
infrastruktury pomocniczej (brak mostów zwodzonych) stanowią istotne ograniczenia
dla transportu wodnego i powodują trudności związane z dostępnością
do atrakcyjnych dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego.
Brakuje także infrastruktury towarzyszącej, w postaci miejsc odpoczynku,
bazy noclegowej i gastronomicznej, co jest istotne biorąc pod uwagę rosnące
wymagania turystów odnośnie infrastruktury uzupełniającej. Brak uporządkowania
śródlądowych dróg wodnych oraz miejsc postoju żeglarzy ma też niekorzystne skutki
środowiskowe, powodując niekontrolowany rozwój tzw. turystyki dzikiej, której
efektem jest rosnąca antropopresja na środowisko naturalne.
Należy podkreślić, że potrzeba realizacji Projektu wynika także z faktu, iż osoby
zainteresowane turystyką aktywną, w tym głównie żeglugą czy sportami
motorowodnymi, mają bardzo ograniczone możliwości do uprawiania takiej formy
turystyki w Polsce - szczególnie w jej północnej części. Przeprowadzone badania
wskazują, że brakuje produktu, który zaspokoiłby potrzeby turystów krajowych
i zagranicznych, a także samych mieszkańców województw pomorskiego
i warmińsko-mazurskiego w zakresie wodnej turystyki rodzinnej i turystyki
kwalifikowanej. Tym bardziej, że turystyka kwalifikowana, w tym wodna jest bardzo
popularną formą spędzania czasu wolnego zarówno wśród turystów z kraju
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jak i z zagranicy. Istnieje zatem pilna potrzeba przygotowania spójnej oferty
turystycznej zarówno dla osób uprawiających żeglugę jak i osób zainteresowanych
pozostałymi formami turystyki wodnej (promy pasażerskie, tramwaje wodne)
i motorowodnej.
Brak możliwości wykorzystania dróg wodnych dla potrzeb turystyki wodnej, na skutek
nieodpowiednich warunków infrastrukturalnych do uprawiania żeglugi, przekłada
się na zmniejszony ruch turystyczny w rejonie Żuław i Zalewu Wiślanego, który
wynika z niewielkiego udziału turystów uprawiających jachting i inne sporty wodne
w ogólnej liczbie przyjeżdżających. Ponadto turyści zainteresowani żeglugą, nie
znajdując spójnej oferty mogącej zatrzymać ich w regionie na dłużej, wybierają
regiony konkurencyjne, np. Mazury, co przyczynia się to postępującej marginalizacji
obszaru Żuław i gmin usytuowanych nad Zalewem Wiślanym, a objawia
się m.in. niską jakością życia mieszkańców oraz wysoką stopą bezrobocia.
Opisane powyżej problemy stanowią barierę dla tworzenia i rozwoju podmiotów
usługowych i sprawiają, że te działające głównie w branży turystycznej, osiągają
niższe dochody ze swojej działalności. Brakuje ponadto wystarczającej zachęty
dla mieszkańców do podejmowania działalności gospodarczej związanej z turystyką,
a tym samym dywersyfikacji ich źródeł dochodów. Obniża to również atrakcyjność
inwestycyjną
regionów
z
punktu
widzenia
inwestorów
zewnętrznych,
jako że poszukują oni miejsc o ugruntowanej pozycji i odpowiednio przygotowanych
do obsługi znacznej liczby turystów. Sytuacja ta przekłada się z kolei na niewielką
liczbę powstających miejsc pracy, co jest szczególnie niekorzystne biorąc pod uwagę
wysokie bezrobocie w rejonie Żuław, znacząco przewyższające średnie wskaźniki
w kraju i województwie. Stanowi to kolejną przesłankę dowodzącą pilnej potrzeby
realizacji Projektu.
Problemem pozostaje także niewystarczająca informacja o możliwościach uprawiania
turystyki śródlądowej i morskiej w obu regionach, która umożliwiłaby
rozpropagowanie tej formy spędzania czasu wolnego w ramach I etapu Pętli
Żuławskiej jako atrakcyjnej trasy żeglownej. Wyjątkową ku temu okazję stanowić
będzie organizacja EURO 2012.
Opisane powyżej problemy składają się na fakt, że potencjał rozwojowy regionów
pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, związany w głównej mierze z turystyką,
nie jest wykorzystany w sposób efektywny, co niesie poważne skutki społecznoekonomiczne. Przedmiotowy Projekt będzie zatem stanowił istotny element
rozwiązania zdefiniowanych problemów.

3.2 Cel ogólny i cele szczegółowe projektu
Na podstawie analizy istniejących problemów sformułowano cel ogólny Projektu,
a także cele pośrednie, które przedstawiono na drzewie problemów (rysunek
poniżej).
Ogólnym celem Projektu jest poprawa wizerunku Polski jako miejsca
atrakcyjnego dla turystów i inwestorów. Oferta powstała w ramach Projektu „Pętla
Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I” ma bowiem szansę stać się jedną
z flagowych atrakcji turystycznych Polski, o charakterze unikatowym w skali całego
kraju (oddziaływanie Projektu zwiększy się jeszcze po rozszerzeniu Projektu
o zadania przewidziane w etapie II). Atrakcję tę będzie można wykorzystać
do promocji Polski na rynku międzynarodowym m.in. poprzez organizację różnego
rodzaju imprez sportowo-turystycznych.
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Oddziaływanie Projektu na wzrost atrakcyjności Polski będzie tym większe,
iż zakończenie znacznej ilości inwestycji (13 z 18) I etapu Projektu zbiega się
z organizacją mistrzostw EURO 2012, których gospodarzem będzie województwo
pomorskie. Zakłada się, że część inwestycji przewidzianych w Projekcie
zakończonych zostanie do końca roku 2011, natomiast kluczowe zadania,
pozwalające na korzystanie z Pętli Żuławskiej, zrealizowane zostaną do momentu
rozpoczęcia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. W latach 2012-2014
planuje się także realizację szeregu działań promocyjnych, służących szerokiemu
rozpropagowaniu informacji na temat Pętli Żuławskiej, turystyki śródlądowej
oraz podniesieniu świadomości społecznej odnośnie atrakcji regionu i możliwości
wykorzystania nowej formy turystyki w celach poznawczych północnego zakątka
Polski. „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I będzie zatem
doskonałym uzupełnieniem oferty turystycznej regionów i wyjątkową atrakcją
turystyczną województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, a Mistrzostwa
Europy w Piłce Nożnej będą dobrą okazją do skutecznej promocji produktu.
Rozszerzenie Projektu o zadania planowane w ramach II etapu będzie z kolei
dodatkowym atutem dla dalszego rozwoju regionów w zakresie turystyki wodnej.
Dzięki poprawie infrastruktury technicznej, udrożnieniu dróg wodnych, rozbudowie
portów i budowie przystani, a więc zwiększeniu ilości węzłów na trasie, utworzona
zostanie spójna sieć żeglownych śródlądowych dróg wodnych, które zostaną
oznakowane i przygotowane do przyjęcia większej liczby turystów. Pozwoli
to na rozszerzenie i zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej
regionów, ukazując różnorodne formy aktywnego spędzania czasu i turystyki i tym
samym podnosząc ich atrakcyjność i konkurencyjność w skali całego kraju.
Przyczyni się to bezpośrednio do stworzenia swoistego, unikatowego produktu
turystycznego, a zarazem pozwoli na wydłużenie sezonu turystycznego,
ograniczonego obecnie jedynie do okresu wakacyjnego. Zarazem obszar zostanie
otwarty na nowe docelowe grupy turystów zarówno polskich jak i zagranicznych.
Stworzy to z kolei podstawy do lepszego wykorzystania potencjału turystycznego
regionów i zwiększenia ruchu turystycznego. W efekcie powstaną korzystne
warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego województw, przy jednoczesnym
zachowaniu chłonności terenów turystycznych i ich pojemności. Szacuje się,
że dzięki rozwojowi podstawowej bazy turystycznej w postaci budowy nowych
lub rozbudowy istniejących portów i przystani jachtowych ilość jednostek pływających
może wzrosnąć o kilkadziesiąt procent, zwłaszcza że obecna potencjalna pojemność
żeglarska akwenu Zalewu Wiślanego, szacowana na 1200 do 1300 jachtów,
wykorzystywana jest zaledwie w około 25% (obecna ilość stanowisk postojowych
wynosi około 280). Łączna pojemność planowanej bazy żeglarskiej w ramach
realizacji I etapu „Pętli Żuławskiej” oceniona została na ponad 300 jednostek,
natomiast docelowo w ramach realizacji obu etapów Projektu pojemność
ta wzrośnie do ponad 500 jednostek, co stanowi ponad dwukrotny wzrost
w stosunku do stanu aktualnego. Zalew Wiślany i wody Delty stwarzają ponadto
doskonałe warunki do uprawiania różnorodnych sportów wodnych, motorowodnych,
a także turystyki wodnej i przewozów pasażerskich, które również do tej pory
rozwinięte są w niedużym stopniu.
Rozwój i turystyczne zagospodarowanie dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu
Wiślanego (z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju) będzie służyło
ożywieniu gospodarczemu regionów, będzie impulsem dla miejscowej ludności
do podejmowania działalności gospodarczej i aktywizacji zawodowej - tworzenia
bazy noclegowo-gastronomicznej i podejmowania innych usług okołoturystycznych
w otoczeniu dróg wodnych.
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Wraz ze wzrostem zainteresowania żeglugą, sportami wodnymi, motorowodnymi
i turystyką wodną pojawi się zapotrzebowanie na małe jachty, sprzęt wodny
i motorowodny. W najbliższym otoczeniu Projektu powstawać zaczną wypożyczalnie,
a także rozwinie się rzemiosło związane z produkcją i naprawą małych jachtów,
żaglówek oraz innego sprzętu wodnego i motorowodnego.
Przyczyni się to zarazem do zmniejszenia wysokiego bezrobocia, które od dłuższego
czasu utrzymuje się w analizowanym obszarze. Turystyka jest bowiem jedną
z niewielu dziedzin, która daje realną możliwość wzrostu zatrudnienia
orazzrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego przy relatywnie niewielkich
nakładach. Jednocześnie staje się ona coraz ważniejszą gałęzią gospodarki, a wiele
obszarów, z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze oraz historyczne,
nie ma możliwości rozwoju innego niż oparty właśnie na turystyce.
Rejon Żuław, Delty Wisły i Zalewu Wiślanego obfituje w liczne atrakcje przyrodnicze
i zabytki historyczne o dużym znaczeniu kulturowym, jednak potencjał ten wciąż
pozostaje niewykorzystany. Realizacja Projektu będzie służyła lepszemu
zagospodarowaniu
i
wyeksponowaniu
wielu
walorów
środowiskowych
i przyrodniczych. Kompleksowo wyposażona sieć dróg wodnych obejmująca blisko
303,3 km sieci tras śródlądowych pozwalających na dotarcie do wielu ciekawych
miejsc w obszarze Żuław i Zalewu Wiślanego, pozwoli na stworzenie oferty
o największym znaczeniu turystycznym w Polsce północnej. Wpłynie
to znacząco na wzrost zainteresowania turystyką wodną, żeglugą i sportami
motorowodnymi w skali kraju i stopniowo przyczyni się do zmiany wizerunku obszaru
jako peryferyjnego, na rzecz wizerunku atrakcyjnego miejsca na dłuższy pobyt.
Opisane powyżej elementy znajdą odzwierciedlenie w rosnących przychodach
z turystyki i poprawie sytuacji finansowej podmiotów z nią związanych, a tym samym
przełożą się na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obu regionów. Zwiększony
ruch turystyczny i ciekawa oferta skierowana do nowych grup odbiorców powinna
zarazem stanowić zachętę i znak dla inwestorów zewnętrznych do lokowania
kapitału w nowych inwestycjach związanych z rozwojem turystyki śródlądowej
w obszarze Pętli Żuławskiej.
Dodatkowym atutem Projektu jest fakt, iż jest on przedsięwzięciem partnerskim
– w I etapie uczestniczy 16 podmiotów z 2 województw (docelowo w ramach obydwu
etapów uczestniczyć będzie 18 podmiotów z województwa pomorskiego i warmińskomazurskiego). Tak szerokie partnerstwo jest unikatowe w skali całego kraju
i zdecydowanie wyróżnia się na tle innych przedsięwzięć realizowanych w podobnej
formie. Współdziałanie tylu podmiotów jest niełatwe, jednak świadczy o wyjątkowej
determinacji, chęci i potencjale zaangażowanych podmiotów do osiągnięcia
wyznaczonych celów. Można zatem przypuszczać, że pozwoli to nie tylko
na sprawną realizację zadań wyznaczonych w Projekcie, ale także stworzy dobre
podstawy dla kontynuacji współpracy i realizacji dalszych wspólnych przedsięwzięć
o charakterze ponadregionalnym, które przełożą się na rozwój społecznogospodarczy województw oraz całego kraju.
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Rysunek 3.1 Drzewo celów
Poprawa wizerunku Polski jako miejsca
atrakcyjnego turystycznie i inwestycyjnie

Utworzenie flagowego
produktu - organizacja
imprez promocyjnych

Wzrost atrakcyjności
turystycznej i
gospodarczej Polski

Dodatkowa atrakcja przy okazji
EURO 2012

Ożywienie
gospodarcze
regionu

Lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego
przy zachowaniu chłonności terenów
turystycznych i ich pojemności

Stworzenie nowego unikatowego produktu
turystycznego o wysokiej konkurencyjności
w skali kraju

Rozszerzenie i zróżnicowanie
oferty turystycznej regionów

Zwiększenie
ilości węzłów
na szlaku

Udrożnienie szlaku –
mosty zwodzone,
śluzy

Zwiększenie atrakcyjności
turystycznej regionów

Aktywizacja
miejscowej ludności

Wzrost
zatrudnienia

Zwiększenie ruchu
turystycznego, ilości turystów,
żeglarzy

Wydłużenie sezonu
turystycznego

Uzupełnienie oferty
dotychczasowej regionów

Rozbudowa portów,
budowa przystani i
pomostów
cumowniczych

Współpraca regionów –
18 partnerów

Poprawa infrastruktury technicznej szlaku
wodnego – węzły, porty, przystanie, mosty
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3.3 Opis projektu
„Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I” jest Projektem o charakterze
ponadregionalnym i całkowicie unikatowym w skali kraju, obejmującym obszar Żuław
i Zalewu Wiślanego wraz z Mierzeją Wiślaną. Stanowi on odrębną część szerszego
przedsięwzięcia, które docelowo obejmie 15 gmin położonych na terenie dwóch
województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. I etap inwestycji stanowić
będzie niezależną część całości Projektu, natomiast etap II będzie dopełnieniem
całości inwestycji, która pozwoli na poprawę wizerunku Polski na arenie
międzynarodowej jako miejsca atrakcyjnego zarówno turystycznie jak i pod
względem inwestycyjnym, co przyczyni się do rozwoju gospodarczo-społecznego
regionów i kraju.
Projekt „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” realizowany będzie
na obszarze 13 gmin położonych na terenie województwa pomorskiego i warmińskomazurskiego. Przewiduje on realizację 18 zadań, w wyniku których powstanie 19
obiektów.
W sumie w realizację Projektu zaangażowanych będzie 18 Partnerów, w tym 16
partnerów w etapie I.
I Etap realizacji inwestycji obejmie następujące działania:
- rozbudowę 4 portów,
- budowę 7 przystani i 1 przystani dla młodzików
- budowę 2 pomostów cumowniczych,
- przebudowę nabrzeża na przystań pasażerską
- przebudowę pomostu, bocznej ostrogi i budowa ostrogi wejściowej,
- przebudowę 2 mostów na mosty zwodzone,
- elektryfikację śluzy Gdańska Głowa.
Dodatkowo planuje się uzupełnienie infrastruktury o elementy zagospodarowania
terenu, niezbędne do właściwej obsługi jednostek pływających i turystów w postaci
budynków socjalno-bytowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz przyłączy
i sieci instalacyjnych.
Pozwoli to na utworzenie nowej, atrakcyjnej sieci śródlądowych dróg wodnych,
a zarazem na wyeksponowanie środowiska przyrodniczego Delty Wisły i Zalewu
Wiślanego, które należą do rejonów o wyjątkowych i różnorodnych walorach
przyrodniczych i kulturowych, unikatowych w skali Europy, a jednak dotąd całkowicie
niewykorzystanych. Jest to obszar o niespotykanym potencjale krajobrazowym
i charakterze hydrograficznym. Uzupełnieniem powstałej oferty i atrakcji na trasie
będzie dziedzictwo kulturowe terenów Żuław: zamki gotyckie, zwodzone mosty,
śluzy, obiekty sakralne, zabytkowa architektura.
Ze względu na wyjątkowe uwarunkowania dające możliwość uprawiania zarówno
turystyki śródlądowej jak i morskiej, obszar ten stwarza ponadto wyjątkowe warunki
dla rozwoju obu tych form turystyki wodnej równocześnie: jachtingu, rejsów statkami
żaglowymi i pasażerskimi itp.
Biorąc pod uwagę dostępność dróg wodnych delty Wisły i Zalewu Wiślanego
od strony szlaków śródlądowych i morza, atrakcje turystyczne oraz walory
przyrodnicze i kulturowe można uznać, że dzięki utworzeniu kompleksowej
infrastruktury obszar ten będzie najlepiej przygotowany i przyjazny do uprawiania
turystyki wodnej w Polsce. W ramach Projektu przewiduje się również utworzenie
spójnego
systemu
informacyjno-promocyjnego
(SIP),
który
zapewni
rozpoznawalność i rozpowszechnienie nowej oferty turystycznej.
Projekt skierowany jest do różnych grup odbiorców, przede wszystkim służył będzie
zaspokojeniu potrzeb turystyki rodzinnej – obejmującej przejażdżki statkami

55

Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I

Innowacyjna Gospodarka

wycieczkowymi i tramwajami wodnymi. Drugą grupę stanowić będą żeglarze
i „wodniacy” pływający jachtami i innym sprzętem wodnym, w tym uczestnicy różnego
rodzaju regat i zlotów, jak również miłośnicy historii i dziedzictwa kulturowego.
Pośrednimi odbiorcami Projektu będą także przewoźnicy oraz inne podmioty
oferujące usługi okołoturystyczne.
Atrakcyjność infrastruktury i usytuowanie „Pętli Żuławskiej” na Międzynarodowej
Drodze Wodnej E 70 oraz w rejonie Morza Bałtyckiego, sprawia ponadto, że oferta
turystyczna skierowana będzie zarówno do turystów polskich jak i zagranicznych.

3.4

Zakres zadań w projekcie

Na program inwestycyjny I etapu Projektu składa się realizacja 18 zadań
infrastrukturalnych, w ramach których przeprowadzone będą inwestycje obejmujące
w sumie 19 obiektów. Ze względu na uwarunkowania lokalizacyjne, techniczne
i środowiskowe, poszczególne przedsięwzięcia znacznie różnią się zakresem robót
budowlanych. Wszystkie są jednak niezbędne dla poprawy atrakcyjności
i dostępności dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego, gdyż aktualnie stan
ich wykorzystania jest znikomy.
W tabeli 3.1 poniżej zestawiono wszystkie zadania infrastrukturalne wchodzące
w skład Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Poza zadaniami
inwestycyjnymi, ważnymi i warunkującymi niejako osiągnięcie celów Projektu,
przewidziano zadania dodatkowe: System informacji i promocji Projektu (SIP),
Kierowanie Projektem, Monitoring i Sprawozdawczość oraz Audyt Projektu. Zakres
poszczególnych zadań został pokrótce opisany w tabeli 3.2 oraz tabeli 3.3.

Tabela 3.1 Zestawienie zadań wchodzących w zakres I Etapu Projektu
LP.
PARTNER
Nazwa zadania
1
Gmina miasto Braniewo
Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie
2
Gmina Braniewo
Budowa przystani żeglarskiej
w Nowej
Pasłęce
3
Gmina Cedry Wielkie
Budowa przystani żeglarskiej w Błotniku
4
Gmina Miejska Elbląg
Rozbudowa portu żeglarskiego w Elblągu
5
Gmina miasta Gdańska
Budowa mostu zwodzonego nad śluzą
w Przegalinie
6
Gmina Miasta Krynica
Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy
Morska
Morskiej
7
Miasto Malbork
Budowa
przystani
żeglarskiej
"Park
Północny"
w Malborku
8
Gmina Nowy Dwór Gdański Budowa przystani żeglarskiej w Osłonce
9
Gmina Stegna
Budowa
pomostów
cumowniczych
w Drewnicy
10
Powiat Sztumski
Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze
11
Gmina Miejska Tczew
Budowa
pomostów
cumowniczych
w Tczewie
12
Gmina Tolkmicko
Zagospodarowanie
terenu
nabrzeża
zachodniego portu w Tolkmicku
13
Regionalny Zarząd
Elektryfikacja śluzy Gdańska Głowa
Gospodarki Wodnej Gdańsk
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15
16

Gmina Stegna
Gmina Sztutowo
Gmina Cedry Wielkie

17

Miasto Malbork

18

Gmina Miasta Krynica
Morska
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Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie
Rozbudowa portu w Kątach Rybackich
Rozbudowa
przystani
żeglarskiej
w miejscowości Błotnik
Przebudowa nabrzeża przy kładce pieszej
na rzece Nogat w Malborku – wschodni
brzeg
Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą
wejściową i boczną w ramach rozbudowy
Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej

Tabela 3.2. Zakres poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych
w ramach Projektu
Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie
Obiekt – przystań żeglarska. W części hydrotechnicznej zadanie
obejmuje budowę 1 pomostu cumowniczego dla jachtów i małych jednostek
żeglugi śródlądowej. Jako rozwiązanie techniczne przyjęto pomosty
pływające (3 szt o długości 10 m, 2 trapy wejściowe. W części lądowej
zadanie obejmuje budynek bosmanatu oraz budynek sanitariatów oraz
zagospodarowanie terenu polegające na budowie ciągów pieszych, sieci
uzbrojenia terenu oraz elementów małej architektury.
Budowa przystani żeglarskiej w Nowej Pasłęce
Obiekt – przystań żeglarska. Umocnienie brzegu na długości 172 mb,
zaprojektowano 21 Y-bomów, w tym 11 Y-bomów z pomostem. Ponadto
zaprojektowano drogę dojazdową do przystani w postaci pieszojezdni,
parking na 22 miejsca postojowe oraz budowę linii elektroenergetycznych
NN, wodociągu i kanalizacji sanitarnej.
Obiekt pomocniczy - most zwodzony. Budowa mostu zwodzonego przez
kanał portowy przy ujściu do Pasłęki.
Budowa przystani żeglarskiej w Błotniku
Obiekt – przystań żeglarska. W części hydrotechnicznej program
inwestycji przewiduje budowę pomostów cumowniczych dla jachtów,
pływających kotwionych do istniejących dalb z grodzic oraz projektowanych
pali rurowych. Pomosty pływające, stalowe, wyposażone będą w odnogi
cumownicze, oraz punkty poboru energii elektrycznej i wody pitnej.
W części lądowej zaprojektowano urządzenia związane z obsługą mariny,
tj.: trzy pomosty do cumowania, parkingi o nawierzchni biologicznie czynnej
dla 32 pojazdów oraz budynek sanitarno-techniczny. Ponadto przewiduje
się budowę linii elektroenergetycznych NN.
Rozbudowa portu żeglarskiego w Elblągu
Obiekt – port żeglarski. W części hydrotechnicznej program inwestycji
obejmuje dostosowanie basenu jachtowego do obsługi jednostek
pływających o zanurzeniu do 2,5m. Jachty cumujące w basenie będą miały
zapewniony, oprócz bezpiecznych warunków cumowania osiągniętych
poprzez przebudowę konstrukcji nabrzeża, dostęp do energii elektrycznej
i wody pitnej. Odbiór ścieków z jednostek pływających odbywać się będzie
w wyznaczonym na nabrzeżu miejscu, poprzez mobilne, ręczne urządzenie
odbierające i przewożące ścieki do zbiornika (przepompowni)
zlokalizowanej w głębi portu. Bezpieczny ruch pieszych po zmroku,
w rejonie nabrzeża i na pomoście cumowniczym pływającym, zapewni
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projektowane oświetlenie. Przewiduje się możliwość wyciągania jednostek
pływających na ląd. Ze względu na poprawienie bezpieczeństwa
powodziowego na terenie jachtklubu, inwestycja przewiduje podniesienie
korony obwałowania za nabrzeżem do rzędnej + 1,85 m n.p.m.
Całość inwestycji związanej z modernizacją nabrzeża w Basenie
Jachtowym obejmuje trzy części:
- przebudowę konstrukcji nabrzeża w Basenie Jachtowym,
- przebudowę zaplecza nabrzeża,
- montaż wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki cumowania
oraz odpowiednią obsługę jednostek pływających.
Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie
Obiekt pomocniczy – most zwodzony. W ramach zadania zaplanowano
budowę mostu zwodzonego w technologii mostu klapowego o rozpiętości
przęsła 18,30 m i długości całkowitej 22,5 m.
Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej
Obiekt – port jachtowy. Program inwestycji w części hydrotechnicznej
przewiduje rozbudowę falochronów i modernizację kei: rozbudowę
nabrzeża Północno-Zachodniego, rozbudowę nabrzeża Bosmańskiego
wraz ze slipem, rozbudowę nabrzeża Północno-Wschodniego, budowę
pomostu stałego nr 1, budowę pomostu stałego nr 2 oraz pływające
pomosty cumownicze przy pomostach nr 1, nr 2.
Przewiduje się również wykonanie sieci: elektroenergetycznej NN,
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
Budowa przystani żeglarskiej "Park Północny" w Malborku
Obiekt - przystań żeglarska. W ramach zadania przewiduje się budowę
pomostów pływających wraz z trapami dojściowymi i odnogami
cumowniczymi oraz umocnienie brzegu na długości ok. 55 m wraz
z pochylnią.
W ramach zagospodarowania terenu pod potrzeby małej przystani
jachtowej przewiduje się budowę budynku socjalnego, budowę bosmanatu,
wykonanie balustrady i oświetlenia oraz wykonanie nawierzchni pieszojezdnych. Przewiduje się także wykonanie przyłączy instalacyjnych wody,
ścieków i energii elektrycznej.
Budowa przystani żeglarskiej w Osłonce
Obiekt – przystań żeglarska. W ramach zadania przewiduje się budowę
pomostu cumowniczego wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym
budowę budynku socjalnego, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia
oraz niewielkiej ilości niezbędnych chodników oraz dróg wewnętrznych.
Konieczne jest również wykonanie przyłączy sieci instalacyjnych.
Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy
Obiekt – pomost cumowniczy. W ramach zadania przewiduje
się przebudowę nabrzeża oraz budowę pomostu cumowniczego. Zakres
inwestycji obejmuje: montaż pomostów cumowniczych wraz z trapami
zejściowymi, wykonanie przyczółków żelbetowych trapów oraz budowę
ciągów pieszych.
Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze
Obiekt – przystań żeglarska. Zadanie polega na budowie stanicy wodnej
na rzece Nogat naprzeciwko istniejącej śluzy wraz z zapleczem socjalnym
oraz hangarem zimowym. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje
się wykonanie ścieżki pieszej w kierunku nabrzeża wycieczkowego, miejsc
parkingowych oraz przyłączy sieci instalacyjnych wod-kan i elektrycznych.
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Budowa pomostów cumowniczych w Tczewie
Obiekt – pomost cumowniczy. Zadanie obejmuje budowę pomostów
cumowniczych wraz z zejściem do pomostów.
Zagospodarowanie terenu nabrzeża zachodniego portu w Tolkmicku
Obiekt – port. W części hydrotechnicznej program inwestycji obejmuje
przebudowę nabrzeża zachodniego na odcinku do projektowanych
pomostów pływających oraz montaż pomostów i stanowisk cumowniczych.
W części lądowej planuje się budowę budynku obsługi sanitarnej
oraz zagospodarowanie terenu w postaci małej architektury, przebudowę
i rozbudowę drogi dojazdowej do portu, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych
i miejsc postojowych oraz doprowadzenie mediów.
Elektryfikacja śluzy Gdańska Głowa
Obiekt pomocniczy – śluza. W ramach zadania przewiduje się wykonanie
szeregu robót budowlanych oraz elektrycznych: wykonanie kanałów
kablowych na koronach śluz, fundamentów w miejscu istniejących napędów
ręcznych pod postumenty napędów elektrycznych, a także wykonanie
fundamentów pod szafy sterownicze.
Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie
Obiekt – przystań
żeglarska. W ramach zadania przewiduje się
wykonanie pomostów cumowniczych dla małych jednostek turystycznorekreacyjnych oraz nabrzeża dla statków pasażerskich o dł. do 100 m.
Dodatkowo zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu
przewiduje się budowę drogi dojazdowej z placem manewrowym
i parkingiem dla 9 pojazdów, budynek sanitarny oraz trzy przystanie
w postaci pomostów pływających i zaplecze sanitarne zespołu (rozbudowa
budynku istniejącego).
Rozbudowa portu w Kątach Rybackich
Obiekt – port. Zadanie obejmuje budowę pomostu stałego o długości
56,97 m, łączącego istniejące nabrzeże z pomostem postojowo –
cumowniczym, zaprojektowanym w konstrukcji modułowej – 3 pomosty
pływające betonowe o długości 20 m każdy i szerokości 4 m z
przyczółkiem, odnogami cumowniczymi i trapem dojściowym oraz pochylnią
do wodowania jachtów. W części lądowej przewiduje się budowę budynku
obsługi sanitarnej przystani jachtowej, wykonanie nawierzchni jezdni i
miejsc postojowych oraz nawierzchni ciągów pieszych.
Przebudowa nabrzeża przy kładce pieszej na rzece Nogat w Malborku
– wschodni brzeg
Obiekt - przystań pasażerska. Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej
przystani po wschodniej stronie Nogatu przy kładce pieszej w zakresie
zmiany układu nabrzeża oraz jego funkcji związanej z dostosowaniem
do zatrzymywania się jednostek pływających dla obsługi turystycznej.
Istniejący stan wymaga również przebudowy układu drogowego i sieci
oświetleniowej z dostosowaniem dla potrzeb obsługi turystycznej
przyległego Muzeum Zamkowego.
Rozbudowa przystani żeglarskiej w miejscowości Błotnik
Obiekt – przystań dla młodzików. Zadanie w obrębie Przegalina obejmuje
rozbudowę istniejącej przystani żeglarskiej o dwa pomosty pływające dla
jachtów do 12 m, połączone przegubowo z istniejącą konstrukcją pomostów
stałych oraz w obrębie Błotnik rozbudowę o pomost dziecięcy wraz
z wyprofilowanym dojściem oraz slipem. Dodatkowo zadanie obejmuje
budowę placu utwardzonego płytami betonowymi, do zimowania jachtów.
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Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną
w ramach rozbudowy Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej
Obiekt – pomost z ostrogą wejściową i boczną. W ramach zadania
przewiduje się przebudowę pomostu. Inwestycja będzie polegać na:
wykonaniu po obu stronach pomostu stalowych ścianek szczelnych,
wykonaniu nowej żelbetowej nadbudowy, wykonaniu na przedpolu
ochronnego narzutu z kamienia łamanego, zamontowaniu przewidywanego
wyposażenia Pomostu, zamontowaniu nawigacji oraz wykonaniu instalacji.
Dodatkowo przewidziane jest przebudowa ostrogi bocznej i wykonanie
ostrogi wejściowej, której konstrukcja będzie tego samego typu
co konstrukcja pomostu. Na pomoście i Ostrodze Wejściowej prowadzona
będzie instalacja elektryczna zasilania oświetlenia.
Tabela 3.3 Zakres zadań dodatkowych wchodzących w skład Projektu „Pętla
Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I”
System Informacji i Promocji (SIP)
Przedmiotem Systemu Informacji i Promocji Projektu „Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I.” jest przygotowanie i przeprowadzenie
zintegrowanych działań promocyjno-informacyjnych Projektu, zarówno
na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Wszystkie działania w ramach systemu oparte będą na wykorzystaniu
i wzmocnieniu marki turystycznej „Pętla Żuławska” oraz na promocji turystki
wodnej i związanych z nią atrakcji turystycznych.
Podmiotem nadzorującym realizację działań założonych w systemie będzie
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, a w ramach tej instytucji
Departament Infrastruktury. Podmiotem realizującym działania w ramach
systemu będzie Biuro Rozwoju Dróg Wodnych funkcjonujące w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
W ramach systemu przewiduje się w szczególności:
- oznakowanie poprzez tablice informacyjno-promocyjne - tzw. „żagle”,
- przygotowanie strategii komunikacji i kreacji działań promocyjnych
oraz Księgi Identyfikacji Wizualnej „Pętli Żuławskiej”,
- produkcję spotów i filmów reklamowych przedstawiających atrakcyjność
turystyczną Pętli Żuławskiej (pod kątem inwestycji zrealizowanych w ramach
Projektu) do emisji telewizyjnej, w Internecie i innych mediach,
- realizację kampanii promocyjnej obejmującej reklamę zewnętrzną
(outdoor), Internet, emisję spotu reklamowego w stacjach telewizyjnych oraz
emisję artykułów promocyjnych, ogłoszeń i reklamy prasowej w prasie
ogólnopolskiej, regionalnej i branżowej,
- wykonanie, korekty i druk materiałów promocyjnych (np. ulotek, map,
przewodników, folderów) oraz zamówienie promocyjnych gadżetów
reklamowych,
- zakup stoiska promocyjnego na krajowe i zagraniczne targi turystyczne
oraz zakup powierzchni wystawienniczej i usług dodatkowych na targach
turystycznych,
- opracowanie portalu internetowego www.petla-zulawska.pl wraz z jego
aktualizacją i rozbudową,
- opracowanie aplikacji do nawigacji po obszarze objętym projektem,
- wykonanie platformy Centrum Wirtualnego Zwiedzania i Rozrywki
dla inwestycji projektu,(w celu wspomagania Operatora w sprawnym
zarządzaniu marinami, w tym w sprawnym dotarciu z informacją o produkcie
turystycznym do wodniaków),
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- marketing internetowy,
- realizację działań niestandardowych (ambienty).
Przyjęte
rozwiązania
zapewniają
wysokie
prawdopodobieństwo
skuteczności podjętych działań promocyjnych oraz pozwalają na dokonanie
pomiaru efektywności podjętych inicjatyw. Jednocześnie, dzięki możliwości
wykorzystania opracowanych narzędzi promocyjnych po zakończeniu
Projektu, zapewniona jest możliwość kontynuacji tych działań, a tym samym
zapewniona jest trwałość Projektu.
Kierowanie Projektem
• W ramach Zadania przewiduje się:
• Planowanie koncepcji organizacyjnej i organizowanie pracy
personelu,
• Planowanie i organizowanie zadań i dokonywanych w ich ramach
płatności,
• Konsultacja i doradztwo fachowe,
• Organizacja szkoleń wewnętrznych,
• Wykonywanie czynności administracyjnych.
Monitoring i Sprawozdawczość
W ramach Zadania przewiduje się:
• Bieżącą kontrolę realizacji zadań i dokonywanych płatności,
• Monitoring techniczny realizowanych inwestycji,
• Weryfikację stopnia osiągnięcia założonych produktów i rezultatów,
• Organizację i obsługę spotkań Komitetu Sterującego,
• Organizację i obsługę spotkań Zespołu Koordynacji Projektu,
• Organizację i obsługę spotkań członków Biura Projektu,
• Sprawozdawczość Projektu,
• Wewnętrzne kontrole prawidłowości realizacji zadania w siedzibie
Partnera Projektu,
• Zewnętrzne kontrole Projektu.
Audyt Projektu
W ramach Zadania przewiduje się zlecenie Audytu zewnętrznego
oraz przeprowadzenie Audytu wewnętrznego.
3.5 Plan wdrożenia projektu
Rzeczowa realizacja Projektu rozpocznie się w 2010 roku i prowadzona będzie
do końca II kwartału roku 2014. Jednocześnie prowadzone będą działania związane
z monitoringiem i sprawozdawczością, kierowanie projektem, audyt zewnętrzny
oraz działania promocyjne. Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych
zadań inwestycyjnych pokazuje tabela poniżej.
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