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Alfabetyczny indeks definicji i skrótów 

Analiza przypadku: jedna z jakościowych metod badawczych (case study), która polega na 

wnikliwej analizie konkretnego zjawiska, zawierającej szczegółowy opis przypadku, 

umożliwiający wyciąganie wniosków, co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu oraz szerzej 

danego modelu biznesowego, cech rynku, uwarunkowań technicznych, kulturowych, 

społecznych itp.; celem studium przypadku jest pokazanie koncepcji wartych wykorzystania, jak 

i potencjalnych błędów, których należy unikać. 

Analiza finansowo-ekonomiczna: analiza mająca na celu ustalenie wartości wskaźników 

efektywności finansowej i ekonomicznej projektu; analiza finansowa służy weryfikacji trwałości 

finansowej projektu i przeprowadzana jest z punktu widzenia podmiotu realizującego 

inwestycję, a czynniki wyceniane są na podstawie przepływów pieniężnych; analiza 

ekonomiczna posługuje się wartościami ekonomicznymi, które odzwierciedlają wartości, jakie 

społeczeństwo byłoby gotowe zapłacić za określone dobro lub usługę; w analizie ekonomicznej 

wycenia się wszystkie czynniki zgodnie z ich wartością użytkową lub kosztem alternatywnym dla 

społeczeństwa. 

Analiza kosztów i korzyści: narzędzie analizy ekonomicznej; przeprowadzana jest w drodze 

skorygowania wyników analizy finansowej m. in. o efekty zewnętrzne; analiza kosztów i korzyści 

ma na celu ustalenie, czy lub w jakiej mierze dany projekt zasługuje na realizację z publicznego 

lub społecznego punktu widzenia; analiza kosztów i korzyści (CBA, cost-benefit analysis) różni się 

więc od zwykłej oceny finansowej tym, że uwzględnia korzyści (benefits) i koszty (costs), 

niezależnie od tego, czy ponosi je podmiot realizujący inwestycję, czy też społeczeństwo; analiza 

kosztów i korzyści może być przeprowadzana w ujęciu jakościowym i ilościowym.  

Analiza ryzyka: analiza, której celem jest ustalenie prawdopodobieństwa wygenerowania przez 

projekt określonych wyników, jak również ustalenie najbardziej prawdopodobnego przedziału 

odchyleń tych wyników od wyników oszacowanych na etapie prognozy.  

Analiza scenariuszy: analiza umożliwiająca systematyczne badanie tego, co dzieje się z wynikami 

projektu w sytuacji, kiedy zdarzenia odbiegają od ich wartości szacunkowych ustalonych na 

etapie prognozowania; polega ona na określeniu wpływu zmiany zestawów wybranych 

zmiennych o określoną procentowo wartość, na wartość finansowych i ekonomicznych 

wskaźników efektywności projektu oraz trwałość finansową projektu; najczęściej konstruuje się 

scenariusz optymistyczny, realistyczny i pesymistyczny.  

Analiza wrażliwości: analiza umożliwiająca systematyczne badanie tego, co dzieje się z wynikami 

projektu w sytuacji, kiedy zdarzenia odbiegają od ich wartości szacunkowych ustalonych na 

etapie prognozowania; polega ona na określeniu wpływu zmiany pojedynczych zmiennych o 

określoną procentowo wartość, na wartość finansowych i ekonomicznych wskaźników 

efektywności projektu oraz trwałość finansową projektu. 

Beneficjent Projektu: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, które dzięki realizacji projektu odnoszą zasadniczo korzyści. Warto też 

dodać, że pojęcie „beneficjent Projektu” należy szeroko interpretować, ponieważ 

beneficjentami projektu są nie tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy, ale również docelowi odbiorcy 

i klienci, do których jest adresowany produkt Projektu. 
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Burza mózgów: jedna z metod heurystycznych, tj. metod twórczego rozwiązywania problemów, 

wykorzystującą intuicję oraz pracę zespołową do generowania oryginalnych, nowatorskich 

rozwiązań; to metoda, która umożliwia zgromadzenie wielu pomysłów rozwiązania 

postawionego problemu w relatywnie krótkim czasie; najbardziej rozpowszechniona forma 

burzy mózgów przyjmuje postać dyskusji bezpośredniej. 

Dochodowa elastyczność popytu: stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu na określone 

dobro, do względnej zmiany dochodu; dochodowa elastyczność popytu wyraża więc ilościowe 

zmiany popytu w relacji do zmian realnego dochodu. 

Funkcja lokacyjna: sprzyja rozwojowi funkcji mieszkalnych. 

Funkcja lokalizacyjna: poziom rozwoju infrastruktury i dostęp do różnych zasobów, w tym 

wodnych, świadczące o poziomie atrakcyjności terenu. 

Funkcja przestrzenna: wpływ na kształtowanie przestrzeni. 

Funkcja aktywizacyjna: determinuje rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości. 

Funkcja integracyjna: wpływa na kształtowanie się więzi społeczne i gospodarcze. 

Gmina: Gmina Kosakowo. 

OPAT: Obwodnica Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej. 

Studium: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kosakowo.  

Studium Wykonalności Projektu Inwestycyjnego: podstawowym celem przygotowania Studium 

est wieloaspektowa analiza badanego przedsięwzięcia pod kątem jego wykonalności, np. w 

aspekcie prawnym, instytucjonalnym, technicznym, technologicznym, ekonomiczno-

finansowym, ze względu na wymogi ochrony środowiska, itd.; celem przeprowadzanych analiz 

jest wykazanie zasadności przeprowadzenia planowanego przedsięwzięcia. 

SWOT: jedna z podstawowych metod analizy strategicznej; nazwa metody jest akronimem 

angielskich słów strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse 

potencjalne lub zaistniałe w otoczeniu), threats (zagrożenia prawdopodobne lub istniejące w 

otoczeniu), zakres rodzajowy czynników, które mają wpływ na przedmiot analizy SWOT jest więc 

bardzo szeroki - z jednej strony są to czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, a z drugiej strony 

pozytywne i negatywne; analizę SWOT można stosować dla analizy całego podmiotu, lub w 

poszczególnych sferach jego funkcjonowania; zasadniczym celem SWOT jest określenie 

aktualnej i perspektywicznej pozycji przedmiotu analizy oraz prognoza strategii postępowania.  

Nieruchomość, teren inwestycyjny: teren Projektu, wskazany na rysunku Studium 

uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo granicą obszaru 

Ekomariny. 

Panel ekspertów: polega na zebraniu opinii eksperckich na temat projektów; do panelu zaprasza 

się niezależnych ekspertów – specjalistów w danej dziedzinie, którzy w oparciu o przedłożone 

dokumenty i dane dokonują odpowiednich rekomendacji lub podejmują decyzję.  

Projekt: Projekt Ekomarina Kosakowo. 

Przedmiot Zamówienia: niniejsze opracowanie, w skrócie: analiza.  
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Wykonawca: Uniwersytet Gdański, Centrum Analiz i Ekspertyz. 

Zamawiający, Inicjator Projektu: Gmina Kosakowo, zleceniodawcy prac doradczych, w zakresie 

których powstaje niniejsze opracowanie. 
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1 Podsumowanie analizy  

Definicja Projektu 

Przedmiotem analizy jest Projekt Ekomarina Kosakowo. Realizacja Projektu przewidziana jest na 

obszarze wyznaczonym na rysunku Studium granicą obszaru Ekomariny. Projekt Ekomarina 

Kosakowo obejmuje budowę ok. 400 m kanału zakończonego śluzą w okolicy ul. Wałowej w 

Rewie, przystani z miejscem dla 2 tys. jachtów (o wysokości od 1 do 1,5 metra, szerokości do 3 

metrów i długości do 8 metrów) oraz sieci kanałów (o drewnianych umocnieniach) w głąb lądu, 

o szerokości 6 m i głębokości ok. 1 m. Projekt zakłada zagospodarowanie terenu ok. 30 ha wokół 

tzw. kanału głównego, tj. przekształcenie gruntów w działki budowlane i zagospodarowanie ich 

na funkcje usługowo-gastronomiczne, generujące miejsca pracy i bezpośrednie źródło 

dochodów dla mieszkańców. Na terenie, który docelowo ma objąć obszar około 600 ha, mają 

powstać trasy spacerowe i ścieżki rowerowe, dla wspólnego użytkowania dla żeglarzy i turystów, 

z uwzględnieniem korytarzy dla dzikiej zwierzyny i naturalnych siedlisk dla ptaków. Głównym 

celem Projektu jest tworzenie warunków dla ożywienia społecznego i gospodarczego. Ma to 

dokonać się poprzez rozwój turystyki przyjazdowej opartej o potencjał kulturowy, potencjał 

przyrodniczo-krajobrazowy i walory czystego środowiska. 

Charakterystyka Gminy 

Gmina Kosakowo należy do dynamicznie rozwijających się gmin, o dużym udziale osób 

zawodowo czynnych, przedsiębiorczych i obszarze o dobrych powiązaniach zewnętrznych. 

Tereny te posiadają wysokie walory krajobrazowe i są pod względem turystycznym bardzo 

atrakcyjne. Najważniejsze cechy demograficzne, które mają wpływ na możliwości rozwojowe 

Gminy, kształtują się dla Gminy pozytywnie. Powierzchnia zabudowy stanowi średnio 25-30% 

powierzchni działki, a wskaźnik intensywności 50-60%. Tereny zieleni stanowią ok. 17% 

powierzchni Gminy. Obszar Gminy Kosakowo 5 014 ha, zamieszkuje ok. 11 621 stałych 

mieszkańców (stan na 2014), bezrobocie jest na poziomie 2,9%.  

Lokalizacja Projektu  

Lokalizacja inwestycji na obszarze rozległej nadmorskiej niziny w miejscowościach Rewa i Mosty 

posiada szereg cech sprzyjających realizacji zakładanego Projektu Ekomariny. Teren ten 

znajdujący się w obszarze Pradoliny Kaszubskiej obejmujący strefę nadmorską, rozciągającą się 

od Rewy z fragmentem Nadmorskiego Parku Krajobrazowego po Mechelinki i Pierwoszyno, jest 

w stanie zapewnić realizację głównych funkcji zgodną z zapisami Studium uwarunkowania 

zagospodarowania przestrzennego, stanowiącymi, że podstawowe przeznaczenie obszaru 

realizacji Projektu to tereny usług turystyki i sportu z dużym udziałem zieleni.  

Analiza studiów przypadków 

Analiza wybranych studiów przypadków (Giethoorn w Holandi, Spreewald w Niemczech, 

Wuzhan w Chinach) dostarcza wniosków w zakresie funkcji jakie pełnią analizowane projekty, 

przede wszystkim w kontekście turystyki. Poszczególne projekty różnią się pod względem 

sposobu i zakresu realizacji poszczególnych funkcji. Funkcjami, które realizowane są w ramach 

wszystkich obszarów są funkcje mieszkaniowe, lokalizacyjne (dostęp do zasobów determinuje 

atrakcyjność regionu), aktywizacyjne (determinuje rozwój gospodarczy, lokalną 

przedsiębiorczość) i integracyjne. Funkcja mieszkaniowa, związana z zabudową mieszkaniową, 

jest uzależniona od specyfiki danego projektu i jego uwarunkowań związanych z lokalizacją i 
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genezą. We wszystkich projektach, mimo zróżnicowanych warunków gospodarczych, istotną 

rolę pełni zabudowa historyczna i geneza projektu.  

W ramach oferty turystycznej w analizowanych projektach powtarzają się usługi związane z 

wypoczynkiem, noclegami, gastronomią, edukacją i rozrywką.  

Ogólne wytyczne do przygotowania zagospodarowania terenu 

Wytyczne sformułowano na podstawie: zamiarów Inicjatora projektu sformułowanych w 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo, 

ograniczeń i możliwości terenowych, uwarunkowań wynikających z lokalizacji i sąsiedztwa, 

wniosków ze studiów przypadków, oraz wniosków wynikających z burzy mózgów. Ogólne 

wytyczne bazują na następujących głównych funkcjach turystycznych:  

 żeglarstwo, z uwzględnieniem funkcji ochronnej (ratownictwo) i turystyki biznesowej, 

wykorzystującej żeglarstwo jako element wyjazdów integracyjnych, spotkań 

biznesowych, konferencji, szkoleń. 

 edukacja (w tym turystyka naukowa), z uwzględnieniem edukacji morskiej oraz turystyki 

naukowej i przyrodniczej,  

 turystyka piesza, rowerowa, konna, z uwzględnieniem wędkarstwa,  

 rozrywka, 

 noclegowo-gastronomiczne i inne usługi.  

Funkcja mieszkaniowa i techniczna (funkcja zbiornika retencyjnego) są wpisane w rozwój 

społeczno-gospodarczy regionu, i również wyznaczają wytyczne do przygotowania koncepcji 

zagospodarowania terenu. 

Analiza SWOT Projektu 

Ocena czynników zewnętrznych lokalizacji, plasuje Projekt w kategorii tzw. przedsięwzięć 

spekulacyjnych, które charakteryzują się kumulacją szans i zagrożeń. Ocena wewnętrznych 

czynników lokalizacji pozwala zidentyfikować liczne atuty (mocne strony), a mniej liczne słabości, 

co plasuje Projekt w kategoriach przedsięwzięć z bezwzględną przewagą. Taka sytuacja może 

sugerować konieczność wykreowania oferty (produktu), która będzie charakteryzować się 

mniejszą elastycznością dochodową popytu, czego przykładem jest turystyka specjalistyczna. 

Koszty i korzyści Projektu w ujęciu jakościowym 

Realizacja Projektu jest uzasadniona wystąpieniem szeregu efektów społecznych. Wykonawca 

zidentyfikował efekty Projektu w trzech ujęciach: produkty, rezultaty, oddziaływanie.  

W wyniku realizacji Projektu bezpośrednimi materialnymi efektami mierzonymi konkretnymi 

wielkościami (rezultaty) będzie realizacja Ekomariny wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Rezultaty, czyli korzyści osiągniętych bezpośrednio po realizacji Projektu, będą obejmowały w 

szczególności zwiększenie dostępu do bazy i oferty turystycznej i sportowej, wzrost liczby osób 

odwiedzających Gminę i wydłużenie sezonu, wzrost liczby miejsc pracy sezonowej i stałej oraz 

ograniczenie podtopień. Długofalowe konsekwencje realizacji Projektu, które mają wpływ na 

rozwój ekonomiczno-społeczny regionu, obejmują m.in.: wzrost atrakcyjności gospodarczej i 

inwestycyjnej Gminy, poprawę jakości życia i stanu środowiska naturalnego. Wśród kosztów 

zewnętrznych zidentyfikowano m.in. zużycie terenu, koszty środowiskowe i koszty zasobowe w 
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gospodarce rybnej, tj.  koszty utraconych korzyści, które inne podmioty mogłyby osiągnąć, gdyby 

zasoby wodne i ich zdolność odnawiania nie były uszczuplane w rezultacie realizacji Projektu.  

Wstępny harmonogram prac przygotowawczych 

Celem działań w zaproponowanym harmonogramie jest przygotowania niezbędnej 

dokumentacji do wdrożenia projektu. Inicjator Projektu, a więc Gmina, musi dopełnić wykonania 

szeregu procedur administracyjnych. Narzędziem, którym Gmina może 

spowodować/stymulować rozwój terenu, jest plan miejscowy, którego uchwalenie wymaga 

podjęcia działań wymienionych w harmonogramie zadań, związanych w szczególności z 

przygotowaniem wstępnego studium wykonalności Projektu. Wskazane prace przygotowawcze 

mogą trwać ok. 34 miesiące. 

Rekomendacje 

Na postawie przeprowadzonych studiów przypadków oraz analiz (SWOT, jakościowa analiza 

kosztów i korzyści) Wykonawca uważa, że przejście do kolejnego etapu przygotowania Projektu 

jest uzasadnione. Wynikiem działań prac przygotowawczych nad projektem dokonywanych 

przez Gminę Kosakowo powinien być plan miejscowy dla terenu objętego planowaną 

inwestycją. 
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2 Wprowadzenie 

Data analizy oraz data przygotowania raportu 

Prace nad analizą prowadzono od lutego 2018 roku do marca tego samego roku. 

Źródła informacji użyte w analizie 

Podstawowymi źródłami informacji, w oparciu o które sporządzono analizę były materiały i 

informacje udostępnione przez Zamawiającego, a w szczególności: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w skali 

1:10 000 (dalej: Studium); 

 mapa zasadnicza w skali 1:1000, ze wskazaniem terenu, który będzie obejmował 

Projekt;  

 Raport – ocena warunków hydrodynamicznych i litodynamicznych występujących na 

wodach Zatoki Puckiej w Rejonie Mechelinek i Rewy (dalej: Raport).  

Ponadto na potrzeby analizy przeprowadzono oględziny nieruchomości (23.02.2018) 

(dokumentacja fotograficzna znajduje się poniżej), Gmina Kosakowo przekazała dostępne ww. 

dokumenty (01.03.2018) oraz przeprowadzono tzw. burzę mózgów (09.03.2018). 
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Protokół ze spotkania wraz z listą obecności (09.03.2018) znajduje się w załączniku (Załącznik 1, 

Załącznik 2). W przygotowaniu analizy wykorzystano również publicznie dostępne informacje na 

temat Gminy oraz jej otoczenia, a w szczególności: 

 Strategia Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016 – 2025, Stowarzyszenie 

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Kwiecień 2016 1  (dalej: Strategia Ziemi 

Puckiej); 

 Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/. 

W ramach opracowania analizy wykorzystano m. in. następujące uznane metody i narzędzia 

analizy: studia przypadków, panel ekspertów, analizę SWOT, burzę mózgów, analizę kosztów i 

korzyści. Metody opisane są szerzej m. in. w następujących poradnikach: 

 Ewaluacja, Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego Warszawa 20122; 

 Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych Czy Twój projekt przyniósł 

oczekiwane korzyści?, Krajowa Jednostka Oceny, Departament Koordynacji Polityki 

Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, Marzec 20093; 

 Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, Narzędzie analizy 

ekonomicznej polityki spójności 2014–2020, Grudzień 2014 r.4 

Zakres analizy 

Niniejsze opracowanie składa się z integralnych części. W raporcie zawarto definicję Projektu, 

zawierającą opis głównych funkcji, powierzchni terenu i zakresów działań, opis potrzeby 

realizacji Projektu i jego cele. Następnie, opracowanie zawiera opis i charakterystykę Gminy i 

lokalizacji Projektu. Kolejna część to analiza wybranych studiów przypadków, tj. Giethoorn w 

Holandii, Spreewald w Niemczech, oraz Wuzhan w Chinach. M.in. na ich podstawie, opracowano 

ogólne wytyczne do przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu. Korzyści i koszty 

Projektu zostały opisane jakościowo z punktu widzenia Gminy Kosakowo oraz jej mieszkańców. 

Następnie, przedstawiono wstępny ramowy harmonogram prac przygotowawczych wraz z 

propozycją wdrażania Projektu w formie wykresu Gantta. Analizę zamyka lista najważniejszych 

wytycznych, klauzule i zastrzeżenie.  

Uwarunkowania przeprowadzonych prac 

W toku prowadzonych badań autorzy doszli do wniosku, że wynikiem działań prac 

przygotowawczych nad projektem dokonywanych przez Gminę Kosakowo powinien być plan 

miejscowy dla terenu objętego planowaną inwestycją. Na tym etapie rozwoju projektu wydaje 

się to jedyny sposób skutecznego oddziaływania na Projekt. Takie rozwiązanie uzasadnione jest 

tym, że Gmina nie posiada znaczącego udziału w własności gruntów objętych planowanym 

przedsięwzięciem.  

                                                           
1 

http://gminakosakowo.pl/down/uchw/kad6/roz/xxiii/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXIII(22(2016%20ws.

%20Przyj%C4%99cia%20Strategii%20Rozwoju%20Ziemi%20Puckiej%20na%20lata%202016-2025.pdf  
2 https://www.ewaluacja.gov.pl/media/11102/poradnik_ewaluacji.pdf 
3 http://www.archiwum.ewaluacja.gov.pl/ewaluacja_wstep/Documents/623.pdf 
4 https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/fundusze/Przewodnik_do_analizy_kosztow.pdf 
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3 Definicja projektu, opis głównych funkcji, powierzchni terenu i zakresów 

działań  

Projekt dotyczy realizacji inwestycji pod roboczą nazwą Ekomarina Kosakowo. Teren inwestycji 

zlokalizowany jest w Gminie Kosakowo, na obszarze rozległej nadmorskiej niziny w 

miejscowościach Rewa i Mosty. Projekt zakłada realizację obiektu turystycznego na wzór 

holenderskiej miejscowości Giethoorn. W ramach projektu przewiduje się realizacje obiektów 

przystani (mariny) wraz z infrastrukturą towarzysząca oraz obiektów związanych z obsługą 

turystów, w tym obiektów hotelarskich i gastronomicznych. Zasadniczą częścią projektu będą 

kanały umożliwiające żeglugę. W projekcie można wyróżnić dwie zasadnicze części. Pierwsza to 

„marina”, która będzie przedmiotem zabudowy, w tym kubaturowej. Druga część to tereny 

„eko” – dostępne dla turystów przez szlaki wodne i drogowe pozbawione intensywnej 

zabudowy. W tej części zachowana zostanie istniejąca przyroda, a obiekty tu realizowane będą 

umożliwiały turystom prowadzenie obserwacji przyrody.    

Zapisy Studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego stanowią, że podstawowe 

przeznaczenie obszaru realizacji Projektu to tereny usług turystyki i sportu z dużym udziałem 

zieleni 5 . W wyniku wprowadzenia ww. terenów, przewiduje się zwiększenie powierzchni 

rozwojowej w zakresie terenów obsługi ruchu turystycznego, w szczególności rezydentów 

Ekomariny, o około 30 ha co, po wyłączeniu terenów komunikacji (20% powierzchni) i przy 

zastosowaniu wskaźnika powierzchni zabudowy (25%) może zapewnić szacunkowo około 

9 000 m² dodatkowej powierzchni użytkowej obiektów6. 

Przewidywane wejście do Ekomariny usytuowane ma być na 101,17 km na przedłużeniu ujścia 

kanałów melioracyjnych do Zatoki Puckiej Wewnętrznej, na zachód od istniejącego umocnienia 

brzegowego w miejscowości Rewa7. Budowa planowanego toru podejściowego związana jest z 

nieznaczną zmianą naturalnych głębokości. Wskutek niewielkiego falowania i małych prądów 

transport osadów w tym obszarze jest niewielki. Położenie linii brzegowej i nadbrzeża jest na 

ogół stabilne. Natężenie transportu osadów jest niewielkie. Transport osadów w odległości 

przekraczającej 60 m (położenie głowic falochronów) praktycznie nie istnieje. Stąd można 

przyjąć, że projektowe głębokości na torze będą utrzymywane przez dłuższy okres czasu, który 

szacunkowo można ocenić na więcej niż 5 lat8. Wewnętrzny obszar Zatoki Puckiej jest osłonięty 

od południa przez Cypel Rewski oraz Rybitwią Mieliznę. Falowanie generowane w tym obszarze 

ma ograniczone rozciągłości działania wiatru, w związku z czym jest ono bardziej jeziorowe niż 

morskie9. Charakterystyczną cechą klimatu Zatoki Puckiej jest duża zmienność stanów pogody, 

zarówno w układzie dobowym, jak i rocznym. W ciągu roku stany wody powyżej 0,550 m mogą 

pojawić się 3-4 razy, a stany powyżej 0,6 m pojawiają średnio raz na dwa lata. Przeciętne 

spiętrzenie sztormowe powyżej 0,5 m trwa około 31-32 godziny, zaś powyżej 0,8 m około 9 

godzin. Z kolei przeciętny sztormowy przyrost stanu wody wynosi 10-16 cm/godz., zaś 

największe sztormowe przyrosty wynosiły 21-22 cm/godz.10 

                                                           
5 Studium, s. 108. 
6 Studium, s. 86. 
7 Raport, s. 15. 
8 Raport, s. 20. 
9 Raport, s. 9. 
10 Raport, s. 6. 
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Ww. przewidywany kanał wejściowy, w obszarze Rewa, znajduje się w granicach obszaru Natura 

2000 specjalnej ochrony ptaków „Zatoka Pucka”11 oraz obszaru Natura 2000 – specjalny obszar 

ochrony siedlisk „Zatoka Pucka i Półwysep Helski”12. W celu rozwoju turystyki, oprócz możliwości 

usytuowania kanału wejściowego do Ekomariny, i jego dostosowania do obsługi ruchu wodnego, 

na wyznaczonych terenach rozwojowych położonych na gruntach podmokłych i zalewowych 

dopuszcza się zlokalizowanie pól namiotowych i campingowych oraz innych niekubaturowych 

form rozwoju turystyki i rekreacji, ciągów i urządzeń infrastruktury technicznej, ścieżek 

rowerowych, szlaków pieszych, itp., głównie wzdłuż wybrzeża. W związku z przewidywanym 

podniesieniem poziomu morza na terenie całej miejscowości Rewa należy przewidzieć również 

konieczność budowy systemu odwadniającego z przepompownią melioracyjną13. 

Część terenu Projektu na obszarze Mosty, znajduje się w Nadmorskim Parku Krajobrazowym i 

jego otulinie, oraz w otulinie rezerwatu „Mechelińskie Łąki”. Przy zagospodarowaniu terenu na 

cele Ekomariny należy minimalizować negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze i cele 

ustanowione, w szczególności dla obszarów Natura 2000, Nadmorskiego Parku Krajobrazowego 

i jego otuliny oraz ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w oparciu o rozwiązania 

wskazane w raportach oddziaływania na środowisko dla poszczególnych inwestycji. Planowane 

zainwestowanie terenu nie może powodować zmiany stosunków wodnych negatywnie 

oddziałujących na obszar nadmorskich łąk na terenach przyrodniczo cennych14. Dla terenów 

usług turystyki i sportu z dużym udziałem zieleni, na obszarze wskazanym na rysunku studium 

granicą obszaru Ekomariny, dopuszcza się realizację zabudowy i budowli związanych z 

funkcjonowaniem Ekomariny, w tym nabrzeży, pomostów, kanałów, obiektów usługowych, 

handlowych, gastronomicznych, sportowych, zapewniających jej obsługę. Zabudowę zaleca się 

wprowadzać w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru zurbanizowanego miejscowości Rewa i 

głównych kanałów wodnych, zlokalizowanych w granicy obszaru wskazanego na rysunku 

Studium dla realizacji Ekomariny15.  

Koncepcja Projektu Ekomarina Kosakowo jest spójna z założeniami programowymi na poziomie 

lokalnym, regionalnym, krajowym, i europejskim. Przesłanki jej realizacji wynikają z czynników 

przyrodniczych, gospodarczych i społecznych. Koncepcja uwzględnia priorytet konkurencyjności, 

spójności i dostępności 16 . Wpisuje się w strategiczne cele rozwoju przestrzennego Gminy 

Kosakowo17 i jest zgodna z jej zasadami rozwoju przestrzennego18 (Załącznik 3). 

Realizacja Projektu z uwagi na swój złożony charakter wymaga zaangażowania dużej liczby 

podmiotów w okresie przygotowania projektu, jego realizacji i eksploatacji. W wyniku jego 

realizacji, skorzystają przede wszystkim mieszkańcy Gminy oraz przyjeżdzający i przypływający 

turyści, ale i inne grupy społeczne, będące również adresatami Projektu, w tym w szczególności: 

Gmina Kosakowo i firmy biorące udział w realizacji i eksploatacji Projektu (Załącznik 4).   

                                                           
11 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 z 

dnia 12 stycznia 2011 r.- Dz.U.2011, Nr 25, poz.133. 
12 Ustawa o ochronie przyrody i rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie typów siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony.  
13 Studium, s. 113.  
14 Studium, s. 107. 
15 Studium, s. 108. 
16 Studium, s. 17. 
17 Studium, s. 78. 
18 Studium, s. 90-92.  
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4 Opis potrzeby realizacji projektu i jego cele ogólne i szczegółowe 

4.1 Uzasadnienie Projektu 

Z racji położenia i szczególnych warunków naturalnych Gmina Kosakowo jest predysponowana 

dla rozwoju funkcji mieszkaniowej oraz rekreacyjnej i turystycznej, uwarunkowanej walorami 

krajobrazowymi, nadmorskim położeniem i sąsiedztwem Aglomeracji Trójmiejskiej19. 

Koncepcja Projektu jest odpowiedzią na konieczność współistnienia i rozwoju wielu funkcji w 

Gminie, czemu towarzyszą konflikty20 dotyczące nasilających się procesów urbanizacyjnych, z 

jednej strony, a rozwoju turystyki i rekreacji w aspekcie ochrony walorów przyrodniczych, z 

drugiej. Intensywność zachodzących zjawisk i procesów urbanizacyjnych powoduje zagrożenie 

utraty wiejskiego charakteru Gminy i przekształcanie struktury zagospodarowania 

przestrzennego gminy w typowe cechy przedmiejskiego zainwestowania i jej dalszego 

uprzemysłowienia. Projekt zaplanowany jest do realizacji na rezerwie terenów rozwojowych, 

stanowiących odpowiednio odsetek terenów wskazanych jako rezerwowe21, tj. 3,09% (tereny 

rekreacji, sportu i usług turystyki) oraz 4,64% (tereny przemysłowo-usługowe). Projekt kieruje 

Gminę w kierunku zrównoważonego rozwoju – sprzyja racjonalnemu wykorzystaniu obszarów 

cennych przyrodniczo, uwzględnia potrzeby społeczno-gospodarcze aktualnych mieszkańców i 

ma na względzie przyszłe pokolenia. Związany z odbudową kanałów melioracyjnych, sprzyja 

rozwiązaniu problemów odprowadzania wód deszczowych, zapobiegania podtopieniom i 

powodziom. Sprzyja interesom mieszkańców, sprzyjając podniesieniu poziomu życia i wzrostowi 

zatrudnienia. Sprzyja inwestycjom stymulującym rozwój gospodarczy Gminy, stymuluje rozwój 

przedsiębiorczości, rozwój sektora usług, w tym tradycyjnych gałęzi gospodarki, jak rolnictwo i 

rybołówstwo, wspiera inwestycje o charakterze innowacyjnym i jej wzrost znaczenia 

regionalnego.  

Mimo wielu walorów przyrodniczych i kulturowych w okolicy, w samej Rewie jest bardzo mało 

atrakcji, które przyciągałyby turystów. W Rewie znajduje się „wioska żeglarska” z wypożyczalnią 

sprzętu wodnego, szkółką windsurfingu i domkami letniskowymi. Poza tym na uwagę zasługuje 

nadmorski bulwar położony w Rewie, który prowadzi brzegiem Zatoki Puckiej wzdłuż całej 

miejscowości. Promenadzie o długości towarzyszy mała architektura (lampy parkowe, ławki i 

kwiaty). Brak jest jednak całosezonowych obiektów rekreacyjnych, jak i sportowych. Na 

podstawie przeprowadzonych obserwacji można stwierdzić, iż brak bazy sportowo-rekreacyjnej 

przekłada się na obniżenie działalności sportowej i kulturalnej społeczeństwa lokalnego, 

szczególnie dzieci i młodzieży. Brak dodatkowego miejsca do rekreacji sportu i wypoczynku 

przyczynia się do spadku znaczenia kultury i turystyki w regionie, a to z kolei ma negatywny 

wpływ na zrównoważony rozwój oraz konkurencyjność Gminy i regionu. Zidentyfikowane 

problemy w sferze gospodarczej obejmują niedostateczny rozwój turystyki i niedostateczny 

rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki. Przyczyny upatruje się w braku nowoczesnego 

znaczącego produktu, wyróżniającego Gminę na mapie gospodarczej województwa 

pomorskiego. W związku z powyższym niezbędne wydaje się stworzenie dodatkowych atrakcji, 

które przyciągałyby turystów zarówno w sezonie jak i poza sezonem, aktywizowałyby 

społeczność lokalną, tj. dzieci, młodzież oraz dorosłych, oraz sprzyjałyby zahamowaniu 

                                                           
19 Studium, s. 89.  
20 Studium., s. 78.  
21 Studium, s. 84.  
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niekorzystnych i patologicznych zjawisk społecznych. Projekt może podnieść rangę całej Gminy, 

czyniąc ją atrakcyjną turystycznie oraz atrakcyjną dla mieszkańców. Obiekt powinien być 

dostosowany do zróżnicowanych potrzeb, przyciągając turystów z całego regionu. 

Potrzeby żeglarzy w zakresie miejsc postojowych dla małych jednostek nie są zaspokajane przez 

istniejące mariny i miejsca postojowe, z których można korzystać jedynie w okresie niewielkiego 

falowania22. Dotyczy to zarówno ilości stanowisk cumowniczych, jak i kwestii związanych ze 

spełnieniem obowiązujących współcześnie standardów i norm technicznych przy tego typu 

obiektach wodnych. Jednocześnie taka sytuacja ogranicza pełne wykorzystanie możliwości 

rozwoju turystyki w Rewie i regionie. Turyści/żeglarze przybywający do Trójmiasta drogą morską 

mają ograniczone możliwości cumowania podczas imprez żeglarskich, w złych warunkach 

pogodowych, muszą wracać na noc do portów, które zapewnią im taką możliwość. Aktualnie, 

jachty i łodzie motorowe, które pływają po Zatoce Puckiej, jak i te które stanowią zabezpieczenie 

organizowanych imprez żeglarskich, muszą wracać na noc do portów w Gdyni, Sopocie, 

Gdańsku, Górkach Zachodnich lub do Pucka. Brak możliwości cumowania ogranicza liczbę 

organizowanych imprez żeglarskich, które nie są w stanie przyciągnąć dostatecznej liczby 

uczestników z powodu braku wystarczającej liczby miejsc postojowych. Pomimo nadmorskiego 

położenia, inwestorzy mają ograniczone możliwość rozwoju usług związanych z żeglarstwem. 

Brak odpowiedniej infrastruktury wodnej powoduje ograniczenie oferty usługowej firm.  

Zakłada się, że Ekomarina w Kosakowie może być atrakcyjna dla żeglarzy, ale też może poprawić 

też bezpieczeństwo w portach i na Zatoce Puckiej. Może umożliwić cumowanie jednostek 

ratownictwa wodnego, gotowych do wyruszenia na pomoc żeglarzom. Ekomarina będzie mogła 

również przyjmować turystów zagranicznych, co może wpłynąć na atrakcyjność i wzmocnienie 

konkurencyjności Rewy jako miejsca turystyczno-wypoczynkowego, a infrastruktura 

towarzysząca będzie dostępna mieszkańcom i turystom – nie żeglarzom. Ekomarina ma być 

uzupełnieniem przystani położonych w Pucku, Gdyni, Sopocie i Gdańsku w zakresie budowania 

wspólnej oferty turystycznej z Powiatem i Trójmiastem. Relatywnie bliska odległość od 

Trójmiasta ma być atutem, mającym umożliwić np. budowę ścieżki rowerowej łączącej atrakcje 

turystyczne, które przyczyniłby się do wydłużenia pobytu przez odwiedzających Trójmiasto 

turystów. Kompleksowa oferta turystyczno-rekreacyjna ma umożliwić dotarcie do Rewy od 

strony Zatoki i zatrzymanie się na dłużej w bazie noclegowej o wybranym standardzie. 

Stworzenie szerokiego zakresu usług dla turystów krajowych i zagranicznych, związanych z 

turystyką rowerową, wędkarstwem, wędrówkami pieszymi ma zachęcić do dłuższego ich 

pobytu. Jednocześnie, turyści przybywający do Rewy, korzystając z lokalnej bazy mogą 

penetrować okoliczne regiony, wykorzystując zarówno walory antropogeniczne, przyrodnicze, 

jak i specjalistyczne.  

Przesłanką realizacji Projektu jest także aktywność ludności, założenie powstania tzw. Doliny 

Logistycznej, stanowiącej część Nadmorskiego Obszaru Usługowego ,,Norda” w oparciu o tereny 

przemysłowe i lotnisko w gminie Kosakowo. 

4.2 Cele Projektu 

Głównym celem Projektu jest wykorzystanie potencjału krajobrazowego, społecznego, 

kulturowego i gospodarczego Gminy Kosakowo przez stworzenie portu i przystani żeglarskiej 

                                                           
22 Ekspert, Janusz Frąckowiak, Yacht Club Rewa.  
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wraz z siecią kanałów, tworzących kompleksową ofertę turystyczną, pozwalającą turystom na 

szerokie korzystanie ze zróżnicowanych atrakcji i zaplecza gastronomiczno-usługowego.  

Cele Projektu wynikają również z zadań sformułowanych w Strategii Rozwoju Ziemi Puckiej, 

czyli23:  

 identyfikacja i budowa wspólnych, sieciowych produktów turystycznych – pakiety ofert 

odpowiadające wzrastającemu popytowi na nowe usługi: przemysł wolnego czasu, 

„srebrna turystyka”, turystyka sportowa, zdrowotna, kulinarna, agroturystyka itp.; 

 wspólna promocja i informacja turystyczna oraz kulturalna, oparta na „morskości” i 

„rybactwie” obszaru; 

 modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej, w tym szlaków turystycznych, 

rowerowych i pieszych (turystyka aktywna). 

Uwarunkowania Gminy, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych oraz walorów 

turystycznych Gminy wyznaczają cele szczegółowe realizacji Projektu, w przenikających się 

obszarach przyrodniczych, gospodarczych i społecznych, czyli:  

 obszar przyrodniczy: 

o racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, 

o poprawa stanu środowiska naturalnego, 

o uregulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, 

o ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo,  

 obszar gospodarczy: 

o utworzenie nowych i wzmocnienie istniejących produktów turystycznych, 

opartych o miejscowe tradycje, obyczaje, historię,  

o stworzenie zróżnicowanej i kompleksowej oferty turystyczno-wypoczynkowej, 

o zwiększenie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski oraz turystyki 

krajowej, 

o wydłużenie sezonu turystycznego,  

o utworzenie i poprawa jakości przestrzeni publicznych, 

o rozwój przedsiębiorczości, 

o zagospodarowanie otoczenia inwestycji,  

o tworzenie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy, 

o ograniczenie podtopień, 

 obszar społeczny: 

o poprawa bezpieczeństwa w portach i w Zatoce Puckiej,  

o promocja zdrowego trybu życia, 

o zahamowanie niekorzystnych zjawisk społecznych wśród młodzieży,  

o powstanie nowych miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia, 

o pozytywna integracja miejscowego społeczeństwa wokół wspólnych wyzwań 

rozwojowych, budowanie tożsamości lokalnej,  

o podniesienie jakości życia mieszkańców,  

o zrównoważenie potrzeb mieszkańców, rezydentów, turystów, 

o przyspieszenie procesów tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego i 

informacyjnego.  

                                                           
23 Strategia Ziemi Puckiej, s. 48. 
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5 Charakterystyka Gminy 

5.1 Położenie 

Gmina wiejska Kosakowo, razem z gminami miejskimi Hel, Jastarnia, Puck; gminami miejsko-

wiejskimi Władysławowo, oraz gminami wiejskimi: Krokowa, Puck, położona jest na obszarze 

Ziemi Puckiej, obejmującej łącznie 572 km², co stanowi ponad 3% obszaru województwa 

pomorskiego. Obszar samej Gminy Kosakowo o powierzchni 5 014 ha i liczbie stałych 

mieszkańców ok. 11 621 (stan na 2014) położony jest w północno-wschodniej części regionu 

metropolitalnego aglomeracji, w sąsiedztwie obszaru węzłowego (7 miast), w tym obszaru 

centralnego (Trójmiasto). Obszar centralny obejmuje Gdańsk, Sopot i Gdynię. Obszar 

funkcjonalny to 6 ośrodków miejskich i 6 obszarów gmin wiejskich powiązanych z obszarem 

centralnym miejscami pracy, systemami infrastruktury transportowej i technicznej. Gmina 

Kosakowo położona jest na obszarze funkcjonalnym, o dobrych powiązaniach zewnętrznych. 

Użytki rolne stanowią ok. 53% powierzchni Gminy, lasy i grunty leśne ponad 16%, pozostałe – 

30%. Dominuje własność prywatna (Tabela 1, Rysunek 1, Rysunek 2).  

Tabela 1 Powierzchnia Gminy Kosakowo według rodzaju zagospodarowania i własności 

terenów 

Wyszczególnienie [ha] [%]  Wyszczególnienie [ha] [%] 

Użytki rolne 2 663.00 53.11%  
Grunty Skarbu 
Państwa 1 443.00 28.78% 

Grunty orne 1 579.00  31.49%  Grunty Gminne 297.00 5.92% 

Sady 10.00  0.20%  Grunty prywatne 2 971.00 59.25% 

Łąki 871.00  17.37%  Grunty inne 303.00 6.04% 

Pastwiska 203.00  4.05%  Powierzchnia 5 014.00 100.00% 

Lasy i grunty leśne 843.00  16.81%     

Pozostałe 1 509.00  30.10%     

Powierzchnia 5 014.00 100.00%     

Źródło: Dane GUS 2005 r., Studium, s. 65. 

 

Rysunek 1 Zagospodarowanie terenów na obszarze Gminy Kosakowo 

Źródło: Dane GUS 2005 r. 
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Rysunek 2 Forma własności terenów na obszarze Gminy Kosakowo 

Źródło. Studium, s. 65.  

Do Gminy należy dziesięć sołectw: Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, 

Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa i Suchy Dwór (Rysunek 3). Spośród terenów 

mieszkaniowych, teren Pogórza i Suchego Dworu skupia ok. 30% ogółu mieszkańców Gminy. 

Kosakowo, Pierwoszyno, Mosty (rejon centralny Gminy) ma charakter zbliżony do wiejskiego i 

skupia ok. 39% ogółu mieszkańców Gminy. Mosty zamieszkuje największa liczba mieszkańców w 

Gminie. Prognozować należy dalszy rozwój funkcji mieszkaniowej i znaczny przyrost ludności w 

ww. trzech sołectwach. W miejscowościach Mechelinki i Rewa, na północno-wschodnich 

terenach Gminy przy Zatoce Puckiej, zlokalizowane są funkcje turystyczno-wypoczynkowe. 

Tereny te posiadają wysokie walory krajobrazowe i są pod względem turystycznym bardzo 

atrakcyjne. Kazimierz, Dębogórze w rejonie zachodnim Gminy, mają dominujący charakter 

mieszkaniowo-usługowy i rolniczy.  

28,78%

5,92%

59,25%

6,04% Grunty
Skarbu
Państwa
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Gminne
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Rysunek 3 Struktura administracyjna Gminy 

Źródło: Studium, s. 64.  

5.2 Granice i komunikacja drogowa 

Od strony wschodniej granicę Gminy Kosakowo wyznacza linia brzegowa Morza Bałtyckiego 

(Zatoka Pucka) o długości 8 km; od strony zachodniej Gmina graniczy z miastem Rumią; od strony 

południowej – z miastem Gdynią; od strony północnej – z gminą Puck. Granicę administracyjną 
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Gminy Kosakowo i powiatu puckiego przedzielają kompleksy łąk i pól uprawnych. Komunikacja 

drogowa z Gdynią odbywa się ulicą Płk. Dąbka i Trasą Kwiatkowskiego, ulicą Czernickiego oraz 

ulicą Pucką; z Puckiem – drogą powiatową; z Rumią – drogą wojewódzką nr 100. Na terenie 

Rumii przebiegać będzie trasa Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT). Gdynia 

to ważny ośrodek obszaru centralnego i bezpośredni sąsiad Gminy Kosakowo koncentruje 

miejsca pracy, placówki oświatowe, placówki kultury, służby zdrowia, z których korzystają 

również mieszkańcy Gminy. W zakresie komunikacji zbiorowej Gminę Kosakowo obsługuje 

miejska komunikacja autobusowa z Gdyni. 

Teren Gminy znajduje się w zasięgu planowanego „północnego" korytarza transportowego 

(Trójmiasto - Słupsk - Koszalin - Szczecin) z drogą krajową nr 6 i linią kolejową nr 202. Korytarz 

ten będzie uzupełnieniem planowanych międzynarodowych korytarzy transportowych nr I i IV, 

stanowiących rozszerzenie transeuropejskiej Sieci Transportowej UE. Znaczenie 

(międzyregionalne czy międzynarodowe) korytarza północnego uzależnione jest od przyszłego 

znaczenia całej strefy południowego Bałtyku jako europejskiej strefy rozwojowej. W Gminie 

Kosakowo zlokalizowane jest lotnisko wojskowe Gdynia – Oksywie z projektowaną częścią 

cywilną – Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo o randze ponad regionalnej. Przez teren Gminy 

przebiega Hanzeatycka Trasa Rowerowa R – 10 o znaczeniu międzynarodowym (Rysunek 4).  
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Rysunek 4 System komunikacyjny Gminy Kosakowo 

Źródło: Studium, s. 54.  

5.3 Przyroda i klimat 

Wschodnia część obszaru Gminy wraz z częścią morza Bałtyckiego objęta jest europejską siecią 

obszarów chronionych - Natura 2000. Gmina Kosakowo należy do grupy miast i gmin objętych 

systemem zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi (ZZOP). W części północno-

wschodniej Gminy, znajduje się rezerwat przyrody „Beka” oraz składowisko odpadów 
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paleniskowych z EDF Wybrzeże, z którego ok. 66,66% terenu jest w trakcie rekultywacji, a ok. 

33,33% nadal użytkowana przez EDF Wybrzeże (Rysunek 5). 

 

Rysunek 5 Obszary i obiekty ochrony przyrody 

Źródło: Studium, s. 38.  

Z racji czystych plaż, unikalnych krajobrazów, niepowtarzalnych form ukształtowania terenu i 

bogactwa świata przyrody, tereny Gminy są atrakcyjne turystycznie. Relatywnie ciepłe, płytkie i 

bezpieczne wody Zatoki Puckiej stwarzają znakomite warunki dla żeglarstwa, windsurfingu i 

kitesurfingu. Do atrakcji przyrodniczych należy zaliczyć możliwość prowadzenia obserwacji życia 

łąk podwodnych w Zatoce Puckiej bez sprzętu specjalistycznego. Część obszaru Gminy wchodzi 

w skład Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, którego najcenniejsze przyrodniczo fragmenty są 

chronione w ramach rezerwatu „Beka”. Przez cały rok tereny nadmorskie są ostoją ptactwa. 
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Kolonia czapli koło wsi Mosty, widowiskowe zgromadzenia kaczek i ptaków wodno-błotnych w 

okresie wędrówek i zimowania to tylko niektóre atrakcje „ornitologiczne”. Wiosną i jesienią 

można też odwiedzić punkt obrączkowania ptaków. Z myślą o turystach przygotowane są 

przyrodnicze ścieżki edukacyjne z platformami do obserwacji ptaków i tablicami informacyjnymi. 

Tereny zieleni stanowią ok. 17% powierzchni Gminy (Tabela 2). 

Tabela 2 Tereny zieleni w Gminie Kosakowo 

Tereny zieleni   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

parki spacerowo- 
 wypoczynkowe [szt.] 

1 1 1 1 1 1 1 

parki spacerowo-
wypoczynkowe [ha] 

3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

zieleńce [szt.] - - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

zieleńce [ha] - - 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

zieleń uliczna [ha] - - 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

tereny zieleni osiedlowej [ha] 0,3 - - 0 0 6,8 1,2 

parki, zieleńce i tereny zieleni 
osiedlowej [ha] 

3,7 3,4 7,4 7,4 7,4 14,2 8,6 

udział parków, zieleńców i 
terenów zieleni osiedlowej w 
powierzchni ogółem [%] 

7,38 6,78 14,76 14,84 14,84 28,26 17,15 

Źródło: Bank danych lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica# 

Obszar Gminy znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego 24 . Bliskie położenie Morza 

Bałtyckiego powoduje, iż zimy są łagodne a lata niezbyt upalne. Obszar należy do jednych z 

najbardziej nasłonecznionych w kraju, natomiast ilość opadów jest większa niż na pozostałym 

obszarze kraju. Na obszarze występują silne wiatry, które dokuczają głównie zimą. Lato 

charakteryzuje się udziałem wiatrów słabych. 

5.4 Zabudowa przemysłowa, mieszkaniowa, baza noclegowo-

gastronomiczna  

Zabudowa przemysłowa jest implikowana istniejącymi lokalizacjami i sąsiedztwem oczyszczalni 

ścieków w Dębogórzu, bazy paliw, Podziemnego Magazynu Gazu, istniejącą i projektowaną w 

planach miejscowych zabudową przemysłową przy OPAT25. 

Ekspansja mieszkalnictwa na terenie Gminy Kosakowo dot. głównie terenu Pogórza położonego 

bezpośrednio przy granicy administracyjnej Gdyni i Kosakowa. W Gminie Kosakowo dominuje 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – w przewadze jest to zabudowa wolnostojąca. 

Zabudowa wielorodzinna zlokalizowana jest głównie we wsi Pogórze. Zabudowa jednorodzinna 

realizowana jest w oparciu o ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

lub decyzje o warunkach zabudowy i na ogół nie wykorzystuje maksymalnych wskaźników 

urbanistycznych. Powierzchnia zabudowy stanowi 25-30% powierzchni działki, a wskaźnik 

intensywności 50-60%. 

                                                           
24 Strategia Ziemi Puckiej, s. 9. 
25 Studium, s. 85. 
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Obecna baza noclegowo-gastronomiczna Gminy Kosakowo obejmuje 43 obiekty o funkcji 

noclegowej (Tabela 3), 5 obiektów o funkcji gastronomicznej oraz 4 obiekty o funkcji 

rekreacyjnej. Wśród obiektów o funkcji noclegowej wyróżnić można przede wszystkim 

pensjonaty, domki letniskowe, kwatery prywatne oraz pola namiotowe26. 

Tabela 3 Baza noclegowa w Gminie Kosakowo 

Miejscowość Ilość obiektów 

Dębogórze 1 

Dębogórze Wybudowania 0 

Kazimierz 2 

Kosakowo 3 

Mechelinki 6 

Mosty 9 

Pierwoszyno 3 

Pogórze 2 

Suchy Dwór 0 

Rewa 17 

Razem 43 

Źródło: http://gminakosakowo.pl/noclegi/odczyt.php 

W Gminie do 2011 r. funkcjonowały hotele oferujące 60 miejsc w 25 pokojach. Aktualnie, bazę 

noclegową tworzą pensjonaty, oferujące 50 miejsc w 22 pokojach. Inne turystyczne obiekty 

noclegowe w sezonie (lipiec) w liczbie 6 obiektów (całoroczne – 4), oferują odpowiednio 215 

(całorocznie – 150) miejsc noclegowych. Infrastruktura kultury fizycznej, sportu i rekreacji 

odnotowuje następujące rodzaje obiektów (w nawiasach liczba obiektów): boisko do siatkówki 

lub koszykówki (1), siłownia (2), sauna (2), SPA (2), wypożyczalnia sprzętu turystycznego (np. 

rowery, nordic walking, narty, łyżwy, rolki) (1), sale konferencyjne (2). W 2016 r. odnotowano 

465 turystów z zagranicy – byli to goście z Litwy i Niemiec27.  

5.5 Uwarunkowania społeczno-demograficzne i gospodarcze 

Demografia jest ważnym czynnikiem wpływającym na tempo rozwoju społeczno- 

gospodarczego. Najważniejsze cechy demograficzne, które mają wpływ na możliwości 

rozwojowe Gminy to: wskaźnik gęstości zaludnienia, poziom wykształcenia mieszkańców, 

struktura wieku ekonomicznego, równowaga pomiędzy płciami i trendy migracyjne.  

Liczba ludności w Gminie systematycznie rośnie dzięki stale dodatniemu przyrostowi 

naturalnemu oraz dodatniemu – w dłuższym okresie czasu – saldu migracji, związanemu z 

postępującymi procesami suburbanizacji, tj. rozprzestrzeniania się osadnictwa miejskiego poza 

granice administracyjne miast oraz przekształceniami osadnictwa wiejskiego. Znaczny napływ 

ludności świadczy o dużej atrakcyjności osiedleńczej obszaru Gminy28 (Tabela 4).  

                                                           
26 http://gminakosakowo.pl/noclegi/odczyt.php, 

http://gminakosakowo.pl/rkis/archiwum/index.php?kat=baza_5 
27 Bank danych lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica  
28 Strategia Ziemi Puckiej, s. 12-13.  
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Tabela 4 Liczba ludności w Gminie Kosakowo (2010-2016) 

Liczba ludności  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ogółem 10 092 10 634 11 023 11 751 12 342 12 813 13 364 

mężczyźni 5 033 5 310 5 520 5 857 6 156 6 383 6 654 

kobiety 5 059 5 324 5 503 5 894 6 186 6 430 6 710 

w wieku przedprod.*  1 937 2 040 2 087 2 266 2 408 2 508 2 608 

mężczyźni 1 000 1 053 1 080 1 157 1 221 1 274 1 334 

kobiety 937 987 1 007 1 109 1 187 1 234 1 274 

w wieku prod.** 7 173 7 521 7 772 8 193 8 540 8 795 9 081 

mężczyźni 3 717 3 911 4 060 4 268 4 457 4 577 4 702 

kobiety 3 456 3 610 3 712 3 925 4 083 4 218 4 379 

w wieku poprod. 982 1 073 1 164 1 292 1 394 1 510 1 675 

mężczyźni 316 346 380 432 478 532 618 

kobiety 666 727 784 860 916 978 1 057 

Źródło: Bank danych lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica# 

W strukturze ludności zaznacza się względnie stały odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym* 

(14 lat i mniej), niewielki spadek udziału ludności w wieku produkcyjnym** (15-59 kobiety,  

15-64 mężczyźni), a niewielki wzrost procentowy udziału ludności w wieku w wieku 

poprodukcyjnym (Rysunek 6). Biorąc pod uwagę ogólną tendencję związaną ze starzeniem się 

społeczeństwa, sytuacja w Gminie Kosakowo przedstawia się względnie korzystnie.  

 

Rysunek 6 Struktura ludności w Gminie Kosakowo (2010-2016) 

Źródło: Bank danych lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica# 

Wskaźnik gęstości zaludnienia w analizowanym okresie rośnie od ok. 201 osób/m2 (w 2010 r.), 

do ok. 266 osób/m2 (w 2016 r.). O ile na obszarze Ziemi Puckiej ma miejsce ubytek mieszkańców, 

to Gmina Kosakowo, w ciągu sześciu lat (2007-2014), odnotowała największy przyrost wskaźnika 

gęstości zaludnienia (o 38,9%)29.  

Na terenie Gminy odnotowywany jest systematyczny spadek bezrobocia. Większość, wśród osób 

nie posiadających zatrudnienia stanowią kobiety (Tabela 5, Tabela 6). Bezrobocie na poziomie 

                                                           
29 Strategia Ziemi Puckiej, s. 11-12.  
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2,9% jest niższe niż stopa bezrobocia w województwie pomorskim (5,7%) oraz stopa bezrobocia 

w Polsce (6,9%)30. Jego poziom wskazuje, że w Gminie nie ma problemów z zatrudnieniem.  

Tabela 5 Liczba bezrobotnych w Gminie w wg płci 

Stan bezrobocia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ogółem 324 322 353 339 357 284 266 

Kobiety 191 196 210 198 219 194 177 

Mężczyni 133 126 143 141 138 90 89 

Źródło: Bank danych lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica 

Tabela 6 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym w Gminie 

Stan bezrobocia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ogółem 4.5% 4.3% 4.5% 4.1% 4.2% 3.2% 2.9% 

Kobiety 5.1% 5.0% 5.2% 4.6% 4.9% 4.2% 3.8% 

Mężczyni 3.8% 3.5% 3.9% 3.6% 3.4% 2.1% 2.0% 

Źródło: Bank danych lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica 

Gmina należy do gmin dynamicznie rozwijających się, o dużym udziale osób zawodowo 

czynnych, przedsiębiorczych (Tabela 7). Wskaźnik aktywności gospodarczej (na 2016 r.) to 227 

podmiotów gospodarczych na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym (dla porównania w 

gminie Krokowa to 158 podmiotów), 121 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

na 1 000 ludności (odpowiednio w gminie Krokowa to 76), oraz 1 467 podmiotów wpisanych do 

rejestru REGON na 10 tys. ludności (w gminie Krokowa to 986). 

Tabela 7 Aktywność gospodarcza w Gminie Kosakowo 

Podmioty nowo zarejestrowane 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ogółem 178 163 181 167 172 194 218 

rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 0 1 2 0 2 2 0 

przemysł i budownictwo 54 50 49 37 33 45 50 

pozostała działalność 124 112 130 130 137 147 168 

sektor prywatny - ogółem 178 163 178 167 172 183 203 

osoby fizyczne  160 142 158 140 145 164 196 

spółki handlowe 6 12 7 14 10 5 1 

fundacje 1 1 0 2 0 0 2 

stowarzyszenia i organizacje 
społeczne 3 1 1 2 0 4 3 

Źródło: Bank danych lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica# 

  

                                                           
30 http://www.wup.gdansk.pl/rynek_pracy/ 
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6 Opis i charakterystyka lokalizacja projektu  

6.1 Lokalizacja  

Lokalizacja Projektu to obszar Gminy Kosakowo (Rysunek 7), na terenie rozległej nadmorskiej 

niziny w miejscowościach Rewa i Mosty, w obszarze Pradoliny Kaszubskiej. Przez teren 

przepływa Zagórska Struga, Kanał Łyski i Kanał Leniwy oraz tereny poprzecinane licznymi 

kanałami melioracyjnymi. Teren znajduje się w strefie nadmorskiej. 

 

Rysunek 7 Lokalizacja inwestycji 

Źródło: Google maps. 

Rewa leży u ujścia Mostowych Błot. Miejscowość w całości znajduje się w Nadmorskim Parku 

Krajobrazowym i jest objęta specjalnym obszarem ochrony siedlisk „Zatoka Pucka i Półwysep 

Helski”. Za południową zabudową rozciąga się wzdłuż wybrzeża na południe rezerwat przyrody 

Mechelińskie Łąki wraz z jego otuliną. Tereny wokół Rewy są objęte obszarem specjalnej ochrony 

ptaków „Zatoka Pucka”. 

Obszar nadmorskiej niziny wokół miejscowości Rewa i Mosty obecnie zajmują podmokłe łąki 

pocięte siecią historycznych kanałów, częściowo zachowanych, pamiętających XVI w. Pierwotnie 

kanały wykonali Holendrzy, sprowadzeni w te okolice przez zakonników31. 

                                                           
31https://aktywne.trojmiasto.pl/Konkurencyjna-dla-Trojmiasta-marina-powstanie-kolo-Rewy 

n110499.html?strona=16&vop=w 
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Charakterystyczną cechą krajobrazu oraz ważnym elementem hydrograficznym jest ww. sieć 

kanałów i rowów melioracyjnych. Największy zespół kanałów i rowów melioracyjnych znajduje 

się w północnej części Pradoliny Kaszubskiej. Obszar ten zwany jest „Moście Błota” i łącznie 

zajmuje powierzchnię 5 620 ha. Na początku lat osiemdziesiątych łączna długość wszystkich 

rowów bocznych wynosiła 362,8 km, kanałów głównych 237,6 km, a przepływających przez ten 

obszar cieków naturalnych 10,4 km. Na obszarze o powierzchni 5 620 ha położonych jest łącznie 

aż 610,8 km rowów, kanałów i cieków naturalnych. Pomimo tego, że obecnie część kanałów 

została zlikwidowana lub wypłyciła się na skutek zarastania roślinnością, tak duża ilość wód 

powierzchniowych w tym regionie, co wpływa przede wszystkim na wilgotność powietrza32. 

Wyróżnia się trzy główne kanały odprowadzające wodę z rejonu Mostowych Błot33: 

 Kanał Konitop (Konitop Leniwy). Dawniej powierzchnia jego zlewni obejmowała 57,5 

km2. Odwadniał on wówczas część Pradoliny Kaszubskiej przy południowym zboczu Kępy 

Oksywskiej. Obecnie w okolicy Dębogórza kanał ten odbiera wody Potoku Cisowskiego 

jak również wody Zagórskiej Strugi (skierowane do niego w 1992 r.), która na odcinku 

około 1 km, w okolicach Kazimierza, płynie jego korytem dochodząc do Kanału Łyski. 

 Kanał Łyski jest kanałem ulgi dla rzeki Redy, przejmując część jej wód w okolicach miasta 

Redy. Powierzchnia jego zlewni wynosi około 23,5 km2. Przejmuje on wody Kanału 

Leniwego i Zagórskiej Strugi, której naturalne koryto zostało wykorzystane jako kanał 

ściekowy. Przepływając przez Moście Błota stanowi granicę administracyjną Gminy 

Kosakowo oraz rezerwatu przyrody „Beka”. 

 Kanał Mrzeziński jest trzecim większym sztucznym ciekiem wodnym odwadniającym 

północną część Pradoliny Kaszubskiej. Przepływając przez rezerwat „Beka” uchodzi do 

Zatoki Puckiej. 

Dodatkowo teren inwestycji zlokalizowany jest m.in.: 

 w terenie szczególnego zagrożenia powodzią, 

 w strefie ochrony konserwatorskiej, 

 w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 (GZWP 110), w strefie ochrony, 

 w zasięgu Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) „Cedron”, która jest 

bezpośrednią zlewnią morza, 

 w granicach pasa technicznego, który w myśl przepisów szczegółowych jest obszarem 

szczególnego zagrożenia powodzią, 

 na obszarze Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty „Zatoka Pucka i Półwysep 

Helski” PLH 220032, 

 na obszarze Natura 2000 PLB220005 „Zatoka Pucka”, 

 na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, 

 w sąsiedztwie rezerwatu przyrody Mechelińskie Łąki oraz rezerwatu przyrody „Beka”. 

Doskonałe warunki dla Projektu Ekomariny stwarzają w szczególności następujące czynniki 

lokalizacji m.in.:  

 bliskość aglomeracji trójmiejskiej – w szczególności Gdyni (ok. 12 km), 

 bliskość autostrady A1,  

                                                           
32https://kzg.pl/geograficzne/wody-powierzchniowe/rzeki-potoki-kanaly/ 
33https://kzg.pl/geograficzne/wody-powierzchniowe/rzeki-potoki-kanaly/ 
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 połączenia Pendolino realizowane z Gdyni w kierunku największych miast (Warszawa, 

Kraków, Bielsko-Biała, Radom),  

 stałe promy ze Szwecji (Szwecja stanowi potencjalny kierunek ruchu turystycznego 

turystyki przyjazdowej), 

 połączenia lotnicze realizowane z gdańskiego portu lotniczego Rębiechowo.  

Niedaleko znajduje się również lotnisko. Lotnisko Gdynia – Kosakowo to polski port lotniczy 

wykorzystywany w celach cywilnych i wojskowych.  

Zarówno Kosakowo, Rewa jak i Mosty posiadają połączenie autobusowe komunikacji miejskiej z 

Gdynią (linie nr "105", "146", "165", "365", "M" oraz "N94") 34 . Wybierając transport 

samochodowy, do Rewy i Mostów można dostać się korzystając z jednej z głównych arterii 

komunikacyjnych Trójmiasta tzn. drogą wojewódzka nr 468 (DW468) oraz bezpośrednio z Gdyni 

ulicą Eugeniusza Kwiatkowskiego. 

Lokalizacja Projektu nad Zatoką Pucką, stwarza dogodne warunki dla rozwoju turystyki pieszej, 

rowerowej, wypoczynkowej, krajobrazowej, a w szczególności turystyki wodnej. Piaszczyste 

plaże przyciągają nie tylko mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej, ale także turystów z całej 

Polski i z zagranicy. Piaszczyste plaże Zatoki Puckiej są atutem wybrzeża, które przyciągają w 

szczególności turystów ze Szwecji. Najważniejszą jednak zaletą Zatoki Puckiej jest piaszczyste 

dno, które stwarza dogodne warunki do bezpiecznego żeglowania, a położenie centralne Rewy 

czy Mostów, sprawia, że w ciągu półtorej godziny można żeglować w kierunku Gdyni, Helu, 

Kuźnicy, Jastarni i Chałup. 

6.2 Sąsiedztwo  

Do najbliższego sąsiedztwa Projektu Ekomariny należą miasta i gminy wchodzące w skład 

aglomeracji trójmiejskiej, a w szczególności (Rysunek 8) 35: 

 Gdynia, 250 tys. mieszkańców, 

 Reda, 23 tys. mieszkańców, 

 Rumia, 47 tys. mieszkańców, 

 Sopot, 38 tys. mieszkańców, 

 Wejherowo (gmina), 23 tys. mieszkańców, 

 Wejherowo (miasto), 50 tys. mieszkańców. 

Łącznie, w najbliższym sąsiedztwie Gminy Kosakowo, zamieszkuje ponad 457 660 osób. W 

dalszej odległości znajduje się Gdańsk, który liczy 464 293 mieszkańców.  

                                                           
34http://gminakosakowo.pl/dla-turysty/komunikacja/ 
35Dane GUS, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r., s. 132, 179. 
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Rysunek 8 Sąsiednie gminy 

Źródło: https://www.slideshare.net/RadioGdansk/ekomarina-w-gminie-kosakowo-prezentacja 

Do sieci obszarów objętych ochroną przyrody Natura 2000 zaliczana jest Zatoka Pucka. Jest to 

płytka zatoka będąca częścią Morza Bałtyckiego, która stanowi zachodnią część Zatoki Gdańskiej. 

Jest położona między Mierzeją Helską, a linią Hel-Gdynia. Jej powierzchnia wynosi 364 km², zaś 

głębokość maksymalna 55 m. Zatokę Pucką dzieli się na część wewnętrzną (do Cypla Rewskiego 

i Rewy Mew) oraz zewnętrzną. Część wewnętrzna zatoki wchodzi w skład Nadmorskiego Parku 

Krajobrazowego. Zatoka jest wyśmienitym miejscem dla osób uprawiających sporty wodne. 

Jednocześnie jest to najpopularniejszy ośrodek do uprawiania kitesurfingu w Polsce. Wzdłuż 

brzegu biegnie droga rowerowa. Zatoka jest również obszarem specjalnej ochrony ptaków. 

Rezerwat przyrody „Beka” to ptasi rezerwat przyrody na Pobrzeżu Kaszubskim (utworzony w 

1988 r., o powierzchni 193 ha) nad Zatoką Pucką u ujścia rzeki Redy do Bałtyku, w okolicach 

pochłoniętej przez morze miejscowości Beka (pozostałościami tej osady są wysokie drzewa, 

kamienne fundamenty i drewniany krzyż na brzegu Zatoki Puckiej). Rezerwat obejmuje 

zabagnione łąki halofilne (słone), łąki zmiennowilgotne i młaki turzycowe oraz szuwary i 

formacje wydmowe. Na słonych łąkach występują liczne gatunki rzadkich, chronionych lub 

zagrożonych gatunków roślin halofilnych. Obszar rezerwatu jest również siedliskiem wielu 

rzadkich gatunków ptaków.  

Na terenie Gminy Kosakowo znajdują się również: 

 Grupowa Oczyszczalnia Ścieków "Dębogórze" – oczyszczalnia uruchomiona została w 

1964 r.. Przez pierwsze 30 lat pracowała jako oczyszczalnia mechaniczna. Początkowo 

jej przepustowość wynosiła 15 000 m3/dobę. W latach 1976-1982 została powiększona 

do przepustowości 86 000 m3/dobę. W 1984 r. przystąpiono do dalszej rozbudowy 

obiektu – dobudowaniu części biologicznej o takiej samej przepustowości. Po 

zakończeniu w 1994 r. I etapu prac inwestycyjnych oczyszczalnia zmieniła się z 

mechanicznej na mechaniczno-biologiczną. Oznacza to, że ścieki po procesie 

oczyszczania mechanicznego na kratach oraz zatrzymania piasku i tłuszczów były 

kierowane do oczyszczania biologicznego opartego na technologii osadu czynnego. 

Polega ona na redukcji zanieczyszczeń przez mikroorganizmy tworzące osad czynny. 
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Później, oczyszczone ścieki kolektorem o długości 9 km, trafiają do Zatoki Puckiej, a osad 

kierowany jest do zamkniętych komór fermentacji z termofitową stabilizacją tlenową, a 

następnie odwadniany w prasach komorowych36. 

 Żwirownia - Kopalnia Kruszywa Naturalnego Pogórze, wydobywająca kruszywa: piaski, 

żwiry, mieszanki piaskowo-żwirowe, mieszanki piaskowo-żużlowe, tłuczeń, siany 

kamień, kamień drenażowy37. 

6.3 Inne mariny w regionie  

Konkurencję dla Ekologicznej Mariny mogą stanowić: 

 Marina Gdańsk, 

 Marina Sopot, 

 Marina Gdynia. 

Marina Gdańsk (Rysunek 9) jest portem jachtowym w centrum Starego Gdańska. Posiada 60 

miejsc postojowych (dopuszczalne zanurzenie 3,5 metra). Gdańska Marina zlokalizowana jest 

wzdłuż Nabrzeża Szafarnia na Nowej Motławie. Przystań o długości 290 m usytuowana jest 

naprzeciw Gdańskiego Żurawia. Przystań od chwili powstania w 1997 r., jest atrakcją turystyczną 

i nie tylko przyciąga licznych turystów do centrum Starego Miasta, ale również dodaje mu 

prestiżu. Gdańsk w rocznicę swojego tysiąclecia dołączył do grona europejskich miast 

legitymujących się posiadaniem przystani jachtowej w samym centrum. Marina w Gdańsku 

znana jest z faktu, że cyklicznie gości flotylle jachtów biorących udział w regatach Baltic Sail, 

Puchar Heweliusza i Regatach o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska. Marina jest nowoczesnym 

obiektem38. 

Marina Sopot (Rysunek 10) zlokalizowana jest na końcu sopockiego Mola. Marine tworzą trzy 

baseny, w których przewidziano 103 miejsca postojowe: 63 miejsca dla łodzi o długości do 10 

metrów i 40 miejsc dla łodzi o długości do 24 metrów. To także budynek bosmanatu wraz z 

zapleczem oraz restauracja39. 

Marina Gdynia (Rysunek 11) położona jest w centrum Gdyni. Jest to najnowocześniejsza oraz 

największa w Polsce przystań jachtowa i baza do rozgrywania wszelkich imprez żeglarskich na 

poziome europejskim oraz światowym m.in.: Targi Wiatr i Woda, Gdynia Saling Days, zloty 

największych żaglowców na świecie. Marina posiada 260 miejsc cumowniczych dla jednostek o 

zanurzeniu do 2,8 m i długości do 20 m. Można skorzystać z sanitariatów, pralni i suszarni, a z 

każdego miejsca można podłączyć się do wody i prądu. Gdyńska przystań spełnia wysokie 

standardy ekologiczne dzięki punktom odbioru ścieków sanitarnych, toaletom chemicznym, 

punktom segregacji śmieci. Do dyspozycji żeglarzy jest również żuraw stacjonarny o 

maksymalnym obciążeniu do 2,5 ton oraz stacja paliw. Obiekt cieszy się cały czas dużą 

popularnością wśród polskich i zagranicznych żeglarzy. W pobliżu Mariny znajduje się Plaża 

Gdynia Śródmieście i Akwarium Gdyńskie40. 

                                                           
36 http://gdynia.pl/mieszkaniec/woda-pitna-i-scieki,3677/grupowa-oczyszczalnia-sciekow-

debogorze,365413 
37 http://mbudservice.pl/info/ 
38 https://www.trojmiasto.pl/Marina-Gdansk-o12100.html 
39 http://www.sopot-marina.pl/ 
40 http://www.gdynia.com.pl/marina-gdynia/ 
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Rysunek 9 Marina Gdańsk 

Źródło: https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Konkurencyjna-dla-Trojmiasta-marina-

powstanie-kolo-Rewy-n110499.html#tri 

 

Rysunek 10 Marina Sopot 

Źródło: https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Konkurencyjna-dla-Trojmiasta-marina-

powstanie-kolo-Rewy-n110499.html#tri 
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Rysunek 11 Marina Gdynia (wizualizacja) 

Źródło: https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Konkurencyjna-dla-Trojmiasta-marina-

powstanie-kolo-Rewy-n110499.html#tri 

Obecnie w marinach całego Trójmiasta przy Zatoce Gdańskiej i w jej pobliżu (na Martwej Wiśle 

czy Motławie), jest oficjalnie około 700 miejsc do cumowania jachtów. W planach na najbliższe 

lata są jeszcze rozbudowy mariny przy ul. Szopy (o 60 miejsc), przy Wyspie Sobieszewskiej (około 

150 miejsc), a także w Gdyni przy molo rybackim (120 miejsc). Zaletą marin przy Zatoce jest to, 

że mogą tam wchodzić duże, niekiedy mierzące nawet 25 m długości żaglowce o dużym 

zanurzeniu41. 

 

 

  

                                                           
41 https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Konkurencyjna-dla-Trojmiasta-marina-powstanie-kolo-Rewy-

n110499.html#tri 
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7 Analiza studiów przypadków  

7.1 Giethoorn - case study 

7.1.1 Lokalizacja, region 

Giethoorn – to wieś w holenderskiej prowincji Overijssel (Rysunek 12), w gminie 

Steenwijkerland, położona w głębi lądu, ok. 110 km od Amsterdamu.  

Prowincja Overijssel znajduje się w środkowo-wschodniej części Holandii. Overijssel jest jedną z 

dwunastu prowincji Holandii. Graniczy z siedmioma innymi prowincjami, w tym z dwoma 

niemieckimi (Rysunek 13): Drenthe na północy; Dolna Saksonia na północnym wschodzie 

(Niemcy); Nadrenia Północna-Westfalia na południowym wschodzie; Geldria na południu i 

południowym zachodzie; Flevoland na zachodzie; Fryzja na północnym zachodzie 42 . Stolicą 

prowincji jest szczycące się bogatą historią Zwolle, jednak największym miastem regionu jest 

Enschede. Inne miasta prowincji - Deventer, było w średniowieczu jednym z największych miast 

w Holandii, większym nawet, niż ówczesny Amsterdam. Overijssel oferuje szereg malowniczych 

i spokojnych rezerwatów przyrody, w tym „De Weerribben-Wieden”. 

 
Rysunek 12 Giethoorn - lokalizacja 

ogólna 

 
Rysunek 13 Prowincja Overijssel 

Źródło: https://www.zwaantje.nl/images/kaart-nederland_giethoorn.jpg, ; 

http://wiatraczek.nl/o-holandii/przewodnik-po-prowincjach/overijssel-historia-przyroda-i-

rozrywka,  

Miłośnikom natury Overijssel oferuje liczne rezerwaty, stanowiące idealne miejsca dla turystyki 

pieszej, wodnej czy rowerowej. „De Weerribben-Wieden” jest jednym z najbardziej znanych 

holenderskich parków narodowych, gdzie znajdują się długie i kręte szlaki wodne wśród 

górujących nad nimi lasami (Rysunek 14, Rysunek 15). 

                                                           
42 http://www.prv-overijssel.nl/ 
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Rysunek 14 Park narodowy De 

Weerribben-Wieden – lokalizacja ogólna 

 
Rysunek 15 Park narodowy De 

Weerribben-Wieden  

Źródło: Google maps.  

De Wieden, wraz z Weerribben, tworzy rdzeń holenderskiego nizinnego torfowiska. Nigdzie 

indziej w Holandii nie ma tak pełnego i różnorodnego krajobrazu torfowego, jak na tych 

obszarach. Z prawie 10 000 ha, Wieden jest zdecydowanie największym obszarem nizinnym w 

Holandii. Występuje tutaj charakterystyczna roślinność, otwarte wody, trzęsawiska i mech 

torfowy, trzcina, lasy i łąki (Rysunek 16 Rysunek 17). 

 

Rysunek 16 Obszar Wieden w prowincji 

Overijssel 

 

Rysunek 17 Torfowisko w Wieden 

Źródło: 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=5&id=

n2k35 

Nieodzownym elementem krajobrazu są też wiatraki, związane z historią kraju i prowincji. 

Prowincja Overijssel, to region który dzięki wielu zabytkom, muzeom, rezerwatom przyrody ale 

także parkom rozrywki, takich jak Slagharen (Rysunek 18) i Hellendoorn (Rysunek 19), oferuje 

różne formy rozrywki i wypoczynku. 
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Rysunek 18 Slagharen – park rozrywki 

 
Rysunek 19 Hellendoorn – park rozrywki 

Źródło: http://dreamtours.pl/Holandia,Overijssel,Slagharen,Ferienpark-slagharen,185349.php, 

https://www.parkmania.pl/parki/71/o-parku/Avonturenpark-Hellendoorn.html. 

Komunikacja jest stosunkowo łatwa – do prowincji Overijssel można dojechać samochodem lub 

koleją. Z lotniska Schiphol kursuje wiele pociągów do głównych miast prowincji, wśród których 

warto odwiedzić43: Borne, Dalfsen, Dinkelland, Haaksbergen, Hardenberg, Hengelo, Hof van 

Twente, Losser, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, 

Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Wierden, oraz Zwartewaterland.  

Powierzchnia prowincji Overijssel to 3 421 km², liczba ludności 1 147 687 (2005). Gęstość 

zaludnienia wynosi więc ok. 335 mieszkańców/km2. W 2016 roku (po raz pierwszy od 2007), w 

prowincji Overijssel odnotowano większy przyrost mieszkańców niż w innych prowincjach44 

(Rysunek 20, Rysunek 21). Liczba imigrantów była znacznie niższa niż oczekiwano na podstawie 

najnowszych prognoz populacji. W Overijssel zarejestrowano ponad 11 700 imigrantów 

(2016 r.), było to prawie 3 600 mniej niż w roku poprzednim45. W 2017 r. w prowincji było około 

550 000 miejsc pracy (o 4 000 miejsc pracy więcej niż rok wcześniej), oraz prawie 88 000 firm. W 

prowincji ok. 24% osób zatrudnionych znajduje pracę w handlu, ok. 15% w doradztwie, ok. 12% 

w rolnictwie, ok. 10% w budownictwie.  

Prowincja Overijssel administracyjnie dzieli się na 25 gmin. Powierzchnia gminy Steenwijkerland, 

w której mieszka niespełna 4% mieszkańców całej prowincji, zajmuje ok. 10% powierzchni 

prowincji. Gmina Steenwijkerland pod względem struktury demograficznej jest „starsza” niż 

prowincja Overijssel (Tabela 8) – w gminie jest mniej osób młodszych, a więcej starszych. 

Zabudowa mieszkaniowa w prowincji i gminie charakteryzuje się podobną strukturą pod 

względem wieku zabudowy i powierzchni, natomiast odsetek budownictwa jednorodzinnego 

jest wyższy w gminie (Tabela 8). 

 

                                                           
43 http://wiatraczek.nl/o-holandii/przewodnik-po-prowincjach/overijssel-historia-przyroda-i-rozrywka 
44 https://www.overijssel.nl/over-overijssel/cijfers-kaarten/ruimte-en-wonen/ruimte-wonen/toenemend-

vertrek/ 
45 https://www.overijssel.nl/over-overijssel/cijfers-kaarten/ruimte-en-wonen/ruimte-wonen/inwoners-ov-

stijgt/ 



ANALIZA JAKOŚCIOWA KOSZTÓW I KORZYŚCI PROJEKTU EKOMARINA KOSAKOWO 

    23 marca 2017 

 
 

39 

 
 

Rysunek 20 Wzrost liczby mieszkańców 

w gminach prowincji Overijssel (%) 

(2007-2016) 

 
 

Rysunek 21 Roczny przyrost naturalny w 

prowincji Overijssel (2005-2016) 

Źródło: https://www.overijssel.nl/over-overijssel/cijfers-kaarten/ruimte-en-wonen/ruimte-

wonen/inwoners-ov-stijgt/ 

Tabela 8 Uwarunkowania demograficzne w prowincji Overijssel i gminie 

Steenwijkerland  

Wyszczególnienie Overijssel Steenwijkerland 

Powierzchnia [km2] 3 421,00 321,62 

Liczba mieszkańców [osób] 1 147 687 43 448 

Gęstość zaludnienia [os/km2] 335 135 

Mieszkańcy w wieku do 14 lat [%] 17,40 16,30 

Odsetek osób w wieku od 15 do 24 lat [%] 12,50 11,30 

Odsetek osób w wieku 25 lat do 34 lat włącznie [%] 11,80 10,20 

Odsetek osób w wieku 35 lat do 44 lat włącznie [%] 12,10 11,20 

Odsetek osób w wieku 45 lat do 54 lat włącznie [%] 14,80 15,20 

Odsetek osób w wieku 55 do 64 lat [%] 13,00 14,70 

Odsetek osób w wieku 65 lat do 74 lat włącznie [%] 10,50 12,00 

Odsetek osób w wieku 75 lat i starszych [%] 7,90 9,10 

Źródło: https://overijssel.databank.nl/jive/report/?id=gemeenteschets&openinputs=true 
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Tabela 9 Zabudowa mieszkaniowa w prowincji Overijssel i gminie Steenwijkerland  

Zabudowa mieszkaniowa Overijssel Steenwijkerland  

Rodzaj [%] 

 jednorodzinna 76,40 85,30  

 wielorodzinna 23,60 14,70  

Wiek [%] 

 do 1945 17,3 21,5  

 1945-1975 33,5 31  

 1975-1995 28,6 24,3  

 1995 i nowsze 20,6 23,2  

Wg powierzchni [m2] 

 50-75 11 5,5  

 75-100 21,8 18,6  

 100-150 41,4 48,1  

 150-200 18,6 19,9  

 pozostałe 7,2 7,9  

Źródło: https://overijssel.databank.nl/jive/report/?id=gemeenteschets&openinputs=true 

W gminie Steenwijkerland, ok. 5 km na południowy zachód od stolicy gminy – Steenwijk, 

znajduje się zabytkowa miejscowość Giethoorn, gdzie podróżni mogą doświadczyć prawdziwej, 

starodawnej holenderskiej wsi. Sami Holendrzy mówią o Giethoorn „de leukste dorp van 

Nederland” – „najpiękniejsza wioska w Holandii”, a jej historia sięga 1230 r.46. Powierzchnia 

gminy Steenwijkerland jest równa 321,62 km² (z czego 30,8 km², prawie 10%, to woda), liczba 

ludności to 43 448 osób (2017 r.) 47. Giethoorn zajmuje obszar 0,210 km², a zamieszkuje go 

2 620 osób48, co stanowi ok 6% mieszkańców gminy.  

Przez sieć kanałów i zalewów, Giethoorn ma połączenie wodne z Amsterdamem (ok. 110 km) i 

Rotterdamem (ok. 170 km), oraz Morzem Północnym (Rysunek 22). Do Giethoorn można dotrzeć 

pociągiem w kierunku Leeuwarden – międzymiastowa stacja docelowa znajduje się w stolicy 

gminy - Steenwijk (Rysunek 23). Z dworca centralnego Steenwijk do centrum Giethoorn można 

dostać się linią autobusową (17 minut), taksówką, rowerem elektrycznym. Przez wieś Giethoorn 

przebiega główna droga N334. Znajdują się tam nieliczne inne drogi, zrealizowane dla wygody 

turystów wzdłuż kanałów, natomiast zasadnicza komunikacja wewnątrz „starej” wsi odbywa się 

kanałami wodnymi.  

                                                           
46 http://wiatraczek.nl/o-holandii/przewodnik-po-prowincjach/overijssel-historia-przyroda-i-rozrywka 
47 https://overijssel.databank.nl/jive/report/?id=gemeenteschets&openinputs=true 
48 http://www.dutchnews.nl/news/archives/2015/03/dutch-village-giethoorn-wins-place-on-new-

international-monopoly-set/ 
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Rysunek 22 Morze Północne - Giethoorn 

 
Rysunek 23 Steenwijk - Giethoorn 

Źródło: https://www.google.nl/  

Do „starej” miejscowości Giethoorn można dotrzeć tylko rowerem, łodzią lub pieszo (Rysunek 

24). Istnieje kilka prywatnych oraz publicznych miejsc parkingowych, odpowiednich dla 

samochodów turystycznych, samochodów i wózków inwalidzkich, gdzie można przesiąść się do 

łodzi lub wypożyczyć rower, zwiedzając miejscowość wzdłuż kanałów o łącznej długości ponad 

6,5 km. Brzegi tych kanałów spięte są wąskimi mostkami49. Mostów jest ok. 180 (Rysunek 25) 50. 

 
Rysunek 24 Giethoon – dojście do 

„starej” wsi 

 
Rysunek 25 Giethoorn zimą – jeden ze 180 

mostków 

Źródło: Google map, 

https://web.facebook.com/Tourist.Booking.Information.Giethoorn.Holland/photos/ 

Inne atrakcje regionu związane są z bliskością historycznych hanzeatyckich miast, takich jak 

Zwolle (ok. 30 km), Kampen (ok. 60 km), Almelo (ok 80 km). Zabytkowe miasto Kampen położone 

jest nad brzegiem rzeki Ijssel i jest idealnym miejscem na wycieczkę. Miasto posiada ponad 500 

                                                           
49 http://www.holandiabeztajemnic.pl/?page_id=2496 
50 http://www.world66.com/europe/netherlands/giethoorn 
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różnych zabytków, w tym rozbudowywane od czasów średniowiecza bramy miejskie. Kampen 

słynie również z cygar i muzeum tytoniu. Almelo zaprasza turystów do szeregu muzeów, jak 

Stadsmuseum Almelo, które opowiada o historii miasta. Goście mogą tutaj zobaczyć zdjęcia, 

obrazy, stare zabawki i narzędzia, gromadzone już od 1800 roku. Kościół Grote Kerk, został 

zbudowany pod koniec XV wieku (1493) i jest najstarszym budynkiem w mieście51 . Wśród 

atrakcji turystycznych, w trakcie pobytu w Giethoorn, wymienia się również następujące 

miejscowości52 (w nawiasach odległość od Giethoorn):  

 Dwarsgracht (5 km) i Jonen (6 km) – znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Giethoorn, 

na różnych szlakach żeglarskich, rowerowych i pieszych. Do Jonen można dotrzeć tylko 

pieszo, wodą lub rowerem; 

 Wanneperveen (6 km) to wioska o agrarnym charakterze w środku rozległych stawów i 

jezior oraz miejsce tradycyjnej hodowli owiec. Rozpoczynają się tutaj torfowe szlaki 

Meadow – szlaki turystyczne przez bagnisty obszar rezerwatu przyrody; 

 Zwartsluis (6 km) – centrum przyrody i rękodzieła; 

 Steenwijk (10 km) – stare miasto twierdzy z wałami i przyjemną ulicą handlową; 

 Vollenhove (10 km) – miasteczko rybackie, które było zawsze „miastem pałaców” ze 

specjalnymi atrakcjami, takimi jak Havezathe; 

 Blokzijl (15 km) – miasto założone przez holenderskich kupców i prężnie rozwijające się 

miasto handlowe w epoce złotego wieku,  

 Hasselt (15 km) – z 70 zabytkami jest klasyfikowane jako chronione miasto. Dawny 

późnogotycki ratusz jest obecnie muzeum, w którym wystawiono jedną z największych 

kolekcji arkebuzów i innej średniowiecznej broni. Warto w Hasselt zobaczyć piece 

wapienne (wycieczka z przewodnikiem), 

 Staphorst (20 km) – słynna tradycyjna wioska, piękne gospodarstwa w typowym kolorze 

niebieskim, białym i zielonym. Wielu wieśniaków w tradycyjnych strojach uzupełnia 

wizerunek muzealnej farmy (skansenu). 

7.1.2 Geneza projektu 

Miejscowość Giethoorn jest nazywana Wenecją Północy lub Wenecją Holandii. Około 1230 r. 

Giethoorn został założony przez uchodźców, którzy przybyli z obszarów wokół Morza 

Śródziemnego. Pierwsi mieszkańcy, Flagelanten, nazwali swoją osadę Geytenhoren (Kozi Róg). 

Osada wiąże swoje początki z wydobyciem torfu – na potrzeby jego transportu, kopano kanały i 

rowy. W ten sposób powstawały tez kolejne stawy i jeziora.  Kanałami transportowano również 

krowy na pastwisko oraz kany z mlekiem. W ten sam sposób przemieszczały się orszaki weselne 

i pogrzebowe. W 1421 r. miejscowość została zalana wskutek powodzi, która zniszczyła ogromną 

większość historycznego obszaru - Zuidhollandse Waard. Kolejne powodzie w 1776 r. i 1825 r., 

przyczyniły się do powstania jezior wokoło Giethoorn 53 . W rezultacie, wiele domów jest 

położona na „wyspach”, które są dostępne wyłącznie z wody, lub przez charakterystyczne 

łukowe mosty54. Z racji lokalizacji i otoczenia, do atrakcji należy zaliczyć możliwość wędkowania. 

Zaś lokalna kuchnia słynie z ryb (Rysunek 26). 

                                                           
51 http://wiatraczek.nl/o-holandii/przewodnik-po-prowincjach/overijssel-historia-przyroda-i-rozrywka 
52 https://www.zwaantje.nl/en.giethoorn.html#museum_Giethoorn 
53 https://www.giethoorn.com/en/information/history/ 
54 https://www.zwaantje.nl/en.giethoorn.html#museum_Giethoorn 
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Rysunek 26 Historyczny Giethoorn 

 

Źródło: https://web.facebook.com/pg/HollandGiethoorn/photos/?ref=page_internal, 

https://web.facebook.com/Gemeentearchief-Steenwijkerland-283949938475668/, 

Woda rozsławiła Giethoorn i przyciąga turystów od lat 50 ubiegłego wieku55. Dodatkowego 

znaczenia wieś zyskała dzięki filmowi „Fanfare” z 1958 r. w reżyserii Berta Haanstry56. Podczas 

gdy w przeszłości dochód pochodził głównie z wydobycia torfu, aktualnie najważniejszym 

źródłem dochodu jest turystyka, usługi okołoturystyczne (gastronomia, handel) i produkcja 

trzciny do pokrycia dachów.  

7.1.3 Funkcje projektu 

Giethoorn jest ważnym lokalnym ośrodkiem, pełniącym przede wszystkim funkcje lokacyjne, 

lokalizacyjne, przestrzenne, aktywizacyjne, integracyjne. Funkcja lokacyjna umożliwia powstanie 

i rozwój osadnictwa (mieszkalnictwa) – analiza demograficzna wskazuje na rosnącą liczbę 

mieszkańców wsi. Otoczenie i infrastruktura Giethoorn jest również czynnikiem determinującym 

lokalizację działalności zarobkowej, w szczególności o charakterze usługowym. Realizacja funkcji 

przestrzennych oznacza wpływ na kształtowanie przestrzeni. Funkcja aktywizacyjna jest 

czynnikiem wspierającym rozwój lokalny i regionalny, w wymiarze ekonomiczno-gospodarczym, 

w szczególności w kontekście lokalnej przedsiębiorczości. Pełniąc funkcje integracyjne, 

Giethoorn kształtuje też więzi społeczne i gospodarcze. 

                                                           
55 http://www.holandiabeztajemnic.pl/?page_id=2496 
56 https://www.youtube.com/watch?v=v8ia00cJ8nE 

http://www.holandiabeztajemnic.pl/wp-content/uploads/2013/06/%C5%82odka.jpg
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Z funkcją mieszkaniową, lokalizacyjną, przestrzenną, aktywizacyjną i integracyjną, związana jest 

funkcja ochronna. Kanały i jeziora obszaru Giethoorn pełnią funkcję zbiornika retencyjnego – 

traktowane są jako obszary do przechowywania wody i wód pierwotnych. Wskazany obszar jest 

jednym z kilku zbiorników retencyjnych w gminie (Rysunek 27, Rysunek 28). Zbiorniki gromadzą 

wody przede wszystkim na potrzeby ludności i przemysłu, chronią przed powodziami, służą 

utrzymaniu żeglowności i sprzyjają rozwojowi turystyki, rekreacji i sportu. 

 
Rysunek 27 Gmina Steenwijkerland – 

zbiorniki retencyjne 

 
Rysunek 28 Giethoorn – zbiornik 

retencyjny 

Źródło: 

http://services.geodataoverijssel.nl/viewer/layer/O2_Omgevingsvisie/O2_Stedelijke_netwerke

n_en_streekcentra 

Znaczenie Giethhoorn jest widoczne nie tylko na poziomie lokalnym. To również atrakcja 

turystyczna na skalę kraju, Europy, a intensywne działania marketingowe powodują, że również 

poza Europą. Giethoorn, oprócz ww. funkcji mieszkaniowych, stymulowania rozwoju 

gospodarczego i społecznego, jako specyficzny projekt turystyczny, pełni w szczególności 

następujące funkcje:  

 rekreacyjne, 

 żeglarskie, 

 rozrywkowe, 

 bazy noclegowo-gastronomicznej, 

 wypoczynkowe, 

 edukacyjne.  

Z punktu widzenia celu niniejszego opracowania, funkcja turystyczna jest najważniejsza. O ile 

funkcja związana z osadnictwem pojawiła się wcześniej, to funkcja lokalizacyjna związana z 

lokalizacją działalności zarobkowej, funkcja aktywizacyjna i integracyjna są ściśle związane z 

funkcją turystyczną. Giethoorn jest destynacją turystyczną w skali regionalnej, krajowej, ale i 

międzynarodowej. Ok. połowa turystów pochodzi z sąsiednich Niemiec i Belgii. Formułując 

strategię w zakresie turystyki, włodarze prowincji Overijssel stwierdzają: „Ekspansja strumienia 

turystów z Amsterdamu zdecydowanie nie jest właściwą receptą dla prowincji Overijssel” 57. 

Giethoorn od dawna jest odkrywany przez turystów z Azji i Ameryki. We wschodniej części 

                                                           
57 https://www.overijssel.nl/actueel/nieuws/@MVp/oost-nederland/ 
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Holandii przemysł turystyczny rozwija się szybciej niż średnio w całej gospodarce, a gospodarka 

rekreacyjna jest ważnym motorem regionalnego zatrudnienia (32 000 miejsc pracy 58 ). 

Przedsiębiorcy, gmina i organizacje społeczne działają wspólnie pod flagą „Gastvrij Overijssel” 

(gościnny Overijssel) (Rysunek 29). Wspólne działania marketingowe podejmowane są w sposób 

zorganizowany już na poziomie prowincji. Na uwagę zasługuje inicjatywa „MarketingOost” 59 

(marketing wschodni) – oceniany jako skuteczny wspólny marketing miejski i regionalny 

(Rysunek 29, Rysunek 30). Liczba gości zagranicznych w prowincji Overijssel w 2017 r. wzrosła 

o 17,2% w stosunku do poprzedniego. Samo Giethoorn corocznie odwiedza ok. 800 tys. 

turystów, w tym 150-200 tys. Chińczyków60.  

 

Rysunek 29 MarketingOost wygrywa nagrodę 

Network City Marketing Award 2018 

 

Rysunek 30 MarketingOost 

Źródło: http://www.dutchnews.nl/news/archives/2015/03/dutch-village-giethoorn-wins-place-

on-new-international-monopoly-set/, https://www.overijssel.nl/over-overijssel/cijfers-

kaarten/toerisme/ 

Giethoorn można zwiedzać w różny sposób: pieszo, na rowerze lub łódką. Większość turystów 

wybiera drogę wodną. Niemal w każdym miejscu w Giethoorn można znaleźć punkt zajmujący 

się wynajmem łodzi. Do wyboru jest kilka szlaków wodnych o łącznej długości ponad 6,5 km 

(Rysunek 31) i różne środki transportu (łódki, motorówki, kajaki, canoe, tramwaje wodne) 

(Rysunek 32). Kanałami można przemieszczać się wśród zabudowań w „starej” wsi Giethoorn 

lub wypłynąć kanałami na tereny niezabudowane, torfowisk i łąk, czy otwarte zbiorniki wodne, 

jeziora, by doświadczyć bliższego kontaktu z naturą. 

                                                           
58 https://www.overijssel.nl/thema's/toerisme/ 
59 https://www.marketingoost.nl/ 
60 http://www.dutchnews.nl/news/archives/2015/03/dutch-village-giethoorn-wins-place-on-new-

international-monopoly-set/ ; http://www.asiannews.nl/dutch/chinezen-in-nederland/connexxion-geeft-

chinese-reisinformatie-aan-bezoekers-giethoorn/; https://www.overijssel.nl/actueel/overijsselse/deinende-

aarde/ 
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Rysunek 31 Trasy wodne w Giethoorn 

 

Rysunek 32 Przykładowa oferta 

Źródło: https://www.zwaantje.nl/images/giethoorn_vaarkaart.jpg 

Usługi związane z turystyką obejmują zróżnicowaną ofertę. Miejsca noclegowe charakteryzują 

się różnorodnym standardem. Usługi gastronomiczne obejmują wykwintne restauracje, kuchnie 

domową, ale także „budki” z goframi czy frytkami. W ofercie Giethoorn są również kempingi, 

kino, kręgielnia, teatr, kryty kort tenisowy, paintball, łucznictwo, kasyno, sklepy z pamiątkami, 

centrum dla odwiedzających, centrum wizualizacji, wypożyczalnie rowerów, również 

elektrycznych. Infrastruktura publiczna obejmuje obiekty małej architektury, tj. liczne place 

zabaw (Rysunek 34), ławeczki wzdłuż ścieżek. Wśród muzeów wymienia się przede wszystkim 

Muzeum farmy 't Olde Maat Uus. To typowa farma z XIX w., z ekspozycją na temat życia i pracy 

w Giethoorn w ciągu ostatnich 100 lat. Warto odwiedzić również muzeum kamieniarstwa i 

minerałów, muzeum Gloria Maris (muzeum muszli).  

Rozwój funkcji turystycznych wspierany jest przez imprezy okolicznościowe organizowane przez 

Gminę lub Stowarzyszenia i przedsiębiorców działających w Giethoorn. Wśród znanych imprez 

wymienia się Festiwal Rock and Roll, Wiedepop and Blues Music, Folk Festiwal. Ważną atrakcją, 

która przyciąga turystów jest odbywająca się dwukrotnie w ciągu wakacyjnych miesięcy parada 

gondoli61 (Rysunek 33), cotygodniowy konkurs oświetlonych ogrodów (Rysunek 36), oraz liczne 

imprezy okolicznościowe dla dzieci. Zimą z kanałów można korzystać na łyżwach (Rysunek 35). 

                                                           
61 https://www.gondelvaartdwarsgracht.nl/ , http://www.gondelvaartgiethoorn.nl/  
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Rysunek 33 Parada gondoli 

 

Rysunek 34 Plac zabaw 

 

Rysunek 35 Wykorzystanie kanałów zimą 

 

Rysunek 36 Konkurs ogrodów 

Źródło: 

https://web.facebook.com/pg/gondelvaartdwarsgracht/photos/?tab=album&album_id=10407

68859346064; 

https://web.facebook.com/pg/gondelvaartdwarsgracht/photos/?tab=album&album_id=10394

57769477173  

Turystyka również rozwija się dzięki obszarom chronionym i możliwości bliskiego kontaktu 

turysty z naturą. Projekt obejmuje teren chroniony w ramach projektu Natura 200062 (Rysunek 

37). 

                                                           
62 https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapsgebied.aspx?id=n2k35&groep=5 
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Rysunek 37 Obszar Natura 2000, obszar „De Wieden” 

Źródło: 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapsgebied.aspx?id=n2k35&groep

=5 

Geneza projektu, związana z wykorzystaniem podmokłego i często podtapianego terenu, 

doprowadziła do ukształtowania terenu, który wykorzystywany jest w ramach funkcji 

żeglarskich. Na terenie można zidentyfikować trzy większe przystanie/baseny portowe (Rysunek 

38), a żeglowanie na otwartej wodzie możliwe jest na jeziorze Bugenwille (zwany także „Wied 

Wiede”). Na jeziorze znajduje się tzw. obszar piknikowy, do którego można dotrzeć wyłącznie 

łodzią, a gdzie można korzystać również z naturalnej plaży i zażywać kąpieli wodnych. 
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Rysunek 38 Giethoorn – lokalizacja 

przystani/basenów portowych 

 

Źródło: Google maps.  

7.1.4 Opis powierzchni terenu 

Miejscowość Giethoorn nazywana „Wenecją Północy” lub „Wenecją Holandii”, zajmuje obszar 

0.210 km². Pierwsze osadnictwo w tym miejscu pojawiło się dzięki pokładom torfu, który 

systematycznie wydobywany, doprowadził do powstania sieci kanałów. Kolejne powodzie zaś 

skutkowały powstaniem kolejnych zbiorników wodnych – jezior. W rezultacie, wiele domów w 

starej części wsi Geithoorn jest położona na „wyspach” i domy te dostępne są wyłącznie z wody, 

lub dzięki sieci ok 180 mostów. Z racji historycznych uwarunkowań, na terenie Giethoorn 

dominuje przeznaczenie terenu na funkcje rolne oraz naturalne (zielone oznaczenia na mapie) 

(Rysunek 39, Rysunek 40). 
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Rysunek 39 Giethoorn – przeznaczenie 

terenu 

 
Rysunek 40 Giethoorn – mapa poglądowa 

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gem-Steenwijkerland-2014Q1.jpg, 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.Giethoorn-ON01 

Teren Giethoorn związany jest z obszarami pod ochroną oraz z terenami pretendującymi do 

objęcia ochroną (Rysunek 41). 
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Rysunek 41 Obszary Natura 2000 w rejonie Giethoorn 

Źródło: https://www.overijssel.nl/thema's/natuur-en-

landschap/ontwikkelopgave/gebiedsgericht/gebieden/de-wieden-en/ 

Na terenie występuje tzw. podobszar Giethoorn Wieden Weerribben (Rysunek 42). To 

największe torfowisko w północno-zachodniej Europie. Z powodu tego szczególnego charakteru, 

podejmowane są w gminie działania, by teren był wyznaczony jako obszar Natura 2000 

(podobszar oznaczony nr 14 – Rysunek 40 oraz żółty obszar na mapie – Rysunek 41) w latach 

2019-2025. Celem utworzenia obszaru jest ochrona torfowisk oraz określonych gatunków roślin 

i zwierząt, m.in. ptaków z rodziny jastrzębiowatych. Obszar obejmuje powierzchnię 75 ha63. 

                                                           
63 edop-_4206236-v2-factsheet_14_polder_giethoorn_wieden_weerribben_nieuw-20170524%20(1).pdf 
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Rysunek 42 Podobszar Giethoorn Wieden Weerribben 

Źródło: edop-_4206236-v2-factsheet_14_polder_giethoorn_wieden_weerribben_nieuw-

20170524%20(1).pdf 

7.1.5 Uwarunkowania społeczne, demograficzne, gospodarcze 

Giethoorn zamieszkuje 2 620 osób , co stanowi ok 6% mieszkańców gminy. W mieście tym 

dominuje zabudowa jednorodzinna, tradycyjna. W miejscowości są szkoły, kościół, lekarz, 

stomatolog. Najbliższy szpital znajduje się w Mappel (38 km). 

Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze i możliwości inwestycyjne w Giethoorn są 

ograniczone. Przykładowa działka inwestycyjna 64  to działka rolna o łącznej powierzchni 

17,525 ha. Jest to jedna z większych działek (Rysunek 43). Przykładem innej inwestycji 

                                                           
64 https://www.fundainbusiness.nl/agrarische-grond/giethoorn/object-85202040-kanaaldijk/ 
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realizowanej na terenie Giethoorn, jest Projekt Giethoorn Noord, składający się z około 100 

domów, w tym domów w zabudowie szeregowej, oraz domów jednorodzinnych65 (Rysunek 43). 

Jest to typowa inwestycja deweloperska, reklamująca się hasłem o wakacyjnej lokalizacji 

mieszkania przez cały rok. 

  

 
 

Rysunek 43 Przykładowa oferta inwestycyjna – działka niezabudowana 

Źródło: https://www.fundainbusiness.nl/agrarische-grond/giethoorn/object-85202040-

kanaaldijk/#foto-4; https://www.fundainbusiness.nl/agrarische-grond/giethoorn/object-

85202040-kanaaldijk/#foto-5 ; https://www.fundainbusiness.nl/agrarische-

grond/giethoorn/object-85202040-kanaaldijk/kadaster/ 

                                                           
65 https://www.wonenmetmeerwaarde.nl/wonen/kavels-te-koop/giethoorn-noord/ 
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Rysunek 44 Mieszkaniowa inwestycja 

deweloperska 

 

Źródło: Google maps, https://www.wonenmetmeerwaarde.nl/wp-

content/uploads/2016/03/Giethoorn-Noord-2009-april-Beeldkwaliteitplan-2e-fase-1e-

herziening-2.pdf.pagespeed.ce.G5UW9qolyg.pdf 

7.1.6 Beneficjenci i inne podmioty zaangażowane 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania, specyfikę i charakter danego projektu Giethoorn, 

beneficjenci tworzą zróżnicowaną grupę. Z punktu widzenia relacji z projektem można wyróżnić 

beneficjentów bezpośrednio i pośrednio związanych z projektem.  

Przedsiębiorcy działający na terenie to beneficjenci bezpośrednio związani z projektem. Są to 

głównie mieszkańcy czerpiący dochody z tytułu oferowania usług hotelarskich, 

gastronomicznych, usług związanych z wypożyczeniem sprzętu wodnego i rowerów, oraz innych 

usług typu paintball, łucznictwo, turystyczne, oraz realizujących dochody z handlu (sklepy z 

pamiątkami, sklepy spożywcze). Do tej grupy należą również przedsiębiorcy oferujący przewozy, 

różne usługi serwisowe związane z żeglarstwem i turystyką rowerową, zaopatrujące jednostki 

pływające w paliwo, odbierające zanieczyszczenia i odpady. W tej grupie trzeba wymienić 

również pracowników ww. przedsiębiorców, którzy dzięki realizacji projektu mają stanowiska 

pracy. Wymienione podmioty i ich związki, stowarzyszenia, w związku z projektem realizują 

wymierne korzyści w postaci strumienia dochodu.  

Docelowi odbiory i klienci, do których adresowany jest projekt, to przede wszystkim turyści 

zagraniczni. Zróżnicowana oferta turystyczna – pod względem zakresu, standardu i rodzaju, 

generuje potencjalne szerokie grono odbiorców, przede wszystkim osób indywidualnych, ale i 

Obszar inwestycji Projekt 
Giethoorn Noord 
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grup zorganizowanych (zwłaszcza z kierunku daleko-wschodniego). Wśród klientów należy 

wskazać rodziny, osoby starsze i osoby niepełnosprawne.  

Pośrednio z projektem związane są jednostki samorządu terytorialnego lokalnego i 

regionalnego, dla których wymierną korzyścią są wpływy podatkowe związane z realizacją 

projektu, nowe miejsca pracy wpływające na zmniejszenie bezrobocia i zmniejszenie wydatków 

na pomoc socjalną. Pośrednie korzyści odnoszą również producenci artykułów spożywczych, 

sprzętu wodnego, rowerów i artykułów pamiątkarskich.  

Ostatnia grupa beneficjentów, związana jest z korzyściami trudnymi do wyceny. Jest to m. in. 

promocja regionu, zwiększenie zainteresowania sportami wodnymi, łyżwiarstwem, 

wędkarstwem, ochroną środowiska, ale również integracja społeczności lokalnej, poprawa stanu 

środowiska, zacieśnianie współpracy między podmiotami zainteresowanymi rozwojem projektu. 

7.1.7 Analiza SWOT Projektu 

Mocne strony Giethoorn to przede wszystkim niepowtarzalne naturalne walory turystyczne, 

relatywnie dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna, zasoby ludzkie o wysokich 

kompetencjach, tradycja i historia wsi, wykształcona przez lata funkcjonowania marka obszaru. 

Słabymi stronami, które utrudniają rozwój, jest w tym przypadku brak równowagi między 

interesami turystycznymi a pozostałymi, związanymi głównie z funkcjami osadniczymi. Wśród 

najważniejszych szans, należy wskazać na korzystne zmiany ekonomiczne, demograficzne i 

społeczne, które w Europie wyznaczają kres masowej turystyki, a premiują unikatowe, 

niepowtarzalne projekty. To bez wątpienia pozytywne okoliczności, których wykorzystanie może 

przynieść dalszy sukces projektu. Natomiast najważniejsze zagrożenia, to bariery oraz 

niebezpieczeństwa utrudniające rozwój i osiąganie zamierzonych celów. Obejmują zanikanie 

oryginalnego krajobrazu, obniżoną jakość życia, utratę prywatności.  

Rozwój Giethoorn charakteryzuje się „przekuciem” słabych stron w mocne strony. Wysoki 

poziom wód gruntowych, rolniczy krajobraz, mocny „wodny” charakter terenu – to słabe strony 

projektu, które zostały zamienione w jego największe atuty, stanowiące o wyjątkowości 

krajobrazu, przyciągającego turystów. Wykorzystanie szans, które daje otoczenie – rozwój mody 

na turystykę, inne atrakcje w regionie, jest możliwe dzięki zorganizowanej i świadomej 

społeczności lokalnej, oraz konsekwentnemu kreowaniu marki i marketingowi na poziomie 

regionu (prowincji). Jednocześnie zintegrowane społeczeństwo lokalne jest coraz bardziej 

aktywne, co przejawia się w nasileniu kontroli społecznej władz lokalnych oraz w artykułowaniu 

swoich potrzeb i niezadowolenia z tytułu zewnętrznych negatywnych efektów wzrostu turystyki 

w miejscowości. 

Strategiczna analiza projektu Giethoorn jest zestawieniem wewnętrznych i zewnętrznych, 

pozytywnych i negatywnych czynników (Tabela 10). 
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Tabela 10 Giethoorn – analiza strategiczna  

 Pozytywne Negatywne 
 Mocne strony (strenghts) Słabe strony (weaknesses) 

W
ew

n
ęt
rz
n
e 

 wyjątkowy krajobraz, przyciągający 
turystów 

 historia i tradycja obszaru, 

 aktualne użytkowanie terenu zgodne z 
historią i tradycją obszaru, 

 połączenie wodne z dużymi 
zbiornikami umożliwiającym żeglugę 
na otwartej wodzie, 

 wykreowana rozpoznawalna marka, 

 dbałość mieszkańców o środowisko, 

 udostępnianie terenu dla 
niepełnosprawnych, 

 zorganizowana społeczność lokalna,  

 rozwinięta oferta turystyczna, 

 rozwinięta infrastruktura turystyczna. 

 ograniczenia inwestycyjne 
wynikające z wysokiego poziomu 
wód gruntowych i obszarów 
chronionych,  

 ograniczenie komunikacji drogowej,  

 konieczność tymczasowego 
magazynowania odpadów,  

 trudności w dotarciu służb 
ratunkowych, 

 niezadowolenie mieszkańców-nie 
przedsiębiorców. 
 
 

 Szanse (opportunities) Zagrożenia (threats) 

Ze
w
n
ęt
rz
n
e 

 rozwój mody na turystykę „naturalną” 
(eko), 

 liczne atrakcje w odległości 
„rowerowej”, 

 korzystne zmiany ekonomiczne, 
demograficzne i społeczne, 

 zmierzch turystyki masowej, 

 segmentacja rynków turystycznych,  

 rozwój Internetu, mediów 
społecznościowych. 
 

 zanikanie oryginalnego krajobrazu, 

 obniżona jakość życia, 

 wzrost zanieczyszczenia i hałasu, 

 uszkodzenia nabrzeży i mostów w 
wyniku kolizji łodzi,  

 utrata prywatności, 

 brak ochrony mieszkańców bez 
interesów „handlowych”, 

 rosnąca liczna „nawiedzonych 
domów”, 

 „pustynnienie” terenów rolniczych,  

 konflikty wewnętrzne między 
interesami mieszkańców i 
przedsiębiorców.  

Źródło: Opracowanie własne. 

7.1.8 Wnioski 

Na skutek zmian ekonomicznych (wzrost dochodów, powiększenie funduszu swobodnej 

konsumpcji), społecznych (poprawa wykształcenia, zmiany stylu życia) i demograficznych 

(starzenie się społeczeństw i coraz większa aktywność turystyczna ludzi starszych) mamy do 

czynienia ze zmierzchem turystyki masowej w Europie, opartej na unifikacji produktowej, tym 

bardziej, że występuje coraz wyraźniejsza segmentacja rynków turystycznych. Skutki ww. zmian 

są korzystne dla rozwoju turystki w Giethoorn, który swoim wyjątkowym krajobrazem przyciąga 

turystów już od lat 50-60 ubiegłego stulecia. Lokalne atrakcje łączą wypoczynek z rekreacją, 

umożliwiają korzystanie z różnych atrakcji o każdej porze roku, dla osób o różnych upodobaniach 

(podziwianie natury, lub żeglowanie kanałami na terenie zabudowanym), w różnym wieku i w 

różnej kondycji (zwraca uwagę oferta dla niepełnosprawnych). Intensywny marketing i promocja 

regionu na wschód daje również możliwość pozyskania turystów z Azji, zwłaszcza Chin. Ww. 
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okoliczności oznaczają wzrost dochodów z turystki dla regionu, przedsiębiorców i mieszkańców-

przedsiębiorców. 

Jednocześnie, współczesne społeczeństwa lokalne są coraz bardziej aktywne nie tylko w 

kontekście przedsiębiorczości zarobkowej, ale również w kontekście artykułowaniu swoich 

odmiennych potrzeb i ewentualnego niezadowolenia. Mieszkańcy Giethoorn dostrzegają 

negatywne zmiany spowodowane przez rosnący ruch turystyczny i zainteresowanie 

miejscowością. Zwraca uwagę postępująca „komercjalizacja” wioski, polegająca na rosnącej 

liczbie cudzoziemców (zwłaszcza z Azji), nabywających domy, które wykorzystywane są jedynie 

czasowo w okresie letnim. Mieszkańcy nie chcą mieszkać w wiosce z „nawiedzonymi domami”, 

które w zimie są ciemne i opuszczone. Giethoorn jest popularny, dlatego, że jest żywą wioską. 

Jeśli jakość życia zmniejszy się, a mieszkańcy zaczną odchodzić, atrakcyjność dla turystów 

również może się zmniejszyć. O ile rosnąca liczba turystów jest korzystna dla gospodarki 

regionalnej, to jednocześnie pojawia się coraz więcej sygnałów od mieszkańców wioski, którzy 

cierpią z powodu obniżenia jakości życia, a w szczególności dotyczy to centrum Giethoorn. 

Infrastruktura Giethoorn, zwłaszcza autentyczne (zabytkowe) mosty i ścieżki rowerowe wzdłuż 

kanału nie są w stanie „obsłużyć” dużej liczby turystów. Przykładowo, w związku z działalnością 

wielu wypożyczalni sprzętu wodnego i rosnącym ruchem turystycznym na kanale Dorpsgracht 

wprowadza się w sezonie ruch jednokierunkowy. Mieszkańcy w Giethoorn są świadomi korzyści, 

jakie niesie ze sobą turystyka, czyli zatrudnienie, rosnąca sprzedaż dla lokalnej branży 

hotelarskiej i ożywienie w wiosce. Jednocześnie, wady w postaci obniżonej jakości życia, 

zanieczyszczenia, hałas, uszkodzenia nabrzeży i mostów w wyniku kolizji łodzi, utrata 

prywatności – to straty, jakie odczuwają, tym bardziej dotkliwe dla tych, którzy nie mają 

interesów handlowych.  

Konieczność zadbania o interesy wszystkich mieszkańców w Giethoorn i równowagę między 

interesami handlowymi (przedsiębiorców) a interesami niehandlowymi (mieszkańców), jest 

kluczowa dla nadchodzącego okresu. Aby zapobiec problemom w przyszłości, potrzebna jest 

jasna wizja i nowa polityka, które powinny koncentrować się na poprawie jakości turystyki, a 

niekoniecznie na zwiększeniu oferty. Stowarzyszenie mieszkańców wsi Giethoorn postuluje 

m. in. o66: 

 monitorowanie jakości życia, bezpieczeństwa i autentyczności wioski, 

 egzekwowanie przepisów dot. zasad parkowania i miejsc parkingowych, 

 utrzymanie i ulepszenie ścieżek, terenów zielonych, oświetlenia publicznego, toalet 

publicznych, 

 organizację dla turystów ławek wzdłuż ścieżek, a nie na terenach prywatnych ogrodów, 

 usprawnienie transportu publicznego, 

 poprawę dostępności usług alarmowych i awaryjnych, 

 promocję zakwaterowania poza wioską, 

 regulację ruchu żeglarskiego. 

                                                           
66 

https://mwgstorage1.blob.core.windows.net/public/Gieters%20Belang/Brandbrief%20m.b.t.%20ontbreke

nd%20beleid%20en%20visie%20toerisme%20in%20Giethoorn.pdf , 

https://www.gietersbelang.nl/artikel/project-groeiende-toerisme- ; 

https://mwgstorage1.blob.core.windows.net/public/Gieters%20Belang/20170217%20Inspraakreactie%20

Gieters%20Belang%20inzake%20de%20Omgevingsvisie%202030%20Steenwijkerland.pdf 
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Podsumowując, na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż wydaje się, że do 

tej pory prowadzona strategia ekspansywna polegająca na wykorzystaniu mocnych 

wewnętrznych stron i szans w otoczeniu, nie jest już wystarczająca. Mocne strony umożliwiły 

wykorzystanie potencjału związanego z szansami z otoczenia, poprzez silną ekspansję rynkową. 

Giethoorn, jako obszar turystyczny dysponujący niepowtarzalnymi walorami turystycznymi, 

przez intensywną działalność promocyjną uzyskał niemal 1 milion turystów rocznie na terenie o 

niewielkiej powierzchni zaledwie 0,210 km2 . Ze względu na to, iż Giethoorn w dalszym ciągu 

dysponuje dużym potencjałem wewnętrznym, lecz zaczyna jednocześnie funkcjonować w 

niekorzystnym układzie warunków wewnętrznych, gdzie odczuwalny jest brak równowagi 

między potrzebami przedsiębiorców i mieszkańców nie zainteresowanych dalszym wzrostem 

turystyki, musi próbować przezwyciężyć zagrożenia, maksymalnie wykorzystując swoje atuty. 

Wschodni kierunek promocji, związany z wprowadzaniem innowacyjnych produktów 

turystycznych, które przyciągną turystów zagranicznych i wykreowanie turystyki 

charakteryzującej się mniejszą elastycznością dochodową popytu turystycznego, wydaje się być 

słusznym kierunkiem. 
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7.2 Spreewald – case study 

7.2.1 Lokalizacja, region 

Spreewald, to kraina geograficzna i rezerwat biosfery, położona w Niemczech, w Brandenburgii, 

na terenie powiatów Oberspreewald-Lausitz oraz Dahme-Spreewald (Rysunek 45, Rysunek 46). 

Brandenburgia, z powierzchnią 29 478,61 km2, i liczbą ludności 2 453 180 (2011) 67, jest piątym 

co do wielkości, a dziesiątym co do populacji, krajem związkowym Niemiec, złożonym z 16 

równouprawnionych krajów związkowych. Land ten posiada najdłuższą wspólną granicę z 

Polską 68 . Na terenie Brandenburgii leży Berlin, wydzielony jako osobny kraj związkowy. 

Brandenburgia graniczy z Polską oraz krajami związkowymi: Meklemburgią-Pomorzem 

Przednim, Saksonią, Saksonią-Anhalt i Dolną Saksonią. Część granicy wschodniej tworzy rzeka 

Odra; podobną rolę na zachodzie pełni Łaba. Pozostałe ważniejsze rzeki to Sprewa i Hawela. 

Stolicą Brandenburgii jest Poczdam, jedno z najchętniej odwiedzanych miast w całych 

Niemczech.  

 
Rysunek 45 Spreewald – lokalizacja ogólna 

 
Rysunek 46 Spreewald – położenie 

biosfery 

Źródło: Google maps, Von Lencer - Eigenes Werk, used:Image:Karte Biosphärenreservate 

Deutschland high.png by LencerGeneric Mapping Tools, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3720627 

Ważnymi branżami w Brandenburgii jest turystyka, przemysł chemiczny i spożywczy, lotniczy i 

kosmiczny, technologie informacyjne, branża samochodowa 69 . Stopa bezrobocia w 

Brandenburgii jest równa 7,1% (Niemcy 5,4%70). Niemcy są siódmym najczęściej odwiedzanym 

                                                           
67https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/VorlBevoelk

erungsfortschreibung5124103119004.pdf?__blob=publicationFile 
68 http://www.brandenburgia.pl/land/ 
69http://www.brandenburgia.pl/gospodarka/rozwoj-gospodarczy/ , http://www.brandenburgia.pl/wp-

content/uploads/2015/03/imagebroschuere_pol.pdf 
70https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/niemcy-stopa-bezrobocia-styczen-2018-

rekord/e8yv0q0; http://www.egospodarka.pl/66952,Dla-kogo-rynek-pracy-w-Niemczech,1,39,1.html 
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państwem na świecie. W 2015 r. kraj ten odwiedziło prawie 35 mln turystów (6% więcej niż w 

roku poprzednim). Pod względem przychodów z turystyki, w 2015 Niemcy zajęły ósme miejsce 

na świecie. Największym zainteresowaniem turystów cieszy się Bawaria, w której w 2011 r. 

nocowano 81 milionów razy. Na kolejnych miejscach plasują się Badenia-Wirtembergia, 

Nadrenia Północna-Westfalia, Dolna Saksonia oraz Hesja (Rysunek 47). Bazę noclegową w 

Brandenburgii tworzą hotele (w liczbie 435), Bed&Breakfast (104), pensjonaty (190), domy 

gościnne (231), kempingi (196), pozostałe obiekty noclegowe (119), centra wakacyjne (267) oraz 

obiekty uzdrowiskowe i lecznicze (21). Łącznie, to 1 634 obiektów noclegowych, oferujących 

razem ponad 125 tys. miejsc noclegowych (2014 r.)71. 

 

Rysunek 47 Intensywność turystyki wg liczby dni i noclegów na 1 000 mieszkańców 

Źródło: http://www.tourismuscluster-brandenburg.de/sites/default/files/downloads/tourism-

in-brandenburg-facts-figures-and-statistics-engl-1509.pdf 

Brandenburgia oferuje różne możliwości spędzenia wolnego czasu. Zachowało się tutaj wiele 

miast z historycznym centrum otoczonym murami miejskimi i basztami. Poza Poczdamem 

(Rysunek 48) czekają na zwiedzających idylliczne średniowieczne starówki, urokliwe wsie z 

zabytkowymi kościołami, m. in. w: Altlandsberg, Angermünde, Bad Belzig, Beelitz, Beeskow, 

Brandenburg an der Havel, Dahme/Mark, Gransee, Herzberg (Elster), Jüterbog, Königs 

Wusterhausen, Kremmen, Kyritz, Lenzen (Elbe), Luckau, Mühlberg/Elbe, Nauen, Neuruppin, 

Peitz, Perleberg, Potsdam, Rheinsberg, Templin, Treuenbrietzen, Uebigau-Wahrenbrück, 

Werder (Havel), Wittstock/Dosse i Ziesar. Ponad 500 pałaców i szlacheckich siedzib przypomina 

o ponad 300-letniej pruskiej historii kraju. Oferta kulturalna obejmuje 400 muzeów, 26 teatrów, 

1,6 tys. klasztorów i ok. 22 tys. zarejestrowanych budynków zabytkowych i obszarów 

archeologicznych72. W lecie goście mają możliwość uczestnictwa w licznych koncertach muzyki 

                                                           
71http://www.tourismuscluster-brandenburg.de/sites/default/files/downloads/tourism-in-brandenburg-

facts-figures-and-statistics-engl-1509.pdf 
72http://www.tourismuscluster-brandenburg.de/sites/default/files/downloads/tourism-in-brandenburg-

facts-figures-and-statistics-engl-1509.pdf 
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klasycznej, przedstawieniach teatralnych, festynach plenerowych i innych muzycznych bądź 

sportowych imprezach kulturalnych.  

Brandenburgia to również zachwycające krajobrazy. Cechą charakterystyczną jest obecność 

licznych jezior, rzek i kanałów, tworzących gęstą sieć dróg wodnych (Rysunek 49, Rysunek 50). 

Spływy kajakowe, wycieczki jachtem bądź łodzią motorową przez liczne jeziora, rzeki i 

historyczne kanały dostarczają niezliczonych możliwości. Brandenburgia, z 17 tys. wodnymi 

miejscami postojowymi i 267 oficjalnymi miejscami do pływania, zajmuje pierwsze miejsce w 

Niemczech pod względem posiadanej powierzchni wód śródlądowych. Można też korzystać z 

leczniczych kąpieli w wodach termalnych w nowych, ale i w odnowionych obiektach starych 

kurortów, np. Bad Saarow, Templinie lub Bad Wilsnack.  

Rozwinięta jest turystyka rowerowa. Długość wszystkich dróg rowerowych szacuje się na ponad 

11 600 km73. Region turystyczny Fläming, znajdujacy się w trójkącie miast Berlin, Magdeburg 

oraz Wittenberga, zyskał miano nie tylko krainy zamków, ale i raju dla skaterów. W regionie jest 

słynna 200 km trasa dla rowerzystów i rolkarzy “Flaeming-Skate”. Do innych najpopularniejszych 

długodystansowych tras rowerowych Brandenburgii należą droga rowerowa Łaby, 

Międzynarodowy szlak rowerowy Odra-Nysa, droga rowerowa Berlin-Kopenhaga, droga 

rowerowa Berlin-Uznam i Tour Brandenburg (Rysunek 51). Noclegi rowerzystom oferuje sieć 

„Bett+Bike”, zorganizowana przez Powszechny Niemiecki Klub Rowerowy (ADFC). Na 

północnym-zachodzie Brandenburgii, w połowie drogi między Hamburgiem i Berlinem, rozciąga 

się region Prignitz – raj dla ptaków oraz miejsce licznych uzdrowisk. 

 
Rysunek 48 Poczdam w Brandenburgii 

 
Rysunek 49 Brandenburgia – Uckermark 

 
Rysunek 50 Havelland - kraina sportów 

wodnych i łyżwiarzy 

 
Rysunek 51 Dolne Łużyce – region 

rowerowy 

Źródło: http://www.brandenburgia.pl/turystyka/regiony/ 

                                                           
73http://www.tourismuscluster-brandenburg.de/sites/default/files/downloads/tourism-in-brandenburg-

facts-figures-and-statistics-engl-1509.pdf 
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Dla potrzeb ruchu turystycznego Brandenburgię podzielono na 13 „okręgów turystycznych” 

(Rysunek 52). Podział ten nie pokrywa się z podziałem administracyjnym kraju. Jednym z 

okręgów jest okręg Spreewald, którego krajobraz w szczególny sposób ukształtowała woda. 

 

Rysunek 52 Regiony turystyczne Brandenburgii 

Źródło: http://www.brandenburgia.pl/wp-content/uploads/2015/03/imagebroschuere_pol.pdf  

W Brandenburgii duże znaczenie przywiązuje się do ochrony przyrody. W 2002 r. utworzono 15 

stref ochrony przyrody: jeden park narodowy, trzy rezerwaty biosfery i jedenaście obszarów 

chronionego krajobrazu. Pod względem wielkości powierzchni chronionej Brandenburgia jest 

trzecim krajem związkowym w Niemczech. Spreewald to najmniejszy rezerwat biosfery o 

powierzchni 474 km2. Sieć kanałów i strumieni tworzy niepowtarzalną „brandenburską 

Wenecję” 74. Spreewald położony jest na terenie dwóch powiatów: Oberspreewald-Lausitz oraz 

Dahme-Spreewald (Rysunek 53), w trójkącie utworzonym przez miasta Berlin, Drezno i Cottbus. 

                                                           
74http://www.brandenburgia.pl/turystyka/atrakcje/ 
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Rysunek 53 Spreewald – lokalizacja  

Źródło: Maximilian Dörrbecker (Chumwa) - Praca własna, using OpenStreetMap data for the 

background and this orientation map by NordNordWest, CC BY-SA 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29345884 

Powiat Oberspreewald-Lausitz, najbardziej na południe położony powiat Brandenburgii, ze 

stolicą w mieście Senftenberg, położony jest w krainie łużyckich jezior, tzw. Lausitzer Seeland. 

Wszystkie jeziora w tym regionie to sztuczne zbiorniki, utworzone w wyniku rekultywacji 

terenów po odkrywkowych kopalniach węgla. W powiecie mieszka ok. 5% ludności całej 

Brandenburgii, zaś w gminie Lübbenau/Spreewald odpowiednio ok 13% ludności powiatu. 

Zajmujący większy obszar i będący miejscem zamieszkania dla większej ilości osób, powiat 

Dahme-Spreewald, ze stolicą powiatu w mieście Lübben, położony jest w samym rezerwacie 

Spreewald, u zbiegu rzek Berste i Sprewy. Około 10 km od centrum Lübben znajdują się dwie 

autostrady: A13 i A15. Na terenie powiatu Dahme-Spreewald znajduje się port lotniczy Berlin-

Schönefeld. W powiecie mieszka ok 6,5% ludności całej Brandenburgii, zaś w gminie 

Lübbenau/Spreewald odpowiednio prawie 9% ludności całego powiatu (Tabela 11). 
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Tabela 11 Podstawowe dane demograficzne i przestrzenne powiatów i gmin 

 
Oberspreewal

d-Lausitz 
Lübbenau 

/Spreewald 
Dahme-

Spreewald 
Lübben 

/Spreewald 

 Powiat Gmina miejska Powiat Gmina miejska 

Powierzchnia 
[km2] 

1 216,65 138,78 2 261,09 119,91 

Liczba ludności 125 216,00 17 098,00 161 482,00 14 250,00 

Gęstość 
zaludnienia 

102,92 123,20 71,42 118,84 

Źródło: opracowanie własne.  

Głównymi miastami regionu są Lübben, Lübbenau (typowe miasta turystyczne) oraz Burg 

(uznawane za bardziej spokojne) 75. Jako, że kraina leży stosunkowo niedaleko Berlina (ok. 90 

km) 76 , na tereny Spreewaldu łatwo dostać się pociągiem (do Lübben i Lübbenau jedzie 

regionalne połączenie RE2) lub autem – zjazd z autostrady A13 do Drezna skręca do Lübben, 

drogi prowadzą także do Burga (bez połączenia kolejowego)77. Dystans między Spreewaldem, a 

granicą Polską wynosi ok. 60 km78. O ile dostęp do głównych miast Spreewaldu jest stosunkowo 

prosty, to poruszanie się po regionie już nie; transport publiczny praktycznie nie istnieje, wiele 

miejsc jest nieosiągalnych przy użyciu samochodów. Głównymi metodami poruszania się są 

rowery lub transport wodny. Tereny będące poza granicami rezerwatu są doskonałymi 

lokacjami, w których można rozwinąć działalność gospodarczą, do czego zachęca niemiecki rząd; 

jest tutaj jednak jedno zastrzeżenie – działalność ta musi być przyjazna środowisku 79 . 

Wyznaczenie specjalnej strefy ekonomicznej zachęca do rozpoczęcia działalności w rejonie, 

szczególnie z zakresu turystyki. Ze względu na bliskość dużych miast oraz zbiorników wodnych, 

w regionie otwierają się nowe możliwości. 

7.2.2 Geneza projektu 

Spreewald to unikatowy przykład nizinnego krajobrazu rzeczno-dolinowego. Region zawdzięcza 

wygląd swojego krajobrazu zlodowaceniom, które ukształtowały tereny, pokrywając je ponad 

1,5 tys. km siecią rzek i naturalnych kanałów, a także dużą powierzchnią lasów80 (Rysunek 54, 

Rysunek 55). 

                                                           
75https://en.wikivoyage.org/wiki/Spreewald 
76https://www.distance.to/L%C3%BCbbenau,Brandenburg,DEU/Berlin 
77https://en.wikivoyage.org/wiki/Spreewald 
78https://www.zlotaproporcja.pl/2015/09/30/spreewald-wodny-labirynt-i-niemiecka-wenecja/ 
79https://www.dahme-spreewald.info/en/district/4985.html 
80https://www.spreewald.de/pl/urlop-w-szprewaldzie/kultura-i-tradycje/historia/ 
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Rysunek 54 Krajobraz Spreewald 

 
Rysunek 55 Spreewald 

Źródło: Google maps, https://www.zlotaproporcja.pl/2015/09/30/spreewald-wodny-labirynt-i-

niemiecka-wenecja/  

Z biegiem czasu dalsze procesy osadzania tworzyły płaskie bagna z gęstym zalesieniem sosną, 

brzozą, wierzbą, dębem, lipą i olchą. Po raz pierwszy na tereny te przybyły plemiona germańskie, 

jednak nie osiedliły się na długo. Stałymi osadnikami stały się plemiona słowiańskie 

(Serbołużyczanie), które przybyły i osiedliły się w tym regionie w VI wieku. Zamieszkanie tych 

terenów wymagało wykarczowania znacznych części lasu, a w ich miejsce powstały pola 

uprawne, łąki i pastwiska. Tereny te uległy ponownej intensywniejszej kolonizacji w wieku XII i 

XIII, doprowadzając do powstania pierwszych miast. Pierwsze rozrzucone osady rozwinęły się w 

XVII wieku na piaszczystych wzniesieniach zwanych Kaupen. Burg-Kaupen jest dziś jedną z 

najbardziej znanych rozproszonych osad w Spreewald81. Miasta, które utrzymywały się głównie 

z rolnictwa, rzemiosła i handlu, rozwinęły się i rozpoczęły działalność produkcyjną w XIX wieku 

(Rysunek 56) – rozwinęła się infrastruktura drogowa, powstały zakłady, fabryki lokomotyw 

(dzisiaj są zabytkiem). Obszar stał się także dostawcą materiałów budowlanych dla Berlina. 

 
Rysunek 56 Brandenburgia dawnej  

 

Źródło: http://www.ebrandenburg.com/luebbenau.htm 

                                                           
81https://www.dahme-spreewald.info/en/business/Sector_focus/5082.html, 

https://www.spreewald.de/en/urlaub-im-spreewald/culture-and-tradition/history/ 
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Mimo tych wszystkich działań, tereny Spreewald pozostały względnie niezmienione. Są to tereny 

do dzisiaj zamieszkiwane przez potomków pierwotnych mieszkańców tych ziem, Serbołużyczan. 

W tej części kraju, oprócz języka niemieckiego jest również w użyciu język dolnołużycki. Każde 

gospodarstwo ma swój mały port i łódkę, którą w dawnych czasach zwożono żniwo z pól, a dzieci 

wożono do szkoły. Nawet dzisiaj drogi wodne nadal służą do transportu żywności i poczty. Ze 

względu na nieokiełznaną naturę wody na początku XX wieku zbudowano pierwsze tamy, które 

miały regulować poziom wody i zapobiegać nieudanym zbiorom. Nie stanowią one przeszkody 

do rejsów statkiem po Spreewald . W 1990 r. Spreewald uznany został jako rezerwat, zaś rok 

później, w 1991 r., zatwierdziło to UNESCO. W regionie, poza terenem rezerwatu, oprócz 

działalności turystycznej rozwija się rolnictwo, agroturystyka, logistyka, przemysł metalurgiczny, 

a także przemysł lotniczy82. Po 1990 r. rozwój, szczególnie na północy regionu, charakteryzował 

się dużą ekspansją obszarów miejskich. Ze względu na dużą presję osadniczą wynikającą z 

bliskości Berlina, w tym regionie budowano głównie powierzchnie komercyjne oraz jedno- i 

wielopiętrowe budynki mieszkalne83. 

7.2.3 Funkcje projektu 

Tak jak kiedyś, i teraz woda determinuje rytm życia ludzi żyjących w Spreewald. Co prawda, jest 

to rezerwat, ale także region, w którym znajdują się ważne ośrodki miejskie, rozwijają się funkcje 

mieszkaniowe, przedsiębiorczość, lokalizacyjne, kształtowana jest przestrzeń i więzi społeczne. 

Spreewald pełni oczywiście istotne funkcje turystyczne, umożliwiając edukację, rekreację, 

rozrywkę i wypoczynek, w szczególności w formie: 

 wędrówek pieszo-rowerowych,  

 „wędrówek” wodnych,  

 wędkarstwa, 

 odpoczynku na łonie natury, 

 odpoczynku w mieście. 

Tereny rezerwatu zdecydowanie sprzyjają i zachęcają do odwiedzenia tego miejsca w celach 

wypoczynkowych. Krajobrazy i infrastruktura miejsca umożliwiają spacery. Rozbudowane i 

zadbane szlaki, wiele wypożyczalni rowerów oraz ścieżek rowerowych pozwala na zwiedzanie 

terenu z „dwóch kółek”, a przy odrobinie szczęścia można zobaczyć żurawie, bobry lub czarne 

bociany84. Przykładowa wycieczka rowerowa pozwala na objechanie regionu w 5 dni85 (Rysunek 

57): Cottbus, Lübbenau (47 km), Unterspreewald (28-68 km), Burg (47 km), Cottbus (45 km). 

Trasy wielu szlaków wiodą po wałach przeciwpowodziowych i są pokryte asfaltem86 (Rysunek 

58). 

                                                           
82https://www.dahme-spreewald.info/en/district/Landscape_and_settlement_history/5032.html 
83https://www.spreewald.de/en/urlaub-im-spreewald/culture-and-tradition/history/ 
84https://www.spreewald.de/urlaub-im-spreewald/radfahren-im-spreewald/ 
85https://www.velociped.de/en/all-bike-tours/germany/spree-havel-bike-trail/spreewald-round-

trip.html#karte 
86https://www.spreewald.de/fileadmin/Redakteure/Downloads/Karten/Qualitaetsradwege-Spree-Neisse-

PL.pdf 
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Rysunek 57 Przykładowa 5-dniowa 

trasa rowerowa 

 
Rysunek 58 „Rowerowy” Spreewald 

Źródło: https://www.velociped.de/en/all-bike-tours/germany/spree-havel-bike-

trail/spreewald-round-trip.html 

Do poruszania się po kanałach służą łodzie bądź kajaki (Rysunek 59, Rysunek 60). Łagodne wały, 

rozległe łąki, gęste lasy i szeroka sieć rzek czekają na odkrycie kajakiem. Podczas wyprawy łodzią 

po Spreewald mija się malownicze domy, przytulne restauracje ogrodowe, stare drewniane 

mosty i młyny. Wiele kawiarni na wodzie zaprasza na kawę, drożdżowe ciasto i inne specjały87. 

Biura turystyczne oferują wycieczki rodzinne, grupowe, jednodniowe, kilkudniowe. Ze względów 

bezpieczeństwa, w rezerwacie biosfery Spreewald obowiązuje oznakowanie łodzi88. Ponad 130 

jezior i 8 800 ha powierzchni wody charakteryzuje bogactwo wyjątkowego krajobrazu 

wodnego89. 

 
Rysunek 59 Spreewald - lokalna 

wypożyczalnia 

 
Rysunek 60 Spreewald - z kajaka 

Źródło: https://www.spreewald.de/en/canoe-and-boat-hire/, 

https://www.bleiche.de/en/spreewald  

                                                           
87https://www.spreewald.de/kanu-paddeln/ 
88https://www.spreewald.de/fileadmin/Redakteure/News/Kennzeichnung-Boote-Spreewald.pdf 
89https://www.dahme-spreewald.info/de/Tourismus/Dahme-Spreewald_entdecken/Wassersport/308.html 
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Amatorzy kąpieli wodnych mogą w Spreewald plażować (Rysunek 61), zaś wędkarze mają 

możliwość łowienia w okolicznych wodach. Należy jednak pamiętać, że w celu ochrony 

środowiska, wymaga to specjalnego pozwolenia90 (Rysunek 62). 

 
Rysunek 61 Spreewald Nature Camping 

„Am See" 

 
Rysunek 62 Oferta dla wędkarzy  

Źródło: http://www.gurken-museum.de/en/our-restaurants/restaurant-

quappenschaenke/fishing-in-the-spreewald/, https://en.wikivoyage.org/wiki/Spreewald  

Sezon w Spreewald rozpoczyna się pod koniec marca i kończy pod koniec października. Główny 

sezon dla aktywnych wczasowiczów przypada na miesiące od maja do sierpnia91, ale region 

atrakcyjny jest również zimą. Miesiące listopad–marzec zdobywają turystów przede wszystkim 

atrakcyjnymi ofertami „wellness”.  Główny sezon na wycieczki zorganizowane łodzią grupową 

trwa od kwietnia do października. W tym czasie barki odpływają co godzinę. Rejs można 

rozpocząć w jednej z ośmiu lokalizacji: Alt Zauche, Burg, Lehde, Lübben, Lübbenau, Neu Zauche, 

Raddusch, Schlepzig, Gruppenkahnfa. Na wycieczkę statkiem należy zarezerwować 2-3 godziny. 

Od listopada do marca obowiązuje zimowy rozkład jazdy. W tym czasie wybrane porty i 

przystanie oferują zimowe przejażdżki barką z grzanym winem. W szczególnie mroźne zimy, gdy 

rzeki są zamarznięte, barki są zastępowane przez bryczki i łyżwiarzy92 . 

Cały region ma powierzchnię 3 127 km2, a nurty i strumienie ciągną się w sumie przez 970 

kilometrów – wg innych źródeł nawet przez 1 575 km93. Liczne punkty informacji turystycznej 

oferują usługi związane z organizacją wycieczek, ale również udostępniają darmowe mapy 

(Rysunek 63). Można też otrzymać porady praktyczne, jak zaplanować wycieczkę, np. łącząc kilka 

szlaków w dłuższą trasę, a jeśli szlak jest zbyt długi, można w dowolnym momencie połączyć 

podróż powrotną z typową wycieczką łodzią94. Szlaki do wędrówek rozpoczynają się m. in. w 

uzdrowiskowej miejscowości Burg. Dwie trasy startują Również w Lübben – jedną z nich można 

dojść do Lübbenau (15 km). W sumie 800 km szlaków turystycznych łączy Spreewald z 

Pojezierzem Dahme95.  

                                                           
90https://www.tripsavvy.com/what-to-do-in-the-spreewald-1519785 
91https://www.spreewald-info.de/region/geschichte/spreewald-tourismus-aktuell.php 
92https://www.spreewald.de/kahnfahrten/ 
93http://www.lfu.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/br_spreew_eng2013.pdf 
94https://www.spreewald.de/wandern/ 
95https://www.dahme-spreewald.info/de/Tourismus/Dahme-Spreewald_entdecken/Wandern/307.html 
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Rysunek 63 Mapa z atrakcjami regionu Spreewald  

Źródło: https://www.spreewald.de/fileadmin/Redakteure/Downloads/Karten/Spreewald-

erleben-Karte-engl.pdf 

„Nawigowanie” po terenie ułatwiają liczne intuicyjne aplikacje i mapy interaktywne (Rysunek 

64). 

 

Rysunek 64 Interaktywna mapa atrakcji Spreewald 

Źródło: https://www.spreekapitaen.de/  
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W ramach wypoczynku, turyści mogą skorzystać ze zróżnicowanej oferty hotelarsko-

gastronomicznej. Domy gościnne, kempingi, domy letniskowe, schroniska młodzieżowe, 

pensjonaty, hotele i spa 96 , w tym m.in. Spreewald Thermal Baths w Brug (Rysunek 65), 

Spreewelten in Lübbenau (Rysunek 66), groty solne, Tropical Island, tematyczne parki rozrywki 

(samochodowy, wspinaczkowy, park przygód, park wodny i inne97 ), tworzą szeroką ofertę 

Spreewaldu.  

 
Rysunek 65 Spreewald Therme in Burg 

 
Rysunek 66 Spreewelten in Lübbenau 

Źródło: https://www.spreewald.de/en/urlaub-im-spreewald/wellness-and-cuisine/ , 

https://www.luebbenau-spreewald.com/page/en/recreation-wellness/baths-wellness.php  

Oprócz ww. funkcji wypoczynkowych, region pełni ważne funkcje edukacyjne. Bogata historia 

regionu dostarcza informacji o kulturze słowiańskich plemion, będących pierwszymi stałymi 

osadnikami na tym terenie. Okolica promuje i stara się przekazywać informację o regionie 

poprzez liczne muzea, rozsiane po całej okolicy; niektóre całkowicie poświęcone historii, w tym: 

Muzeum Huty i Rybołówstwa w Peitz, Muzeum Rybołówstwa, Muzeum Spreewald, muzea na 

wolnym powietrzu i lokalne muzea, Skansen w Lehde (Rysunek 67, Rysunek 68, Rysunek 69, 

Rysunek 70). 

 
Rysunek 67 Spreewald village Schlepzig 

 
Rysunek 68 Burg Dorf - zabytkowy 

dom 

Źródło: https://www.bleiche.de/en/spreewald 

                                                           
96https://www.dahme-spreewald.info/de/Tourismus/Unterkuenfte/298.html 
97https://www.spreewald.de/urlaub-im-spreewald/spreewald-urlaub-mit-kindern/erlebnisparks/ 
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Rysunek 69 Klasztor w Cottbus 

 
Rysunek 70 Glashute - muzealna 

wioska 

Źródło: https://www.bleiche.de/en/spreewald 

Region Spreewald to również wiele miast z historycznym centrum otoczonym murami miejskimi 

i basztami, średniowieczne starówki, urokliwe wsie z zabytkowymi kościołami, pałace i 

szlacheckie siedziby przypominające o ponad 300-letniej pruskiej historii kraju (Rysunek 71, 

Rysunek 72, Rysunek 73, Rysunek 74). 

 
Rysunek 71 kościół wiejski w 

Straupitz w Spreewald 

 
Rysunek 72 Water Castle, Fürstlich Drehna 

Źródło: https://www.spreewald.de/wandern/noerdlicher-oberspreewald/ , 

http://footage.framepool.com/en/shot/782698814-luckau-schlosshotel-fuerstlich-drehna-

castle-hotel-water-castle; https://www.spreewald.de/wandern/luebben-

luebbenau/https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cottbus_Theater_von_Osten.jpg  
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Rysunek 73 Pałac w Lübben  

 
Rysunek 74 teatr w Cottbus 

Źródło: https://www.spreewald.de/wandern/noerdlicher-oberspreewald/, 

http://footage.framepool.com/en/shot/782698814-luckau-schlosshotel-fuerstlich-drehna-

castle-hotel-water-castle; https://www.spreewald.de/wandern/luebben-

luebbenau/https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cottbus_Theater_von_Osten.jpg 

Spreewald słynie także z ogórków. Można je tam zobaczyć i skosztować na każdym kroku i w 

różnej formie, np. lodów, sałatek. Istnieje nawet specjalna ścieżka rowerowa poświęcona 

ogórkom98. W sumie około 200 imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych, takich jak 

Spreewald Marathon, przyciągaja turystów do tej miejscowości każdego roku99. 

7.2.4 Opis powierzchni terenu 

Cały region ma powierzchnię 3 127 km2, a nurty i strumienie ciągną się w sumie przez 1 175 km. 

Pomiędzy strumieniami znajdują się pola uprawne (70% rolnictwa ma charakter organiczny), a 

całość otoczona jest terenami leśnymi (Rysunek 75). Torfowiska zajmują 13 tys. ha, łąki i 

pastwiska ok. 15 tys. ha, lasy zajmują ok. 4,5 ha100. 

                                                           
98https://www.zlotaproporcja.pl/2015/09/30/spreewald-wodny-labirynt-i-niemiecka-wenecja/ 
99https://www.spreewald-info.de/region/geschichte/spreewald-tourismus-aktuell.php 
100http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Spreewald_periodic_review_2013.p

df 
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Rysunek 75 Region Spreedwald 

Źródło: https://www.unser-stadtplan.de/Freizeitkarte/Spreewald/map/Wirtschaftsregion-

Spreewald.map 

Na terenach centralnych (rezerwatu) drogi nie są dobrze rozbudowane – dostęp w niektóre 

miejsca autem jest wręcz niemożliwy. W takich rejonach do podróżowania i transportu używane 

są głównie łodzie. Ponadto, nie wszystkie miejsca znajdujące się w granicach Spreewald są 

dostępne dla każdego – wydzielona część miejsc zamknięta jest dla turystów w celach ochrony 

zwierząt, roślin i krajobrazów tam występujących101. 

Jednym z głównych wyzwań i zadań związanych z terenem, jest dobrze utrzymany system rowów 

do odprowadzania wód powierzchniowych. Po sporządzeniu planu zagospodarowania 

przestrzennego i koncepcji zarządzania na przestrzeni Lübbenau wynikła potrzeba 

szczegółowych koncepcji i prac związanych z odnowieniem lub zmodernizowaniem 

odpowiedniej infrastruktury. Problem ten był wynikiem powodzi w 2014 r. i faktu, iż wzdłuż 

rowów właściciele (użytkownicy systemu) zbudowali nielegalne budynki lub dokonali 

samowolnej przebudowy rowów102.  

                                                           
101https://www.zlotaproporcja.pl/2015/09/30/spreewald-wodny-labirynt-i-niemiecka-wenecja/ 
102http://www.luebbenau-spreewald.de/biosphaere.html 
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Turystyka ma ponad 100 lat tradycji w Spreewald. Odbywa się głównie na drogach wodnych. 

Uzupełniona o obserwację przyrody i informacje o naturalnej równowadze i gospodarowaniu 

gruntami, jest instrumentem edukacji ekologicznej. W ramach międzynarodowego programu 

„Człowiek i Biosfera”, opracowano następujące zasady związane z zagospodarowaniem i 

zarzadzaniem terenem Rezerwatu Biosfery Spreewald103: 

 ochrona unikatowego nizinnego krajobrazu dzięki dobrze ustrukturowanym systemom 

rzecznym, bogatym gatunkowo łąkom i lasom; 

 utrzymanie, eksploatacja, zarządzanie i regulacja naturalnego reżimu wodnego z 

uwzględnieniem interesów miejscowej ludności; 

 zachowanie, promocja i stabilizacja tradycyjnych form upraw na małą skalę; 

 ochrona, opieka i promocja zagrożonych gatunków w ich siedliskach poprzez 

odpowiednie działania (użytkowanie gruntów i zarządzanie turystyką); 

 regeneracja ekologicznie zdegradowanych obszarów melioracji i cieków wodnych; 

 naturalne cieki wodne, tereny podmokłe i lasy nizinne stanowią część 

odrestaurowanego krajobrazu i mają być promowane w ramach ochrony przyrody; 

 promowanie zrównoważonych modeli zagospodarowania przestrzennego na terenie 

rezerwatu biosfery; 

 wszystkie formy użytkowania turystycznego powinny być akceptowane z punktu 

widzenia ochrony środowiska i społeczeństwa – najważniejszą zasadą jest zapobieganie 

zanieczyszczaniu środowiska i promocja przyjaznych dla środowiska środków 

transportu; 

 typowe osady, integracja wsi w krajobrazie i tradycyjna budowa rozproszonych osiedli i 

wiosek na rzekach charakteryzują ten krajobraz; opieka, zachowanie i rozwój tych 

elementów są ważnym wymogiem dla tego krajobrazu kulturowego.  

Od roku 2002, dla obszaru rezerwatu, władze lokalne wydały 270 różnych opinii dot. lokalnych 

przedsięwzięć rozwojowych, uchwaliły 28 planów zagospodarowania przestrzennego, 33 lokalne 

przepisy prawa i ponad 1 000 indywidualnych projektów budowlanych104. 

7.2.5 Uwarunkowania społeczne, demograficzne i gospodarcze 

Spreewald położony jest na terytorium dwóch powiatów. W powiecie Oberspreewald-Lausitz 

mieszka ok. 125 tys. osób, a w samym mieście Lübbenau – ok. 17 tys.. Powiat Dahme-Spreewald 

zamieszkuje ok. 161 tys. osób, a miasto Lübben – ok. 14 tys.. Oznacza to, że na terenach 

umiejscowionych w pobliżu rezerwatu żyje mniej ludzi, niż na terenach położonych bliżej dużych 

miast. Szacuje się także, że na terenach samego rezerwatu mieszka ok. 34 tys.osób105.  

Z upływem lat, turystyka stała się istotną działalnością gospodarczą. Każdego roku kilka milionów 

odwiedzających Spreewald korzysta z wycieczek barkami, wycieczek pieszych, przejażdżek 

konnych czy rowerowych. Dotyczy to nie tylko gości krajowych. Również goście z zagranicy, w 

szczególności z Polski, Holandii, Danii i Anglii odkryli Spreewald106 (Rysunek 76). 

                                                           
103https://www.unesco.de/infothek/dokumente/konferenzbeschluesse/sevilla-strategie.html 
104http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Spreewald_periodic_review_2013.p

df 
105http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Spreewald_periodic_review_2013.p

df 
106https://www.spreewald-info.de/region/geschichte/spreewald-tourismus-aktuell.php 
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Rysunek 76 Kraje pochodzenia turystów (2006-2014) 

Źródło: http://www.tourismuscluster-brandenburg.de/sites/default/files/downloads/tourism-

in-brandenburg-facts-figures-and-statistics-engl-1509.pdf 

Coraz więcej gości przebywa w Spreewald przez kilka dni lub tygodni. Liczba zakwaterowań i 

liczba gości rośnie systematycznie od 2006 r., przy średnio 2-3 dniowym pobycie107 (Rysunek 

77). Spreewald oferuje ogółem 14 242 miejsc noclegowych, a ich wykorzystanie systematycznie 

rośnie, z 33% do 41%, przede wszystkim dzięki dłuższym pobytom. Wg. UNESCO, w 2010 r. 

szacunkowa liczba 1-dniowych gości w Spreewald (łącznie z Cottbus) to 5,1 mln osób, z czego 

ok. 60% zwiedziło rezerwat biosfery Spreewald108. 

 

Rysunek 77 Ruch turystyczny w Spreewald (2010-2016) 

Źródło: https://www.spreewald-info.de/region/geschichte/spreewald-tourismus-aktuell.php 

                                                           
107https://www.spreewald-info.de/region/geschichte/spreewald-tourismus-aktuell.php 
108http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Spreewald_periodic_review_2013.p

df 
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Stopa bezrobocia na terenie Oberspreewald-Lausitz jest równa 9,8% (2018) 109 , w Dahme-

Spreewald – 4,9%110, zaś w całej Brandenburgii – 7,1%111. W Spreewald utworzono specjalną 

strefę ekonomiczną dla wsparcia rozwoju produktów regionalnych – granice tej strefy 

wykraczają jednak poza granice tego, co uważa się za krainę geograficzną112. 

Całkowite dochody Brandenburgii to ok. 26 mld euro113, natomiast dochody z samej turystyki 

były równe w 2014 ok. 4,3 mld euro114. W branży hotelarskiej i gastronomicznej pracuje 44% 

zatrudnionych (generując dochody dla kraju związkowego na poziomie 1,8 mld euro), w handlu 

znajduje zatrudnienie 32% pracujących (generując odpowiednio dochody 1,4 mld euro), 

natomiast w pozostałych usługach, obejmujących obiekty rozrywki i wypoczynku, takie jak 

muzea, baseny, obiekty sportowe oraz transport, zatrudnionych jest 24% pracujących (ok. 1,1 

mld euro). Spreewald znacząco przyczynia się do tej sumy, z obrotem brutto na poziomie ok. 416 

milionów euro 115 , a dochodami całkowitymi 1,9 miliona euro 116 . Spreewald jest drugim 

najczęściej wybieranym miejscem turystycznym w regionie, gdzie przeciętny „wodny” turysta 

wydaje dziennie kwotę 20,20-24,10 euro (nie wliczając kosztów wynajmu sprzętu wodnego), 

natomiast rowerzysta odpowiednio kwotę 65,50 euro dziennie (z uwzględnieniem kosztów 

noclegów i wyżywienia) 117. Szacuje się także, że cały sektor turystyki w Brandenburgii zatrudnia 

ok. 60 000 ludzi118, podczas gdy na terenach Spreewald zaangażowanych w turystykę jest ok. 7 

800 osób119. 

7.2.6 Beneficjenci i inne podmioty zaangażowane 

Beneficjentami projektu Spreewald są nie tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy, ale również 

docelowi odbiorcy i klienci, do których jest adresowany produkt projektu. Biorąc więc pod 

uwagę uwarunkowania, specyfikę i charakter projektu, beneficjenci tworzą zróżnicowaną grupę 

osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, które dzięki realizacji projektu odnoszą korzyści.  

Do Spreewald przyjeżdżają turyści lokalni – z samych Niemiec, ale również z zagranicy. Wg 

UNESCO, szacunkowa liczba 1-dniowych gości odwiedzających rezerwat biosfery przekroczyła 3 

                                                           
109https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-

Gebietsstruktur/Brandenburg/Oberspreewald-Lausitz-Nav.html 
110https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-

Gebietsstruktur/Brandenburg/Dahme-Spreewald-Nav.html 
111https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-

Gebietsstruktur/Brandenburg-Nav.html 
112 https://www.discoverworld.com/Germany/Brandenburg/Spree-Nei%C3%9Fe/Spreewald:In-

depth#Economy 
113https://www.wfbb.de/en/Standort-Brandenburg/Industrieland-Brandenburg/Facts-and-figures 
114http://www.tourismuscluster-brandenburg.de/sites/default/files/downloads/tourism-in-brandenburg-

facts-figures-and-statistics-engl-1509.pdf 
115http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Spreewald_periodic_review_2013.p

df 
116http://www.tourismuscluster-brandenburg.de/sites/default/files/downloads/tourism-in-brandenburg-

facts-figures-and-statistics-engl-1509.pdf 
117http://www.tourismuscluster-brandenburg.de/sites/default/files/downloads/tourism-in-brandenburg-

facts-figures-and-statistics-engl-1509.pdf 
118http://www.tourismuscluster-brandenburg.de/sites/default/files/downloads/tourism-in-brandenburg-

facts-figures-and-statistics-engl-1509.pdf 
119http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Spreewald_periodic_review_2013.p

df  
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mln osób, podczas gdy samo Cottbus, położone w rezerwacie, odwiedziło kolejne 2 mln osób120. 

Turyści stanowią zróżnicowaną grupę pod względem oczekiwań i możliwości, czemu odpowiada 

zróżnicowana oferta regionu Spreewald, oferując wypoczynek w ekskluzywnych hotelach typu 

„wellness & spa”, a także wypoczynek blisko natury na polach kempingowych czy pokojach 

gościnnych typu Bed&Breakfast.  

Z punktu widzenia mieszkańców, Spreewald jako atrakcja turystyczna, dostarcza miejsca pracy 

– na terenie regionu pracuje ok. 8 tysięcy osób, co stanowi prawie 50% mieszkańców Lübbenau. 

Pokazuje to, jak wiele osób potrzebnych jest do obsługi ruchu turystycznego i zapewnienia 

atrakcyjności miejsca.  

Przedsiębiorstwa swoje korzyści czerpią z rozwijającej się działalności gospodarczej na terenie 

rezerwatu. Działalność gospodarcza związana jest głównie z turystyką i musi spełniać warunki 

nieszkodliwości dla środowiska. W szczególności, turyści generują bezpośrednie korzyści 

przedsiębiorstwom z branży hotelarskiej, gastronomicznej, spożywczej, rzemieślniczej, ale 

również dostawcom energii elektrycznej i energii, a nawet bankom i firmom ubezpieczeniowym. 

Pozytywne trendy w branży turystycznej, zmiany demograficzne i społeczne to czynniki, które 

sprzyjają rozwojowi obecnych i powstawaniu nowych działalności. Stała potrzeba rozwoju i 

zapewnienia atrakcyjności regionu otwiera przedsiębiorcom nowe możliwości.  

Spreewald, przez swoją popularność i atrakcyjność, stał się również marką (Rysunek 78), która 

należy do „The Spreewald Association”. Jest chroniona przez prawo i obowiązuje na terenie 

strefy ekonomicznej. Marka wspiera różne gałęzie działalności, m. in. wytwarzanie lokalnego 

jedzenia, usługi hotelarskie i restauracyjne. Aby zasłużyć na działalność pod tą marką, należy 

spełnić odpowiednie kryteria, co do związania z regionem, dbałości o środowisko oraz jakości 

usług – pomaga to w zdobyciu zaufania wśród klientów. Obecnie, pod marką działa 125 

przedsiębiorstw oraz 13 sklepów. Marka obejmuje także 1 358 produktów121. 

 

Rysunek 78 Marka Spreewald 

http://www.osl-online.de/seite/147008/reisegebiete.html 

Na terenie Spreewald działają także różne stowarzyszenia i organizacje typu non-profit. Założona 

w roku 2007 „Stiftung Kulturlandschaft Spreewald” to obywatelska fundacja, która wspiera 

wszelkie działania mające za zadanie ochronę środowiska na terenie Spreewald. Fundacja 

założona została przez lokalne władze, właścicieli przedsiębiorstw rolnych, dostawców usług 

turystycznych i osoby prywatne. Jej celem jest głównie ochrona środowiska i kultury oraz 

                                                           
120http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Spreewald_periodic_review_2013.p

df  
121http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Spreewald_periodic_review_2013.p

df  
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edukacja w tym zakresie. „Arbeitgeberzusammenschlüsse an der Spree e.G.” jest 

stowarzyszeniem przedsiębiorstw ze Spreewald, założonym w 2008 r.. Wspiera młodych 

pracowników przez grupowe szkolenia i wspiera w szukaniu pracy. Stowarzyszenie zrzesza ok. 

40 przedsiębiorstw, zatrudnia ok. 900 ludzi. Przykładowe wymienione organizacje, wspomagają 

również mieszkańców, np. dla zapewniając lokalnym rolnikom wsparcie w prowadzeniu upraw 

w zgodzie ze środowiskiem, a osobom bez zatrudnienia – pomagają w znalezieniu pracy. 

Popularność Spreewald to również korzyści dla władz lokalnych i regionalnych. Przyjeżdżający 

turyści, płacą za usługi, które związane są z konkretną lokalizacją, tym samym przyczyniając się 

do finansowania samorządów lokalnych poprzez podatek obrotowy i opłaty gminne. Z tego 

powodu, władze lokalne biorą aktywny udział w kontroli i zarządzaniu regionem122. 

7.2.7 Analiza SWOT Projektu 

Mocne strony Spreewald to atrakcyjna lokalizacja wyjątkowego naturalnego krajobrazu i 

zróżnicowana oferta turystyczno-wypoczynkowo-edukacyjna. Ww. czynniki oraz rozwinięta 

infrastruktura, odpowiadająca potrzebom turysty zamożnego, ale i umożliwiająca realizację 

turystyki społecznej, świadomość „ekologiczna” mieszkańców, umożliwiły zbudowanie 

rozpoznawalnej marki regionu. Jednocześnie, teren jest pod ochroną, dlatego może być to 

wewnętrzny czynnik, który, choć z jednej strony jest źródłem przewagi regionu, to może 

utrudniać jego rozwój. Z ochroną terenu wiążą się również samowole budowlane, realizowane 

przez mieszkańców, a niezgodne z zasadami gospodarowania na terenie rezerwatu. 

Pozytywne okoliczności, których wykorzystanie może przynieść dalszy sukces projektu, to 

korzystne zmiany ekonomiczne, demograficzne i społeczne, które wyznaczają kres masowej 

turystyki w Europie, a premiują unikatowe, niepowtarzalne projekty. Wśród najważniejszych 

szans, należy wskazać na rosnącą popularność turystyki rowerowej, kajakowej, mody na zdrowy 

tryb życia i czynny wypoczynek oraz większą aktywność zamożnych osób starszych („srebrna 

turystyka”). Szanse to także dostęp do Internetu, rozwój mediów społecznościach i reklamy 

„pantoflowej”, za pomocą których potencjalni turyści łatwo docierają do informacji nt. 

Spreewald.  

Najważniejsze zagrożenia to bariery czy niebezpieczeństwa utrudniające rozwój i osiąganie 

zamierzonych celów. Na podstawie danych zebranych przez Tourism Association, w ostatnich 

latach liczba kajaków podwoiła się123 . Wzmożony ruch turystyczny, przy braku zachowania 

poszanowania przyrody, może stanowić zagrożenie dla regionu, którego efektem może być 

zanikanie oryginalnego krajobrazu. Atrakcyjna lokalizacja w pobliżu dużych miast, a wręcz 

lokalizacja dużych atrakcyjnych miast w rezerwacie, może być jednocześnie zagrożeniem dla 

regionu. Rozwój miast może przyczyniać się do zanikania naturalnego krajobrazu, jak i stanowić 

konkurencję dla samego rezerwatu. 

Analiza SWOT projektu Spreewald jest zestawieniem wewnętrznych i zewnętrznych, 

pozytywnych i negatywnych czynników (Tabela 12). 

                                                           
122http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Spreewald_periodic_review_2013.p

df 
123http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Spreewald_periodic_review_2013.p

df 
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Tabela 12 Spreewald - analiza strategiczna 

 Pozytywne Negatywne 
 Mocne strony (strenghts) Słabe strony (weaknesses) 

W
ew

n
ęt
rz
n
e 

 wyjątkowy, zróżnicowany krajobraz, 
przyciągający turystów, 

 dogodna lokalizacja, w pobliżu dużych 
miast, 

 ochrona rezerwatu UNESCO stanowi 
dodatkową reklamę regionu,  

 zróżnicowana oferta,  

 dobra łączność pomiędzy ważnymi 
punktami, 

 wykreowana rozpoznawalna marka, 

 tendencje integracyjne różnych 
podmiotów,  

 dbałość ludzi o tamtejsze środowisko, 

 tereny objęte strefą ekonomiczną, 
wspierającą rodzimy przemysł. 

 ochrona rezerwatu UNESCO 
ogranicza możliwości rozwoju 
infrastruktury, 

 ograniczone możliwości poruszania 
się po terenach rezerwatu, 

 samowole budowalne. 

 Szanse (opportunities) Zagrożenia (threats) 

Ze
w
n
ęt
rz
n
e 

 rozbudowa infrastruktury na terenie 
rezerwatu (lub w jego pobliżu), 

 moda na turystykę rowerową, 
kajakową, 

 moda na zdrowy tryb życia i czynny 
wypoczynek,  

 segmentacja rynków turystycznych,  

 rozwój Internetu, mediów 
społecznościowych. 

 zanikanie oryginalnego krajobrazu, 

 wzmożony ruch turystyczny 
przyczyniający się do wzrostu 
zanieczyszczenia środowiska,  

 intensywny rozwój przemysłu, 
obniżający turystyczną atrakcyjność 
regionu, 

 konkurencyjność turystyczna dużych 
ośrodków miejskich. 

Źródło: opracowanie własne.  

7.2.8 Wnioski 

Dynamiczny wzrost ruchu turystycznego i związanych z nim wydatków turystycznych sprawia, że 

turystyka staje się zjawiskiem dostępnym dla coraz większej liczby osób. Zmianom ilościowym 

towarzyszą jednak również zmiany jakościowe, wśród których można wymienić rozwój 

infrastruktury oraz regionalizację świata. W praktyce oznacza to rozszerzenie oferty dostępnej 

dla przeciętnego konsumenta i jednocześnie zaostrzenie konkurencji między podmiotami 

oferującymi usługi i produkty turystyczne, czego przykładem jest Spreewald.  

Specyfika struktury przestrzennej turystyki sprawia, że rozwój turystyki powinien być 

rozpatrywany głównie na szczeblu lokalnym i regionalnym, ponieważ do konsumpcji dochodzi w 

konkretnych miejscowościach lub regionach turystycznych z wszystkimi pozytywnymi i 

negatywnymi konsekwencjami. Jednocześnie, dynamiczny przepływ ludzi, kapitału, wiedzy i 

informacji sprawiają, że władze obszaru muszą koncentrować się nie tylko na otoczeniu 

konkurencyjnym, ale również na makrootoczeniu124. 

                                                           
124http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/1462/03_GORANCZEWSKI_PUCIATO_2010

_ZASTOSOWANIE%20ANALIZY%20SWOT%20W%20FORMU%C5%81OWANIU%20STRATEGII
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Spreewald jest z pewnością specyficznym miejscem – w centralnej części regionu podziwiać 

można naturalne, niezniszczone przez człowieka środowisko, podczas gdy poza granicami 

rezerwatu można zobaczyć nowoczesne, rozwinięte miasta. Spreewald to relatywnie duży 

region, którego obszar „wyznaczają” trzy duże miasta. Jest to destynacja weekendowa, ale 

umożliwia wypoczynek i rekreację przez dłuższy okres. Mimo stosunkowo bliskiej odległości od 

dużych miast, rejon ten zdołał zachować swój naturalny charakter. Jest generalnie zadbany pod 

kątem ochrony środowiska. Lokalny i narodowy stosunek do ochrony środowiska i świadomość 

konsekwencji (szans i zagrożeń), jakie generuje obszar chroniony i zrównoważony rozwój, jest 

korzystny i wspomaga rozwój turystyki. Region jest atrakcyjny dla przedsiębiorców – utworzona 

strefa ekonomiczna sprzyja rozwojowi działalności, zwłaszcza z zakresu usług i gastronomii. 

Jednocześnie, rosnący ruch turystyczny, ochrona, stanowią o słabych stronach i zagrożeniach, 

które materializują się w postaci swawoli budowlanych i zanikania naturalnego krajobrazu. 

Unikatowość krajobrazu Spreewald i statut rezerwatu biosfery wyznaczają reguły dla 

gospodarowania tym terenem i na tym terenie. Wszystkie formy aktywności turystycznej 

powinny być akceptowane z punktu widzenia ochrony środowiska, ale i społeczeństwa. 

Najważniejszą zasadą jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska i promocja przyjaznych dla 

środowiska środków transportu. Rozwój terenu z punktu widzenia osadnictwa winna 

„naśladować” typowe rozproszone osady, charakterystyczne dla tego krajobrazu.  

Podsumowując, na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż Spreewald 

charakteryzuje ekspansywne podejście do rozwoju oparte na mocnych stronach i szansach, jakie 

daje otoczenie. Wykorzystanie mocnych stron i szans z otoczenia polegają na dążeniu do 

zdywersyfikowanego rozwoju. Spreewald, dzięki temu, że obejmuje relatywnie duży obszar 

turystyczny, który odwiedza co prawda już 5 mln turystów rocznie, dysponuje cały czas 

niepowtarzalnymi i zróżnicowanymi walorami turystycznymi.  

 

  

                                                           
%20ROZWOJU%20TURYSTYKI%20NA%20OBSZARACH%20RECEPCYJNYCH.pdf?sequence=2&
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8 Wuzhan – case study 

8.1.1 Lokalizacja, region 

Wuzhen to historyczne miasto wodne, które leży w trójkącie utworzonym przez Hangzhou 

(odległość: 80 km), Suzhou (odległość: 80 km) i Szanghaj (odległość: 140 km), położone w 

północnej prowincji Zhejiang w Chinach (Rysunek 79). Zajmując powierzchnię 71,19 km², 

Wuzhen ma łączną populację 60 000 osób, z czego 12 000 to stali mieszkańcy125. 

Do Wuzhen można dotrzeć autobusem lub pociągiem ze wszystkich głównych miast regionu. Po 

dotarciu do miasta, czy to własnym, czy publicznym środkiem transportu, należy się przesiąść na 

miejscową łódź lub pieszo podróżować po miasteczku. 

Wuzhen leży w jednej z 22 prowincji Chińskiej Republiki Ludowej – Zhejiang (Rysunek 80). 

Zhejiang to prowincja na wschodnim wybrzeżu Chińskiej Republiki Ludowej, której nazwę można 

przetłumaczyć jako "Kręta Rzeka", a wywodzi się ona od starej nazwy rzeki Qiantang Jiang 

przepływającej przez stolicę prowincji – Hangzhou.  

 
Rysunek 79 Wuzhen - lokalizacja 

ogólna 

 
Rysunek 80 Prowincja Zhejiang 

Źródło: http://icocn.csp.escience.cn/dct/page/65585 

Prowincja Zhejiang położona jest na południe od jeziora Taihu na wybrzeżu Morza 

Wschodniochińskiego, którego linia brzegowa rozciąga się na ponad 2 200 km. Rzeka Qiantang, 

przepływająca przez prowincję, była nazywana rzeką Zhejiang, od której została nazwana 

prowincja. Prowincja Zhejiang zajmuje obszar ponad 100 000 km2. Populacja 55 mln osób 

(Tabela 13), obejmuje głównie mniejszości Han, She, Hui, Manchu, Miao. Prowincja Zhejiang ma 

umiarkowany i wilgotny klimat z czterema charakterystycznymi porami roku. Średnia roczna 

temperatura prowincji 15-19°C; najzimniejszy miesiąc (styczeń) ma średnią temperaturę 2-8°C; 

najcieplejszy miesiąc (lipiec) ma średnią temperaturę 27-30°C; roczny opadzie 850-1700 mm. 

Pod względem klimatu, prowincja Zhejiang jest jedną z najdelikatniejszych prowincji Chin126. 

                                                           
125http://www.thevintagenews.com/2016/08/27/temples-monuments-built-rivers/ 
126https://www.britannica.com/place/Zhejiang 
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Tabela 13 Podstawowe dane demograficzne i przestrzenne prowincji Zhejiang 

 Zhejiang Wuzhen 

 Prowincja Miasto 

Powierzchnia [km2] 101 800 71 

Liczba ludności 55 643 841 60 000 

Gęstość zaludnienia 547 845 

Źródło: http://www.gov.cn/test/2006-02/27/content_212020.htm 

Cywilizacja pojawiła się w Zhejiang w Nowej Epoce Kamienia. Da Yu Mausdeum u podnóża góry 

Huiji jest grobowcem Yu – założyciela chińskiej dynastii Xia (XXI-XVI w.). Gdy Chiny zostały 

zjednoczone w dynastii Qin (221-207 r.), Zhejiang był pod zarządem trzech prefektur - Huiji, 

Zhang i Minzhong. Znajdujący się w Hangzhou kamienny relikt pokazuje, że pierwszy cesarz 

Dynastii Qin, złożył wizytę inspekcyjną w Zhejiang. W X wieku Qian Liu, były gubernator dynastii 

Tang (618-907 A.D.) ustanowił państwo Wuyue w Zhejiang. W XII wieku Południowa Dynastia 

Song przeniosła swoją stolicę do Hangzhou. Wówczas, prowincja rozwinęła się w kierunku 

wyznaczającym jej dzisiejszą postać.  

Prowincja jest znana z kuchni regionalnej. Kuchnia Zhejiang jest jedną z ośmiu słynnych szkół 

kulinarnych w Chinach, składającą się głównie ze specjalności Hangzhou, Ningbo i Shaoxing. 

Charakteryzuje się wyszukanym przygotowaniem i różnymi technikami gotowania, takimi jak 

smażenie, duszenie i mieszanie oraz głębokie wypalanie. Słynne specjalności Hangzhou to: ryby 

z Jeziora Zachodniego w sosie octowym, opalane krewetki z herbatą Longjing, zupa rybna 

Songsao oraz wieprzowina Dongpo.  

Prowincja Zhejiang jest ważnym regionem produkującym jedwab w Chinach. Znany jako „dom 

jedwabiu” w Chinach, produkuje się tam ponad 1 000 różnych odmian satyny, która ma własną 

sławę jako „kwiat sztuki orientalnej”. Herbata West Lake Longjing z liśćmi w kształcie ptaka, 

słynie z zielonego koloru, przyjemnego zapachu i odświeżającego smaku. Prowincja słynie 

również z mandarynki Huangyan i jeziora West Lake. Zhejiang oferuje szeroką gamę produktów 

artystycznych i rzemieślniczych. 

Jezioro Zachodnie w Hangzhou, rzeka Fuchun, rzeka Xin'an, góra Yandang i góra Putuo to główne 

atrakcje turystyczne prowincji. Hangzhou jest centrum turystycznym prowincji Zhejiang. 

Rozrzucone na wzgórzach wokół jeziora strumienie i źródła przeplatają się z jaskiniami, dolinami, 

szczytami i skałami. W połączeniu z dekoracją pagód, świątyń, stel i rzeźb skalnych, co dodaje 

atrakcyjności dla Jeziora Zachodniego. 

Po zwiedzaniu Hangzhou, znanego jako „raj na ziemi”, można odwiedzić starożytne miasto rzeki 

Shaoxing lub cieszyć się starożytnym i pogodnym otoczeniem w świątyni Guoqing na Tiantai. 

Góra Yandang jest znana ze wspaniałej scenerii ze wzgórzami i wodami. Mogan Mountain jest 

znanym letnim kurortem w Chinach, słynie ze swoich buddyjskich świątyń. Góra Putou znana 

jest jako „buddyjskie królestwo morza”. Wysepka na rzece Oujiang na północ od Wenzhou ma 

bajkowy wyraz. Wszystkie te miejsca, historyczne i malownicze okolice Hangzhou, przyciągają 

turystów, zarówno chińskich, jak i zagranicznych. 

Główne atrakcje regionu, poza Wuzhen, to127:  

                                                           
127http://www.studyinzhejiang.com/About.html 
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 Zachodnie Jezioro (Rysunek 81) (West Lake) – znajduje się na zachodnim skraju regionu. 

Obejmujące około czterech mil kwadratowych, West Lake jest otoczone z trzech stron 

przez wzgórza. W centrum znajdują się trzy wyspy - Yingzhou, Lake Pavilion i Ruangong. 

Niebieska, często falująca woda jest usiana kamiennymi mostami i pawilonami. 

 Świątynia Lingyin (Rysunek 82) –założona prawdopodobnie w 336 r. przez mnicha 

znanego jako Hui Li. Zniszczono ją wielokrotnie, po raz ostatni podczas Rebelii 

Taipingów, a ostatnia odbudowa miała miejsce na początku XX wieku. Świątynia 

znajduje się u podnóża północnego szczytu w zalesionej okolicy, a przed nią biegnie 

strumień. Niektóre drzewa mają ponad 1000 lat. W świątyni znajduje się śmiejący się 

Budda, wyrzeźbiony w kamforowym drewnie. 

 
Rysunek 81 Jezioro Zachodnie 

 
Rysunek 82 Świątynia Lingyin 

Źródło: https://pl.tripadvisor.com/Attractions-g297468-Activities-Zhejiang.html  

Poza bogactwem całej prowincji, najbardziej charakterystycznym miejscem w Zhejiang jest 

wodne miasto – Wuzhen, nazywane „Wenecją wschodu”. Wuzhen to liczne kanały, nad którymi 

stoją historyczne domy, pięknie odbijające się w tafli wody (Rysunek 83, Rysunek 84, Rysunek 

85, Rysunek 86). W mieście znajdują się liczne starożytne kamienne mosty, kamienne ścieżki i 

delikatne rzeźby w drewnie, stare drewniane domy i pawilony nadbrzeżne. 

 

 
Rysunek 83 Kanały Wuzhen 

 
Rysunek 84 Kanały Wuzhen 

Źródło: http://mandalay.pl/chiny/wuzhen 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL4uj19_HZAhUjsaQKHRENB1UQjRx6BAgAEAU&url=http://en.lingyinsi.org/&psig=AOvVaw0tXqw8UViue1IwDaMQCWl9&ust=1521327256607711
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Rysunek 85 Kanały Wuzhen 

 
Rysunek 86 Kanały Wuzhen 

Źródło: https://www.nytimes.com/2016/11/10/world/asia/china-wuzhen-theater-

festival.html, https://turystyka.wp.pl/wuzhen-tak-wyglada-chinska-wersja-wenecji-

6148726015137409a 

8.1.2 Geneza projektu 

Jako jedno z sześciu najważniejszych miast w południowym rejonie rzeki Jangcy, Wuzhen Water 

Town (wodne miasteczko Wuzhen), szczyci się ponad sześcioma tysiącami lat historii i zawsze 

było żyzną krainą obfitującą w ryż, ryby i jedwab. Zachowuje do dziś starodawny wygląd i 

emanuje urokiem samego miasta wodnego. Małe miasteczko, z domami wykonanymi z czarnych 

cegieł i szarych płytek kontrastujących ostro z białymi ścianami, wygląda jak chiński rysunek 

wykonany tuszem. Kamienne mosty są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów 

zabudowy (Rysunek 87, Rysunek 88). Małe łódki z czarnymi markizami pływają po niewielkich 

kanałach. Odwiedzający to miejsce są pod wrażeniem malowniczej scenerii i powolnego stylu 

życia128. 

 
Rysunek 87 Kamienne mosty Wuzhen 

 
Rysunek 88 Kamienne mosty Wuzhen 

Źródło: https://www.travelchinaguide.com/attraction/zhejiang/hangzhou/wuzhen.htm  

Wuzhen Water Town to tzw. narodowy punkt widokowy na poziomie 5A (najwyższa kategoria 

miejsc turystycznych w Chinach). Od czasu założenia w 872 r., Wuzhen nigdy nie zmienił swojej 

nazwy, lokalizacji, dróg wodnych ani sposobu życia. Tradycyjne budynki pozostają nietknięte 

nawet po setkach lat. Jest to typowe starożytne miasto wodne w południowym dorzeczu Jangcy. 

W 1991 r.  zostało nazwane historycznym i kulturalnym miastem, zaś od 1999 r. rozpoczął się 

                                                           
128http://www.chinatourguide.com/hangzhou/wuzhen.html 
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projekt ochrony i rozwoju turystyki tego starożytnego miasta 129 . Państwo przejęło 

nieruchomości, przeprowadziło rewitalizację terenu, tworząc wielki obszar muzealny, który 

rocznie odwiedza ponad 15 mln turystów130. 

8.1.3 Funkcje projektu 

Wuzhen jest ważnym lokalnym ośrodkiem, pełniącym funkcje lokacyjne, lokalizacyjne, 

przestrzenne, aktywizacyjne, integracyjne. Funkcja lokacyjna umożliwia powstanie i rozwój 

osadnictwa – analiza demograficzna wskazuje na rosnącą liczbę mieszkańców. Otoczenie i 

infrastruktura Wuzhen jest również czynnikiem determinującym lokalizację rozwój gospodarczy, 

w szczególności w zakresie uzług. Realizacja funkcji przestrzennych oznacza wpływ na 

kształtowanie przestrzeni. Funkcja aktywizacyjna jest czynnikiem wspierającym rozwój lokalny i 

regionalny. Pełniąc funkcje integracyjne, Wuzhen kształtuje więzy społeczne i gospodarcze.  

Wuzhen, jako specyficzny projekt o charakterze turystycznym, pełni w szczególności następujące 

funkcje:  

 bazy noclegowo-gastronomicznej,  

 konferencyjne,  

 rozrywkowe,  

 rekreacyjne, 

 edukacyjne. 

Z punktu widzenia funkcji turystycznych, Wuzhen dzieli się na dwa obszary (wschodni i zachodni) 

oraz na sześć dzielnic. Są to: tradycyjna dzielnica warsztatów, tradycyjna dzielnica domów 

mieszkalnych w stylu lokalnym, tradycyjna dzielnica kultury, tradycyjna dzielnica żywności i 

napojów, tradycyjna dzielnica sklepów oraz miejska strefa życia i obyczajów. Zwiedzanie 

odbywać się może kanałami wodnymi (Rysunek 89) lub ścieżkami pieszymi (Rysunek 90). 

 
Rysunek 89 Turystyka wodna w Wuzhen 

 
Rysunek 90 Turystyka piesza w Wuzhen 

Źródło: http://ghtraveldiary.blogspot.com/ 

Obszar Wschodni Wuzhen zawiera wiele opcji zakwaterowania, od luksusowych hoteli po 

pensjonaty i schroniska młodzieżowe 131 . Pięciogwiazdkowy hotel oferuje 345 luksusowych 

pokoi, natomiast dawne rezydencje zamożnych rodzin z miasta, zostały przebudowane na 

                                                           
129https://www.topchinatravel.com/china-attractions/wuzhen-water-town.htm 
130http://www.independent.co.uk/travel/asia/wuzhen-china-s-extraordinary-conservation-project-a-tale-of-

two-cities-divided-by-past-and-present-a6819361.html 
131http://www.wuzhen.com.cn/english/hotelx.asp 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_4bOZn_PZAhWhsKQKHdj4Cb4QjRx6BAgAEAU&url=https://iamatravelblog.com/wuzhen-water-town-40-amazing-photos/&psig=AOvVaw0dbROrxDsPN-XbPAXAld4S&ust=1521372155204833
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiozNbsn_PZAhVJ3qQKHSlfB58QjRx6BAgAEAU&url=http://ghtraveldiary.blogspot.com/&psig=AOvVaw3h0ZwOmuzsWYYXQ9YcjAe9&ust=1521372365139130
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pensjonaty, oferując rzadką okazję pobytu w zabytkowym domu (Rysunek 91, Rysunek 92). 

Wszystkie miejsca noclegowe są centralnie zarządzane przez recepcję, znajdującą się przy 

głównym parkingu. Aby goście hotelowi mogli uzyskać dostęp do swoich miejsc noclegowych, 

muszą zapłacić za wstęp na cały obszar. Uzyskują jednak przepustkę, która pozwala im 

swobodnie wchodzić i wychodzić z obszaru Wuzhen. Wschodnia część ma wiele atrakcji 

turystycznych, w tym sklepy, restauracje i różne muzea. Drogi wodne tętnią życiem dzięki małym 

skibom przewożącym pasażerów po wodnych szlakach132. 

 

 
Rysunek 91 Guesthouse w Wuzhen 

 
Rysunek 92 Pokój gościny w Wuzhen 

Źródło: http://www.thevintagenews.com/2016/08/27/temples-monuments-built-rivers/, 

https://www.gonomad.com/2096-the-water-town-of-wuzhen-the-venice-of-china 

Wzdłuż miasta biegną liczne kanały (Rysunek 93), które podkreślają uroki Wuzhen (Rysunek 94). 

 
Rysunek 93 Kanał wodny w Wuzhen 

 
Rysunek 94 Kawiarnie i restauracje nad kanałami 

w Wuzhen 

Źródło: http://www.thevintagenews.com/2016/08/27/temples-monuments-built-rivers/, 

http://thewoksoflife.com/2016/10/wuzhen-travel/ 

Wuzhen jest stałym miejscem Światowej Konferencji Internetowej organizowanej corocznie od 

2014 r. przez chińską administrację (Ministerstwo Cyberprzestrzeni) i rząd ludowy133. Po raz 

pierwszy konferencja odbyła się w 2014 r. i przyciągnęła ważne osobistości z prawie 100 krajów. 

To była pierwsza tego rodzaju konferencja internetowa w Chinach, na taką skalę oraz 

niezrównane wydarzenie na całym świecie. Sukces pierwszej konferencji zachęcił do jej 

                                                           
132http://www.cnto.org/iconic/water-town-wuzhen/ 
133http://www.wuzhenwic.org/2015-11/10/c_46113.htm  
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cyklicznego organizowania oraz rozwoju zaplecza konferencyjnego (Rysunek 95, Rysunek 96). W 

Wuzhen na konferencji pojawiają się szefowie wszystkich znaczących internetowych firm 

Chińskiej Republiki Ludowej, szefowie „wielkiej trójcy” serwisów Alibaba, Tencent i Baidu. 

Przyjeżdżają także goście ze świata. Między innymi Tim Cook (Apple), Jimmy Wales (Wikipedia), 

Reid Hoffman (LinkedIn), Vaughan Smith (Facebook), Sundar Pichai (Google) 134. 

 
Rysunek 95 Budynek konferencyjny w 

Wuzhen 

 
Rysunek 96 Sala konferencyjna w Wuzhen 

Źródło: http://www.wuzhenwic.org/ 

Wuzhen Theatre Festival to coroczne wydarzenie teatralne. Wielkie święto sztuki performance, 

które składa się z różnych powiązanych ze sobą części: The Special Invited Plays, Young Theatre 

Artist's Competition, Outdoor Carnival, Wuzhen Dialog itp. Całe miasto Wuzhen, które ma 

historię ponad 1300 lat, zostaje w czasie festiwalu przekształcone we wspaniałą scenę, a 

miłośnicy teatru z całego świata są zaproszeni do zabawy i uczestniczenia w tym kuszącym 

święcie sztuk teatralnych135. 

Jedną z wyjątkowych cech Festiwalu Teatralnego Wuzhen jest urok i różnorodność wszystkich 

jego przestrzeni teatralnych. W niewielkiej odległości od siebie znajduje się ponad dziesięć scen 

– wszystkie emanują urokiem i pięknem starego miasta. Istnieje również amfiteatr (Rysunek 97) 

i kilka placów na świeżym powietrzu nadających się do występów (Rysunek 98), stwarzających 

niepowtarzalny karnawał teatralny (Rysunek 99, Rysunek 100)136. 

 
Rysunek 97 Teatr w Wuzhen 

 
Rysunek 98 Scena wodna w Wuzhen 

Źródło: https://futuretravel.today/ancient-water-town-of-wuzhen-%E4%B9%8C%E9%95%87-

china-105e02971d4d, https://pl.pinterest.com/pin/497366352568607940/ 

                                                           
134http://chiny24.com/chiny-subiektywnie/wuzhen-albo-cos-nam-umyka 
135http://www.wuzhenfestival.com/en/about.aspx?classId=12  
136http://culture.pl/pl/miejsce/festiwal-teatralny-w-wuzhen 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVpP_TofPZAhWFqaQKHcpPDaAQjRx6BAgAEAU&url=https://www.prnewswire.com/news-releases/wuzhen-to-witness-epic-match-as-googles-alphago-challenges-worlds-best-go-player-300449384.html&psig=AOvVaw0dbROrxDsPN-XbPAXAld4S&ust=1521372155204833
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM3tDUovPZAhVD16QKHfb6Ca0QjRx6BAgAEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/497366352568607940/&psig=AOvVaw0a9SwmEiUZv1zQ7t8fY0dq&ust=1521372338783423
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYhcrVn_PZAhVKDewKHcHwBuQQjRx6BAgAEAU&url=https://futuretravel.today/ancient-water-town-of-wuzhen-%E4%B9%8C%E9%95%87-china-105e02971d4d&psig=AOvVaw2oITCiaGiBDPYmgxZnX4pE&ust=1521372316772845
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Rysunek 99 Scena uliczna w Wuzhen 

 
Rysunek 100 Scena wodna w Wuzhen 

Źródło: https://www.travelchinaguide.com/attraction/zhejiang/hangzhou/wuzhen.htm, 

http://thewoksoflife.com/2016/10/wuzhen-travel/ 

W ramach funkcji edukacyjnych, odbywają się pokazy w dzielnicy warsztatów, gdzie jest 

prezentowane tradycyjne rzemiosło, takie jak drukowanie i barwienie niebieskich tkanin 

(Rysunek 101), prymitywne techniki wytwarzania butów z tkanin, czy techniki wytwarzania 

tytoniu i alkoholu (Rysunek 102). Odwiedzający mają możliwość obsługi maszyn, dzięki czemu 

mogą dowiedzieć się, w jaki sposób oryginalna praca została wykonana ponad 200 lat temu. 

Goście przebywając na tym obszarze mogą być świadkami rekonstrukcji tradycyjnych praktyk i 

kultury, jednocześnie przenieść się w czasie137 .Lokalne domy są tu ozdobione rzeźbionymi 

drewnianymi i kamiennymi drzwiami oraz oknami. Znajdują się tu liczne muzea: muzeum sukien 

ślubnych, muzeum zwyczajów ludowych (prezentuje ceremonię urodzinową, zwyczaje weselne, 

zwyczaje ludowe na festiwalach), muzeum butów, muzeum drewnianych łóżek i wiele innych. 

Ponadto można uczestniczyć tu w wielu zajęciach ludowych i świetnie się przy tym bawić138. 

 
Rysunek 101 Zakład rzemieślniczy 

(produkcja indigo) w Wuzhen 

 
Rysunek 102 Zakład rzemieślniczy (produkcja 

bimbru) w Wuzhen 

Źródło: https://www.travelchinaguide.com/attraction/zhejiang/hangzhou/wuzhen.htm, 

http://thewoksoflife.com/2016/10/wuzhen-travel/ 

                                                           
137https://www.topchinatravel.com/china-attractions/wuzhen-water-town.htm 
138http://www.greatwalltour.com/hangzhou/wuzhen.htm 
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8.1.4 Opis powierzchni terenu 

Wschodni Obszar Wuzhen (Rysunek 103) znajduje się na wschód od rzeki Shi. Otwarty został dla 

zwiedzających jako miejsce parkowe w 2001 r. i obejmuje obszar 0,9 km2. Po drugiej stronie rzeki 

znajduje się sześć mostów, a drewniane domy na północnym brzegu tworzą główną scenerię, 

podczas gdy południowy brzeg ma nieliczną zabudowę. To rozwinięta strefa turystyczna, gdzie 

wciąż mieszka wielu lokalnych mieszkańców, a większość z nich zmienia swoje domy w gospody 

lub restauracje. 

 

Rysunek 103 Wschodni obszar Wuzhen 

Źródło: https://tourswws.blogspot.com/2015/10/wuzhen-dongzha.html 

W porównaniu ze Wschodnią Strefą, Zachodnia Strefa (Rysunek 104) jest mniej zatłoczona, 

spokojniejsza, bardziej przestronna i pięknie udekorowana. To miejsce, które łączy miejskie 

atrakcje z atrakcjami „wodnymi”, a także potrzebami relaksacyjnymi. Położona na zachód od 

rzeki Shi i na wschód od Wielkiego Kanału w Hangzhou strefa obejmuje obszar 3,4 km2, a rzeki 

przekraczające ten obszar mają ponad 9 km długości. W Zachodniej Strefie znajdują się 72 

starożytne mosty oraz liczne zabytkowe domy, z dynastii Ming i Qing, ciągną się wzdłuż dwóch 

stron starej ulicy o długości 1,8 km. Oprócz różnych miejsc historycznych, warsztatów 

„ręcznych”, sal wystawowych i miejsc relaksujących, znajdują się tu hotele wypoczynkowe o 

różnym standardzie i różnych cenach139. 

 

Rysunek 104 Zachodni obszar Wuzhen 

Źródło: http://2013.wuzhenfestival.com/en/about_image.aspx?classId=36 

                                                           
139http://www.chinadiscovery.com/zhejiang/hangzhou/wuzhen.html 
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8.1.5 Uwarunkowania społeczne, demograficzne i gospodarcze 

Wuzhen to zarazem historyczna wieś oraz współczesne miasto, które rozwinęło się, jako 

zaplecze funkcjonowania skansenu. Zajmując powierzchnię 71,19 km², Wuzhen ma łączną 

populację 60 000, z czego zaledwie 20% to stali mieszkańcy 140 . Wiele osób w ciągu dnia, 

przebywa w swoim zabytkowym domu, na terenie historycznego Wuzhen, świadcząc usługi 

turystyczne, natomiast po godzinach pracy, wraca do współczesnego mieszkania, znajdującego 

się w nowej części Wuzhen. Zabytkowe domy użytkowane są przez turystów i w większości 

funkcjonują w systemie Bed&Breakfast. Rano właściciel domu zaprasza na śniadanie, a na resztę 

dnia oddaje swoje domostwo do dyspozycji turystów (klientów).  

Największym sukcesem władz prowincji była rewitalizacja i ożywienie zapomnianej, pośród 

wielomilionowych miast, wsi. Współcześnie, mieszkańcy miast unikają wsi, która kojarzy im się 

z ciężką pracą i niższym statutem społecznym i materialnym, ale wieś Wuzhen odwiedzają 

niezwykle chętnie. Stała się atrakcją turystyczną, miejscem spotkań branżowych (konferencje), 

kulturalnych (teatr, opera) oraz edukacyjnych (muzea, festiwale, pokazy rzemieślnicze). 

Spowodowało to rozwój regionu, odrodzenie wsi, rozbudowę współtowarzyszącego miasta, o 

tej samej nazwie – Wuzhen. Dzięki projektowi lokalnych władz, teren pomiędzy wielkimi 

aglomeracjami (Szanghaj, Suzhou, Huangzhou) stał się niezwykle atrakcyjny. Lokalna 

społeczność również w pewnym sensie odniosła sukces społeczno-ekonomiczny, a sama wieś, 

odzyskała swój dawny blask (Rysunek 105, Rysunek 106, Rysunek 107, Rysunek 108). 

 

Rysunek 105 Wuzhen dawniej i dziś 

Źródło: http://wuzhen.de/veranstaltungsort.html 

 

Rysunek 106 Wuzhen dawniej i dziś 

                                                           
140http://www.thevintagenews.com/2016/08/27/temples-monuments-built-rivers/ 
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Źródło: http://wuzhen.de/veranstaltungsort.html 

 

Rysunek 107 Wuzhen dawniej i dziś 

Źródło: http://wuzhen.de/veranstaltungsort.html 

 

Rysunek 108 Wuzhen dawniej i dziś 

Źródło: http://wuzhen.de/veranstaltungsort.html 

8.1.6 Beneficjanci i podmioty zaangażowane 

Beneficjentami projektu Wuzhen są nie tylko mieszkańcy, ale również docelowi odbiorcy i 

klienci, do których jest adresowany produkt projektu. Biorąc więc pod uwagę uwarunkowania, 

specyfikę i charakter projektu, beneficjenci tworzą zróżnicowaną grupę podmiotów, które dzięki 

realizacji projektu odnoszą korzyści.  

Docelowi odbiorcy i klienci, do których adresowany jest projekt, to przede wszystkim turyści 

lokalni, a także zagraniczni. Zróżnicowana oferta turystyczna – pod względem zakresu, 

standardu i rodzaju, generuje potencjalne szerokie grono odbiorców, przede wszystkim osób 

indywidualnych, ale i grup zorganizowanych (zwłaszcza z kierunku daleko-wschodniego). Wśród 

klientów wskazać należy na rodziny, osoby starsze, również niepełnosprawne, a także grupy 

szkolne, realizujące turystykę edukacyjną. 

Przedsiębiorcy działający na terenie Wuzhen to beneficjenci bezpośrednio związani z projektem. 

Są to głównie mieszkańcy czerpiący dochody z tytułu oferowania usług hotelarskich, 

gastronomicznych, usług związanych z wypożyczeniem sprzętu wodnego i rowerów, oraz innych 

usług handlu (sklepu z pamiątkami, sklepy spożywcze). Do tej grupy należą również 

przedsiębiorcy oferujący przewozy (dowóz większych ośrodków miejskich). W tej grupie trzeba 
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wymienić również pracowników, którzy dzięki realizacji projektu mają pracę. Wymienione 

podmioty w związku z projektem realizują wymierne korzyści w postaci strumienia dochodu. 

Ze względu na specyficzne uwarunkowania polityczne, bezpośrednio z projektem związana jest 

również władza prowincji, która jest właścicielem terenu i również podmiotem zarządzającym 

terenem za pomocą wskazanych instytucji. Wymierną korzyścią są więc dla prowincji 

bezpośrednio wpływy z turystyki, ale również pośrednie korzyści w postaci miejsc pracy, co 

wpływa na zmniejszenie bezrobocia i zmniejszenie wydatków na pomoc socjalną. Korzyści 

odnoszą też producenci artykułów spożywczych, sprzętu wodnego, rowerów, artykułów 

pamiątkarskich.  

8.1.7 Analiza SWOT Projektu 

Mocne strony Wuzhen to niepowtarzalne naturalne walory turystyczne, dobrze rozwinięta 

infrastruktura turystyczna oraz wykreowana marka („Wenecja Wschodu”). Słabymi stronami 

jest w tym przypadku brak równowagi między interesami turystycznymi a pozostałymi, 

związanymi z funkcjami osadniczymi (utrudnienia dla mieszkańców wsi, którzy stają się 

elementem „żywego” muzeum). Wśród najważniejszych szans, należy wskazać na korzystne 

zmiany ekonomiczne, demograficzne i społeczne, które pobudzają turystykę rodzinną, szkolną i 

zorganizowaną (masową), w tym dostęp to informacji za pomocą Internetu. Natomiast 

najważniejsze zagrożenia to niebezpieczeństwa utraty naturalnego krajobrazu i kultury oraz 

obyczajów z przeszłości. 

Strategiczna analiza projektu Wuzhen jest zestawieniem wewnętrznych i zewnętrznych, 

pozytywnych i negatywnych czynników (Tabela 14). 
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Tabela 14 Wuzhen - analiza strategiczna 

 Pozytywne Negatywne 
 Mocne strony (strenghts) Słabe strony (weaknesses) 

W
ew

n
ęt
rz
n
e 

 dogodna lokalizacja, w pobliżu dużych 
miast, 

 zróżnicowana oferta,  

 wykreowana rozpoznawalna marka, 

 dbałość ludzi o tamtejsze środowisko, 

 opieka nad dorobkiem kultury 
regionu, 

 wyjątkowy krajobraz, przyciągający 
turystów, 

 rozwinięta oferta turystyczna i 
towarzysząca, 

 jednorodna struktura właścicielska 
terenu. 

 ograniczenia terenowe (brak 
możliwości powiększenia, 
rozbudowy) 

 ograniczenie działań indywidualnych 
(centralne sterowanie przez władze 
prowincji) 

 duże zanieczyszczenie kanałów 
wodnych, z uwagi na dużą liczbę 
turystów, 

 utrudnienia dla mieszkańców, 
związane z przeniesieniem punktu 
ciężkości, na zwiedzającego, a nie 
mieszkańca wsi. 

 Szanse (opportunities) Zagrożenia (threats) 

Ze
w
n
ęt
rz
n
e 

 rozwój turystki szkolnej i mody na 
„żywe” skanseny 

 moda na turystykę wodną 

 moda na zdrowy tryb życia i czynny 
wypoczynek,  

 segmentacja rynków turystycznych,  

 rozwój Internetu, mediów 
społecznościowych. 

 wzmożony ruch turystyczny 
przyczyniający się do wzrostu 
zanieczyszczenia środowiska,  

 intensywny rozwój przemysłu, 
obniżający turystyczną atrakcyjność 
regionu, 

 zanikanie typowego „klimatu” 
spokojnej wsi. 

Źródło: opracowanie własne.  

8.1.8 Wnioski 

Wuzhen jest oryginalnym miejscem, łączącym w sobie elementy sielskiego życia wsi wraz z 

miejskim komponentem, wyrażającym się w np. sztuce teatralnej, operowej, funkcjach 

konferencyjnych projektu. Jest to ciekawa propozycja spędzenia wolnego czasu, z rodziną, 

znajomymi lub na samotną wyprawę. Zarówno turystyka masowa, rodzinna czy indywidualna 

może się tu rozwijać bez trudności. Wuzhen jest ciekawą bazą turystyczną, gastronomiczną, i co 

ważne, edukacyjną. Jest to destynacja jednodniowa i weekendowa, ale również przystosowana 

do dłuższych form wypoczynku. Wuzhen jest atrakcyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej, dla osób 

starszych, ale i dla mieszkańców, którzy rozwinęli tu szeroko pojęte usługi. Jest miejscem, gdzie 

docierają również turyści biznesowi. 

Dobra lokalizacja projektu sprawia, że Wuzhen z roku na rok odwiedza coraz więcej 

zainteresowanych osób, dzięki temu projekt „Wenecji Wschodu” stał się rozpoznawalną marką 

całych Chin. Wiele lokalnych oraz zagranicznych biur podróży, wpisuje Wuzhen jako punkt 

obowiązkowy swoich tras turystycznych. Projekt z lokalnego zamysłu stał się rozpoznawalnym 

przedsięwzięciem na całym świecie, o czym świadczą obcojęzyczne strony internetowe, 

promujące to miejsce141. Wyjątkowe krajobrazy, niezwykła atmosfera miejsca, zróżnicowana w 

kolejnych porach dnia oraz rozwinięta oferta, sprawia, że Wuzhen stało się miejscem określanym 

jako „must to see” (coś, co trzeba zobaczyć). 

                                                           
141http://wuzhen.de/veranstaltungsort.html 
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Niestety Wuzhen charakteryzuje bardzo ekspansywny rozwój, a turystyka masowa utrudnia 

codzienność zwykłych mieszkańców, którzy stali się poniekąd „okazami” w „żywym skansenie”. 

W dłuższym czasie może to być dla nich uciążliwe. Masowy napływ turystów sprawia również, 

że wieś traci swój idylliczny stan, a środowisko zostaje coraz bardziej zanieczyszczone. 

Podsumowując, Wuzhen, który odwiedza rocznie niemal 15 mln turystów, dysponujący 

niepowtarzalnymi i zróżnicowanymi walorami turystycznymi, może przy szybko rosnącym 

popycie turystycznym (lokalnym, regionalnym i ogólnoświatowym) podjąć strategię agresywnej 

penetracji rynku dzięki dalszej rozbudowie nowoczesnej infrastruktury turystycznej (głównie 

bazy noclegowej) oraz prowadzonym akcjom promocyjnym wśród potencjalnych grup klientów. 
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9 Ogólne wytyczne do przygotowania koncepcji zagospodarowania 

terenu 

9.1 Wprowadzenie 

Ogólne wytyczne do przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu wynikają w 

szczególności z: 

 zamiarów Gminy, 

 ograniczeń i możliwości terenowych,  

 uwarunkowań wynikających z lokalizacji i sąsiedztwa. 

Zamiarem Gminy jest realizacja przedsięwzięcia określonego ogólną nazwą „Ekomarina”. Projekt  

zakłada realizację przystani dla jachtów, które będą mogły wpływać kanałem z zatoki do 

„wioski”, która obok możliwości zacumowania łodzi będzie oferowała szereg różnych usług dla 

turystów, również innych niż żeglarze. Zatem Gminy oczekuje, że projekt będzie uwzględniał w 

szczególności funkcje żeglarstwa, spacerowo-wypoczynkowej oraz edukacyjnej.  

Wytyczne do koncepcji zagospodarowania wyznaczane są również przez ograniczenia i 

możliwości terenowe. Możliwości terenowe obejmują przede wszystkim nadmorskie położenie, 

walory przyrodnicze i krajobrazowe. Ograniczenia obejmują m. in. anomalie pogodowe, mogące 

skutkować gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, a także procesy powodujące wzrost poziomu 

morza, restrykcyjne zmiany prawa dotyczące przepisów w zakresie ograniczenia działalności 

ludzkiej na obszarach morskich, a także objętych NATURĄ 2000, eutrofizacja akwenów 

śródlądowych i morskich oraz antropopresja grożąca degradacją zasobów przyrodniczych142.  

Uwarunkowania wynikające z lokalizacji i sąsiedztwa to m. in. bliskie sąsiedztwo obszaru 

Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. To obszar koncentracji ludności, intensywnego 

rozwoju gospodarczego, a także silny ośrodek akademicki. Ten czynnik stanowi z jednej strony 

konkurencję dla Projektu Ekomarina, ale z drugiej strony, odpowiednio przygotowana oferta, 

może być uzupełnieniem dla oferty turystyczno-kulturalnej obszaru Metropolitarnego. 

Atrakcyjność osiedleńcza, brak uciążliwego przemysłu zanieczyszczającego środowisko 

naturalne, dogodne warunki do rozwoju przedsiębiorczości, ale również rosnąca konkurencja na 

światowym i krajowym rynku usług turystycznych, determinują wytyczne do koncepcji 

zagospodarowania.  

Ogólne wytyczne do przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu wynikają również z: 

 wskazań Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kosakowo (9.2 niżej),  

 wniosków ze studiów przypadków (9.3 niżej), 

 wniosków wynikających z burzy mózgów (9.4 niżej). 

                                                           
142 Strategia Ziemi Puckiej, s. 38-40.  
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9.2 Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy  

Zamawiający zdefiniował ogólne wytyczne w zakresie przedmiotowego Projektu Ekomarina 

Kosakowo w Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo143. 

Ekomarina, wraz z głównym kanałem wodnym, zlokalizowanym w obrębie Mosty oraz kanał 

wejściowy, znajdujący się w obrębie Rewa, to projekt związany z rozwojem turystyki, żeglarstwa 

i innych sportów wodnych, który ma prowadzić do użytkowania niezagospodarowanych 

terenów Gminy Kosakowo. Na obszarze wskazanym na rysunku Studium granicą obszaru 

Ekomariny, dopuszcza się realizację zabudowy i budowli związanych z funkcjonowaniem 

Ekomariny, w tym nabrzeży, pomostów, kanałów, obiektów usługowych, handlowych, 

gastronomicznych, sportowych zapewniających jej obsługę. Dokładna lokalizacja obszarów 

wprowadzanej zabudowy, w odniesieniu do koncepcji zagospodarowania terenu opracowanej 

dla całego obszaru Ekomariny z usługami towarzyszącymi, ma być uszczegółowiona w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Obsługa ruchu wodnego w rejonie 

mariny odbywać ma się poprzez główny kanał wodny wskazany na rysunku Studium. Zabudowę 

zaleca się wprowadzać w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru zurbanizowanego miejscowości 

Rewa i głównych kanałów wodnych, zlokalizowanych w granicy obszaru wskazanego na rysunku 

Studium dla realizacji Ekomariny144. 

Zapisy Studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego stanowią, że podstawowe 

przeznaczenie obszaru realizacji Projektu to tereny usług turystyki i sportu z dużym udziałem 

zieleni 145 . W wyniku wprowadzenia ww. terenów, przewiduje się zwiększenie powierzchni 

rozwojowej w zakresie terenów obsługi ruchu turystycznego, w szczególności rezydentów 

Ekomariny, o około 30 ha co, po wyłączeniu terenów komunikacji (20% powierzchni) i przy 

zastosowaniu wskaźnika powierzchni zabudowy -25% może zapewnić szacunkowo około 

9 000 m² dodatkowej powierzchni użytkowej obiektów146. Na terenie tym zakłada się rozwój 

funkcji rekreacji lokalnej i regionalnej, z siecią ścieżek rowerowych (powiązanych z układem 

ścieżek o znaczeniu międzynarodowym) i ciągów spacerowych z urządzonymi punktami 

widokowymi, a także rozwój infrastruktury dla potrzeb uprawiania sportów morskich 

(żeglarstwo, windsurfing). Wskazano kanał wejściowy znajdujący się w obrębie Rewy, a także 

główny kanał wodny obsługujący ruch jachtów w rejonie Ekomariny147 (Rysunek 109).  

                                                           
143 Studium, s. 130.  
144 Studium, s. 107.  
145 Studium, s. 108. 
146 Studium, s. 86. 
147 Studium, s. 88-89, s. 147.  
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Rysunek 109 Ekomarina Kosakowo - Studium 

Źródło: Gmina Kosakowo.  

Zakłada się, że projekt Ekomarina Kosakowo będzie obejmować budowę ok. 400 m kanału 

zakończonego śluzą w okolicy ul. Wałowej w Rewie, przystani z miejscem dla 2 tys. jachtów (o 
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wysokości od 1 do 1,5 metra, szerokości do 3 metrów i długości do 8 metrów) oraz sieci kanałów 

(o drewnianych umocnieniach) w głąb lądu, o szerokości 6 m i głębokości ok. 1 m. Koncepcja 

Projektu obejmuje odbudowę kanałów melioracyjnych (Rysunek 110). 

 

Rysunek 110 Sieć kanałów melioracyjnych na terenie Projektu 

Źródło: Studium, s. 57. 

Projekt obejmuje również zagospodarowanie terenu ok. 30 ha wokół tzw. kanału głównego. 

Zakłada przekształcenie gruntów w działki budowlane i zagospodarowanie ich na funkcje 

usługowo-gastronomiczne, generujące miejsca pracy i bezpośrednie źródło dochodów dla 

mieszkańców. Na terenie, który docelowo ma objąć obszar około 600 ha, mają powstać trasy 

spacerowe i ścieżki rowerowe, dla wspólnego użytkowania dla żeglarzy i turystów, z 

uwzględnieniem korytarzy dla dzikiej zwierzyny i naturalnych siedlisk dla ptaków.  
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9.3 Wnioski ze studiów przypadków 

Analiza wybranych studiów przypadków dostarcza wniosków w zakresie funkcji, przede 

wszystkim w kontekście turystyki, jakie pełnią analizowane projekty. Choć wszystkie projekty 

(obszary) pełnią funkcje mieszkalne, lokalizacyjne, aktywizacyjne, przestrzenne, integracyjne, a 

w szczególności realizowane są tam funkcje turystyczne, to poszczególne projekty różnią się pod 

względem sposobu i zakresu realizacji poszczególnych funkcji (Tabela 15). Funkcje w tabeli 

uporządkowano pod względem ich „intensywności” (ważności) w danym projekcie. 

Tabela 15 Funkcje turystyczne wybranych projektów  

Giethoorn (Holandia) Spreewald (Niemcy) Wuzhen (Chiny) 

 rekreacja 

 żeglarstwo 

 kajakarstwo 

 rozrywka 

 baza noclegowa 

 baza gastronomiczna 

 wypoczynek 

 edukacja 

 obszary chronione 

 funkcja retencyjna 
 

 edukacja  

 rekreacja 

 wypoczynek  

 wędrówki piesze 

 „wędrówki” rowerowe 

 „wędrówki” wodne 

 wędkarstwo 

 odpoczynek na łonie natury  

 odpoczynek w mieście 

 rozrywka 

 obszary chronione 

 funkcja retencyjna 

 baza noclegowa 

 baza gastronomiczna  

 funkcje konferencyjne  

 rozrywka 

 rekreacja 

 edukacja 
 

Źródło: opracowanie własne.  

Funkcjami, które realizowane są w ramach wszystkich obszarów są funkcje mieszkaniowe, 

lokalizacyjne, przestrzenne, aktywizacyjne i integracyjne. Funkcja mieszkaniowa, związana z 

zabudową mieszkaniową, jest uzależniona od specyfiki danego projektu i jego uwarunkowań 

związanych z lokalizacją i genezą. W Giethoorn, relatywnie małej holenderskiej wsi to przede 

wszystkim tradycyjna wolnostojąca zabudowa jednorodzinna, rzadziej szeregowa. W Spreewald, 

regionie o znacznie większej powierzchni, gdzie miasta zlokalizowane są na terenie rezerwatu, 

zabudowa jest znacznie bardziej zróżnicowana. W miastach jest to zabudowa typowa miejska, 

w przeważającej części wielorodzinna, natomiast na terenach wiejskich, dominuje zabudowa 

rozproszona, osadnicza. Wuzhen, w części turystycznej to relatywnie zwarta zabudowa 

tradycyjna, natomiast funkcje mieszkalne realizowane są poza „skansenem” w formie 

współczesnego budownictwa wielorodzinnego. We wszystkich projektach, mimo 

zróżnicowanych warunków gospodarczych, istotną rolę pełni zabudowa historyczna i geneza 

projektu. Użytkowanie terenu zgodnie z historią i tradycją obszaru, kultywowanie obyczajów, 

wykorzystanie lokalnych atrakcji są ważnymi elementami analizowanych projektów.  

W ramach oferty turystycznej w analizowanych projektach powtarzają się usługi związane z 

wypoczynkiem, noclegowo-gastronomiczne, edukacja i rozrywka. Specyfika projektów 

europejskich, odchodząca raczej od klientów masowych, zlokalizowana jest na obszarach 

chronionych (i w ich pobliżu), oferuje zindywidualizowane formy wypoczynku, jakim są sporty 

wodne (żeglarstwo, kajakarstwo), turystyka wodna i „przyrodnicza” (rowerowa, spacerowa), 

podczas gdy projekt azjatycki w ofercie uwzględnia funkcje konferencyjne, związane z bardziej 

„masowym” charakterem.  
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Mocną stroną wszystkich projektów są w szczególności: 

 wyjątkowy, zróżnicowany krajobraz, przyciągający turystów, 

 dbałość o środowisko, 

 dogodna lokalizacja, w pobliżu dużych miast, 

 zróżnicowana oferta, 

 wykreowana rozpoznawalna marka, 

 integracja społeczna i gospodarcza.  

Trzy pierwsze czynniki to również moce strony Projektu Ekomarina. Natomiast zróżnicowana, 

pakietowa oferta, skuteczna, kompleksowa i regionalnie spójna (zintegrowana) promocja 

miejsca jako rozpoznawalnej marki, działania stymulujące integrację społeczną i gospodarczą, to 

pozostałe mocne strony analizowanych projektów, które stanowią szanse dla Ekomariny 

Kosakowo. To również wskazówki, które należy wziąć pod uwagę w przygotowaniu wytycznych 

w zakresie koncepcji zagospodarowania terenu.  

Jednocześnie, wspólne słabe strony analizowanych projektów, które są również słabymi 

stronami Projektu Ekomarina Kosakowo, to: 

 ograniczenia inwestycyjne wynikające ze specyficznego położenia związanego z 

wysokim poziomem wód gruntowych, 

 teren pod ochroną ograniczający możliwości inwestowania. 

Jak pokazuje jednak historia Giethoorn, negatywne strony wewnętrzne, odpowiednio 

wykorzystane, mogą stać się atutami.  

Wspólnymi zagrożeniami analizowanych projektów, jak i zagrożeniami, które mogą 

determinować rozwój Projektu Ekomarina Kosakowo, są w szczególności: 

 konkurencyjność turystyczna dużych ośrodków miejskich, 

 ryzyko zanikania oryginalnego krajobrazu,  

 wzmożony ruch turystyczny przyczyniający się do wzrostu zanieczyszczenia środowiska,  

 konflikty wewnętrzne między interesami mieszkańców i przedsiębiorców. 

Konkurencyjność turystyczna dużych ośrodków stanowi poważne zagrożenie. Również 

zagrożenia w postaci zanikania oryginalnego krajobrazu, wzmożony ruch turystyczny 

przyczyniający się do wzrostu zanieczyszczenia środowiska, ostatecznie mogą doprowadzić do 

obniżenia jakości życia mieszkańców i konfliktów wewnętrznych między interesami 

mieszkańców i przedsiębiorców, czego wyraźnym przykładem jest Giethoorn. Po relatywnie 

długim czasie wspólnego funkcjonowania mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, pojawiają 

się konflikty związane ze skutkami intensywnej turystyki we wsi, uszkodzenia infrastruktury i 

utrata prywatności, doprowadzające do obniżenia jakości życia. Takie konflikty nie występują w 

projekcie Wuzhen, gdzie działania indywidualne są mocno ograniczone, a projekt sterowany jest 

przez władze prowincji. Specyficzne uwarunkowania ekonomiczno-prawne oznaczają, iż w 

Chinach praktycznie nie istnieje własność prywatna i ryzyko związane z rozproszoną strukturą 

właścicielską również praktycznie nie istnieje. Potencjalnym zagrożeniem dla Projektu Kosakowo 

jest więc rozproszona między 81 właścicieli struktura gruntów. W podobnych warunkach 

funkcjonuje projekt Giethoorn, gdzie projekt obejmuje tereny pojedynczych nieruchomości 

należących do prywatnych właścicieli, a niejednolita struktura właścicielska skutkuje konfliktami 

wewnętrznymi.  
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9.4 Burza mózgów – wnioski  

Dla potrzeb realizacji celów opracowania przeprowadzono dyskusje z wykorzystaniem metody 

burzy mózgów (Załącznik 1, Załącznik 2). W celu określenia wytycznych dla koncepcji 

zagospodarowania, sformułowano dwa pytania: Do kogo ma być skierowana oferta? Jakie 

funkcje powinien pełnić Projekt? Przeprowadzona „burza mózgów” została więc podzielona na 

dwie części. W pierwszym etapie dokonano identyfikacji potencjalnych adresatów projektu, 

które następnie pogrupowano, biorąc pod uwagę rodzaj korzyści, motywację (np. żuraw dla 

Chińczyka jest symbolem długowieczności) lub inne charakterystyczne cechy (Tabela 16).  

Tabela 16 Potencjalni adresaci Projektu Ekomarina 

Grupa Rodzaj turystów 

Turystyka „klasyczna” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wewnętrzny (z aglomeracji trójmiejskiej): 

 jednodniowy 

 dwudniowy 

 weekendowy 
Zewnętrzni (z dojazdem ponad 4h, z noclegiem): 

 krajowi, 

 zagraniczni:  

 Chińczycy (żuraw) 

 Skandynawia (piasek) 

 Niemcy (sentyment) 

 Rosjanie (mały ruch przygraniczny) 

 Litwini (Festiwal Heineken w Gdyni) 

 Czesi (windsurfing, kitesurfing) 

Sport i rekreacja  
 

Indywidualny i grupowy 
Żeglarze, potencjalni żeglarze 
Łyżwiarze  
Wędkarze – „kanałowy” i zatokowy 

Turysta 
„biznesowy”/profesjonalny 

Turysta biznesowy (targi, konferencje) 
Spotkania biznesowe, łączone z żeglarstwem turystycznym 

Turystyka naukowa 
 

Turystyka szkolna 
Edukacja/wychowanie morskie 
Naukowcy, studenci 

Aktualni właściciele 
nieruchomości 

Mieszkańcy 
Przedsiębiorcy 

Przedsiębiorcy  
 

„Hotelarze” 
Gastronomia 
Mechanicy, serwis, konserwacje łodzi 

Źródło: opracowanie własne.  

W drugiej kolejności, zidentyfikowano potencjalne funkcje Projektu. Funkcje te 

przyporządkowano odpowiednim grupom odbiorców. Zidentyfikowano funkcje „wspólne” dla 

wszystkich adresatów, przyporządkowane turystyce „klasycznej”, sportowi i rekreacji 

(indywidualnej i grupowej), turystyce specjalnej (biznesowej i naukowej) oraz aktualnym 

właścicielom. Wyróżniono również funkcje techniczne i mieszkaniowe (Tabela 17).  
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Tabela 17 Burza mózgów - funkcje Projektu 

Grupa odbiorców Funkcje 

Dla wszystkich  Marina postojowa (dla łodzi do 8 m długości, zanurzenie do 1-1,5m) 
Docelowo 2 000 miejsc  
Noclegi: pensjonat, duży hotel, domki campingowe, pole namiotowe, 
pokoje gościnne, agroturystka, siedlisko, funkcja mieszkaniowa 
Gastronomia, restauracje, handel i usługi  
Plac „centralny” otoczony budynkami, restauracjami z ogródkami, 
skrzyżowanie dróg wodnych i lądowych (miejsce targowe, kiermasze, 
spędzania wolnego czasu, festiwale, imprezy, koncerty, szanty, scena; 
0,5-1 ha) 
Funkcja uzdrowiska, wody solankowe, plaża 

Turystyka „klasyczna” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkcja „wypadowa” 
Wypożyczalnie rowerów/łyżew/rolek/sprzęt wodny 
Mini-golf amerykański 
Punkty widokowe, obiekty małej architektury, miejsca postojowe  
Charakterystyczne obiekty, tzw. żywe drogowskazy 
Kapliczka (mały kościółek ceremonialny)  
Miejsca wykonywania zawodów rzadkich (np. produkcja tabaki) 
Muzea, skansen 
Funkcje imprezowe (występy kaszubskie) 
Funkcje spacerowe 
Funkcje rowerowe 
Jazda konna, bryczki 
Tramwaj wodny 
Małe zoo, „safari”, organizowanie miejsc żerowania  
Zdrowa żywność, produkty lokalne  
Wędkarstwo 

Sport i rekreacja  
 

„Bosmanat” – miejsce kontroli wpływających i wypływających łodzi, 
obiekt publiczny zarządzany przez Gminę, pobór opłat portowych, 
wędkarskich 
Wypożyczalnie sprzętu wodnego 
Miejsce slipowania, miejsce zimowania, stacje benzynowa, serwis 
techniczny, odbiór nieczystości, infrastruktura sanitarna  
Obiekt szkoleniowy (może być zlokalizowany w Bosmanacie)  
Funkcja łyżwiarstwa, „stragany przykanałowe” 
Mała architektura  
Funkcja żeglarska 
Miejsce siedliskowe i rozwoju narybku (organizacja miejsce 
naturalnego tarła, niekonfliktowe z mariną) 
Wynajem łódek, pomosty, miejsca do czyszczenia ryb,  

Turysta „biznesowy” 
 

Funkcje konferencyjno-biznesowe (obiekt konferencyjny połączony z 
hotelem) 
Miejsca obsługi wyjazdów integracyjnych 

Turystyka naukowa 
 

Funkcja edukacyjna (obserwacja przyrody) 
„Ścieżka” dydaktyczna  
Miejsce siedliskowe i rozwoju ptaków 
Obiekty zielonej szkoły  
Muzea, skansen 
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Wspólny obiekt placówek naukowych 

Aktualni właściciele 
nieruchomości 

Nazwy kanałów – powiązane z funkcjami, osobami  
Parkingi przesiadkowe na terenach oddalonych od Ekomariny (ale też 
sezonowa zmiana komunikacji by docelowo docierała do mariny) 
Funkcja zbiornika retencyjnego 
Przedsiębioczość 

Funkcje techniczne Funkcja SAR (ratownictwo morskie) 
Funkcja zbiornika retencyjnego (jako zbiornik, kanał) – obecnie Kanał 
Łyski zamulony na terenie rezerwatu 
Skierowanie wód do Ekomariny 
Funkcje ochronne (zapobieganie antroopopresja)  

Potencjalni nowi 
właściciele/mieszkańcy 

Funkcja mieszkaniowa z możliwością „parkowania” łodzi 

Źródło: Opracowanie własne.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz w tym badania przypadków i „burzy mózgów” uważamy, 

że ogólne wytyczne do przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu powinny bazować na 

następujących głównych funkcjach turystycznych:  

 żeglarstwo, z uwzględnieniem funkcji ochronnej (ratownictwo) i turystyki biznesowej, 

 edukacja (w tym turystyka naukowa), z uwzględnieniem edukacji morskiej oraz turystyki 

naukowej i przyrodniczej,  

 turystyka piesza, rowerowa, konna, z uwzględnieniem wędkarstwa,  

 rozrywka, 

 noclegowo-gastronomiczne i inne usługi.  

Funkcja mieszkaniowa i techniczna (funkcja zbiornika retencyjnego) są wpisane w rozwój 

społeczno-gospodarczy regionu, i również wyznaczają wytyczne do przygotowania koncepcji 

zagospodarowania terenu.  

9.5 Funkcja żeglarska 

Okolice Rewy, Mostów, Rumii czy Wejherowa są praktycznie niewykorzystywane pod względem 

turystyki wodnej, mimo że są w sąsiedztwie Zatoki. Wstępne założenia Projektu Ekomariny 

Kosakowo przewidują budowę ok. 400 m. kanału zakończonego śluzą w okolicy ul. Wałowej w 

Rewie, przystani z miejscem dla 2 tys. jachtów (o wysokości od 1 do 1,5 metra, szerokości do 3 

metrów i długości do 8 metrów) oraz sieci kanałów (o drewnianych umocnieniach) w głąb lądu, 

o szerokości 6 m i głębokości ok. 1 m. Koncepcja Projektu obejmuje odbudowę kanałów 

melioracyjnych. Przewiduje się, że z Ekomariny będą korzystać żeglarze indywidualni, sportowcy, 

kluby i szkółki żeglarskie, jak również jednostki ratownictwa wodnego. Ekomarina mogłaby 

również przyjmować turystów zagranicznych. Ekomarina powinna być uzupełnieniem przystani 

położonych w Pucku, Gdyni, Sopocie, czy Gdańsku.  

Dla funkcjonowania Ekomariny niezbędna jest organizacja Bosmanatu, hangarów do 

przechowywania sprzętu, miejsca slipowania, zimowania, serwis techniczny, infrastruktura 

sanitarna. W ofercie Ekomariny winny znaleźć się wypożyczalnie sprzętu wodnego, oferta 

szkoleń indywidualnych i grupowych oraz tramwaj wodny.  

Funkcja żeglarska może być również wykorzystana w ramach funkcji biznesowych, zarówno na 

małą, jak i większą skalę. Lokalnie, Ekomarina z funkcjami żeglarskimi może być wykorzystywana 
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w ramach wyjazdów integracyjnych, konferencyjnych, czy szkoleniowych. Jednocześnie, 

Ekomarina może być pełnić istotne funkcje podczas wydarzeń o randze krajowej. Przykładowo, 

Targi Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA148 są największą imprezą wystawienniczą 

branży i sympatyków żeglarstwa, jachtingu motorowego, kajakarstwa, windsurfingu oraz 

nurkowania w Polsce i jednym z większych wydarzeń na rynku europejskim. Swoje produkty 

prezentuje podczas targów kilkaset firm oferujących sprzęt i akcesoria ze wszystkich dyscyplin 

aktywnego wypoczynku i sportów związanych z wodą. Targi to obok ekspozycji wystawców, 

program wydarzeń towarzyszących – wykłady, prelekcje, spotkania z mistrzami sportów 

wodnych, pokazy, doroczne podsumowania dokonań branży, spotkania sympatyków sportu i 

rekreacji na wodzie oraz atrakcje dla najmłodszych gości. Ekomarina może być miejscem 

cumowania i pokazów jednostek w warunkach fazowania jeziornego, czego nie oferują 

pozostałe mariny w regionie.  

9.6 Funkcja edukacyjna, turystyka naukowa i przyrodnicza  

Projekt, jako wydzielony i kompleksowy produkt turystyczny, może oferować realizację funkcji 

edukacyjnych, w różnych obszarach: 

 w obszarze edukacji żeglarskiej i morskiej, 

 w obszarze edukacji związanej z tradycją regionalną i historyczną regionu,  

 w obszarze edukacji przyrodniczej.  

Już teraz, dzieci i młodzież w gminnych gimnazjach, mają możliwość bezpłatnej nauki, by uzyskać 

patent sternika. Projekt może stworzyć warunki dla rozwiniętej edukacji w zawodach związanych 

z morzem, takich jak szkutnik, instruktor żeglarski, ratownik. Edukacja żeglarska i morska, ze 

względu m. in. na kontakt z żywiołem, jakim jest woda, wymaga dyscypliny i odpowiedzialności 

zarówno szkolonych, jak i szkolących, wpływając na zahamowanie niekorzystnych i 

patologicznych zjawisk społecznych wśród młodzieży. Edukacja żeglarska wymaga jednak 

realizacji odpowiedniego obiektu szkoleniowego.  

Obszar edukacji przyrodniczej powinien wykorzystywać walory przyrodniczo-krajobrazowej. 

Wschodnia część obszaru Gminy wraz z częścią morza Bałtyckiego objęta jest europejską siecią 

obszarów chronionych - Natura 2000. W części północno-wschodniej Gminy, znajduje się 

rezerwat ornitologiczny „Beka”. Z racji czystych plaż należących do Nadmorskiego Parku 

Krajobrazowego, unikalnych krajobrazów, niepowtarzalnych form ukształtowania terenu i 

bogactwa świata przyrody, tereny Gminy są atrakcyjne przyrodniczo przez cały rok. Do atrakcji 

przyrodniczych można zaliczyć możliwość prowadzenia obserwacji życia łąk podwodnych w 

Zatoce Puckiej bez sprzętu specjalistycznego, możliwość obserwacji kolonii czapli, czy 

widowiskowych zgromadzeń kaczek i ptaków wodno-błotnych w okresie wędrówek i zimowania. 

Koncepcja przestrzenna zagospodarowania tras spacerowych, również wodnych, powinna 

uwzględniać miejsce siedliskowe i rozwoju narybku (organizacja miejsc naturalnego tarła, 

niekonfliktowych z Ekomariną) oraz punkty obserwacyjne przyrody dla turystów. W ramach 

Projektu mógłby powstać wspólny obiekt zainteresowanych placówek naukowych 

prowadzących badania wpisane w funkcje Ekomariny. 

Jednocześnie, wnioski płynące z analizy przypadków jednoznacznie wskazują na pozytywny 

wpływ genezy projektu na jego unikatowość i konkurencyjność, dlatego w ramach Projektu 

                                                           
148 http://www.wiatriwoda.pl/dla-mediow/materialy-do-pobrania/ 



ANALIZA JAKOŚCIOWA KOSZTÓW I KORZYŚCI PROJEKTU EKOMARINA KOSAKOWO 

    23 marca 2017 

 
 

105 

Ekomarina Kosakowo rekomenduje się stworzenie wioski edukacyjnej, nawiązującej do historii 

obszaru z XV wieku, kiedy na ten przybyli osadnicy, tzw. Mennoici.  

Menonici, stanowili szczególną grupę wśród osadników, którzy mieszkali przede wszystkim na 

Żuławach. Trafili na ziemie powiatu malborskiego, gdy po 1568 r., z powodu prześladowań 

religijnych musieli opuścić rodzinną Fryzję. Byli członkami anabaptystycznej sekty założonej 

przez Menno Simonsa (1496-1559). Charakteryzowali się surową obyczajowością opartą na 

przestrzeganiu dekalogu, dyscyplinie i nakazie powszechnego uczestnictwa w życiu wspólnoty. 

Władze polskie uważały ich za znakomitych rolników i wzorowych, spokojnych obywateli149. 

Mennoici osiedlali się nie tylko na Żuławach, ale ich osady powstawały również w Orłowie, 

Żelichowie, Markusach i Jurandowie. Kolonizacja objęła też starostwo puckie, m.in. Karwieńskie 

Błoto i Redę. Osadnicy osuszali tereny zalewowe i organizowali system kanałów 

melioracyjnych150. Okolice Mostów i Rewy, to obszary obejmujące łąki, które są pocięte taką 

siecią historycznych kanałów, częściowo zachowanych, pamiętających właśnie jeszcze XVI w..  

Muzea opowiadające historię regionu, nawiązujące do tradycji i historii mogłyby stanowić 

atrakcję turystyczno-edukacyjną. Oprócz muzeum wioski menonickiej, na obszarze projektu 

mogłby się znajdować obiekty edukacyjne związane z rybołówstwem, przemysłem portowym, 

jak i samym żeglarstwem. Oferta edukacyjna mogłaby obejmować miejsca wykonywania 

zawodów rzadkich, ofertę uwzględniającą lokalną żywność, jak również atrakcje typu małe zoo 

czy „safari”. 

Jednocześnie, koncepcja wioski menonickiej mogłaby być wykorzystana w promocja Projektu 

Ekomarina Kosakowo. Istnieje już „produkt turystyczny”, jakim jest „Projekt EuMenNet” 151 

(Rysunek 111), czyli Europejska Sieć Mennonitów. To przedsięwzięcie, w którym biorą udział 

Mennonici z całej Europy oraz szereg instytucji wspomagających z Holandii, Niemiec, Polski i 

Ukrainy. Jego celem jest przybliżenie historii, dziedzictwa kulturowego tej grupy wyznaniowej 

ale przede wszystkim stworzenie szlaku turystycznego, który biec będzie od Szwajcarii po 

Ukrainę. 

 

                                                           
149 http://www.polskiepomorze.pl/zulawy  
150 Ciesielska K., Osadnictwo "olęderskie" w Prusach Królewskich i na Kujawach w świetle kontraktów 

osadniczych. „Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza”. 1958. tom IV, zesz. 2. s. 2.17-256; 

Szałygin J., Kolonizacja "olęderska" w Polsce – niedoceniany fenomen. „Opcja na prawo”. Lipiec-sierpień 

2002. nr 7-8. 
151 http://www.klubnowodworski.pl/index.php/dzialania/szlak-mennonitow, http://www.eumen.net/pl/  
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Rysunek 111 Projekt EuMenNet 

Źródło: http://www.eumen.net/pl/trasa-migracji.html 

9.7 Turystyka piesza, rowerowa, konna, wędkarstwo 

Przebudowa oraz budowa tras rowerowych, konnych, dla rolkarzy, urządzenie zieleni, małej 

architektury, place zabaw, siłownie na otwartym powietrzu, uzupełnienie i zmiana oświetlenia 

oraz wykonanie mostków są niezbędne dla realizacji funkcji turystycznej. Koncepcja 

przestrzenna tras spacerowych i ścieżek rowerowych, dla wspólnego użytkowania dla żeglarzy i 

turystów, powinna uwzględniać korytarze dla dzikiej zwierzyny i naturalne siedliska dla ptaków, 

oraz punkty obserwacyjne dla turystów, miejsca do wędkowania, miejsca do czyszczenia ryb. 

Szczegółowy zakres realizacji obiektów obsługujących te funkcje powinien być spójny z 

założeniami dla programu kulturowego i turystycznego Projektu. 

9.8 Funkcja rozrywkowa  

Funkcja związana z organizowaniem imprez okolicznościowych, wymaga wyznaczenia miejsca w 

części centralnej Projektu, które byłoby dostępne zarówno z lądu, jak i z wody. Potrzebna byłaby 

odpowiednia estetyzacja „placu centralnego”, by był on dostosowany do odbywania imprez 

kulturalnych i turystycznych na wolnym powietrzu. Utwardzenie terenu (położenie kostki), 

urządzenie zieleni, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, elementy małej architektury (ławki), 

wymagają opracowania kompleksowej koncepcji przestrzennej. Dla realizacji tej i pozostałych 

funkcji, niezbędna jest też modernizacja istniejących ciągów pieszych i komunikacyjny, w tym 

zaplanowanie odpowiedniego parkingu, oraz komunikacji publicznej. Szczegółowy zakres robót 

dot. placu centralnego powinien być zawarty w dokumentacji architektoniczno-budowlanej, a 

plan wydarzeń okolicznościowych, wynikać z założeń dla programu kulturowego i turystycznego 

Projektu. 
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9.9 Funkcje noclegowo-gastronomiczne i inne usługi 

Zabudowa usługowa przewidywana jest na działkach przylegających do głównego układu 

komunikacyjnego. W strefie brzegowej zakłada się wyłącznie użytkowanie plaż na przystanie 

jachtowe, hangary na sprzęt. Bazę noclegową i usługową zakłada się wyłącznie w jednostkach 

osadniczych i terenach ich bezpośredniego sąsiedztwa, m. in w Mostach i Rewie, gdzie 

przewiduje się kwatery prywatne, pensjonaty, agroturystykę, ewentualnie stadninę i ujeżdżalnię 

koni. Na ciągach dojścia z jednostek osadniczych do plaży zakłada się plenerowe urządzenia 

sportowo-rekreacyjne i usługowe. Na wyznaczonych terenach rozwojowych położonych na 

gruntach aktualnie podmokłych i zalewowych możliwe jest zlokalizowanie pól namiotowych i 

campingowych152. Jednak jakość usług hotelowych i gastronomicznych nie może być niższa od 

oferowany w gminach sąsiednich, by turyści nie traktowali Ekomariny jako miejsca spędzenia 

kilku godzin, by następnie udać się na nocleg czy posiłek do nieodległych ośrodków w Gdańsku, 

Gdyni, czy Sopocie. Oferowane usługi powinny nawiązywać do miejscowych tradycji oraz mieć 

elementy scalające oferty całej Gminy, co mogłoby umożliwić przedłużenie sezonu. Oferta 

powinna być zróżnicowana, by uwzględniała zróżnicowane potrzeby gości krajowych, jak i 

zagranicznych, w tym dawnych mieszkańców Ziemi Puckiej. 

Inne proponowane usługi to: sklepy z pamiątkami, centrum informacji dla odwiedzających, 

centrum wizualizacji (centrum nowoczesnej informacji turystycznej, z prezentacjami 

audiowizualnymi i dostępem do interaktywnych map), wypożyczalnie rowerów, usługi 

serwisowe związane z żeglarstwem, turystyką rowerową, ale również szeroko rozumiana 

gastronomia całoroczna i sezonowa, również „przykanałowa”.  

9.10 Funkcja mieszkaniowa  

Funkcja mieszkaniowa i techniczna (funkcja zbiornika retencyjnego) są wpisane w rozwój 

społeczno-gospodarczy regionu, i również wyznaczają wytyczne do przygotowania koncepcji 

zagospodarowania terenu. Na obecnym etapie, można założyć, że Gmina może pełnić rolę 

dewelopera Projektu. Gmina powinna w szczególności pełnić rolę stabilizującą na lokalnym 

rynku nieruchomości i podjąć odpowiednie działania w celu zatwierdzenie planu miejscowego. 

Wydaje się to jedyny sposób skutecznego oddziaływania na Projekt, ponieważ Gmina nie 

posiada znaczącego udziału w własności gruntów objętych planowanym przedsięwzięciem.   

Poszczególne etapy Projektu mogą być związane z zagospodarowaniem terenów prywatnych 

nieruchomości, związanych z przekształceniami terenów łąk w teren zabudowany. O ile 

zabudowa usługowa przewidywana jest na działkach przylegających do głównego układu 

komunikacyjnego, to warto rozważyć wprowadzenie możliwości zabudowy mieszkaniowej na 

tych i innych terenach objętych obszarem Projektu, których wartość z tytułu planowanego 

Projektu może wzrosnąć.  

Tak jak we wszystkich projektach z analizy przypadków, należałoby przewidzieć możliwość 

budowy domów jednorodzinnych lub apartamentów z możliwością cumowania Łodzi, co z 

punktu widzenia Projektu może być korzystne, ponieważ mieszkańcy będą korzystali z 

powstałych obiektów cały rok, jednocześnie mając możliwość tworzenia oferty gastronomicznej 

i noclegowej, typu pokoje gościnne, bary, kawiarnie,  „stragany przykanałowe”, itp.  

                                                           
152 Studium, s. 92.  
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10 Analiza SWOT Projektu  

Lokalizacja inwestycji na obszarze rozległej nadmorskiej niziny w miejscowościach Rewa i Mosty 

posiada szereg cech sprzyjających realizacji zakładanego Projektu Ekomariny. Teren ten 

znajdujący się w obszarze Pradoliny Kaszubskiej, obejmujący strefę nadmorską, rozciągającą się 

od Rewy z fragmentem Nadmorskiego Parku Krajobrazowego po Mechelinki i Pierwoszyno, jest 

w stanie zapewnić realizację głównych funkcji zgodną z zapisami Studium uwarunkowania 

zagospodarowania przestrzennego, stanowiącymi, że podstawowe przeznaczenie obszaru 

realizacji Projektu to tereny usług turystyki i sportu z dużym udziałem zieleni153. 

Z punktu widzenia planowanych funkcji Projektu, do pożądanych cech lokalizacji można zaliczyć: 

 położenie w strefie nadmorskiej, 

 położenie w obszarach Natura 2000 (m.in. obszarze specjalnej ochrony ptaków „Zatoka 

Pucka” oraz specjalnym obszarze ochrony siedlisk „Zatoka Pucka i Półwysep Helski”) 

oraz na terenie Parku Krajobrazowego,  

 położenie w pobliżu portów i przystani leżących w promieniu Zatoki Puckiej, na 

Półwysep Helski, 

 położenie na terenie aglomeracji trójmiejskiej w pobliżu dużych miast, 

 możliwość wykorzystania połączeń międzynarodowego transportu morskiego, 

 wyjątkowy krajobraz, 

 walory przyrodnicze i terenowe, 

 historyczny charakter kanałów wodnych z XVI w., 

 brak przemysłu silnie zanieczyszczającego środowisko. 

Analiza SWOT umożliwia ocenę lokalizacji z punktu widzenia funkcji Projektu, zwracając uwagę 

m. in na aspekty terenowe, ekologiczne, komunikacyjne, społeczne, ekonomiczne oraz prawne 

(Tabela 18).  

                                                           
153 Studium, s. 108. 
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Tabela 18 Analiza SWOT Projektu 

 Pozytywne Negatywne 
 Mocne strony (strenghts) Słabe strony (weaknesses) 

W
ew

n
ęt
rz
n
e 

 zgodność z planami strategicznymi 
miasta i innymi programami 
rozwojowymi,  

 zaangażowanie lokalnej społeczności 
dla planowanej inwestycji, 

 dostępność terenu od strony lądu i 
wody,  

 rejon korzystnie usytuowany pod 
względem turystyki wodnej, 

 dogodna lokalizacja, w pobliżu dużych 
miast, 

 brak przemysłu silnie 
zanieczyszczającego środowisko, 

 niezanieczyszczone środowisko 
naturalne, 

 wyjątkowy, zróżnicowany krajobraz, 
przyciągający turystów. 

 ograniczenia inwestycyjne 
wynikające z wysokiego poziomu 
wód gruntowych i obszarów 
chronionych, 

 rozproszona struktura właścicielska, 

 brak historycznej zabudowy, 

 wysoka kapitałochłonność projektu, 

 małe doświadczenie Gminy w 
realizacji podobnych projektów, 

 ograniczenia wynikające ze studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy. 

 Szanse (opportunities) Zagrożenia (threats) 

Ze
w
n
ęt
rz
n
e 

 potencjał związany z 
niewykorzystanymi możliwościami 
turystycznymi, 

 moda na turystykę rowerową, 
kajakową, żeglarstwo, 

 moda na zdrowy tryb życia i czynny 
wypoczynek,  

 rozwój turystyki i agroturystyki, 

 pozyskiwanie inwestorów spoza 
Gminy, 

 rozwój przedsiębiorczości na terenie 
Gminy, 

 uregulowanie i ukierunkowanie ruchu 
turystycznego na obszarach cennych 
przyrodniczo, 

 stworzenie możliwości kształcenia 
młodzieży w zawodach związanych z 
morzem, 

 rewitalizacja terenów dawnej rzeki 
Zagórskiej Strugi oraz możliwość 
odprowadzenia wód opadowych z 
całego rejonu Mostów. 

 zanikanie oryginalnego krajobrazu, 

 wzmożony ruch turystyczny 
przyczyniający się do wzrostu 
zanieczyszczenia środowiska, 

 konkurencyjność turystyczna dużych 
ośrodków miejskich, 

 naciski ze strony uciążliwego 
przemysłu np. PGNiG w związku z 
planowanymi kolejnymi kawernami 
gazowymi lub biogazownią na 
terenach łąk, 

 protesty ze strony ekologów, 

 potencjalne zagrożenie 
podtopieniami mieszkańców Mostów 
i Rewy wynikające ze sztormów i 
cofki mogące wystąpić po 
przebudowie kanałów wodnych, 

 nieprzewidywalne działania 
konkurentów regionu,  

 konflikty wewnętrzne związane z 
rozproszoną strukturą właścicielską 
nieruchomości.  

Źródło: Opracowanie własne. 

Ocena czynników zewnętrznych, wskazuje na liczne szanse, ale i liczne zagrożenia, które plasują 

Projekt, przynajmniej z punktu widzenia lokalizacji, w kategorii tzw. przedsięwzięć 

spekulacyjnych, które charakteryzują się właśnie kumulacją szans i zagrożeń. Ocena 

wewnętrznych czynników lokalizacji pozwala zidentyfikować liczne atuty (mocne strony), a 
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mniej liczne słabości, co plasuje Projekt pod względem lokalizacji w kategoriach przedsięwzięć z 

bezwzględną przewagą.   

Jednocześnie, połączenie dużej liczby stron mocnych i szans, odpowiada realizacji agresywnej 

strategii rozwoju, w postaci silnej ekspansji. Jeśli obszar turystyczny dysponuje 

niepowtarzalnymi walorami turystycznymi, to może się rozwijać i zdobywać nowe rynki dzięki 

wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury i intensywnej promocji. Analiza strategiczna wskazuje 

też na wiele niekorzystnych okoliczności zewnętrznych. Projekt miałby większe szanse na 

powodzenie, jeśli oferowany produkt będzie charakteryzować się mniejszą elastycznością 

dochodową popytu turystycznego, czyli zmiany dochodów potencjalnych nabywców nie będą 

znacznie wpływać na wielkość popytu. Przykładem takiego produktu jest turystyka 

specjalistyczna.  
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11 Korzyści i koszty Projektu w ujęciu jakościowym 

11.1 Wprowadzenie 

Realizacja Projektu jest uzasadniona wystąpieniem szeregu efektów społecznych. 

Przeprowadzona analiza kosztów i korzyści służy wstępnej ocenie wpływu Projektu na wzrost 

ekonomiczny i efekty społeczne w bezpośrednim i dalszym otoczeniu projektowanej inwestycji. 

Wykonawca zidentyfikował efekty Projektu w trzech ujęciach. Są to:  

 produkty – bezpośrednie materialne efekty realizacji Projektu, 

 rezultaty – korzyści osiągnięte bezpośrednio po realizacji Projektu, 

 oddziaływanie – długofalowe konsekwencje mające wpływ na rozwój ekonomiczno-

społeczny regionu; oddziaływanie pojawia się po jakimś czasie od zakończenia realizacji 

projektu i dotyczy wszystkich zmian u różnych interesariuszy projektu spowodowanych 

realizacją Projektu; obszar oddziaływania Projektu będzie lokalny, ale i regionalny. 

11.2 Korzyści jakościowe 

W wyniku realizacji Projektu bezpośrednimi materialnymi efektami mierzonymi konkretnymi 

wielkościami (produkty) będzie realizacja Ekomariny wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a w 

szczególności: 

 kanał główny z wejściem,  

 przystań z basenem portowym (basenami portowymi), 

 slip, hangary do przechowywania sprzętu, również zimowania,  

 bosmanat z obiektem szkoleniowym, pomieszczenia ratowników,  

 infrastruktura sanitarna, serwis techniczny, stacja paliw,  

 plac główny ze sceną, 

 obiekt informacji turystycznej,  

 nabrzeża, pomosty,  

 udrożnione kanały melioracyjne, 

 ciągi spacerowe i szlaki piesze, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe, 

 punkty widokowe, 

 miejsca do wędkowania i czyszczenia ryb, 

 korytarze dla dzikiej zwierzyny, 

 obiekty usługowe komercyjne, w tym: noclegowe o zróżnicowanym standardzie (pola 

namiotowe i campingowe, kwatery prywatne, pensjonaty, agroturystyka), handlowe, 

gastronomiczne, usługowe związane z żeglarstwem, wędkarstwem, turystyką 

rowerową,  

 obiekt zielonej szkoły, wspólny obiekt placówek naukowych,  

 muzea, skansen (np. wioski menonickiej), 

 place zabaw, małe zoo, „safari”, 

 plenerowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, np. siłownia na otwartym powietrzu,  

 ławeczki, stoliki, wiaty, system oświetlenia, 

 system odwadniające z przepompownią,  

 parking.  
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Realizacja Projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów, czyli korzyści 

osiągniętych bezpośrednio po realizacji Projektu. Będą to zwłaszcza: 

 zwiększenie dostępu do bazy i oferty turystycznej i sportowej,  

 rozwój sektora usług związanych z żeglarstwem, 

 poprawę bezpieczeństwa w portach i na Zatoce,  

 zagospodarowanie terenów rozwojowych,  

 utworzenie i poprawa jakości przestrzeni publicznych,  

 wzrost liczby osób odwiedzających Gminę, 

 wzrost liczby turystów krajowych i zagranicznych, 

 wzrost liczby miejsc pracy sezonowej i stałej, 

 wydłużenie czasu pobytu turystów w Gminie,  

 wydłużenie sezonu turystycznego,  

 ograniczenie podtopień.  

Oddziaływanie, czyli długofalowe konsekwencje realizacji Projektu, które mają wpływ na rozwój 

ekonomiczno-społeczny regionu, obejmują m. in: 

 wzrost atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Gminy, 

 promocję Gminy jako regionu,  

 integrację lokalną i regionalną,  

 wzrost znaczenia kultury i turystyki, 

 promocję zdrowego trybu życia, korzyści zdrowotne, uniknięcie utonięć, 

 poprawę jakości życia, 

 rozwój przedsiębiorczości,  

 zmniejszenie bezrobocia, 

 zahamowanie niekorzystnych i patologicznych zjawisk społecznych wśród młodzieży, 

 uregulowanie i ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych 

przyrodniczo,  

 poprawę stanu środowiska naturalnego.  

Wśród ww. efektów, należy zwrócić uwagę na ich często niemierzalny charakter. Do głównych 

korzyści społeczno-ekonomicznych kwantyfikowalnych, niezależnie od trudności związanych z 

obiektywną ich wyceną, zaliczyć można przed wszystkim: 

 dochody płynące ze zwiększonego ruchu turystycznego dla przedsiębiorców, 

producentów oraz udział Gminy w podatku dochodowych od osób prawnych i fizycznych 

(wartość dodaną wynikająca z realizacji i eksploatacji Projektu, w szczególności z 

działalności usługowej, w tym zwłaszcza hotelowej i gastronomicznej oraz wartość 

dodana wynikająca z wydatków turystów przebywających w Gminie i okolicach), 

 efekty z tworzenia dodatkowych miejsc pracy, w postaci dodatkowego strumienia 

dochodów dla pracowników, oszczędności z tytułu świadczeń socjalnych dla Gminy oraz 

udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, związanych z 

realizacją i eksploatacją inwestycji,  

 oszczędności w porównaniu do alternatywnego osiągnięcia celów projektu, na przykład 

koszt dowożenia młodzieży do innych ośrodków na szkolenia, koszty zapobiegania 

niekorzystnym i patologicznym zjawiskom wśród młodzieży, 
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 zamiana gruntów stanowiących nieużytki i podmokłe łąki na tereny inwestycyjne, 

znaczne zwiększenie ich wartości, 

 zwiększenie wpływów z tytułu podatków w tym podatków od nieruchomości oraz para 

podatków takich jak opłaty planistyczne, opłaty adiacenckie.  

11.3 Koszty jakościowe 

Zidentyfikowane koszty jakościowe obejmują m. in: 

 zajmowanie cennych przyrodniczo terenów i rozcinanie ich ciągłości (fragmentacja) 

nowobudowanymi ciągami infrastruktury technicznej, przyczyniające się do utraty 

różnorodności biologicznej, zużycie terenu, zniszczenie krajobrazu,  

 koszty środowiskowe, w tym lokalna emisja zanieczyszczeń wody, powietrza i hałas 

wpływające negatywnie na zdrowie ludzi i lokalne środowisko, 

 przemieszczanie ludności związane z procesem suburbanizacji i związane z tym m. in. 

koszty zatłoczenia spowodowane koniecznością np. dojazdów do pracy, koszty 

wypadków transportowych, koszty czasu,  

 koszty bezpieczeństwa, wypadki związane ze wzmożonym ruchem turystycznym na 

wodzie, uszkodzenia infrastruktury, sprzętu,  

 koszty zasobowe w gospodarce rybnej (koszty utraconych korzyści, które inne podmioty 

mogłyby osiągnąć, gdyby zasoby wodne i ich zdolność odnawiania nie były uszczuplane 

w rezultacie realizacji Projektu), 

 koszty uzdatniania zanieczyszczonych wód powierzchniowych, 

 straty spowodowane przez korozję budowli i urządzeń stykających się z wodą, 

 wysokie koszty wspólne, co z kolei wynika z szeregu ważnych funkcji poza 

transportowych Projektu, 

 konflikty lokalne, 

 ponoszenie znacznych nakładów na realizacje kapitałochłonnego przedsięwzięcia, 

również z środków publicznych, 

 nakłady na pozyskanie gruntów na realizację celów publicznych niezbędnych dla potrzeb 

realizacji inwestycji.  

  



ANALIZA JAKOŚCIOWA KOSZTÓW I KORZYŚCI PROJEKTU EKOMARINA KOSAKOWO 

    23 marca 2017 

 
 

114 

12 Wstępny harmonogram prac przygotowawczych 

12.1 Wprowadzenie 

Rozwój projektu inwestycyjnego od wstępnego pomysłu do jego eksploatacji może być 

przedstawiony w formie cyklu zawierającego trzy fazy: przedinwestycyjną (przygotowawczą), 

inwestycyjną i operacyjną. Każda z tych faz dzieli się na etapy, z których każdy obejmuje ważne 

działania konsultingowe, inżynieryjne i budowalne.  

W ramach fazy przygotowawczej równolegle podejmowane są różne rodzaje prac 

przygotowawczych, często zachodzących na siebie. Realizacja działań podczas przygotowania 

Projektu następuje w określonej kolejności, od koncepcji przez aktywne promowanie tak, aby 

uniknąć ponoszenia zbędnych nakładów. Koszty związane z prowadzeniem odpowiednich analiz 

Projektu w fazie przygotowawczej mogą zaoszczędzić znacznie większych wydatków na 

eksploatację źle ukierunkowanego projektu154 (Rysunek 112).  

Rysunek 112 Promocja projektu a wydatki kapitałowe 

Źródło: Behrens, W., & Hawranek, P. M. (1993). Poradnik przygotowania przemysłowych 

studiów feasibility. United Nations Industrial Development Organization. 

Faza przygotowawcza Projektu powinna obejmować kilka etapów: 

 studium możliwości inwestycyjnych – jest punktem wyjścia do serii działań związanych 

z inwestycją; może nawet być początkiem gromadzenia odpowiednich środków 

finansowych; studia możliwości ogólne opierają się głównie na danych zagregowanych; 

 wstępne studium wykonalności – celem jest m. in. pokazanie, czy zbadane zostały 

wszystkie warianty Projektu i koncepcja Projektu uzasadnia przeprowadzenie analizy 

                                                           
154 Behrens, W., & Hawranek, P. M. (1993). Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. 

United Nations Industrial Development Organization. 
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szczegółowej w formie studium ostatecznego; skutki alternatywnych rozwiązań 

porównywane są w ujęciu finansowym i ekonomicznym za pomocą odpowiednio analizy 

finansowej i ekonomicznej; 

 ostateczne studium wykonalności – powinno być opracowywane jedynie wtedy, gdy 

możliwe jest określenie ze znacznym prawdopodobieństwem źródeł finansowania 

Projektu.  

 badania pomocnicze – dotyczą wybranych istotnych aspektów projektu, np. analizy 

rynkowe, analizy lokalizacji, analizy oddziaływania na środowisko; sporządza się je 

zwłaszcza w przypadku dużych projektów inwestycyjnych.  

12.2 Harmonogram Projektu dla prac przygotowawczych  

Faza przygotowawcza polega na zorganizowaniu i przygotowaniu Projektu do realizacji. Zadania 

tu wyznaczone zmierzają do przygotowania niezbędnej dokumentacji oraz wdrożenia Projektu. 

Inicjator Projektu, a więc Gmina, musi dopełnić wykonania szeregu procedur administracyjnych. 

Narzędziem, którym Gmina może spowodować/stymulować rozwój terenu, jest plan miejscowy. 

Aby uchwalić plan miejscowy, Gmina jako Inicjator powinna podjąć w szczególności następujące 

działania: 

1. Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla potrzeb wyłonienia firmy doradczej, która 

opracuje wstępne studium wykonalności Projektu. 

2. Przetarg na wybór firmy doradczej.  

3. Przygotowanie wstępnego studium wykonalności, obejmującego w szczególności 

następujące części:  

3.1. Inwentaryzacja nieruchomości objętych Projektem – identyfikacja działek i właścicieli, 

stan prawny działek, opis uzbrojenia terenu, występujące zabudowania, dostęp do dróg 

publicznych, przeznaczenie nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo, weryfikacja dostępności 

nieruchomości z właścicielami gruntu.  

3.2. Analizy rynku dla wskazanych funkcji Projektu.  

3.3. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu (w minimum 3 wariantach) wraz ze 

studium komunikacyjnym i koncepcją organizacji ruchu (uwzględniająca wytyczne 

Inicjatora Projektu). 

3.4. Analiza prawnej, technicznej i środowiskowej dopuszczalności realizacji analizowanych 

wariantów Projektu – ustalenie, czy z punktu widzenia prawa niezbędne są uzgodnienia 

dot. realizacji Projektu w pasie nadmorskim, na terenach i w otulinie obszarów 

chronionych; z punktu widzenia technicznego należy ustalić, jak szerokie i głębokie 

mają być kanał główny i pozostałe kanały, by umożliwić realizację wskazanych funkcji 

Projektu; na tym etapie Raport Oddziaływania na Środowisko, w rozumieniu ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), nie jest potrzebny, wskazana jest jednak fachowa 

analiza wpływu Projektu na środowisko.  

3.5. Opracowanie organizacyjno-prawnej struktury Projektu – analiza struktury wariantów 

organizacyjnych projektu (np. założenie spółki celowej, zrzeszenia, konsorcjum), ze 

wskazaniem kluczowych uczestników, w tym: generalnego wykonawcy, operatora 

zarządzającego Ekomariną, w tym etapie celowe jest również przeprowadzenie 
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konsultacji z właścicielami nieruchomości dot. rozważanych wariantów organizacyjnych 

Projektu.  

3.6. Analiza źródeł finansowania Projektu – identyfikacja możliwych źródeł finansowania, w 

szczególności możliwości skorzystania z funduszy europejskich; struktura finansowania 

jest jednym z czynników determinujących strukturę organizacyjno-prawną; jeśli 

fundusze dostępne są wyłącznie dla Gminy, to wyklucza określone formy organizacji 

Projektu.  

3.7. Analizy finansowe-ekonomiczno Projektu – analiza finansowa dla zidentyfikowanych 3 

wariantów Projektu, obejmująca w szczególności budżet Projektu, prognozę 

przychodów i kosztów oraz analizę kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych z 

punktu widzenia Gminy i mieszkańców; analizy powinny obejmować oddziaływanie 

Projektu na budżet Gminy. 

3.8. Wybór wariantu realizacji Projektu.  

3.9. Analiza SWOT rekomendowanego wariantu Projektu. 

3.10. Opracowanie strategii promocji wybranego wariantu Projektu. 

3.11. Szczegółowa analiza finansowo-ekonomiczna dla rekomendowanego wariantu 

Projektu – obejmująca w szczególności budżet Projektu, prognozę przychodów i 

kosztów oraz analizę kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych z punktu widzenia 

Gminy i mieszkańców, wpływ Projektu na budżet Gminy. 

3.12. Analiza ryzyk rekomendowanego wariantu Projektu – z uwzględnieniem analizy 

wrażliwości lub analizy scenariuszy. 

3.13. Przygotowanie harmonogramu realizacji prac rekomendowanego wariantu Projektu.  

3.14. Wnioski i rekomendacje wraz z szczegółowymi wytycznymi do tworzenia planu 

miejscowego 

4. Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla potrzeb wyłonienia pracowni urbanistycznej 

do przygotowania planu miejscowego. 

5. Przetarg na wybór pracowni urbanistycznej wyłonionej dla potrzeb przygotowania planu 

miejscowego.  

6. Przygotowanie planu miejscowego. 

Działania wdrożeniowe należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi we wstępnym 

studium wykonalności. W zależności o rekomendowanego rozwiązania organizacyjno-

prawnego, podejmowane będą dalsze działania, w tym m. in. utworzenie podmiotu 

realizującego lub zarządzającego Projektem, sprzedaż lub przejęcie nieruchomości, pozyskanie 

dokumentacji niezbędnej dla realizacji poszczególnych etapów Projektu. Poszczególne działania 

mogą wymagać szczegółowych opracowań, jednakże rekomenduje się realizację prac 

przygotowawczych Projektu w ramach zlecenia analiz jednemu podmiotowi, co jest korzystne 

ze względu na okres realizacji prac przygotowawczych. Rozważyć również należy podział prace 

na etapy. Umożliwi to uwarunkowanie przejścia do kolejnych etapów od wyników wcześniej 

wykonanych prac.  

Harmonogram projektu dla prac przygotowawczych przedstawiony jest w postaci wykresu 

Gantta (Rysunek 113, Załącznik 3). Czas trwania zadań prezentowany jest w dniach roboczych. 

Zgodnie z harmonogramem, prace przygotowawcze mogą trwać ok. 34 miesiące.  
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Rysunek 113 Wykres Ganta dla projektu Ekomarina Kosakowo 

Źródło: opracowanie własne.  
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13 Rekomendacje 

1) Biorąc pod uwagę wnioski wynikające z przeprowadzonych studiów przypadków oraz 

analiz (SWOT, jakościowa analiza kosztów i korzyści) uważamy, że racjonalne jest aby 

przejść do kolejnego etapu przygotowania Projektu. 

2) W naszej ocenie na tym etapie rozwoju inwestycji deweloperem projektu powinna być 

Gmina Kosakowo. Projekt zakłada realizację znacznej części powierzchni (w tym kanały), 

która będzie miała charakter publiczny, zatem może stanowić własność Gminy lub 

Skarbu Państwa. Przemawia za tym również ewentualna możliwość pozyskania funduszy 

z UE na realizację inwestycji z źródłem Unii Europejskiej, które mogą być dostępne 

właśnie dla jednostek samorządów miejscowych.  

3) Na obecnym etapie proponujemy podzielić teren inwestycji na dwie zasadnicze części: 

Marina (część zainwestowania, na której będą znajdowały się przystanie oraz obiekty 

kubaturowe o różnych funkcjach) oraz część Eko, na której inwestycja ograniczy się do 

realizacji infrastruktury (np. kanałów, dróg, platform widokowych) umożliwiających 

turystom zwiedzanie i obserwację przyrody. 

4) W części Mariny rekomendujemy przeznaczenie terenu pod:  

a. Plac centralny z dużą przystanią, pełniący rolę centrum, z informacją 

turystyczną, restauracjami, obiektami hotelarskimi, wyznaczonym miejscem 

umożliwiającym organizację różnego rodzaju eventów (imprez). 

b. Funkcje żeglarskie, w tym w szczególności: 

i. Bosmanat, 

ii. Przystanie, 

iii. Obiekt szkoleniowy dla żeglarzy, 

iv. Obiekt wypożyczalni sprzętu, 

v. Kanał umożliwiający wpływanie i wypływanie na Zatokę ze śluzą, 

vi. Kanały umożliwiające spływy po części Eko, 

vii. Obiekty infrastruktury związane z obsługą łodzi, w tym slipowanie i 

zimowanie łodzi, czy też stacja benzynowa, 

viii. Infrastruktura sanitarna. 

c. Funkcje sportowe (inne niż żeglarstwo): 

i. Ścieżki rowerowe, rolkarskie, do jazdy konnej, do spacerów i biegania, 

ii. Obiekty wypożyczalni sprzętu sportowego, 

iii. Stajnia dla koni, 

iv. Place zabaw, siłownie na otwartym powietrzu.  

d. Funkcje związane z obsługą turystów: 

i. Obiekty hotelarskie, 

ii. Obiekty gastronomiczne, 

iii. Obiekty agroturystyki, 

iv. Obiekt informacji turystycznej.  

e. Funkcje związane z edukacją: 

i. Obiekt szkoleniowy na potrzeby edukacji żeglarskiej i morskiej,  

ii. Obiekt placówek naukowych, prowadzących badania wpisane w 

funkcje Ekomariny, 

iii. Muzeum wioski menonickiej, historii regionu, zawodów mało 

spotykanych, rybołówstwa, przemysłu portowego, żeglarstwa itp., 

5) W części Eko rekomendujemy przeznaczenie terenu pod:  



ANALIZA JAKOŚCIOWA KOSZTÓW I KORZYŚCI PROJEKTU EKOMARINA KOSAKOWO 

    23 marca 2017 

 
 

119 

i. Kanały umożliwiające spływy po części Eko, 

ii. Ścieżki rowerowe, rolkarskie, do jazdy konnej, do spacerów i biegania, 

iii. Skansen wioski menonickiej, 

iv. Miejsca do wędkowania, pomosty, 

v. Miejsca naturalnego tarła, 

vi. Punkty obserwacyjne przyrody dla turystów, platformy widokowe, 

vii. Małe zoo, „safari”. 

6) Rekomendujemy również przeznaczenie znacznej części terenu pod funkcje 

mieszkaniowe. Możliwość budowy domów jednorodzinnych lub małych obiektów z 

apartamentami spowoduje, że Ekomarina będzie również „żyła” poza sezonem dzięki 

mieszkańcom przebywającym w niej na stałe i tym, którzy będą przyjeżdżali do swoich 

domów rekreacyjnych na weekendy (np. mieszkańcy trójmiasta). By zachować charakter 

miejsca należałoby wymóc konieczność budowy domów łącznie z przystanią i kanałem 

podłączonym do sieci dróg wodnych Ekomariny.  

7) Uważamy, biorąc pod uwagę specyfikę projektu, że aktualnie zamiast przygotowania 

koncepcji zagospodarowania terenu należałoby przystąpić do sporządzania planu 

zagospodarowania przestrzennego. Mała powierzchnia nieruchomości należących do 

Gminy Kosakowo, a objętych zakresem przedsięwzięcia, skutkuje, że realnym 

narzędziem oddziaływania Gminy na projekt jest obecnie właśnie plan miejscowy. Przed 

przystąpieniem do sporządzania planu miejscowego, naszym zdaniem konieczne jest 

opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności Inwestycji.  

8) Rekomendujemy pozyskanie przez Gminę firmy doradczej, która przeprowadzi badania, 

na podstawie których sporządzi Studium Wykonalności dla przedmiotowej inwestycji. 

Studium ostatecznie rozstrzygnie, czy przedsięwzięcie jest wykonalne (formalnie, 

technicznie), czy ma uzasadnienie rynkowe, czy jest finansowo i ekonomicznie 

opłacalne, wskaże optymalny sposób jego realizacji, a także będzie zawierało 

szczegółowe wytyczne do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu objętego inwestycją .  

9) Ramowy zakres Studium Wykonalności został przedstawiony w punkcie 

12.2 Harmonogram Projektu dla prac przygotowawczych, niniejszego opracowania.  
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Klauzule i zastrzeżenia 

 Analizy, opinie i konkluzje zawarte w raporcie są profesjonalnymi, bezstronnymi i 

obiektywnymi analizami, opiniami i konkluzjami osób wykonujących analizę; analizy, 

opinie i konkluzje zawarte w raporcie są ograniczone jedynie przez przyjęte założenia 

oraz warunki ograniczające. 

 Zlecenie analizy nie było uzależnione od przygotowania lub przedstawienia w raporcie 

wniosków oraz konkluzji z góry zakładanymi rezultatami. 

 Wynagrodzenie wykonawcy nie jest uzależnione od: 

o przygotowania lub przedstawienia w raporcie wniosków lub konkluzji z góry 

zakładanymi rezultatami, 

o uzyskania z góry założonego rezultatu, 

o przyszłych wydarzeń bezpośrednio związanych z celem analizy, 

o konkluzji raportu korzystnej dla Zleceniodawcy. 

 Wykonawca analizy oświadcza, że nie występuje konflikt interesów pomiędzy 

Zamawiającym i/lub jego reprezentantami a Wykonawcą i/lub jego reprezentantami. 

 Analiza została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem zespołu 

przeprowadzającego analizę w oparciu o informacje dostarczone przez Zamawiającego 

oraz inne publicznie dostępne informacje i dane. Jednakże podejmujące jakiekolwiek 

decyzji, dokonując jakichkolwiek transakcji lub operacji związanych z przedmiotem 

analizy i/lub Zamawiającym należy dokonać szeregu dodatkowych analiz. W 

szczególności należy przygotować wstępne studium wykonalności.  
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Załączniki 

Załącznik 1 Protokół z burzy mózgów, 09.03.2018 

Odbiorcy/Klienci/Adresaci Funkcje 

 Dla wszystkich 
Marina postojowa (do 8 m długości, zanurzenie do 1-1,5m) 
docelowo 2 000 miejsc  
Noclegi: pensjonat, duży hotel, domki campingowe, pole 
namiotowe, pokoje gościnne, agroturystka, siedlisko, funkcja 
mieszkaniowa 
Gastronomia, restauracje, handel i usługi  
Plac „centralny” otoczony budynkami, restauracjami z 
ogródkami, skrzyżowanie dróg wodnych i lądowych (miejsce 
targowe, kiermasze, spędzania czasu, festiwale, imprezy, 
koncerty, szanty, scena; 0,5-1 ha) 
Funkcja uzdrowiska, wody solankowe  
Plaża 

Turystyka „klasyczna” 
Wewnętrzni: z aglomeracji 
(jednodniowi, dwudniowy, 
weekendowy…) 
Zewnętrzni: z dojazdem 4h 
(z noclegiem) 
Zagraniczni:  

 Chińczycy (czapla) 

 Skandynawia (piasek) 

 Niemcy (sentyment) 

 Rosjanie (mały ruch 
przygraniczny) 

 Litwini (Opener 
Festiwal) 

 Czesi (windsurfing, 
kitesurfing) 

 

Turystyka „klasyczna” 
Funkcja „wypadowa” 
Wypożyczalnie rowerów/łyżew/rolek/sprzęt wodny 
Mini-golf amerykański 
Punkty widokowe, obiekty małej architektury, miejsca 
postojowe  
Charakterystyczne obiekty (żywe drogowskazy) 
Kapliczka (mały kościółek ceremonialny)  
Miejsca wykonywania zawodów rzadkich  
Muzea, skansen 
Funkcje imprezowe (występy kaszubskie) 
Funkcje spacerowe 
Funkcje rowerowe 
Jazda konna, bryczki 
Tramwaj wodny 
Małe zoo, „safari”, organizowanie miejsc żerowania  
Zdrowa żywność, produkty lokalne  
Wędkarstwo 

Sport i rekreacja 
(indywidualny i grupowy) 
Żeglarze 
Potencjalni żeglarze 
Łyżwiarze (70% kanałów do 
1 m)  
Wędkarz – „kanałowy” i 
zatokowy 
 
 
 
 
 

Sport i rekreacja (indywidualny i grupowy) 
Wypożyczalnie sprzętu wodnego 
Miejsce slipowania, miejsce zimowania, stacje benzynowa, 
serwis techniczny, odbiór nieczystości, infrastruktura 
sanitarna  
Obiekt szkoleniowy (w bosmanacie? Obiekt publiczny 
zarządzany przez Gminę, pobór opłat portowych, 
wędkarskich)  
Funkcja łyżwiarstwa, „stragany przykanałowe”, tymczasowa 
mała architektura  
Funkcja żeglarskie 
Miejsce siedliskowe i rozwoju narybku (organizacja miejsce 
naturalnego tarła, niekonfliktowe z mariną) 
Wynajem łódek, pomosty, miejsca do czyszczenia ryb, 
złowiłeś-zjedz 
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Turysta 
„biznesowy”/profesjonalny 
Turysta biznesowy (targi, 
konferencje, spotkania 
biznesowe, łączone z 
żeglarstwem turystycznym) 

Turysta „biznesowy”/profesjonalny 
Funkcje konferencyjno-biznesowe (obiekt konferencyjny 
połączony z hotelem), wyjazdy integracyjne 
 

Turystyka naukowa 
Turystyka szkolna 
Edukacja/wychowanie 
morskie 
Naukowcy, studenci 
 

Turystyka naukowa 
Funkcja edukacyjna (obserwacja przyrody), „ścieżka” 
dydaktyczna  
Miejsce siedliskowe i rozwoju ptaków 
Obiekty zielonej szkoły  
Muzea, skansen 
Wspólny obiekt placówek naukowych  

Aktualni właściciele 
nieruchomości (81) 
 

Aktualni właściciele nieruchomości  
Nazwy kanałów – powiązane z funkcjami, osobami?  
Parkingi (ale tez sezonowa zmiana komunikacji by docelowo 
docierała do mariny) 
polskie Malediwy 

Przedsiębiorcy  
Mechanicy, serwis, 
konserwacje  

 

 Funkcje techniczne – miejsce??? 
Funkcja SAR (ratownictwo morskie) 
Funkcja zbiornika retencyjnego (jako zbiornik, kanał) – Kanał 
Łyski zamulony na terenie rezerwatu; skierowanie wód do 
Ekomariny 
Funkcje ochronne (zapobieganie antropopresja)  

 Funkcja mieszkaniowa  
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Załącznik 2 Burza mózgów, lista obecności, 09.03.2018 
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Załącznik 3 Zgodność Projektu z ponadlokalnymi i lokalnymi programami  

Koncepcja Projektu Ekomarina Kosakowo jest spójna z założeniami programowymi na poziomie 

lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Przesłanki realizacji Projektu wynikają z 

czynników przyrodniczych, gospodarczych i społecznych.  

Koncepcja Projektu Ekomarina Kosakowo jest zgodna z uwarunkowaniami rozwoju 

przestrzennego na wszystkich poziomach 155 . Uwzględnia następujące priorytety 156 : 

konkurencyjność (tworzenie lepszych warunki dla przedsiębiorczości i innowacji), spójność 

(wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej, zwiększenie zatrudnienia mieszkańców we 

wszystkich kategoriach wiekowych) i dostępność (dostępność transportowa, tutaj: wodna). 

Koncepcja Projektu jest zgodna z podstawową przesłanką strategii rozwoju, którą jest rozwój 

zrównoważony oznaczający zgodnie Ustawą o ochronie środowiska „(…) taki rozwój społeczno-

gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań polityczno-gospodarczych i 

społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 

przyrodniczych – w celu równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych 

społeczności lub obywateli – zarówno współczesnych, jak i przyszłych pokoleń”157.  

Wspieranie policentrycznego i zrównoważonego rozwoju terytorialnego, zachowanie i ochrona 

obszarów chronionych, promowanie zrównoważonego korzystania z wód i zmniejszania 

skutków powodzi to uwarunkowania rozwoju i realizacji projektu wynikające z rekomendacji 

rozwoju zgodnie z europejskimi zasadami spójności terytorialnej. Krajowe i regionalne 

uwarunkowania wskazują m. in. na potrzebę podwyższenia konkurencyjności poprzez poprawę 

dostępności, wykorzystanie potencjału wewnętrznego i kształtowanie struktur przestrzennych 

wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska. Międzywojewódzkie 

uwarunkowania rozwoju przestrzennego, w tym uwarunkowania położenia nad Morzem 

Bałtyckim, obejmują uwarunkowania dot. przyrodniczych obszarów objęte ochroną Natura 2000 

oraz Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. 

„Strategia Rozwoju Ziemi Puckiej” na lata 2016-2025, wskazuje następujące cele rozwojowe158: 

poprawa konkurencyjności, poprawa dostępności komunikacyjnej (które przyczynią się do 

poprawy dostępności „wodnej” obszaru), tworzenie warunków i poprawa gospodarczego 

wykorzystania Zatoki Puckiej, tworzenie warunków do wysokiej jakości kapitału ludzkiego i 

społecznego. W szczególności, wskazano na budowę i promocję oferty turystycznej w oparciu o 

produkty turystyczne, zachowanie i ochronę środowiska. Jako cel dla tworzenia warunków dla 

poprawy gospodarczego wykorzystania Zatoki Puckiej ze szczególnym uwzględnieniem 

potencjału portowego, wskazano znaczący rozwój funkcji żeglarskich i specyficznych Zatoki 

Puckiej. W ramach rozwinięcia, jako wyznaczony cel szczegółowy i zaproponowane 

zadanie/przedsięwzięcie rozwojowe, wskazano realizację Projektu Ekomarina Kosakowo w 

obrębie Mosty (i niezbędny do obsługi Ekomariny kanał wejściowy, położony w obrębie Rewa). 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową w tym usług turystyki wynika z rozwoju 

wyspecjalizowanej dziedziny turystyki, jaką jest żeglarstwo i sporty wodne w rejonie basenu 

Morza Bałtyckiego, w szczególności w Zatoce Puckiej i Gdańskiej159, a okolice Rewy, Mostów, 

                                                           
155 Uchwała Nr 318/XXXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.. 
156 Studium, s. 17. 
157 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2017 poz. 519. 
158 Strategia Ziemi Puckiej, s. 46.  
159 Studium, s. 85.  
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Rumii czy Wejherowa są praktycznie niewykorzystywane pod względem turystyki wodnej, mimo 

że są w sąsiedztwie Zatoki. 

W szczególności koncepcja Projektu wpisuje się w strategiczne cele rozwoju przestrzennego 

Gminy Kosakowo160 w następujących aspektach:  

 stworzenie warunków dla podniesienia jakości życia mieszkańców Gminy, 

 uporządkowanie relacji pomiędzy uwarunkowaniami i wymaganiami funkcjonalnymi, 

społeczno-gospodarczymi, środowiskowymi, kulturowymi i kompozycyjno-

estetycznymi,  

 zrównoważony rozwój dążący do racjonalnego kształtowania środowiska, zachowania 

możliwości do odtwarzania zasobów naturalnych i ograniczania uciążliwości dla 

środowiska,  

 równowaga pomiędzy obszarami zabudowanymi a terenami otwartymi, 

 ochrona i zachowania unikatowych walorów środowiska przyrodniczego, 

 zachowanie i ekspozycji walorów dziedzictwa i krajobrazu kulturowego na obszarze 

Gminy, 

 utrzymanie i rozwoju historycznie ukształtowanej struktury osadniczej, 

 tworzenie warunków dla rozwoju funkcji usługowych przyjaznych środowisku i 

nieuciążliwych dla ludności, 

 wykształcenie w strukturze przestrzennej Gminy ośrodków budującej tożsamość 

lokalną, 

 racjonalny rozwój funkcji turystycznych i rekreacyjnych z uwzględnieniem dojazdów i 

parkingów, 

 zachowanie równowagi strefy brzegowej między pojemnością a chłonnością 

turystyczną, 

 podniesienie rangi Gminy przez sprzyjanie rozwojowi wysokokwalifikowanych usług, 

 dbanie o wszechstronny rozwój Gminy – zapobiegający syndromowi „sypialni”.  

Koncepcja Projektu jest zgodna z zasadami rozwoju przestrzennego w Gminie, w szczególności z 

zasadami kształtowania terenów zabudowy usługowej, zasad zagospodarowania terenu 

nadmorskiego i zasad kształtowania zieleni i urządzeń sportu i wypoczynku 161 . Zabudowa 

usługowa przewidywana jest na działkach przylegających do głównego układu komunikacyjnego. 

W strefie brzegowej zakłada się wyłącznie użytkowanie plaż oraz przystanie jachtowe, hangary 

na sprzęt. Bazę noclegową i usługową zakłada się wyłącznie w jednostkach osadniczych i 

terenach ich bezpośredniego sąsiedztwa, m. in w Mostach i Rewie, gdzie przewiduje się kwatery 

prywatne, pensjonaty, agroturystykę i ewentualnie stadninę i ujeżdżalnię koni. Na ciągach 

dojścia z jednostek osadniczych do plaży zakłada się plenerowe urządzenia sportowo-

rekreacyjne i usługowe 162 . Walory krajobrazowe strefy nadmorskiej, styk lądu i morza 

przemawiają za podjęciem opracowań kompleksowych w formie koncepcji przestrzennej. Oferta 

urządzeń wypoczynku będzie dostosowana do potrzeb różnych grup wiekowych użytkowników, 

o różnych możliwościach korzystania z tych urządzeń, łącząc wypoczynek aktywny i bierny.  

  

                                                           
160 Studium, s. 78. 
161 Studium, s. 90-92.  
162 Studium, s. 92.  
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Załącznik 4 Beneficjenci i inne podmioty zaangażowane w Projekt 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania, specyfikę i charakter Projektu, beneficjenci tworzą 

zróżnicowaną grupę. Z punktu widzenia relacji z projektem można wyróżnić beneficjentów 

bezpośrednio i pośrednio związanych z Projektem. Z punktu widzenia generowanych korzyści, 

beneficjentów możne podzielić na tych związanych z korzyściami wymiernymi oraz tych, 

związanych z korzyściami niewymiernymi. Beneficjentów Projektu można też wyznaczyć na 

podstawie przynależności do sektora finansów publicznych, wyróżniając jednostki sektora 

finansów publicznych (w szczególności gminy, powiat, województwo), oraz podmioty spoza 

sektora finansów publicznych (nadleśnictwa, stowarzyszenia, przedsiębiorcy itp.). Ponieważ 

projekt może generować również efekty negatywne oraz niektóre podmioty mogą negatywnie 

wpływać na projekt, należy te podmioty również zidentyfikować wśród pozostałych podmiotów 

zainteresowanych projektem.  

Identyfikacja nie tylko beneficjentów, ale i innych podmiotów związanych z Projektem, daje 

możliwość poznania i analizy odmiennych punktów widzenia oraz różnorodnego postrzegania 

korzyści i kosztów wynikających z Projektu. Szczególnie ważna dla powodzenia Projektu jest 

identyfikacja podmiotów mogących negatywnie wpływać na realizację Projektu, by Inicjator 

Projektu mógł podjąć stosowne działania wyprzedzające. Pomimo występujących problemów 

organizacyjnych, uczestnictwo dużej liczby partnerów w Projekcie stanowi szansę 

przygotowania wielowymiarowej, wiarygodnej, kompleksowej koncepcji działań, a tym samym 

wsparcie realizacji Projektu i szerokiego świadomego oddziaływania efektów Projektu. 

Pierwszą grupę beneficjentów stanowią jednostki samorządu terytorialnego163: województwo 

Pomorskie164, powiat pucki165, Gmina Kosakowo166.  

Na obecnym etapie nie przewiduje się , aby Województwo Pomorskie realizowało zadania 

inwestycyjne na terenie Projektu, natomiast może być beneficjentem środków finansowych 

przeznaczonych na realizację Projektu. Organem stanowiącym i kontrolnym Samorządu 

Województwa jest Sejmik. Powiat pucki, zgodnie z określonymi w ustawie o samorządzie 

powiatowym (art. 4 i 4a) wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym dotyczące, 

m. in. kultury fizycznej i turystyki oraz promocji powiatu. Władzą uchwałodawczą powiatu jest 

Rada Powiatu, władzą wykonawczą jest Zarząd Powiatu na czele ze Starostą, natomiast organem 

kontrolnym są komisje stałe i doraźne. Gmina Kosakowo, która realizuje działania publiczne o 

znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, w szczególności 

odpowiedzialna jest za kulturę fizyczną i turystykę, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia 

sportowe i promocję gminy. Organem uchwałodawczym i kontrolnym jest Rada Gminy, z kolei 

władzę wykonawczą sprawuje Wójt Gminy Kosakowo. Gmina prowadzi politykę rozwoju, 

współpracując z administracją rządową i przystępując do programów i projektów finansowanych 

ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi, a także dbają o rozwój konkurencyjności Gminy, wykorzystując w 

tym celu m.in. potencjał walorów przyrodniczych. Na obecnym etapie, można założyć, że Gmina 

może pełnić rolę dewelopera Projektu. Projekt zakłada realizację znacznej część powierzchni (w 

                                                           
163 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego 

państwa (Dz. U. 1998 nr 96, poz. 603). 
164 Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 1998 nr 91, poz. 576 z późn. zm.). 
165 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578 z późn. 

zm.). 
166 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 16, poz. 95 z późn. zm.). 
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tym kanały), która będzie miała charakter publiczny, zatem może stanowić własność gminy lub 

Skarbu Państwa. Przemawia za tym również ewentualna możliwość pozyskania funduszy na 

realizację inwestycji z źródłem Unii Europejskiej, które mogą być dostępne właśnie dla jednostek 

samorządów miejscowych. 

Realizacja Projektu wymagać będzie uzgodnień z instytucjami takimi, jak Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej, Urząd Morski (wody portowe) w przypadku gdy inwestycja dotyczy 

również wałów i wpływa na bezpieczeństwo powodziowe, również z Zarządem Melioracji i 

Urządzeń Wodnych. Działania na obszarach leśnych wymagają ustaleń z Państwowym 

Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) 

w Gdańsku odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną 

przyrody, w tym obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. Do zadań RDOŚ 

należy, m.in. wydawanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, przeprowadzanie 

ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach, tworzenie i 

likwidacja form ochrony przyrody oraz wydawanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Instytucją ochrony przyrody w zakresie parków 

krajobrazowych jest Pomorski Zarząd Parków Krajobrazowych. To potencjalne podmioty, 

mogące negatywnie wpływać na realizacją Projektu. 

Drugą grupę beneficjentów stanowią podmioty spoza sektora finansów publicznych. Należą do 

nich m. in. przedsiębiorcy, właściciele, mieszkańcy, ale też stowarzyszenia, muzea, organizacje, 

jednostki budżetowe. 

Przedsiębiorcy turystyczni kształtują produkt turystyczny, jakim będzie Ekomarina. Rola 

lokalnych przedsiębiorców jest znaczna w obsłudze ruchu turystycznego – to m. in. podmioty 

oferujące usługi gastronomiczne i hotelarskie, kwatery agroturystyczne, wypożyczalnie sprzętu 

wodnego, rowerowego, operatorzy kanałów, serwisanci silników, firmy transportowe, ale 

również firmy ubezpieczeniowe, producenci i sprzedawcy sektora spożywczego i szeroko 

rozumianej branży „pamiątkarskiej”. Podmioty te mogą przyczynić się do szerzenia edukacji w 

zakresie ochrony przyrody, promocji regionu oraz popularyzacji Ekomariny.  

Poszczególne etapy Projektu mogą być związane z zagospodarowaniem terenów prywatnych 

nieruchomości, co wymagają uzgodnień z właścicielami nieruchomości. Działki na terenie 

przedmiotowej inwestycji należą do 81 właścicieli 167 , wśród których mogą być osoby nie 

zainteresowanie realizacją Projektu, mimo iż zasadniczo to właściciele nieruchomości należeć 

mogą do głównej grupy beneficjentów, odnoszących korzyści w tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w ramach przekształcenia terenu łąk w teren zabudowy.  

Realizacja Projektu z uwagi na swój złożony charakter wymaga zaangażowania dużej liczby 

podmiotów w okresie przygotowania projektu, jego realizacji i eksploatacji. Oprócz powyżej 

wymienionych beneficjentów w Projekt mogą być zaangażowane inne podmioty, mogące mieć 

wpływ na Projekt w okresie przygotowania, realizacji i eksploatacji. Część z nich może stać się 

partnerami. Mogą to być m. in: inne samorządy terytorialne (gminy, powiaty), zarządcy dróg 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych, stowarzyszenia (Stowarzyszenia Inicjatywa Marina 

„Nowa Holandia”), partnerstwa terytorialne, organizacje pozarządowe zajmujące się promocją 

turystyki (m.in. Regionalne Organizacje Turystyczne, Lokalne Organizacje Turystyczne), kluby 

żeglarskie (Yacht Club Rewa), instytucje odpowiedzialne za edukację morską (Marynarka 

                                                           
167 Na podstawie informacji z Gminy Kosakowo.  
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Wojenna), za bezpieczeństwo (Straż Rybacka, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Morski Oddział Policji lub Straży Granicznej). Np. 

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) z siedzibą w Gdańsku ma za zadanie 

ściśle współpracować z samorządem województwa w zakresie promocji pomorskiej oferty 

turystycznej, rozwoju produktów turystycznych i systemu informacji turystycznej. Jest to 

najważniejszy podmiot, realizujący promocję turystyczną regionu pomorskiego na rynku 

krajowym i zagranicznym. Stowarzyszenia Inicjatywa Marina „Nowa Holandia” zarejestrowane 

w Gminie Kosakowo, ma celu działania na rzecz powstania Ekomariny. 

W wyniku realizacji projektu, skorzystają przede wszystkim mieszkańcy Gminy, przyjeżdzający i 

przypływający turyści, ale również inne, następujące grupy społeczne, będące również 

adresatami Projektu: 

 Gmina i Skarb Państwa, 

 mieszkańcy sąsiednich gmin i Powiatu (dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny), 

 szkoły na terenie Gminy i Powiatu,  

 sportowcy, 

 zespoły sportowe z kraju i zagranicy,  

 kluby sportowe,  

 szkółki żeglarskie,  

 regionalne organizacje turystyczne i sportowe, 

 animatorzy regionalnego życia sportowego,  

 osoby niepełnosprawne, seniorzy,  

 ludzie świata sportu i turystyki,  

 fundacje, stowarzyszenie powiązane ze sportem i rekreacją, 

 obserwatorzy przyrody, ornitolodzy, badacze środowiska, przyrodnicy, 

 firmy biorące udział w realizacji i eksploatacji projektu. 
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