
Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych



Fot. okładka: Hala produkcyjna Zoeller Tech Sp. z o.o. w Rekowie Górnym, gmina Puck
Gdyński port
Fot. okładka (od góry): Hala produkcyjna RUBO Konstrukcje Sp. z o.o w Gdyni, Port Gdynia
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Obszar funkcjonalny 
Dolina Logistyczna

Gmina Miasta Gdyni, 
Gmina Gniewino,
Gmina Kosakowo, 
Gmina Liniewo,
Gmina Reda,
Gmina Rumia,
Gmina Miasta Wejherowo.
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Przesłanki powstania
„Dolina Logistyczna” to płaszczyzna współpracy gmin i kluczowych pod-
miotów publicznych, gospodarczych, instytucji i placówek naukowych 
oraz edukacyjnych.

Renta położenia na bezpośrednim 
zapleczu gdyńskiego portu – jednego 
z trzech głównych polskich portów mor-
skich – sprzyja rozwojowi sektora usług 
logistycznych, transportowych i produkcji 
przemysłowej oraz usług towarzyszących. 

W obszarze znajdują się tereny przezna- 
czone na wielkopowierzchniowe obiekty 
magazynowe, place składowe, parkingi, 
obiekty przemysłowe, a także obiekty 
zaplecza socjalnego, usługowe i biurowe. 
 

Gdyński port
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Dolina Logistyczna - Morska Strefa Eko-
nomiczna - jest jedną wśród 21 wyróż- 
nionych w Strategii Rozwoju Transportu 
do 2020r. platform multimodalnych, które 
powstaną w ramach unijnej sieci korytarzy 
transportowych (TEN-T). Jej atutem jest 
położenie w Obszarze Metropolitalnym 
Gdańsk-Gdynia-Sopot (OM GGS) i na 
bliskim zapleczu gdyńskiego portu. Jako 
przyszłe centra multimodalne zakwali-
fikowane już zostały Bałtycki Terminal 
Kontenerowy i Gdynia Container Terminal 
w Gdyni.

W ramach projektu „NORDA – Północny 
Biegun Wzrostu” opracowano dla obszaru 
dokumenty strategiczne – strategię i pro-
gramy operacyjne dla jej wdrożenia. Ziden-

tyfikowano przestrzenie współdziałania, 
w tym przede wszystkim koordynację 
planów strategicznych i zagospodarowa-
nia przestrzennego – zarówno w ramach 
subregionu oraz szerzej na rzecz woje-
wództwa, wspólnego rozwiązywania
problemów ponad lokalnych, w tym
dostępności transportowej obsza-
ru i wewnętrznych powiązań komu-
nikacyjnych, aktywizacji terenów dla 
nowych inwestycji i rozwoju prze-
mysłu, promocji gospodarczej, ścisłej 
współpracy z głównymi interesariuszami 
życia gospodarczego, oraz ośrodkami na-
ukowo-badawczymi i instytucjami edu-
kacyjnymi m.in. w sferze dopasowania
edukacji do potrzeb i oczekiwań praco-
dawców.

DOLINA LOGISTYCZNA / WPROWADZENIE

Montaż konstrukcji stalowej RUBO-Konstrukcje Sp. z o.o.



CHARAKTERYSTYKA
OBSZARU FUNKCJONALNEGO

DOLINY LOGISTYCZNEJ



CHARAKTERYSTYKA
OBSZARU FUNKCJONALNEGO

DOLINY LOGISTYCZNEJ
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Potencjał gospodarczy „Doliny Logistycznej” wynika z potencjału jej
położenia – na bliskim zapleczu gdyńskiego portu, i z położenia
w obrębie metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot – jednego z centrów
gospodarczych regionu Morza Bałtyckiego.

Gdyński port z lotu ptaka
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Uwarunkowania rozwoju
Miasto Gdynia to kluczowa część obszaru. 
Dobre powiązania komunikacyjne z Gdy-
nią to ułatwienia w dostępie do rynku 
pracy, usług wyższego rzędu (edukacja, 
ochrona zdrowia, kultura, sport) dla miesz-
kańców gmin ościennych oraz lądowych 
i morskich węzłów komunikacji krajowej  
i międzynarodowej.

Potencjał rozwoju gospodarczego jest
oparty na integracji przestrzennej 
i zacieśnianiu współpracy samorządów je 
tworzących.

Kluczowym partnerem jest gdyński port 
i operatorzy poszczególnych termi-
nali przeładunkowych oraz inne firmy 
zlokalizowane na jego terenach i na przy-
portowych obszarach przemysłowych.

Dominującym sektorem wśród opera-
torów portowych jest sektor prywatny, 
w tym zagraniczny. Terminale portowe 
należą do międzynarodowych korpo-
racji, tworzących zaplecze, w tym finan-
sowe i logistyczne, dla swoich oddziałów 
zlokalizowanych w Gdyni. Ma to silny 
wpływ na osiąganie coraz wyższego wo- 
lumenu przeładunków portowych, szcze-
gólnie w grupie towarów wysokowar-
tościowych. Wzrost przeładunków 
towarów wywołuje popyt na usługi 
logistyczne.

Do głównych uwarunkowań rozwoju należą:

Gdyński port jako węzeł logistyczny w sieci bazowej europejskich ko-
rytarzy transportowych (TEN-T). Port stanowi miejsce lokalizacji wielu 
przedsiębiorstw, rozwoju innowacyjnego przemysłu morskiego: Bałtycki 
Port Nowych Technologii PSSE skupia na obszarze 10 ha innowacyjne firmy
stoczniowe; na powierzchni kolejnych 40 ha rozwijają się inne firmy 
stoczniowe, w tym kolebka gdyńskiego przemysłu stoczniowego – Stocznia 
Remontowa „Nauta”; w bezpośrednim otoczeniu działalność prowadzi ok. 
200 firm sektora TSL. 

Położenie w osi korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk.
Dolina Logistyczna jest obszarem skupiającym odcinki tzw. „ostatniej mili” 
połączeń lądowych i morskich – drogowych i kolejowych z portem mor-
skim w Gdyni i z Portem Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz autostradą 
morską Gdynia - Karlskrona.

1

2
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Dobra dostępność siły roboczej i szeroka baza studentów i absolwentów szkół 
wyższych. Atut ten związany jest z lokalizacją w strefie bezpośredniego oddziaływa-
nia Obszaru Metropolitalnego.

Dostępne zasoby nieruchomości na terenie wszystkich jednostek samorządowych 
z możliwościami zagospodarowania. Baza danych prezentująca tereny i obiekty in-
westycyjne na obszarze Doliny Logistycznej dostępna jest na stronie www.investnorda.pl

Sąsiedztwo z atrakcyjnymi terenami, dostęp do dóbr kultury obszaru funk- 
cjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA. Bliskość atrakcyjnych terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych podnosi znacząco jakość życia w obszarze.

4

3

5

6

Położenie gdyńskiego portu w bliskim centrum miasta. Ograniczona powierzchnia 
terenów rozwojowych Portu wymusza na firmach zlokalizowanych w jego obszarze 
rozwijanie działalności poza jego granicami. We wszystkich gminach wchodzących 
w skład Doliny Logistycznej znajdują się tereny rozwojowe wskazane w ich doku-
mentach planistycznych, możliwe do zagospodarowania przez firmy portowe.

Gdyński port
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Proces programowania
Mieszkańcy gmin oraz przedstawiciele podmiotów społeczno-gospodarczych uczest-
niczyli w diagnozowaniu potencjału rozwojowego Doliny Logistycznej. 

Podczas uspołecznionego procesu przygotowania strategii rozwoju i programów ope- 
racyjnych przeprowadzono wywiady, badania ankietowe oraz zorganizowano spotkania 
z głównymi interesariuszami rozwoju obszaru Doliny Logistycznej.

Ponad 75% ankietowanych oceniło swoje miejsce zamieszkania pozytywnie bądź 
bardzo pozytywnie. 

Około 50% ankietowanych udzieliło odpowiedzi pozytywnej dotyczącej zagospo- 
darowania przestrzeni.

Ponad 60% ankietowanych udzieliło odpowiedzi pozytywnej lub bardzo pozytywnej 
dotyczącej jakości i dostępności usług publicznych.

25% badanych oceniło sieć komunikacyjną wysoko lub bardzo wysoko.

25% odpowiedzi wskazywało na negatywną lub bardzo negatywną ocenę rynku pra-
cy. Pozytywnie lub bardzo pozytywnie o rynku pracy wypowiedziało się ponad 30% 
badanych.

Wnioski z badania opinii mieszkańców

Panorama Wejherowa nocą
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W badaniu ankietowym postawiono pytania dotyczące kierunku rozwoju obszaru 
funkcjonalnego w oparciu o logistykę. Sprawdzono potencjalny poziom zadowolenia
z utworzenia nowych obiektów logistycznych na terenach gmin zamieszkiwanych przez 
respondentów. 

Prawie połowa ankietowanych wyraża zadowolenie z perspektywy powstania 
nowych inwestycji logistycznych. Co czwarta przebadana osoba wyrażała dezapro-
batę dla zwiększenia ilości obiektów (w tym magazynów), stanowiących oparcie dla 
sektora logistycznego.

Około 40% ankietowanych pozytywnie ocenia wpływ obiektów logistycznych na 
atrakcyjność okolicy.

Wyniki ankiety potwierdzają aprobatę mieszkańców obszaru dla rozwoju sektora 
logistycznego. Wskazują na wzrost zapotrzebowania na rozwój usług wyższego rzędu 
oraz na dobra kultury.

Gdynia Container Terminal S.A. oraz suwnica w stoczni CRIST S.A.
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Wnioski z badania opinii podmiotów społeczno-gospodarczych

Sytuacja gospodarcza w obszarze funkcjonalnym jest dobra lub bardzo dobra.  
W dużej części branż zauważano dynamiczny rozwój potęgowany przez duże in-
westycje publiczne.

W obszarze „Doliny Logistycznej” dominują branże związane z portem. Przekłada 
się to na znaczący udział zatrudnienia w sektorze transportu, spedycji i logistyki. 
Uprzemysłowienie regionu jest słabe. Lokalizacja przemysłu stwarza szanse 
na wzrost popytu na usługi podwykonawcze, a przez to także na szybszy rozwój 
obszaru. Branże, które będą rozwijać się najbardziej dynamicznie i staną się silną 
stroną obszaru funkcjonalnego, to także turystyka, przemysł offshore, usługi. Małe 
szanse rozwoju ma działalność uciążliwa.

Rozwój infrastruktury to warunek konieczny do spełnienia nie tylko w kontekście 
powstania „Doliny Logistycznej”, ale także umożliwienia rozwoju całego regionu.

Nie występuje problem dostępności siły roboczej, zarówno wysoko, jak i niżej 
wykwalifikowanej. Przedsiębiorstwa przygotowują przyszłych pracowników we 
własnym zakresie, prowadząc kursy i szkolenia wdrażające lub korzystając z oferty
firm zewnętrznych (np. agencji pracy). Zauważano niedopasowanie szkolnictwa 
zawodowego i edukacji wyższej do wymogów rynku pracy. Oczekuje się działań 
samorządu lokalnego w zakresie poprawy tego stanu.

Partnerzy społeczno-gospodarczy wysoko ocenili cele i założenia „Doliny 
Logistycznej”. Widzą oni w „Dolinie Logistycznej” szansę na rozwój przedsiębiorstw 
lub realizację celów organizacji. Część respondentów deklarowała chęć zaan-
gażowania się w działania na rzecz rozwoju inicjatywy w zakresie konsultacji i wspie- 
rania doświadczeniem pozostałych partnerów społeczno-gospodarczych.





STRATEGIA 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

OBSZARU FUNKCJONALNEGO 
DOLINA LOGISTYCZNA 2020 

Z PERSPEKTYWĄ 2050
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Wizja i nadrzędny cel rozwoju

Realizacja wizji „Doliny Logistycznej”, jako bieguna wzrostu zrównoważonego,  
wykorzystującego korzyści położenia na styku gospodarki narodowej z gospodarką 
globalną.

NADRZĘDNY CEL ROZWOJU

Dolina Logistyczna to biegun wzrostu gospodarczego wykorzystujący rentę położenia 
na styku gospodarki narodowej z gospodarką globalną. 

WIZJA

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. w Gdyni
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Skomunikowanie gruntów inwestycyjnych z głównymi korytarzami transportowymi.

Zapewnienie przestrzeni dla zaplecza komunikacyjnego strategicznych obiektów.

Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych.

Rozwój infrastruktury regionalnej i krajowej.

Utworzenie węzłów transportowych zapewniających dostęp do infrastruktury kolejowej.

Rozbudowa wewnętrznej infrastruktury kolejowej.

Rozwój regionalnej i krajowej infrastruktury kolejowej.

2. Rozwój infrastruktury kolejowej.
 
Zadania:

1. Rozwój infrastruktury drogowej.
 
Zadania:

3. Wykorzystanie lotniska Gdynia-Oksywie.
 
Zadania:

Aktywizacja gospodarcza terenów lotniska Gdynia-Oksywie.

Skomunikowanie strategicznych obiektów generujących ruch pasażerski.

Rozwinięta infrastruktura systemu
transportowego „Doliny Logis-
tycznej” stanowiąca przewagę 
konkurencyjną.

Cele szczegółowe i zadania

Cel strategiczny 1

CELE STRATEGICZNE

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. w Gdyni
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1. Zintegrowana polityka gospodarcza wspierająca istniejące przedsiębiorstwa.
Przestrzeń przyjazna dla aktywności gospodarczej i inwestorów.

Zadania:

Współpraca w ramach klastrów.

Wspieranie działalności innowacyjnej.

Usprawnienie procesów inwestycyjnych i budowanie przyjaznego otoczenia biznesu.

2. Zintegrowane narzędzia polityki gospodarczej kierowane do nowych inwestorów.

Zadania:

Spójna promocja walorów gospodarczych obszaru.

Stworzenie oferty zachęt inwestycyjnych.

3. Zapewnienie dostępu do informacji, wiedzy i innowacyjnych rozwiązań.

Zadania:

Gromadzenie analizy danych z zakresu rozwoju gospodarczego.

Kreowanie rozwiązań innowacyjnych usprawniających funkcjonowanie Doliny 
Logistycznej.

Innowacyjny obszar gospodarczy, 
oparty o sektor usług logistycznych, 
konkurencyjny pod względem 
lokalizacji działalności przemys-
łowej.

Cel strategiczny 2

Cele szczegółowe i zadania

GCT Gdynia Container Terminal S.A.
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1. Zintegrowane planowanie przestrzenne.

Zadania:

Koordynowanie procesów aktualizacji i tworzenia opracowań planistycznych na
terenie obszaru funkcjonalnego oraz portu i terenów kolejowych.

Ochrona potencjału turystycznego i krajobrazowego przed dewastacją.

2. Przygotowanie i zarządzanie gruntami inwestycyjnymi.

Zadania:

Planistyczne zabezpieczenie terenów inwestycyjnych dla rozwoju Doliny Logistycznej.

Uzbrojenie, melioracja i uzdatnianie gruntów inwestycyjnych.

Współpraca na rzecz niwelowania ograniczeń wynikających z rozdrobnienia własnoś-
ci gruntów.

3. Rewitalizacja terenów problemowych, zdegradowanych i substandardowych.

Zadania:

Współpraca z partnerami na rzecz osiągnięcia ładu i podniesienia standardu 
przestrzeni.

Wykorzystanie terenów zdegradowanych na potrzeby Doliny Logistycznej.

Atrakcyjna przestrzeń obszaru 
podstawą integracji rozwoju 
– „gateway”.

Cel strategiczny 3

Cele szczegółowe i zadania

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia





WDRAŻANIE 
STRATEGII 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

DOLINA LOGISTYCZNA 2020 
Z PERSPEKTYWĄ 2050
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Program Operacyjny w zakresie rozwoju 
gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Dolina 
Logistyczna 2020 z perspektywą 2050

Realizacja przedsięwzięć.

Uregulowania organizacyjno-prawne dla branż i przedsiębiorstw kluczowych dla 
obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna na poziomie miejskim (funkcjonowanie 
i rozwój Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego), metropolitalnym i regio- 
nalnym (m.in. Inteligentne Specjalizacje Pomorza) oraz krajowym (kwestie związane 
z pomocą publiczną, funkcjonowanie i dalszy rozwój Pomorskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej).

Lobbing na rzecz kluczowych przedsięwzięć przyczyniających się do wykształce-
nia bądź wzmocnienia potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego Dolina 
Logistyczna. 

Wyzwania w ramach zidentyfikowanych obszarów

Programy operacyjne w zakresie rozwoju gospodarczego, rozwoju 
przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz rozwoju transportu 
są propozycją działań dla realizacji celów strategii obszaru funkcjo- 
nalnego Dolina Logistyczna.

A

Wizualizacja węzła Śmiechowo w Wejherowie
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Tworzenie i rozwój mechanizmów zewnętrznego finansowania wybranych 
przedsięwzięć (pozyskiwanie nowych inwestorów, partnerstwo publiczno-pry-
watne, szczególnie po roku 2020, kiedy dostęp do współfinansowania z funduszy 
unijnych ulegnie ograniczeniu).

Rozwój marketingu terytorialnego – promocja potencjału regionalnej gospodarki
dzięki efektywnej współpracy sektora publicznego i przedsiębiorstw (również 
stowarzyszeń przedsiębiorców) – na poziomie metropolitalnym i regionalnym.

Wsparcie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw i podmiotów – klastrów 
oraz współpraca z sektorem naukowo-badawczym.

Tworzenie infrastruktury edukacji dopasowanej do profilu gospodarczego, obej- 
mującej m.in. system szkoleń/kształcenia (w tym Long Life Learning – uczenie się 
przez całe życie) oraz doradztwo zawodowe.

Wsparcie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego (m. in. 
w formie związków międzygminnych, stowarzyszeń, fundacji, spółek celowych, 
obejmowania udziałów w istniejących przedsiębiorstwach).

Budowa systemu zintegrowanej informacji gospodarczej, dostępnej dla wszyst-
kich podmiotów funkcjonujących w ramach obszaru funkcjonalnego Dolina 
Logistyczna oraz podmiotów szukających miejsca do inwestycji.

Kreowanie działań integrujących środowiska naukowe i biznesowe w celu po-
prawy transferu wiedzy oraz bardziej efektywnego inwestowania prywatnych 
środków.

ENBIO TECHNOLOGY Sp. z o.o. w Kosakowie
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1. Wsparcie rozwoju branży portowo-morskiej i powiązań przedsiębiorstw obszaru 
funkcjonalnego Dolina Logistyczna

Cel przedsięwzięcia: 

Kreowanie wzrostu gospodarczego obszaru poprzez wspieranie powiązań przedsię-
biorstw i podmiotów otoczenia gospodarczego.

Zakres rzeczowy: 

wspieranie i rozwój działalności klastrowej;

wspieranie innych form powiązań między przedsiębiorstwami oraz między przed-
siębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu;

wspieranie instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz rozwoju kooperacji 
przedsiębiorstw;

rozwój przestrzenny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;

gromadzenie, analiza i udostępnianie podmiotom gospodarczym danych 
z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego, istotnych dla ich rozwoju  
i podejmowanych decyzji rynkowych.

Wybrane kluczowe przedsięwzięciaB

Hala produkcyjna VISTAL Gdynia S.A.
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2. Rozwój inteligentnych przemysłów i usług morskich

Cel przedsięwzięcia: 

Inteligentne wykorzystanie zasobów morza na bazie współpracy interesariuszy obszaru 
funkcjonalnego Dolina Logistyczna celem tworzenia innowacyjnych produktów i usług 
morskich intensyfikujących rozwój gospodarczy.

Zakres rzeczowy: 

inteligentna logistyka w regionach nadmorskich;

offshore (wydobycie węglowodorów i energetyka);

wspieranie rozwoju badań dotyczących okrętowych i portowych 
systemów i technologii przeładunku oraz transportu; 

innowacyjne produkty w branży stoczniowej;

pomoc we wdrażaniu i transferze nowych technologii;

wspieranie transferu wiedzy/komercjalizacji badań naukowych; 

usługi organizacyjne, informacyjne i konsultacyjne;

produkcja jachtów;

turystyka morska i nadmorska;

przetwórstwo ryb i zasobów morza.

Hala produkcyjna Markisol International Ltd Sp. z o.o. w Wejherowie
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3. Promocja przemian w branży stoczniowej i offshore

Cel przedsięwzięcia: 

Stymulowanie nowych przedsięwzięć bazujących na współpracy sektora publicznego, 
gospodarczego i naukowego skutkującymi powstaniem nowych miejsc pracy.

Zakres rzeczowy: 

Wspieranie transferu wiedzy/komercjalizacji badań naukowych.

Stymulowanie współpracy między sektorami B+R i przedsiębiorstwami.

Usługi organizacyjne, informacyjne i konsultacyjne, doradcze.

Wsparcie dla przedsiębiorstw sektora paliwowo-naftowego, funkcjonujących w OF 
Dolina Logistyczna.

Bałtycki Port Nowych Technologii w Gdyni
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4. Platforma wiedzy obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna

Cel przedsięwzięcia: 
 
Pokonywanie istniejących barier rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego Dolina 
Logistyczna poprzez wykorzystanie wiedzy i rozwiązań wspierających naukę, zapewnienie 
dostępu wiedzy i wykształconych kadr odpowiadających zapotrzebowaniu przedsię-
biorców.

Zakres rzeczowy: 

Kursy i szkolenia, w tym diagnoza zapotrzebowania i przeprowadzenie działań.
 
Organizacja wydarzeń związanych z promocją zatrudnienia na obszarze Dolina 
Logistyczna, w tym m.in. w branży TSL.
 
Wypracowanie i doskonalenie form współpracy między przedstawicielami przed-
siębiorstw w branżach wpływających na rozwój gospodarczy OF Dolina Logistyczna 
i szkół oferujących kierunki kształcenia w tym zakresie w celu wypracowania wspólnej 
formuły nauczania zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 
Dodatkowe zajęcia z zakresu języków obcych w branży transportowej i innych 
branżach wpływających na rozwój gospodarczy OF Dolina Logistyczna (np. SSC/BPO).
 
Podejmowanie działań na rzecz wymiany informacji między podmiotami gospo- 
darczymi zlokalizowanymi w OF Dolina Logistyczna poprzez stworzenie spójnego 
systemu informacji gospodarczej.
 
Realizowanie innowacyjnych projektów badawczych wzmacniających potencjał wiedzy 
OF Dolina Logistyczna w oparciu o współpracę podmiotów sektora biznesu i nauki.

5. Promocja nakierowana na pozyskiwanie strategicznych inwestorów

Cel przedsięwzięcia: 

Kompleksowa identyfikacja najważniejszych branż mogących mieć wpływ na transfor-
mację gospodarczą OF Dolina Logistyczna i adresowanie do podmiotów gospodarczych 
je reprezentujących oferty promocyjnej mającej na celu pozyskanie inwestorów i/lub 
partnerów dla rynku regionalnego/lokalnego.

Zakres rzeczowy: 

Analiza sektorowa.

Przygotowanie nieruchomości.

Programy i kampanie promocyjne.

Konferencje krajowe i zagraniczne.



32 DOLINA LOGISTYCZNA / WDRAŻANIE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Program Operacyjny w zakresie rozwoju przestrzennego 
i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego
Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050

1. Nadmorskość stwarza przewagę konkurencyjną związaną z możliwością wyko-
rzystania transportu morskiego, ale generuje także specyficzne problemy związane  
z gospodarką przestrzenną np. niespójności kompetencji dysponentów niektórych 
terytoriów. Specyficznym problemem jest także zapewnienie spójności planowania 
przestrzennego morskich wód wewnętrznych RP z polityką przestrzenną gmin i powia- 
tów nadmorskich oraz spójnej realizacji planów. Oznacza to również specyficzne potrze-
by i problemy związane z funkcjonowaniem portu. Potrzebom morskiego portu w Gdyni 
służą rozległe tereny kolejowe i przemysłowe, usytuowane w historycznym centrum mia-
sta – w znacznym stopniu wymagające zmian odpowiadających zasobooszczędnemu 
zagospodarowaniu.

2. Metropolitalność oznacza uwzględnienie szerszego kontekstu przynależności obszaru 
funkcjonalnego do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, a w szczególności 
do subregionu Gdyńskiego z uwagi na bipolarny charakter metropolii trójmiejskiej.

3. Lokalność, której celem jest kreowanie uwarunkowań do rozwoju społeczno-gospo- 
darczego, w tym rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Wyzwania w ramach zidentyfikowanych obszarówA

Wybrane kluczowe przedsięwzięcia

Cel przedsięwzięcia: 

Określenie struktury obszaru funkcjonalnego oraz wskazanie niezbędnych zmian w studiach 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin obszaru Dolina Logistycz-
na, w tym obszarów wpływu DL na obszary peryferyjne otoczenia wskazanych do rewitalizacji.

1. Pilotażowe studium obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna

B

Zakres rzeczowy: 

Identyfikacja wspólnych problemów i potencjałów w zakresie zasobów przestrzeni.

Programowanie rozwoju obejmujące rozpoznanie popytu na konkretne usługi lub funkcje.
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Synteza wspólnych potencjałów, warunkujących efektywny rozwój (ujęcie wieloskarne).

Identyfikacja obszarów problemowych (zdegradowanych) leżących w zasięgu wpły-
wu DL wskazanych do rewitalizacji.

Identyfikacja obszaru „rdzenia” OF Dolina Logistyczna wskazanego do objęcia planem 
miejscowym.

Założenia do zmian suikzp i mpzp gmin tworzących OF Dolina Logistyczna wynika-
jących z potencjałów i obszarów problemowych DL z uwzględnieniem terenów 
przeznaczonych pod inwestycje kluczowe.

Propozycje wskazania i ewentualnego włączenia wybranego terenu do Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zakres rzeczowy: 

Cel przedsięwzięcia: 

Podniesienie jakości standardu przestrzeni gmin OF Dolina Logistyczna, w tym wykorzys- 
tanie obszarów zdegradowanych.

Identyfikacja problemów i potencjałów poszczególnych obszarów.

Programowanie rewitalizacji, w tym etapowanie działań realizacji.

Opracowanie programu rewitalizacji zidentyfikowanych obszarów problemowych 
w zasięgu wpływu OF Dolina Logistyczna.

2. Program rewitalizacji zidentyfikowanych obszarów problemowych w zasięgu 
wpływu OF Dolina Logistyczna

Panorama Wejherowa
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Cel przedsięwzięcia: 

Stworzenie podstaw prawnych do realizacji kluczowych inwestycji OF Dolina Logistyczna 
w wyznaczonym ciągłym i zwartym obszarze rdzenia DL zamkniętym wspólną granicą.

Zakres rzeczowy: 

Opracowanie ekofizjografii.

Opracowaniu planu miejscowego wybranych terenów na obszarach gmin OF Dolina 
Logistyczna.

Opracowanie strategicznej oceny wpływu na środowisko.

Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tzw. rdzenia obszaru funkcjo- 
nalnego Dolina Logistyczna
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Cel przedsięwzięcia: 

Przygotowanie formalne i prawne terenów niezbędnych dla realizacji kluczowych  
inwestycji w OF Dolina Logistyczna.

Zakres rzeczowy: 

Stworzenie jednolitego systemu informacji przestrzennej wraz z jego aktualizacją dla wy-
branych terenów na obszarach gmin obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna.

4. Tworzenie bazy zasobu gruntów inwestycyjnych w obszarze funkcjonalnym Dolina 
Logistyczna

Gdyński port



36 DOLINA LOGISTYCZNA / WDRAŻANIE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Program Operacyjny w zakresie rozwoju transportu 
dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 
z perspektywą 2050

Położenie w obszarze nadmorskim, co generuje także specyficzne problemy 
związane ze stykiem lądu i morza – zwłaszcza z zapewnieniem dostępności infrastruk-
tury transportu lądowego o wysokiej przepustowości.

Położenie w metropolii lub bliskim jej sąsiedztwie, które wymaga osadzenia infra-
struktury transportowej Doliny Logistycznej jako komponentu Obszaru Metropolitalne-
go Gdańsk-Gdynia-Sopot, leżącego w strefie „ostatniej mili” korytarza transportowe-
go Bałtyk-Adriatyk. W zakresie transportu wiąże się to z integracją funkcji portowych 
z pozostałą tkanką miejską.

Kluczowe obszary problemowe w zakresie transportu zostały zaprezentowane  
na tle dwóch istotnych uwarunkowań determinujących rozwój Doliny Logistycznej, 
mianowicie:

Wyzwania w ramach zidentyfikowanych obszarówA

Tory kolejowe w gdyńskim porcie
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Wybrane kluczowe przedsięwzięciaB

1. Kluczowe przedsięwzięcia w dziedzinie transportu wymagają spójnej krajowej polityki 
transportowej. W wymiarze regionalnym do głównych przedsięwzięć drogowych us-
prawniających dostępność transportową portu, a także obszarów leżących na zachód 
należą: Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiasta (OPAT), Droga Czerwona, moder- 
nizacja Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni, obwodnice miast.

2. Inwestycjom drogowym muszą towarzyszyć inwestycje kolejowe, w tym przede 
wszystkim: modernizacja linii kolejowej nr 201 na odcinku Maksymilianowo – Gdynia, 
modernizacja linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk i wydłużenie linii 
SKM do Wejherowa, budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na odcinku Gdynia Głów-
na – Port Lotniczy Gdynia-Oksywie.

3. Ważnym elementem jest rozwój transportu lotniczego, w tym portu Gdynia-Oksywie 
obsługującego ruch cargo i małe czartery.

Estakada Kwiatkowskiego w Gdyni
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