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Fot. okładka: Laboratorium BOWIL Biotech Sp. z o.o. we Władysławowie
Jachty szkoły żeglarskiej 4Winds z Gdyni 
Fot. okładka (od góry): Jacht szkoły żeglarskiej 4Winds z Gdyni, Jubiler bursztynnik – Jerzy Uryasz z Łeby
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Nadmorski Obszar 
Usługowy NORDA

Gmina Choczewo, 
Gmina Miasta Gdyni, 
Gmina Miasta Helu, 
Gmina Miasta Jastarni, 
Gmina Kosakowo, 
Gmina Krokowa, 
Gmina Miasta Łeby, 
Gmina Miasta Puck, 
Gmina Puck, 
Gmina Wicko, 
Gmina Miasta Władysławowa.
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DOLINA LOGISTYCZNA / WPROWADZENIE

Dotychczasowy podział terytorialny stwarzał sytuację, 
w której współpraca była realizowana najczęściej poprzez tworzenie 
związków komunalnych. Obecnie dąży się do rozszerze-
nia współpracy w dziedzinie działań chroniących środowisko, 
promocji gospodarczej a także tworzenia więzi kooperacyjnych 
oraz koordynacji planowania przestrzennego, spójnej strategii 
w obszarze edukacji zawodowej, w tym stworzeniu silniejszych 
powiązań z dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy.

Paweł Dołżonek, wielokrotnie nagradzany Szef Kuchni „1906 Gourmet Restaurant” w Pałacu Ciekocinko
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Przesłanki powstania 
Nadmorski Obszar Usługowy jest otwartym specjalnym obszarem funkcjonalnym należą-
cym do obszarów Strefy Przybrzeżnej. Charakteryzuje się wspólnymi uwarunkowaniami, 
podobnymi cechami społecznymi, gospodarczymi i przestrzennymi – a także jednolity-
mi celami rozwoju. Obszary nadmorskie to obszary szczególnie wrażliwe ekologicznie, 
obszary, na których wyzwania rozwoju gospodarczego są często w konflikcie z wymo- 
gami ochrony środowiska. Wymagają szczególnej troski przy planowaniu rozwoju.

NADMORSKI OBSZAR USŁUGOWY / WPROWADZENIE

Nadmorski Obszar Usługowy NORDA jest 
otwartym obszarem funkcjonalnym. Jest 
porozumieniem jedenastu gmin woje- 
wództwa pomorskiego: Gminy Chocze-
wo, Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miasta 
Helu, Gminy Miasta Jastarni, Gminy Ko-
sakowo, Gminy Krokowa, Gminy Miasta
Łeby, Gminy Miasta Pucka, Gminy Puck, 
Gminy Wicko oraz Gminy Władysławo-
wa na rzecz wszechstronnego roz- 
woju terytorium określonego nie 
administracyjnie a funkcjonalnie. Nad-
morski Obszar Usługowy, mimo wie-
lu podobieństw i wspólnych wyzwań, 
jest obszarem bardzo różnorodnym. 
Zróżnicowanie jest efektem nierów-
nomiernego rozmieszczenia zasobów 
i koncentracji procesów społeczno-
gospodarczych zachodzących w Trój-
mieście i jego bezpośrednim oto-
czeniu, specyficzną rolą i położe-
niem Półwyspu Helskiego oraz postępu-
jącymi procesami metropolizacji i sub-
urbanizacji. Elementem spajającym jest 
rozwój systemu transportowego przy-
czyniającego się do zwiększenia mobil-
ności mieszkańców i innych zasobów 
zlokalizowanych w subregionach funk-
cjonalnych i obszarze metropolitalnym.

Dostrzegając znaczenie współpracy 
międzygminnej, w tym potencjał rozwo-
jowy obszarów funkcjonalnych Gmina 
Gdynia w ramach projektu NORDA – 
Północny Biegun Wzrostu uruchomiła 
proces opracowania dokumentów stra-
tegicznych i operacyjnych dla obszaru 
funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usłu-
gowy. Opracowano strategię rozwoju 
oraz programy jej wdrożenia. Celem 
było zdefiniowanie atutów i szans płyną-
cych z umiejętności współdziałania, 
w tym przede wszystkim koordynacji 
planowania strategicznego i przestrzen-
nego w ramach subregionu oraz szerzej 
na rzecz województwa oraz metropolii, 
wspólnego rozwiązywania problemów 
ponadlokalnych. Istotne są działania na 
rzecz promocji nowych dziedzin działal-
ności gospodarczej, w tym otwarcie 
się na nowe formy rozwoju turystyki, 
rozwoju nieuciążliwej działalności prze-
mysłowej przy pełnym zachowaniu
i ochronie walorów środowiska natural-
nego, wzmacnianiu wizerunku obszaru 
w kraju i za granicą oraz ścisłej współpra-
cy z głównymi interesariuszami życia 
gospodarczego, inwestycjami nauko- 
wo-badawczymi i edukacyjnymi. 
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Charakterystyka 
Nadmorskiego 

Obszaru Usługowego 
NORDA
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Środowisko przyrodniczo-kulturowe

Nadmorski Obszar Usługowy NORDA charakteryzuje się walorami przyrodniczymi i kul-
turowymi, których zróżnicowanie i unikatowość w skali kraju wpływają na wysoką atrakcyj- 
ność dla odwiedzających region turystów, inwestorów i dla mieszkańców.

Znajdująca się w granicach NOU NORDA linia brzegowa jest bardzo zróżnicowana 
i znacząco podnosi walory krajobrazowe obszaru. Występują tu wszystkie spotykane 
w Polsce typy brzegu morskiego, a więc płaski, wydmowy i klifowy, piaszczyste plaże 
nad Zatoką Gdańską, Zatoką Pucką i otwartym morzem, duże kompleksy leśne, Mie-
rzeja Helska jako osobliwość krajobrazowa i ruchome wydmy Słowińskiego Parku Naro-
dowego, żywe zasoby morza.  Do atrakcji NOU NORDA należą liczne obiekty zabytkowe: 
założenia pałacowe i dworsko-parkowe, budowle (zespoły klasztorne, kalwarie oraz 
kościoły) i tradycyjne domy mieszkalne. Dużym potencjałem turystycznym odznaczają 
się także XX-wieczne obiekty militarne, obiekty podwodnego dziedzictwa kulturowego 
(w rejonie Zatoki Puckiej planuje się utworzenie podwodnych parków kulturowych) oraz 
tematyczne parki rozrywki.

Uwarunkowania rozwoju

Łeba z lotu ptaka
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Szczególne walory przyrodnicze obszaru objęte są ochroną:

Oprócz wymienionych wyżej form ochrony przyrody obszar NOU NORDA obejmuje 
także Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000.

Słowiński Park Narodowy, obejmujący obszar gmin Łeba i Wicko, to jedyny park naro- 
dowy w granicach NOU NORDA i jeden z dwóch, obok Parku Narodowego Bory Tu-
cholskie, w województwie pomorskim – Rezerwat Biosfery UNESCO.

Dwa parki krajobrazowe: Nadmorski oraz Trójmiejski Park Krajobrazowy. Nadmorski 
Park Krajobrazowy pokrywa w 100% terytorium gmin na Półwyspie Helskim. Jedyną 
gminą z badanego obszaru znajdującą się w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobra-
zowego jest Gdynia, na której terenie znajduje się 31% powierzchni parku.

24 rezerwaty przyrody, w tym m.in. takie jak Mierzeja Sarbska (stanowi aż 20% powierzchni
 Łeby), Mechelińskie Łąki, Piaśnickie Łąki, Beka, Przylądek Rozewski czy Kępa Redłowska. 

Obszar bogaty jest w złoża surowców mineralnych. Największym bogactwem są złoża 
gazu łupkowego. Na terenie gminy Władysławowo (Chłapowo) i gminy Puck (Miero-
szyno, Swarzewo, Zdrada) występują największe w Polsce nieeksploatowane złoża soli 
potasowo-magnezowych typu siarczanowego (polihalit), stanowiące 89% zasobów 
krajowych. Od 2012 r. obserwuje się wzrost zainteresowania krajowych i zagranicznych 
przedsiębiorstw możliwością zagospodarowania ww. złóż.

NOU NORDA jest także zasobny w sól kamienną (złoża „Łeba”, „Mechelinki”, „Zatoka Puc-
ka”). Do wykorzystania są zasoby Morza Bałtyckiego w pasie przybrzeżnym.
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Potencjał społeczno-gospodarczy

Potencjał obszaru charakteryzuje znaczne zróżnicowanie rozmieszczenia ludności. Na 
Gdynię przypada 72% ogółu ludności obszaru, podczas gdy na pięć najmniejszych pod 
względem demograficznym gmin (Choczewo, Jastarnia, Hel, Łeba, Wicko) – niecałe 7%. 
Co piąty mieszkaniec obszaru jest w wieku poprodukcyjnym, co więcej – liczba miesz-
kańców w wieku przedprodukcyjnym jest niższa od liczby mieszkańców w wieku po-
produkcyjnym. Porównanie struktury wiekowej NOU NORDA na tle Polski i województwa 
pomorskiego wskazuje na niższy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym i wyższy 
(o ponad 2% w porównaniu do województwa pomorskiego) udział osób w wieku po-
produkcyjnym.

Nadmorski Obszar Usługowy NORDA jest 
silnie zróżnicowany wewnętrznie pod 
względem koncentracji działalności gos- 
podarczej. Cechą charakterystyczną jest 
silnie rozwinięta drobna przedsiębior- 
czość oparta o szeroko definiowane usługi 
turystyczne. Gminy specjalizują się przede 
wszystkim w sektorach tradycyjnych
(wyjątkiem jest Gdynia). Wszystkie gminy 
obszaru wykorzystują obiektywne prze- 
wagi lokalizacyjne, jak bezpośredni 
dostęp do morza. Tym samym, następuje 

tu rozwój gospodarki morskiej (rybołów-
stwo i przetwórstwo rybne, sektor 
stoczniowy, porty morskie i logistyka 
morska) oraz sektorów powiązanych (np. 
sektor metalowy) i funkcji turystycznej. 
W niektórych powiatach dostęp do 
większych zasobów leśnych determinuje 
rozwój leśnictwa, przetwórstwa drzew-
nego i produkcji wyrobów czy konstrukcji 
z drewna. Bliskość aglomeracji trójmiej- 
skiej sprzyja rozwojowi handlu, usług bu-
dowlanych i finansowych oraz branż ICT.

Połów ryb na Bałtyku
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Mieszkańcy gmin oraz przedstawiciele podmiotów społeczno-gospodarczych uczest-
niczyli w opracowaniu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nad-
morski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050.

Podczas uspołecznionego procesu przygotowania strategii rozwoju i programów ope- 
racyjnych przeprowadzono wywiady oraz odbyto spotkania z głównymi interesariuszami 
rozwoju obszaru.

Cechą charakterystyczną obszaru jest silnie rozwinięta drobna 
przedsiębiorczość oparta o szeroko definiowane usługi turystyczne.

Proces programowania

Instytut Health & Beauty w Hotelu Łeba w Łebie
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Widoczne zróżnicowanie ocen odnośnie jakości życia między Gdynią a gminami o in-
nym profilu społeczno-gospodarczym na korzyść tej pierwszej.

Ocena rynku pracy silnie zdeterminowana poziomem wykształcenia i statusem społe- 
czno-zawodowym mieszkańców.

Turystyka, kultura i rozrywka oraz szeroko rozumiana produkcja zaliczane są do prefe-
rowanych kierunków rozwoju NOU NORDA.

Stan i przepustowość dróg, powiązania komunikacyjne z Trójmiastem oraz bezrobo-
cie są najistotniejszymi wyzwaniami rozwoju dla mieszkańców NOU NORDA.

W ogólnym odbiorze mieszkańców NOU NORDA branżą wiodącą (tzn. taką, która w od-
czuciu respondentów powinna rozwijać się w miejscu ich zamieszkania) jest turystyka. 
Stanowi ona pierwsze wskazanie dla około 20% osób poddanych badaniom. Kolejne 
branże w owym subiektywnym rankingu to: kultura i rozrywka (16%), szeroko rozumia-
na produkcja (12%) i usługi (10%) oraz transport i logistyka (8%). O wysokiej pozycji tu-
rystyki zaważyli respondenci z gmin o silnym profilu turystycznym (Hel, Jastarnia, Łeba, 
Władysławowo, Choczewo, Łeba). Najniższe wartości branża ta uzyskała wśród miesz-
kańców Gdyni (wyżej oceniono kulturę i rozrywkę oraz produkcję). Stosunkowo dużą 
rolę w świadomości mieszkańców gminy Wicko pełni rolnictwo (około 25% pierwszych
wskazań). 

Potencjał rozwojowy w opinii mieszkańców

Wnioski:

NADMORSKI OBSZAR USŁUGOWY / CHARAKTERYSTYKA OBSZARU

turystyka

20%
kultura  

i rozrywka

16%
produkcja

12%
usługi transport  

i logistyka

10% 8%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań marketingowych (obszar NOU NORDA 2014 r.)

Wiodące branże NOU NORDA w ogólnym odbiorze mieszkańców
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Produkcja, jako element stabilizujący zatrudnienie i tworzący więzi kooperacyjne 
w gospodarce lokalnej – produkcja jest trudniej przenoszalna, co w kontekście nie-
pewnej sytuacji polityczno-gospodarczej w Europie i na świecie jest ważnym atutem. 
Ponadto, rozwojowi przemysłu towarzyszy silne zapotrzebowanie na rozwój (nowej 
i zmodernizowanej) infrastruktury.

Koordynacja planów zagospodarowania przestrzeni produkcyjnych z przestrzeniami 
o funkcjach mieszkalnych, tym bardziej, że obecny przemysł cechuje niski (maksymal-
nie średni) poziom uciążliwości.

Silny sektor stoczniowy skupiony w Gdyni – więzi kooperacyjne mają znacznie większy 
zasięg przestrzenny; budowa gospodarki innowacyjnej.

Turystyka – jej specjalizacja i wydłużenie sezonu poprzez działania inwestycyjne (np. 
aquaparki, rozwój usług uzdrowiskowych i rehabilitacyjnych) i organizacyjne.

Potencjał rozwojowy w opinii podmiotów społecznych  
i gospodarczych

Czynniki rozwoju:

NADMORSKI OBSZAR USŁUGOWY / CHARAKTERYSTYKA OBSZARU

Warsztat szkutniczy Aleksandra Celarka w Chałupach





STRATEGIA 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

NADMORSKIEGO OBSZARU 
USŁUGOWEGO NORDA 2020 

Z PERSPEKTYWĄ 2050
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Zwiększenie dostępności i spójności wewnętrznej terytorium NOU NORDA umożliwia-
jące pobudzanie przewag konkurencyjnych wynikających z renty położenia i przycią-
ganie inwestorów w branżach wiodących.

W roku 2020 Nadmorski Obszar Usługowy NORDA będzie stanowić spójny, zinte- 
growany transportowo obszar o zróżnicowanej i innowacyjnej gospodarce, malejącej 
presji na środowisko naturalne, dobrym dostępie do rynku pracy oraz wysokiej jakości 
życia.

NADRZĘDNY CEL STRATEGICZNY

WIZJA

Wizja i nadrzędny cel rozwoju
Instalacja „Ekologiczna ryba” w Helu
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1. Stworzenie spójnych rozwiązań poprawiających jakość nadmorskiej przestrzeni pub-
licznej i atrakcyjność oferty zamieszkania.

2. Stymulowanie powiązań kooperacyjnych i sieci współpracy podmiotów gospo- 
darczych w branżach wiodących oraz wspieranie innowacyjności w gospodarce NOU 
NORDA.

Obszary priorytetowe 
oraz cele szczegółowe

Osiągnięcie wyższych kompetencji w korzystaniu z instrumentów planowania miej- 
scowego w zapewnieniu satysfakcjonującej jakości nadmorskiej przestrzeni pub-
licznej i atrakcyjności oferty zamieszkania.

Poprawa estetyki krajobrazu i harmonii zabudowy w nadmorskich miejscowościach 
turystycznych.

Zminimalizowanie konfliktów funkcjonalnych w użytkowaniu przestrzeni.

Wypromowanie atrakcyjnych krajobrazowo terenów nadmorskich NOU NORDA na 
forach krajowych i międzynarodowych.

Podniesienie kultury kształtowania i użytkowania przestrzeni nadmorskiej wśród 
lokalnej społeczności NOU NORDA.

Płynne przejście gospodarki NOU NORDA od branż wykorzystujących przewagi kosz-
towe do zdywersyfikowanych branż w większym stopniu czerpiących z renty położe-
nia oraz lokalnych zasobów i walorów.

Powstanie nowych obszarów aktywności gospodarczej i tłoczenia innowacji na 
obszarze NOU NORDA w oparciu o współdziałanie między samorządami gminnymi, 
przedsiębiorcami i sektorem otoczenia biznesu.

Zmniejszenie percepcji uciążliwości działalności produkcyjnej powiązanej z funk- 
cjonowaniem portu gdyńskiego w opinii społeczności lokalnej.

Zwiększenie liczby przedsiębiorstw produkcyjnych lokujących się na zapleczu portu 
morskiego w Gdyni.

Zapewnienie odpowiedniej podaży ofert opowiadających wzrastającemu popytowi 
na nowe produkty i usługi dla seniorów.
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3. Opracowanie zintegrowanych rozwiązań w sferze transportu drogowego, kole-
jowego, komunikacji publicznej i wodnej dla całego subregionu.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu synergii między strategiami rozwojowymi 
gmin obu obszarów funkcjonalnych (NOU NORDA i Dolina Logistyczna) w zakresie 
planowania i wdrażania infrastrukturalnych inwestycji transportowych. 

Zapewnienie realizacji inwestycji o kluczowym znaczeniu dla integracji transportowej 
NOU NORDA w ramach programów krajowych i regionalnych.

Wprowadzenie do procesu decyzyjnego oraz ukończenie punktowych i liniowych in-
westycji wzmacniających spójność systemu transportowego NOU NORDA zwłaszcza 
w obsłudze komunikacyjnej terenów północnych (np. Półwysep Helski) i północ-
no-zachodnich.

Lepsze zintegrowanie i wykorzystanie potencjału żeglugi przybrzeżnej w systemie 
transportowym NOU NORDA.

Nowoczesny tabor PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście



23

4. Wspólne wypracowanie całorocznej, zintegrowanej oferty rekreacyjno-turystycznej 
dla pasa nadmorskiego z poszanowaniem wymogów ochrony środowiska naturalne-
go.

Wzrost znaczenia turystyki kwalifikowanej i specjalistycznej (w tym prozdrowotnej) 
w gospodarce turystycznej pasa nadmorskiego NOU NORDA.

Zmniejszenie presji sezonowej aktywności turystycznej na środowisko naturalne pasa 
nadmorskiego NOU NORDA (w tym na wrażliwe ekosystemy nadmorskie). 

Zwiększenie spójności rozwiązań w zakresie liniowej infrastruktury turystycznej, obiek-
tów turystycznych oraz ofert sposobu spędzania wolnego czasu ponad granicami 
gmin pasa nadmorskiego NOU NORDA.

Wypromowanie marki turystycznej NOU NORDA na forum krajowym i europejskim.

Poprawa współpracy między dostawcami usług turystycznych w pasie nadmorskim 
NOU NORDA.

NADMORSKI OBSZAR USŁUGOWY / STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Hotel Bryza w Juracie, gmina Jastarnia
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DOLINA LOGISTYCZNA / WDRAŻANIE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARU

5. Wypracowanie modelu rozwoju terenów wiejskich oddalonych od pasa wybrzeża 
w oparciu m.in. o rosnący popyt na agroturystykę, zdrową żywność i inne naturalne 
produkty.

Poprawa jakości współdziałania lokalnych zakładów przetwórstwa rolno – spożyw-
czego i rybnego z otoczeniem.

Polepszenie warunków dla rozpoczynania działalności gospodarczej oraz dla inwes- 
torów w preferowanych branżach.

Podniesienie jakości i stopnia nasycenia terenów wiejskich oddalonych od pasa 
wybrzeża w infrastrukturę rekreacyjno-turystyczną czerpiącą z lokalnych zasobów 
i walorów.

Zwiększenie stopnia uczestnictwa społeczności lokalnych oraz jakości usług w działal-
ności agroturystycznej.

Zwiększenie zainteresowania wybranych grup wiekowych oraz zawodowych z obsza-
ru NOU NORDA oraz innych rejonów kraju, jak i z zagranicy, ofertą turystyczno-wy-
poczynkową terenów wiejskich oddalonych od pasa wybrzeża.

Lepsze powiązanie form turystyki wodnej z siecią szlaków pieszych i rowerowych.

Skansen w Nadolu, Gmina Gniewino
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6. Opracowanie i wdrożenie działań dopasowujących ofertę szkolnictwa zawodowe-
go do potrzeb rynku pracy.

Poprawa stopnia i jakości współdziałania współpracy oraz koordynacji oferty szkol-
nictwa zawodowego ponad granicami gmin i powiatów NOU NORDA oraz obszarów 
przyległych.

Zwiększenie stopnia uczestnictwa przedsiębiorców w kształtowaniu systemu ponad- 
podstawowego szkolnictwa zawodowego.

Poprawa kwalifikacji zawodowych uczniów szkolnictwa zawodowego.

Poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego w ocenie społeczności lokalnych.

Technikum Informatyczne w Pucku
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WDRAŻANIE 
STRATEGII 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
NADMORSKIEGO OBSZARU

 USŁUGOWEGO NORDA 2020  
Z PERSPEKTYWĄ 2050
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Wyzwania w ramach zidentyfikowanych obszarów

Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura i transport publiczny. 

Zróżnicowany i niedostatecznie wykorzystany potencjał rozwojowy branż wiodących.  

Znacząca rola małej, lokalnej przedsiębiorczości, szczególnie w sferze usług turys- 
tycznych. Brak ofert i inwestycji wydłużających sezon turystyczny. Niewykorzystany 
potencjał specjalizowanej turystyki.

Niedostateczne dopasowanie umiejętności i kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

Niespójność i dysproporcje społeczno-gospodarcze. 

A

Realizacja działań i przedsięwzięć rozwojowych należących 
do wyznaczonych obszarów priorytetowych strategii rozwoju NOU 
NORDA nastąpi poprzez programy operacyjne: rozwój gospodarczy; 
rozwój przestrzenny i gospodarowanie gruntami; promocja.

Program Operacyjny w zakresie rozwoju gospodarczego 
dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy 
NORDA 2020 z perspektywą 2050

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
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1. Studium komunikacyjne oraz rozwój infrastruktury komunikacyjnej

Cel przedsięwzięcia: 

Opracowanie koncepcji zrównoważonego systemu komunikacyjnego; poprawę 
obsługi komunikacyjnej w zakresie udrożnienia wąskich gardeł i poprawę stanu 
technicznego dróg.

Zakres rzeczowy: 

Diagnoza istniejącego stanu na tle Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdy-
nia-Sopot i całego województwa.

Studium rozwoju układu z uwzględnieniem: układu drogowego, kolejowego, 
transportu publicznego, parkowania.

Działania na rzecz budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej 
(OPAT).

Opracowanie koncepcji obwodnic oraz dróg odciążeniowych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem natężenia ruchu turystycznego. 

Kluczowe przedsięwzięcia

Terminal promowy i Estakada Kwiatkowskiego w Gdyni

B
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2. Tworzenie warunków do inwestowania

Cel przedsięwzięcia: 

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej NOU NORDA przez poprawę jakości oferty oraz
wzmocnienie systemu zachęt do inwestowania w branże wiodące.

Zakres rzeczowy: 

Wzmacnianie i usieciowienie lokalnych kontaktów do obsługi inwestorów zew- 
nętrznych i procesów inwestycyjnych.

Wyodrębnienie terenów z przeznaczeniem na inwestycje zewnętrzne (w tym zagra- 
niczne) w zakresie branż wiodących.

Inicjowanie i tworzenie zachęt inwestycyjnych oraz instrumentów wsparcia na rzecz 
inwestorów.

Uaktualnianie oferty inwestycyjnej NOU NORDA (np. w formie strony internetowej 
połączonej ze stroną PAIiH z ewentualnym wykorzystaniem narzędzi do geolokalizacji).

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia
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3. Platforma współpracy oraz wspierania przedsiębiorców i zatrudnienia 
w branżach kluczowych

Cel przedsięwzięcia: 

Wzmocnienie potencjału gospodarczego przez integrację i współpracę branż 
kluczowych oraz kreatywnych.

Integracja i profesjonalizacja zinstytucjonalizowanego wsparcia przedsiębiorców 
na obszarze NOU NORDA.

Wzmocnienie kultury przedsiębiorczości oraz kreowania postaw przedsiębiorczych.

Zakres rzeczowy: 

Platforma informacji rynkowej – Obserwatorium.

Wsparcie procesów inkubacji przedsiębiorstw i kreowania postaw przedsiębior- 
czych.

Stworzenie ośrodka doradczo-szkoleniowego na rzecz przedsiębiorców NOU 
NORDA.

Stworzenie zintegrowanych sieci współpracy na rzecz wsparcia przedsiębiorców.

Działania wspierające internacjonalizację przedsiębiorstw.

Hala produkcyjna Zoeller Tech Sp. z o.o. w Rekowie Górnym, gmina Puck
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4. Wzmocnienie potencjałów rozwojowych branży turystycznej pasa nadmorskiego

Cel przedsięwzięcia: 

Rozwój zintegrowanych produktów turystycznych na terenie pasa nadmorskiego NOU 
NORDA oraz wzmocnienie potencjału turystycznego w okresie poza sezonem letnim.

Zakres rzeczowy: 

Budowa sieciowych i zintegrowanych produktów turystycznych.

Łączenie i rozwijanie atrakcji rybackich oraz turystyki wodnej.

5. Wsparcie rozwoju „przemysłu zdrowia”

Cel przedsięwzięcia: 

Wykreowanie nowoczesnej specjalizacji turystycznej – turystyka zdrowotna – przedłuża-
jącej sezon turystyczny.

Zakres rzeczowy: 

Identyfikacja na obszarze NOU NORDA usługodawców oraz obiektów świadczących 
usługi związane ze zdrowiem.

Pakietyzacja usług w celu dywersyfikacji ruchu turystycznego. 

Platforma nawiązywania współpracy przedsiębiorstw z branży.

Kreowanie miejsc pracy w obszarze „przemysłu zdrowia”.

6. Rozwój potencjału rolnego spożywczego i przetwórstwa lokalnego

Cel przedsięwzięcia: 

Promowanie praktyk rolniczych uwzględniających uprawy ekologiczne, wsparcie ry-
bołówstwa oraz animowanie rynków sprzedaży produktów lokalnych. 

Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi (np. leśnymi).

Zakres rzeczowy: 

Wsparcie współpracy na rzecz przetwórstwa i rozwiązań ekologicznych na rynku 
lokalnym.
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7. Wsparcie kształcenia i edukacji na rzecz rozwoju NOU NORDA

Cel przedsięwzięcia: 

Aktywizacja zawodowa i wspieranie rozwoju zawodowego i wyboru ścieżki 
zawodowej mieszkańców terenów Partnerów.

Upowszechnienie i rozwój praktyk zawodowych i staży.

Wprowadzanie idei uczenia się przez całe życie.

Zakres rzeczowy: 

Doradztwo zawodowe i tworzenie indywidualnych planów działania dla osób bier-
nych zawodowo.

Rozwój kapitału ludzkiego przez całożyciowe poradnictwo zawodowe (kariery) oraz 
wspieranie kompetencji pracowników.

Wsparcie organizacji praktyk i staży zawodowych.

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie w Kosakowie
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1. Zagrożenia strefy brzegowej i przybrzeżnej infrastruktury turystycznej strefy kąpie-
liskowej.

Współodpowiedzialność za zagospodarowanie przestrzenne obszarów przybrzeżnych, 
spoczywa na organach administracji państwowej (administracja centralna, w tym Urzędy 
Morskie) oraz organach samorządu terytorialnego. Podniesienie efektywności procesów 
zagospodarowania i zarządzania wymaga pilnego wdrożenia zasad Zintegrowanego 
Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi (ZZOP).

Obszar przybrzeżny należy do obszarów specyficznych, na których występuje konkuren- 
cja pomiędzy różnymi użytkownikami przestrzeni i nakładającymi się na siebie różnymi 
rodzajami jurysdykcji. Dotyczy to głównie nakładających się nieskoordynowanych działań 
wywodzących się ze sfery gospodarki morskiej, sfery ochrony środowiska (Urząd Morski, 
porty i przystanie, Lasy Państwowe, Parki Narodowe, RDOŚ) i sfery gospodarki turystycznej.

Program Operacyjny w zakresie rozwoju przestrzen- 
nego i gospodarowania gruntami dla obszaru funk-
cjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 
z perspektywą 2050

Wyzwania w ramach zidentyfikowanych obszarówA

Rezerwat Beka w gminie Puck
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3. Strefa osadnicza zagrożona zaplanowaną suburbanizacją.

Strefa osadnicza rozwijająca się poza granicami obszarów chronionych o większej 
swobodzie inwestycyjnej wskazana jest do rozwoju funkcji mieszkaniowo-usługowych 
z dopuszczeniem funkcji gospodarczych. Problemem głównym jest chaotyczna suburba- 
nizacja, rozpraszanie zabudowy, nieład przestrzenny oraz niedoinwestowanie w zakresie 
infrastruktury społecznej, technicznej i komunikacyjnej.

2. Obszar koncentracji obiektów recepcyjnych turystycznych i uzdrowis- 
kowych – obszarem kryzysowym.

Podtrzymanie funkcji turystycznej, która stanowi jedno z głównych źródeł do-
chodu społeczności lokalnej (np. w kierunku usług zdrowotnych) wymaga zmia-
ny profilu oferty turystycznej pod kątem ograniczenia negatywnego wpływu na 
krajobraz kulturowy i środowisko naturalne; degradacja krajobrazu kulturowego, 
wahania frekwencyjne użytkowników przestrzeni turystycznej oraz specjalne 
uregulowania w pasie ochronnym o szerokości ok. 2000 m od brzegu morskiego 
to główne problemy tej strefy.

Hel z lotu ptaka
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1. Pilotażowe Studium Obszaru Funkcjonalnego NOU NORDA

Cel przedsięwzięcia: 

Zakres rzeczowy:

Diagnoza prospektywna sporządzona metodami stosowanymi w analizach 
planistycznych wg stref:

•	 gospodarki morskiej,

•	 środowiska przyrodniczego,

•	 funkcji turystycznej.

Wyodrębnienie struktury funkcjonalnej (przestrzeni publicznych, obszarów, rejonów, 
stref oraz węzłów i sieci powiązań) o istotnym znaczeniu dla polityki ponadlokalnej 
(bałtyckiej, krajowej, metropolitalnej).

Stworzenie spójnych rozwiązań programowych poprawiających jakość nadmorskich 
przestrzeni publicznych o znaczeniu ponadlokalnym.

transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie planowania przestrzennego i programowa-
nia rozwoju,

rozwinięcie partycypacji społecznej o pełną „drabinę partycypacyjną”,

wspólne opracowanie projektów strategicznych i operacyjnych.

Kluczowe przedsięwzięciaB

Wieś Charbrowo, gmina Wicko
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2. Zielony Pierścień Bałtyku

3. Rozwinięcie linii stykowej morze-ląd

Cel przedsięwzięcia: 

Cel przedsięwzięcia: 

Zakres rzeczowy:

Zakres rzeczowy:

Identyfikacja potencjału turystycznego poszczególnych miejscowości ze szczegól-
nym uwzględnieniem: małych portów morskich i marin, latarni morskich, punktów 
widokowych, unikatowego dziedzictwa kulturowego.

Tworzenie spójnej sieci powiązań. 

Tworzenie spójnej informacji wizualnej.

Estetyzacja szlaków turystycznych.

Przystosowanie urządzeń hydrotechnicznych jako przestrzeni publicznych dla użyt-
kowników ruchu pieszego.

Realizacja i modernizacja marin i przystani.

Realizacja platform widokowych.

Ograniczenie presji turystycznej na obszary wrażliwe przyrodniczo, kulturowo i krajobra-
zowo przez promowanie turystyki sieciowej.

Wzbogacenie walorów turystycznych i krajobrazowych oraz zmniejszenie wahań frek-
wencji i nadkoncentracji w strefie plaży.
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4. Likwidacja barier w strefach lokalnych portów, przystani i marin

5. Kompleksowa rewitalizacja i estetyzacja dojść domorskich

Cel przedsięwzięcia: 

Cel przedsięwzięcia: 

Zakres rzeczowy:

Zwiększenie dostępności pieszej w strefie portów i przystani.

Poszerzenie przestrzeni publicznych w otoczeniu portów.

Modernizacja stref dostępności pieszej.

Estetyzacja otoczenia portów.

Zagospodarowanie terenów poportowych.

Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych i popularyzacja kultury morskiej 
(funkcje rybołówstwa, żeglarstwa, sportów wodnych).

Kompleksowa rewitalizacja i estetyzacja dojść domorskich.

Zakres rzeczowy:

Wytypowanie dojść domorskich.

Budowa sieciowego systemu ciągów pieszych na obszarach leśnych znajdujących się 
w pasie technicznym i ochronnym brzegu morskiego.

Kanalizowanie ruchu pieszego w strefach wydmowych.

Wytyczanie ścieżek spacerowych równoległych do brzegu morskiego.

Modernizacja lub realizacja dojść domorskich z systemem parkingów odbarczających 
strefę kąpieliskową.

Wyposażenie dojść domorskich w meble wypoczynkowe.

Preferencja w rozwiązaniach technicznych dla użytkowników pieszych i rowerów.

Estetyzacja, ew. modernizacja otaczającej zabudowy.
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6. Realizacja wielofunkcyjnych zespołów usług przyplażowych

Cel przedsięwzięcia: 

Zakres rzeczowy:

Roszerzenie stref wyłącznej dostępności ruchem pieszym.

Poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznych.

Organizacja stabilnych zejść na plażę.

Budowa/zapewnienie możliwości funkcjonowania zespołów obiektów usług przy-
plażowych (gastronomia, handel pamiątkami, informacja turystyczna).

Umożliwienie uprawiania sportu (np. boiska do siatkówki).

Organizacja obiektów obsługi plaż.

Przywrócenie i utrwalenie zintegrowanego ładu pasa przybrzeżnego miejscowości nad-
morskich.

Ścieżka rowerowa w gminie Krokowa
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7. Nowa jakość plaż

Cel przedsięwzięcia: 

Zakres rzeczowy:

Modernizacja plaż w oparciu o opracowany kanon dobrych wzorców sezonowego 
wyposażenia plaż Pomorskiej Strefy Przybrzeżnej.

Opracowanie spójnego systemu informacji turystycznej.

Ustalenie identyfikacji wizualnej dla plaż poszczególnych miejscowości.

Poprawa atrakcyjności przybrzeżnej przestrzeni publicznej i ograniczenie degradacji stre-
fy brzegowej (wody kąpieliskowe, plaża).

Plaża w rejonie Łeby
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Marketing miejsc, marketing produktów, który przyczyni się do przezwycięże-
nia sezonowości zapotrzebowania na podstawowe usługi turystyczne; rozwoju 
specjalizacji sektora turystyki poza sezonem letnim i koordynacji oferty tury-
styczno-kulturalnej gmin.

Marketing kluczowych sektorów gospodarki i koordynacja (prowadzenie 
wspólnej polityki i wspólnych działań w obszarze marketingu gospodarcze-
go oraz oferty inwestycyjnej) polityki promocyjnej w obszarze wspierania 
kluczowych sektorów gospodarki.

Rozwój oferty przemysłu spotkań, wspierającego wiodące sektory gospodarki.

Współpraca między samorządem, przedsiębiorcami i mieszkańcami w celu 
pobudzenia przedsiębiorczości.

Rozdźwięk między kierunkami kształcenia w ramach szkolnictwa zawodowego 
a zapotrzebowaniem ze strony pracodawców.

Brak ścisłej współpracy między sektorem edukacji a przedsiębiorcami.

Skuteczna komunikacja w zakresie dobrych praktyk pomiędzy gminami.

Program Operacyjny w zakresie promocji dla obszaru 
funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 
2020 z perspektywą 2050

Wyzwania w ramach zidentyfikowanych obszarówA

Festiwal kaszubskich tradycji rybackich „Jastarnia przódë lat” w Jastarni
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1. Kampania promocyjna markowych produktów turystycznych obszaru NOU NORDA

Cel przedsięwzięcia: 

Zakres rzeczowy:

Audyt atrakcji i produktów – w tym analiza aktualnego potencjału produktów 
markowych o wspólnych walorach i wartościach dla obszaru NOU NORDA.

Opracowanie programu rozwoju markowych produktów turystycznych.

Wsparcie dla branży przy kreowaniu całorocznej oferty turystycznej.

Etapowe przeprowadzenie wizerunkowo-produktowej kampanii marketingowej, 
w tym kampanii e-marketingu, skupionej na narzędziach marketingu bezpośredniego, 
mediach społecznościowych oraz wybranych formach marketingu niekonwencjo- 
nalnego.

Wzrost liczby turystów na obszarze NOU NORDA w miesiącach poza tzw. wysokim sezo-
nem letnim (miesiące lipiec i sierpień).

Kluczowe przedsięwzięciaB

Centrum Zdrowia i Urody w Hotelu Wodnik w Łebie
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2. Zintegrowany marketing wydarzeń obszaru NOU NORDA

Cel przedsięwzięcia: 

Zakres rzeczowy:

Organizacja cyklu kulinarnych wydarzeń – na terenie gmin NOU NORDA, 
w oparciu o silne wyróżniki regionalne i lokalne.

Organizacja Festiwalu Filmów Podwodnych – formuła przechodnia na terenie 
wybranych gmin.

Organizacja wspólnego programu wydarzeń aktywizujących wizerunek tu- 
rystyki morskiej.

Marketing wydarzeń – w formule ciągłej, w tym udział w targach turys- 
tycznych.

Wzmocnienie kluczowych sektorów gospodarki oraz przemysłu spotkań przez 
rozwój wspólnych, wizerunkowych wydarzeń.

Regaty 49er Grand Prix Gdynia 2016
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3. Program zintegrowanego marketingu gospodarczego oraz oferty inwestycyjnej 
NOU NORDA

Cel przedsięwzięcia: 

Zakres rzeczowy:

Wspólne katalogi/broszury ofert (inwestycyjnych, edukacyjnych, turystycznych, 
produktów, usług i specjalizacji).

Wdrożenie portali tematycznych.

Marketing bezpośredni.

Targi inwestycyjne i sektorowe oraz organizacja wystaw i wydarzeń.

Opracowanie i rozwój efektywnych, wspólnych narzędzi marketingu gospodarczego 
oraz inwestycyjnego na obszaru NOU NORDA.

Konferencja „Perspektywy Rozwoju i Przemysłu Zdrowia na Obszarze NOU NORDA”, Gdyńskie Centrum Filmowe
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4. Zintegrowana komunikacja wewnętrzna oraz marketing społeczny

Cel przedsięwzięcia: 

Zakres rzeczowy:

Biuletyn informacyjny on-line.

Zintegrowana polityka informacyjna.

Wsparcie promocji inicjatyw społecznych.

Współpraca marketingowa z kluczowymi instytucjami, podmiotami.

Poprawa przepływu informacji pomiędzy partnerami w zakresie nowo planowanych 
oraz realizowanych przedsięwzięć.

Poprawa polityki komunikacji społecznej: samorząd - biznes - mieszkańcy.

Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie celów strategii oraz kluczowych 
przedsięwzięć obszaru NOU NORDA.

Festiwal Lęborskie Dni Jakubowe



MEMORANDUM NORDA

Opracowanie i realizacja:
Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.

www.arg.gdynia.pl

Zdjęcia i wizualizacje:
Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. / fot. P. Kozłowski – okładka góra; okładka dół; okładka tył oraz str. 1; 8; 15; 17; 28; 

29; 30; 31; 42; 45.
Urząd Miasta Gdyni – str. 12-13; 14; 20; 23; 24; 25; 34; 35; 36-37; 44.

Urząd Gminy w Krokowej – str. 39.
Urząd Miejski w Jastarni / fot. Jerzy Kąkel – str. 41.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. / fot. R. Malko – str. 22.
Shuttersail.com / fot. R. Hajduk – str. 43.

Starostwo Powiatowe w Lęborku – str. 40.

Skład:
Paulina Szpaczyńska

Wydawca:
Urząd Miasta Gdyni

www.gdynia.pl

Druk:
Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o.

Podziękowania dla wszystkich samorządów wchodzących w skład Metropolitalnego Forum Wójtów, 
Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA za wkład w powstanie niniejszej publikacji, a także dla innych

 instytucji, w tym w szczególności:

Arka Gdynia S.S.A; Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich CETNIEWO im. Feliksa Stamma
we Władysławowie; Centrum Informacji Turystycznej w Łebie; Gdyńska Szkoła Filmowa; Miejski Dom Kultury 
w Redzie; Muzeum Regionalne w Luzinie, Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce; NORDA - Regionalna
Izba Przedsiębiorców; Urząd Gminy w Lini; Wejherowskie Centrum Kultury; Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie 

w Kosakowie.

Specjalne podziękowania również dla:  Edward Bombała, Magdalena Bombała-Zwolińska, Aleksandra Bystram, 
Aleksander Celarek, Dariusz Godula, Jacek Pomieczyński, Feliks Sikora, Jacek Struck, Jerzy Uryasz, także dla 
przedsiębiorstw: Balex Metal Sp. z o.o., Bowil Biotech Sp. z o.o., Bracia BERTRAND Sp. z o.o. Sp. k., Bychowskie 
Wędliny, Edyta Barańska Design, Enbio Technology Sp. z o.o., EURA-Tech Sp. z o.o., Filo Loop, Fresh Bike Sp. z o.o., Lilki 
Szpilki, Hotel Łeba, Hotel Wodnik, Mana Mana Sp. z o.o., maradDesign, Markisol International Ltd. Sp. z o.o., MK AGRO 
Production Sp. z o.o., Natura Park Ostrowo, Pałac Ciekocinko Hotel Resort & Wellness, PKP SKM w Trójmieście 
Sp. z o.o., PORTA KMI Poland Sp. z o.o., Przetwórnia Ryb Kotwica Edward Konkel Sp.J., Rubo Sp. z o.o., Santi Sp. z o.o., 
VISTAL Gdynia S.A., WIKĘD Sp. z o.o., Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Zdrowotel Sp. z o.o. w Łebie, Zoeller Tech 

Sp. z o.o., ZPR Asar.



Fot. okładka: Laboratorium BOWIL Biotech Sp. z o.o. we Władysławowie
Jachty szkoły żeglarskiej 4Winds z Gdyni 
Fot. okładka (od góry): Jacht szkoły żeglarskiej 4Winds z Gdyni, Jubiler bursztynnik – Jerzy Uryasz z Łeby



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


