
         
 
          
 

Stanowisko Komisji Środowiska Senatu RP w sprawie zachowania walorów 

krajobrazowych i przyrodniczych Półwyspu Helskiego i Mierzei Wiślanej . 

 
W związku z licznymi apelami środowisk proekologicznych działających na rzecz 

zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych Półwyspu Helskiego i Mierzei Wiślanej 
komisja zapoznała się z aktualną sytuacją w tym zakresie.  

Jak wynika z informacji przedstawionych na posiedzeniu komisji przez przedstawicieli 
administracji państwowej, samorządowej, organizacji ekologicznych i ekspertów stan 
środowiska w regionie Półwyspu i Mierzei ulega stałej degradacji. 
Zagrożenia są pochodną dużej atrakcyjności regionu, a intensywny rozwój turystyki stanowi  
zagrożenie dla tych terenów.  

 
Komisja stwierdza, że dla skutecznej ochrony zachowania walorów krajobrazowych  

i przyrodniczych Półwyspu Helskiego i Mierzei Wiślanej konieczne jest: 
- kompleksowe traktowanie planowania przestrzennego oraz koordynacja prac na wszystkich 

szczeblach samorządów uwzględniająca wymogi środowiskowe, 
- wprowadzenie - w zagospodarowaniu przestrzennym - planowania funkcjonalnego dla 

obszarów przybrzeżnych, obszarów cennych przyrodniczo i obszarów ochrony krajobrazów 
kulturowych (zgodnie z „Koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju 2030”- grudzień 
2011 r.), 

- rozważenie dokonania zmian systemowych w prawie - dających narzędzia ministrowi 
środowiska, dzięki którym będzie mógł skutecznie zarządzać środowiskiem - w tym powołania 
jednostek nadzoru przyrodniczego w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, 

- przeprowadzenie kontroli przez Urząd Nadzoru Budowlanego w porozumieniu z Urzędem 
Morskim w zakresie zgodności lokalizacji inwestycji z planami zagospodarowania 
przestrzennego i dokładne zbadanie przypadków, w których mimo negatywnych opinii 
urzędów morskich o usytuowaniu budowli, gminy wydały zgody na ich budowę.  

 
Komisja uznaje, że dewastacja jednego z najpiękniejszych regionów naszego kraju musi 

zostać powstrzymana. W związku z tym zwraca się do:  
- Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, aby we współpracy           

z Ministrem Rozwoju Regionalnego i Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej - wykorzystując wszystkie możliwe mechanizmy mające na celu zapobieganie 
dewastacji środowiska i krajobrazu - objęli szczególnym nadzorem region Półwyspu Helskiego 
i Mierzei Wiślanej, a także wypracowali regulacje prawne uniemożliwiające wydawanie 
decyzji o warunkach zabudowy, niezgodnych z uwarunkowaniami wynikającymi z ochrony 
przyrody i krajobrazu zawartymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin”. 

- Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli działania organów administracji 
państwowej i samorządowej w zakresie odpowiedzialności za ochronę środowiska i ład 
przestrzenny na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej.  

 
Przewodnicząca Komisji 

/-/ Jadwiga Rotnicka 

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2012 r. 


