
DOMINIKA KWIATKOWSKA
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
EMILIA MARKS
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE TERENÓW 
NADMORSKICH W POLSCE – PRZYKŁAD HELU – PÓŁWYSPU 
HELSKIEGO, SOPOTU I USTKI

TOURIST DEVELOPMENT OF SEASIDE AREAS IN POLAND –  
THE EXAMPLE OF HEL – HEL PENINSULA, SOPOT AND USTKA

Wstęp

Specyfika krajobrazów nadwodnych, zwłaszcza położenie na styku dwóch środo-
wisk – wodnego oraz lądowego – powoduje, że stanowią one przestrzenie szczególnie 
podatne na wszelkie przekształcenia. Strefa nadmorska zaliczana jest do terenów 
niezmiernie cennych oraz wrażliwych. Co więcej, jej przeobrażenia są warunkowane 
nawet subtelnymi zmianami (również otoczenia). Niezbędne jest tu zatem prowadze-
nie wyjątkowo rozważnej polityki planistycznej1. Ten unikalny, wartościowy obszar 
jest nad wyraz czuły na wpływy czynników zewnętrznych, zarówno naturalnych, jak 
i antropogenicznych. Mimo podobnego oddziaływania, zdecydowanie bardziej nie-
korzystne następstwa powodowane są przez działalność człowieka. Dzieje się tak, 
ponieważ przyroda nie potrafi w pełni ich równoważyć. Ponadto strefę brzegową 
Morza Bałtyckiego należy traktować jako obszar wyraźnego konfliktu między rozwo-
jem gospodarczym a utrzymaniem naturalnego krajobrazu i istniejących tu systemów 
przyrodniczo-krajobrazowych2.

Usytuowanie danej jednostki osiedleńczej w obszarze nadmorskim daje niemal 
nieograniczone możliwości rozwoju. Wpływa także na polepszenie sytuacji ekono-
miczno-gospodarczej, w tym rozwój turystyki. Na Pomorzu to właśnie turystyka jest 
głównym motorem napędzającym lokalne rynki. W ostatnich latach ta dziedzina staje 
się masowym zjawiskiem społecznym, kształtującym nie tylko zainteresowania czy styl 
życia, ale również środowisko naturalne. Ze względu na jej duże znaczenie w strukturze 

1 A. Szwichtenberg, Gospodarka turystyczna Polskiego Wybrzeża, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 
Koszalin 2006, s. 335.
2 R. Dobracki, S. Uścinowicz, Geozagrożenia polskiego brzegu Bałtyku, Państwowy Instytut Geologiczny, 
Oddział Geologii Morza, Warszawa 2010.
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zatrudnienia w regionach położonych nad Bałtykiem jest wiodącą determinantą w kształ-
towaniu krajobrazu3.

Włodarze nadmorskich miejscowości w kraju bez wątpienia dostrzegają zalety ko-
rzystania z rodzimych zasobów przyrody, w tym krajobrazu. Wykorzystują je w celu oży-
wienia rynku ukierunkowanego głównie na turystykę. Niestety, nagminnie zapomina się 
o złożoności systemów przyrodniczych i ich wrażliwości na zmianę warunków oraz presję 
zewnętrzną. Zasadniczym problemem większości obszarów położonych nad morzem jest 
niedostateczny poziom wiedzy odnośnie do ich kształtowania. Brak odpowiednich wzorców 
postępowania oraz całościowych wytycznych projektowych jest przyczyną wprowadzania 
przypadkowych, nieskoordynowanych działań. Te nieprzemyślane, nastawione głównie na 
szybki zysk przedsięwzięcia prowadzą do obniżenia (często nieodwracalnego) walorów 
krajobrazowych.

Materiały i metody

Głównym celem niniejszego artykułu jest wskazanie dobrych praktyk w zakresie kształ-
towania krajobrazu nadmorskiego na terenie Polski. Z uwagi na to, jak cenny i wrażliwy 
jest ten typ przestrzeni, to niezmiernie istotny problem. Celem pośrednim, niezbędnym 
do zobrazowania całości zagadnienia, była wszechstronna ocena zagospodarowania 
turystycznego wybranych przestrzeni: Helu w kontekście całego Półwyspu Helskiego, 
Sopotu oraz Ustki, a tym samym stopnia i kierunków ich przekształceń (ryc. 1).

Rycina 1. Lokalizacja obiektów badawczych na tle kraju
Źródło: opracowanie własne.

3 T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2008, s. 343.

Dominika Kwiatkowska, Emilia Marks



Zagospodarowanie turystyczne terenów nadmorskich w Polsce… 241

Opracowanie zostało zrealizowane w postaci trzech głównych części. Pierwszą z nich 
był szczegółowy przegląd dostępnych źródeł, dotyczących zarówno literatury przedmiotu, 
jak i opracowań planistycznych. Uwzględnione zostały tu przede wszystkim rozwój i kształ-
towanie terenów nadmorskich w Polsce. Do oceny materiałów źródłowych i opracowań 
kartograficznych wykorzystano metodę monograficzną. Kolejny etap to przeprowadzenie lu-
stracji terenowych obszarów objętych opracowaniem w celu weryfikacji danych uzyskanych 
w trakcie badań monograficznych. Do oceny zagospodarowania turystycznego terenów 
nadmorskich na przykładzie Helu w kontekście całego Półwyspu Helskiego, Sopotu oraz 
Ustki wykorzystano metodę wielowymiarowej analizy porównawczej4. Wykonano również 
dokumentację fotograficzną. W każdej z miejscowości ocenie poddano:

 – wpływ zagospodarowania na wzrost ruchu turystycznego – określenie stanu zagospo-
darowania strefy nadmorskiej w kontekście oddziaływania na frekwencję turystyczną. 
Dostosowanie stylistyczne i funkcjonalne do potrzeb turystów ze zwróceniem uwagi 
za ochronę środowiska naturalnego i krajobrazu;

 – ochronę brzegu morskiego – zarówno urządzenia techniczne, jak i zieleń używaną do 
ochrony i utrzymania brzegów:

 – środki techniczne – stan, powszechność występowania, użyteczność oraz jakość 
roślinności (stosowanie roślin do zabezpieczania skarp, klifów, jej przydatność 
w ochronie przed erozją itp.) wykorzystywanej do ochrony elementów strefy nad-
morskiej;

 – roślinność – stan, powszechność występowania, użyteczność oraz jakość urządzeń 
technicznych (falochrony, siatki zabezpieczające, murki oporowe itp.) wykorzysty-
wanych do ochrony elementów strefy nadmorskiej;

 – dopasowanie do kontekstu krajobrazowego – sposób zagospodarowania terenów 
sąsiadujących. Liczba, jakość oraz typ wprowadzanych elementów zagospodarowania 
tej przestrzeni. Planowość działań prowadzonych w krajobrazie;

 – zagospodarowanie plaży – liczba, jakość oraz dopasowanie stylistyczne elementów za-
gospodarowania plaży. Zarówno tych trwale związanych z ziemią, jak i tych czasowych. 
Ich wpływ na czytelność, odpowiednią percepcję krajobrazu oraz walorów krajobrazu;

 – detal (architektoniczny) – stan, jakość oraz dostosowanie stylistyczne do kontekstu 
krajobrazowego oraz funkcji.
Do oceny użyto pięciostopniowej skali, opracowanej przez autorki, gdzie 1 oznaczało 

wynik najsłabszy, 5 zaś najlepszy (najbardziej sprzyjający ochronie i kształtowaniu kra-
jobrazu nadmorskiego).

Uzyskane wyniki, w postaci całościowego bilansu badanych miejscowości, zestawio-
no tabelarycznie. Uzupełnieniem tego etapu było sformułowanie wniosków płynących 
z powyższych analiz.

4 M. Kola-Bezka, Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie zarządzania regionem na przykładzie 
województwa kujawsko-pomorskiego, „Miscellanea Oeconomicae” 2012, Studia i Materiały. Wydział Zarządzania 
i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, nr 2, s. 51–64.
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Wyniki badań i dyskusja

Obszary nadbałtyckie należą do najatrakcyjniejszych regionów w Polsce. Charaktery-
zują się niezwykłą różnorodnością przyrodniczą oraz specyficznym klimatem, co decyduje 
o walorach wypoczynkowych i zdrowotnych. Możliwości turystycznego wykorzystywania 
oraz odpowiedniej ochrony tych cennych obszarów determinuje jednak ich odpowiednie 
zagospodarowanie. Przy czym należy podkreślić, iż działania człowieka na terenie nad-
morskim powinny uwzględniać jedynie niezbędne prace mające na celu udostępnienie 
tych unikatowych walorów turystom.

Dotyczy to zwłaszcza prac technicznych wpływających na zmianę trwających od wie-
ków procesów naturalnych. Ruch falowy, abrazja to zjawiska przyrodnicze silnie związane 
z obszarami nadmorskimi. Jednak potęgowanie tych zjawisk przez ludzi zwykle niesie 
za sobą negatywne dla krajobrazu naturalnego i kulturowego skutki. Niestety, jak wynika 
z wieloletnich obserwacji autorek, naturalne procesy erozyjno-akumulacyjne występujące 
na polskim Wybrzeżu coraz częściej są zaburzane z uwagi na brak wiedzy oraz chęć 
szybkiego zysku włodarzy gmin. Na przykład budowle hydrotechniczne uspokajające 
fale z jednej strony tworzą spokojne zatoczki dla turystów, z drugiej jednak zmieniają 
ilość przenoszonego przez fale morskie materiału, co może negatywnie oddziaływać na 
obszary położone w sąsiedztwie.

Hel – Półwysep Helski

Mierzeja Helska jest to piaszczysty wał w kształcie kosy, stanowiący ciąg zalesionych 
wydm, utworzonych przez prąd morski i wiatr. Obszar mierzei mieści się w regionie 
Pobrzeży Południowobałtyckich, makroregionie Pobrzeża Gdańskiego, mezoregionie 
Mierzei Helskiej5.

Półwysep Helski to długi na 34 km, wąski pas piaszczystego lądu, otoczony od północy 
Morzem Bałtyckim, a od południa Zatoką Pucką. Główną gałęzią lokalnej gospodarki jest 
turystyka, choć ważną rolę odgrywa również rybołówstwo. Dla tego regionu charaktery-
styczna jest tradycyjna zabudowa oraz układy miejscowości. Niskie domy z czerwonymi 
dachami oraz wąskie uliczki obsadzone głogiem tworzą niepowtarzalny i niezwykle ma-
lowniczy krajobraz kulturowy tego obszaru. Niezmiernie interesujące są także pozostałości 
po fortyfikacjach obronnych oraz budowlach militarnych, które powstawały tu ze względu 
na strategiczne znaczenie mierzei.

Od strony północnej brzeg półwyspu jest wyrównany, mieszczą się tam wał wydmowy 
oraz przepiękne, szerokie plaże. Najwyższe wydmy to Bocianie Gniazdo i Góra Szwedów. 
Krajobrazotwórcza działalność wód i spływająca kra lodowa sprawiły, iż z południowej 
strony linia brzegowa jest zróżnicowana. Ten obszar zarówno ze względu na swoje nie-
typowe położenie, jak i sprzyjające warunki do rozwoju posiada niezmiernie bogatą florę 
i faunę. Zamieszkiwany jest (czasowo lub na stałe) przez m.in. perkozy, kormorany, czajki, 

5 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2011, s. 63.
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petrele, mewy, rybitwy, zające, sarny, lisy, dziki, w wodach zaś otaczających mierzeję 
można spotkać: flądry, szproty, dorsze, śledzie, łososie, foki szare, morświny i delfiny 
białonose. Ze względu na niezwykłe walory przyrodnicze od 1978 r. półwysep należy do 
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego6.

Elementami determinującymi zarówno krajobraz, jak i życie na całym obszarze Mie-
rzei Helskiej (fot. 1, fot. 2) są ruch turystyczny i związana z nim presja antropogeniczna, 
m.in. wzmożone wykorzystywanie naturalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, 
wprowadzanie nowej zabudowy i nadmierna eksploatacja ekosystemów. Ponadto teren 
półwyspu jest niewielki, a jego powierzchnia ograniczona. Bardzo ważne na tym obszarze 
jest prowadzenie prac technicznych związanych z poszerzaniem terenów plaż (refulacje), 
gdyż materiał wciąż wymywają wody morskie i zatoki.

Fotografia 1. Zagospodarowanie wydm – altany widokowe na Helu, 2015 r.
Źródło: fot. Dominika Kwiatkowska.

6 G. Rąkowski et al., Parki krajobrazowe w Polsce. Monografia, red. G. Rąkowski, Instytut Ochrony Środowiska, 
Warszawa 2002, s. 49–57.
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Fotografia 2 Zagospodarowanie wydm – pomosty widokowe, 2015 r.
Źródło: fot. Dominika Kwiatkowska.

Głównym problemem całego Półwyspu Helskiego jest wprowadzanie zabudowy zbyt 
blisko morza. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo dla prawidłowego funkcjonowania 
ekosystemów naturalnych oraz prawidłowej percepcji krajobrazu. Może przyczynić się 
do zniszczenia cennych form rzeźby terenu oraz zaniku gatunków flory i fauny. Na tym 
terenie bardziej, niż w innych nadmorskich miejscowościach, ze względu na szczególnie 
ograniczoną przestrzeń, zauważa się ogromną presję inwestycyjną. Nowo wprowadzana 
zabudowa jest znacznie zróżnicowana, często ulokowana chaotycznie, bez połączenia 
z istniejącymi elementami infrastruktury. Co więcej, wprowadzane budowle i budynki nie 
są związane z tradycją i regionem. Skutkiem tych działań są nasilający się chaos prze-
strzenny oraz zacieranie tożsamości kulturowej, historii i tradycji7.

Sopot

Sopot to niewielkie miasto, na prawach powiatu, znajdujące się w północnej Polsce. 
Położone jest nad Bałtykiem, pomiędzy Gdynią i Gdańskiem. Stanowi naturalne centrum 
aglomeracji trójmiejskiej i województwa pomorskiego. Sopot mieści się we wschodniej części 
Pobrzeży Południowobałtyckich. Obszar obejmujący granice administracyjne miasta znajduje 
się na styku dwóch makroregionów. Centralna i wschodnia część wpisuje się w mezoregion 
Pobrzeża Kaszubskiego i tym samym stanowi fragment makroregionu Pobrzeża Gdańskiego, 

7 M. Kistowski , A. Trocha, A. Tupaj, Kontrasty zagospodarowania i ruchu turystycznego na polskim wybrzeżu 
Bałtyku na przykładzie gmin Władysławowo i Tolkmicko, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2010, t. 27, s. 179–187.
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natomiast zachodnie dzielnice przynależą do Pojezierza Kaszubskiego umiejscowionego 
w makroregionie Pojezierza Wschodniopomorskiego8. Od strony zachodniej Sopot otoczony 
jest przez Trójmiejski Park Krajobrazowy, północno-wschodnią granicę wyznaczają piasz-
czyste plaże Zatoki Gdańskiej, rozciągające się na długości 4,5 km.

Sopot na początku XX w. uzyskał rangę jednego z najatrakcyjniejszych i najchętniej 
odwiedzanych europejskich uzdrowisk. Zdobycie tak dużego uznania wynika ze szcze-
gólnych warunków położenia, walorów środowiska naturalnego i kulturowego oraz działań 
i zabiegów, jakie podejmuje miejscowość w celu zachowania ciągłości tradycji kuracyjnych. 
Sopot to około 40-tysięczny ośrodek, będący jednym z najbardziej znanych nadbałtyckich 
kurortów – letnia stolica Polski. Miasto zajmuje obszar około 17 km², z czego ponad połowę 
stanowią lasy, parki i zieleńce (61,2%)9.

Charakterystycznym elementem przestrzeni nadmorskiej Sopotu jest niewątpliwie jej 
zróżnicowanie w zagospodarowaniu oraz zmienność akustyczna. Liczne parki (w tym 
park Północny, park Południowy) oraz tereny, na których zieleń została zaprojektowana, 
stwarzają intymną atmosferę10. Sekwencje wnętrz na tych obszarach wydają się być 
niemal całkowicie odseparowane od miasta, hałasu i zanieczyszczeń. Stwarzają szcze-
gólny klimat, przesycone są atmosferą spokoju, zadumy, kontemplacji i odosobnienia, 
a zarazem dają poczucie bezpieczeństwa. Z drugiej strony w sopockim pasie nadmorskim 
spotkać można głośne, tętniące życiem, pełne ruchu przestrzenie integrujące duże grupy 
ludzi (np. molo wraz z otaczającą infrastrukturą, deptak nadmorski w południowej części 
miasta). Co więcej, teren pasa nadmorskiego jest dobrze skomunikowany (komunikacja 
piesza i rowerowa) wewnętrznie i zewnętrznie z innymi częściami miasta. Ta zmienność 
oraz wybitne warunki naturalne, szeroki pas plaży, malownicze wydmy przecięte potokami 
i strugami tworzą unikalny krajobraz zarówno naturalny, jak i antropogeniczny.

Zagospodarowanie nadmorskiego pasa w Sopocie oparte jest na sekwencji zróżnico-
wanych pod względem funkcji i formy obszarów wypoczynkowo-rekreacyjnych. Na całej 
jego długości, zaraz za obszarem plaży i wydmami, biegnie spacerowa promenada wraz 
ze ścieżką rowerową. Pomimo tego, iż środkową część tego ciągu pieszo-rowerowego, 
w okolicach mola przekształcono w plac Kuracyjny, czytelność układu została zachowana. 
Od strony północnej i południowej teren placu otaczają obszary projektowanej zieleni – park 
Północny i park Południowy (fot. 3, fot. 4). Oba założenia poza doskonałym programem 
funkcjonalno-użytkowym nawiązują do historii oraz wpisują się w otaczający krajobraz. 
Park Południowy jest elementem tkanki miejskiej, dlatego założenie ma charakter repre-
zentacyjny, z dostosowaną małą architekturą oraz systemem roślinności. Z kolei znajdujący 
się w otoczeniu form naturalnych park Północny subtelnie wpisuje się w bardziej naturalne 
sąsiedztwo, podkreślając zarazem piękno nadmorskiej przyrody. Także program tego 
założenia znacznie różni się od poprzedniego. Jest to teren rekreacyjno-wypoczynkowy, 
zawierający liczne elementy edukacyjne, z odpowiednio dostosowaną infrastrukturą: 

8 J. Kondracki, op. cit. s. 61.
9 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sopotu na lata 2006–2013.
10 K. Pokrzywnicka, Kontrasty, metamorfozy, styl, cz. 2: Komentarze, Wyd. PG, Gdańsk 2010, s. 58–60.
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ścieżki spacerowe, rowerowe oraz dla osób jeżdżących na rolkach. Bardzo dobrze za-
projektowane i urządzone parki stanowią ramę przestrzenną elementów pochodzenia 
antropogenicznego, kreowanych przez człowieka, w pasie nadmorskim, będąc zarazem 
strefą buforową między tkanką miejską a wydmami oraz plażą.

Fotografia 3. Park Północny w Sopocie – „suche” pomosty, 2015 r.
Źródło: fot. Dominika Kwiatkowska.

Fotografia 4. Park Południowy – ozdobne rabaty
Źródło: fot. Dominika Kwiatkowska.
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Ustka

Miasto o powierzchni 10,14 km2, położone u ujścia rzeki Słupi do Bałtyku, stanowi 
siedzibę gminy Ustki. Zgodnie z podziałem geograficznym Kondrackiego miasto znajduje 
się w makroregionie Pobrzeża Koszalińskiego, w centralnej części mezoregionu Wy-
brzeża Słowińskiego11. Lokalizacja w strefie bezpośredniego oddziaływania fal morskich 
na środowisko lądowe, przy znaczącym współudziale zjawisk zachodzących w atmosfe-
rze, kreuje swoisty geosystem przyrodniczy. Skutkiem tych interakcji są bryzy morskie 
i lądowe, cieplejsze zimy i chłodniejsze miesiące letnie w porównaniu z obszarami 
położonymi w głębi lądu, podwyższona zawartość w powietrzu jodu i chlorku sodu jako 
aerozoli. Falowanie powoduje szybko zachodzące zmiany linii brzegowej, a przenoszony 
z miejsca na miejsce materiał skalny i glebowy kształtuje krajobrazy typu nadmorskich 
równin aluwialnych12.

Obecnie miasto posiada status miasta portowego, uzdrowiskowego oraz letniego 
kąpieliska morskiego. O walorach uzdrowiskowych, poza specyfiką nadmorskiego kli-
matu, decydują naturalne surowce lecznicze w postaci solanki i złóż torfu leczniczego 
(borowiny)13. Istotną rolę odgrywa także zieleń projektowana – ramę oddzielającą plażę 
wschodnią od centrum miasta tworzą promenada nadmorska, bulwar Portowy oraz Trakt 
Solidarności (fot. 5, fot. 6). Ogólnodostępną zieleń komponowaną uzupełniają lasy – 
wskaźnik lesistości w granicach administracyjnych miasta wynosi 46%. Z kolei walory 
wypoczynkowe determinuje zagospodarowanie samej plaży. Ustecka plaża spełnia 
najwyższe normy dotyczące czystości i bezpieczeństwa, czego dowodem jest przy-
znawany od kilku lat europejski certyfikat jakości – „Błękitna Flaga”. Jest to kąpielisko 
cieszące się ogromną popularnością wśród turystów i kuracjuszy obiektów sanatoryjnych. 
Jednak odcinek brzegu morskiego na wysokości miasta poddawany jest szczególnie 
silnemu działaniu fal morskich, nie tylko podczas pogody sztormowej. Skuteczniejszą 
ochronę plaży ma zapewnić realizowana przez Urząd Morski w Słupsku nowatorska 
inwestycja polegająca na budowie sztucznej rafy. Od września 2014 r. prowadzone są 
prace nad budową progów podwodnych, zespołu ostróg, modernizacją opaski brzego-
wej. Efektem finalnym będzie większa i szersza plaża oraz podwodne rafy. Osłabiona 
energia fal morskich ograniczy również dostęp zimnym prądom wodnym, bardzo często 
występującym w okresie letnim w Bałtyku, co podniesie atrakcyjność kąpielisk. Ten efekt 
zaobserwowano już w sezonie letnim w 2015 r. W sezonie wakacyjnym w 2015 r. prace 
budowlane prowadzono na odcinku ok. 800 m i widok ciężkiego sprzętu „jeżdżącego 
po morzu” także stanowił swoistą atrakcję turystyczną.

11 J. Kondracki, op. cit. s. 44–55.
12 R. Cieśliński, Typy krajobrazów na wybrzeżu województwa pomorskiego i ich geneza, „Problemy Ekologii 
Krajobrazu” 2010, t. 27, s. 87–95.
13 Statut Uzdrowiska Ustka. Uchwała nr XXXV/282/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 28 maja 2009 r. (Dz.Urz. 
Woj. Pom. z 2009 r. Nr 102, poz. 2020).
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Fotografia 5. Atrakcje turystyczne w Ustce, 2015 r.
Źródło: fot. Emilia Marks.

Fotografia 6. Zagospodarowanie turystyczne Ustki, 2015 r.
Źródło: fot. Emilia Marks.

Zagospodarowanie turystyczne wybranych terenów 
nadmorskich

Zagospodarowanie turystyczne w ostatnich latach odgrywa coraz większą rolę w kształ-
towaniu krajobrazów nadmorskich. Dzieje się tak z uwagi na wciąż rosnące znaczenie 
samej turystyki na tych obszarach oraz duży udział dochodów (lokalnie i regionalnie), 
które ta dziedzina przynosi. Samo zagospodarowanie turystyczne wraz z infrastrukturą 
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towarzyszącą mogą wzbogacić dany krajobraz lub wpłynąć na niego negatywnie. Istotna 
jest więc ocena poszczególnych przestrzeni, a także wskazanie dobrych oraz złych metod 
i już istniejących rozwiązań. Tego typu bilans tworzy się w celu zachęcenia m.in. branżystów 
i władz regionalnych do kierowania się już sprawdzonymi, prawidłowo funkcjonującymi 
schematami. Pomaga to także w unikaniu ewentualnych błędów planistycznych.

Poniżej przedstawiono szczegółową ocenę zagospodarowania turystycznego opisy-
wanych obszarów. Zastosowano stworzoną przez autorki pięciostopniową skalę, którą 
opisano wybrane komponenty. Poszczególne punktacje zostały zsumowane i dały wynik 
końcowy niezbędny do oceny ogólnej. Do analizy wybrano: Hel – Półwysep Helski, Sopot 
oraz Ustkę. Co ważne, wszystkie uzyskały ocenę bardzo dobrą i stanowią pozytywne 
przykłady, wzory dobrej praktyki w kształtowaniu krajobrazu nadmorskiego, w myśl idei 
zrównoważonego rozwoju (tab.1).

Tabela 1. Ocena zagospodarowania turystycznego wybranych obszarów
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SOPOT 5 5 5 5 5 25
Bardzo 
dobra

HEL 4 4 5 4 5 22
Bardzo 
dobra

USTKA 5 3 4 5 4 21
Bardzo 
dobra

Źródło: opracowanie własne na podstawie obserwacji terenowych.

Skala oceny od 0 do 5, gdzie 0 to najniższa wartość, a 5 najwyższa ocena

*Detal rozumiany jest tu w szerszym ujęciu, nie tylko jako detal architektoniczny, lecz także jako mała 
architektura oraz elementy zagospodarowania krajobrazu

** Punkty w ocenie ogólnej: 0–4 – stan bardzo zły – należy zagospodarować przestrzeń ponownie; 
5–9 – stan zły – należy wprowadzić znaczne zmiany w zagospodarowaniu lub ukształtować przestrzeń 
na nowo; 10–14 – stan średni – należy wprowadzić znaczne zmiany w zagospodarowaniu; 15–19 – stan 
dobry – przestrzeń zagospodarowana poprawnie, można wprowadzić pewne ulepszenia; 20–25 – stan 
bardzo dobry – przestrzeń stanowi wzór zagospodarowania dla terenów nadwodnych
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Wnioski/Podsumowanie

Obszary nadbałtyckie to bogactwo walorów przyrodniczych, krajobrazowych, uzdrowi-
skowych, tym samym ogromną większość tej przestrzeni charakteryzuje niezwykła atrak-
cyjność turystyczna. Działalność człowieka również odcisnęła tu swoje piętno w postaci 
dziedzictwa kulturowego. Wykorzystanie turystyczne tych terenów możliwe jest jednak po 
odpowiednim zagospodarowaniu technicznym. Ponadto konsumpcja walorów turystycz-
nych powinna odbywać się z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Pomocne 
w zachowaniu potencjału przyrodniczego są zabiegi ochronne terenów zieleni naturalnej 
(na wydmach) i komponowanej (parki nadmorskie), które pełnią funkcję pasów buforo-
wych między terenami cennymi przyrodniczo oraz strefami intensywnego zainwestowania 
technicznego (baza noclegowa, żywieniowa, komunikacyjna itp.).

Położenie miejscowości w obszarze nadmorskim daje możliwość niemal nieograni-
czonego rozwoju oraz polepszania sytuacji gospodarczo-ekonomicznej danej jednostki 
osiedleńczej. Znamienne dla człowieka, od początku jego istnienia, jest korzystanie z dóbr 
natury. Nie ma w tym nic nagannego. Istnieje jednak potrzeba ciągłego podkreślania wagi 
tego, by dbać o otaczającą przyrodę, która pozwala ludziom prawidłowo prosperować.

W miejscach najbardziej narażonych na degradację niezbędna jest nie tylko ochrona 
bierna, lecz także ochrona czynna. Należy jednak pamiętać, iż holistyczne plany ochrony 
uwzględniające charakterystyczne cechy obszarów nadmorskich oraz zachodzących tu 
procesów naturalnych są skuteczniejszym rozwiązaniem niż wprowadzanie szybkich 
nieprzemyślanych inwestycji technicznych trwale ingerujących w krajobraz.
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Streszczenie
Obszary nadbałtyckie należą do najatrakcyjniejszych regionów w Polsce. Charakteryzują się 
niezwykłą różnorodnością przyrodniczą oraz szczególnym klimatem, co decyduje o walorach 
wypoczynkowych i zdrowotnych. Możliwości turystycznego wykorzystywania determinuje jed-
nak ich odpowiednie zagospodarowanie. W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej 
zagospodarowania turystycznego trzech popularnych nadmorskich kurortów (Helu – Półwyspu 
Helskiego, Sopotu i Ustki) oraz oceny form czynnej ochrony potencjału przyrodniczego. Przed-
miotem badań był wpływ zagospodarowania przestrzeni na intensywność ruchu turystycznego, 
sposób ochrony brzegu morskiego, zagospodarowanie plaż nadmorskich z uwzględnieniem 
kontekstu krajobrazowego i dbałości o detale infrastruktury. Oceniane kurorty charakteryzują 
się bardzo dobrym zagospodarowaniem turystycznym i mogą stanowić wzory dobrej praktyki 
w zakresie kształtowania krajobrazu nadmorskiego w myśl idei zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: zagospodarowanie turystyczne, krajobrazy nadwodne, wybrzeże, dobre 
praktyki

Abstract

The Baltic coastal areas are among the most attractive regions in Poland. They are characte-
rised by unusual natural diversity and specific climate, which determines their recreational and 
health values. The appropriate development, however, determines the potential tourist use of 
those areas. The work presents the results of comparative analyses of tourist development in 
three popular tourist coastal spa areas (Hel – Hel Peninsula, Sopot and Ustka) and evaluation 
of the forms of the natural potential of active protection. The subject of study was the influence 
of spatial development on the intensity of tourist traffic, marine coast protection, development of 
seacoast beaches whilst considering the landscape context and care for infrastructural details. 
The evaluated spas are characterised by very good tourist development and they may set an 
example of good practice in seaside landscape development in line with the idea of sustainable 
development.

Keywords: tourism development, watersides landscapes, see shore, good practice
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