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Rozbudowa przystani żeglarskiej w miejscowości Błotnik
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej przystani żeglarskiej na działce
nr 56 i nr 251/1 obręb Błotnik o pływający pomost dziecięcy i powierzchnię
utwardzoną dla zimujących jachtów oraz rozbudowę istniejącej przystani żeglarskiej
o dwa pomosty pływające na działce nr 152 obręb Przegalina.
Projekt zakłada rozbudowę przystani o pomost pływający dziecięcy
z wyprofilowanym dojściem oraz ciągiem komunikacyjnym, furtką i bramą
do transportu łódek z możliwością dalszej rozbudowy na działce 56 i 251/1.
Dodatkowo w południowej części działki 251/1 przewidziano budowę powierzchni
utwardzonej. Na działce 152 projekt zakłada rozbudowę istniejącej przystani
żeglarskiej o kolejne dwa pomosty pływające dla jachtów do 12m. Zostaną one
wykonane w technologii systemowej i połączone z istniejącymi pomostami
przeznaczonymi do tej pory na jednostki powyżej 14m długości.
Część hydrotechniczne
Projektowany pomost dziecięcy będzie wykonany w technologii systemowej
i przymocowany do nabrzeża umocnionego płytami chodnikowymi. Jego wysokość
wyniesie ok. 0,35mnpm. Będzie się on składał z dwóch części, każda po 10m
długości, ,szerokości 2,0m, pozycjonowanych za pomocą kotwic. Pomost pływający
wykonany zostanie na bazie elementów o konstrukcji nośnej ze stali cynkowej.
Pokład wykonany zostanie z desek sosnowych ryflowanych impregnowanych
ciśnieniowo. Do pomostu będzie prowadzić slip o nachyleniu 15% o szerokości 5m
i pokryty płytami chodnikowymi. Zbocza slipu zostaną pokryte płytami oraz
wykończone krawężnikiem o nachyleniu min 45 stopni. Przejęcie do slipu odbywać
się będzie poprzez bramkę o szerokości 3,0m oraz furtkę o przejściu w świetle
wynoszącym 0,9m. Projektowana furtka oraz brama wykona zostanie ze stali
malowanej proszkowo.
Projektowane pomosty będą przymocowane do istniejącej konstrukcji pomostów
stałych przegubowo. Na niższą platformę projektowanego pomostu będą prowadzić
drabiny – 2 sztuki. Szerokość pojedynczego pomostu wyniesie 2,4m, długość 24m.
Pomosty mają być wykonane o konstrukcji systemowej ze stali cynkowanej. Pokład
wykonany ma być z deski sosnowej ryflowanej impregnowanej ciśnieniowo. Każdy
z pomostów ma posiadać 7 odnóg cumowniczych do obsługi jednostek do 12m –
razem 14 miejsc. Nowoprojektowane pomosty będą umożliwiały dojście
do zacumowanych jachtów. Wysokość wszystkich nowoprojektowanych pomostów
to ok. 0,435mnpm. Dojście do pomostów ma przebiegać przez istniejące pomosty,
które znajdują się na wysokości 2,10mnpm
Część zagospodarowania terenu, infrastruktura
W południowej części działki przewidziano plac utwardzony na zimowanie jachtów.
Będzie to płaszczyzna o wymiarach 68x18m wykonana z płyt betonowych o nośności
ponad 15 ton. Plac wykończy się krawężnikami o grubości 15cm.
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Rysunek 5.17 Rozbudowa przystani żeglarskiej w miejscowości Błotnik

Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną w ramach
rozbudowy Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Pomostu nr 3, który jest wysunięty najdalej
w stronę Zalewu i ostrogi bocznej usytuowanej przy krawędzi oglądowej pirsu
oraz wykonanie ostrogi wejściowej. Inwestycja zlokalizowana jest w porcie
jachtowym w Krynicy Morskiej.
Część hydrotechniczna
Przebudowa pomostu nr 3 polegać będzie na jego skróceniu z 90,3 metrów na 79,0
metrów z uwagi na przewidywane wykonanie Ostrogi Wejściowej. Szerokość
nadbudowy Pomostu po przebudowie wynosić będzie 5,0 m a korona Pomostu
usytuowana będzie na poziomie 1,35 m npm. Jednocześnie od strony Zalewu
zaprojektowano żelbetowy parapet odwodny z koroną na rzędnej 2,0 m npm. Wzdłuż
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wewnętrznej krawędzi Pomostu nr 3 zaprojektowano pływający pomost cumowniczy
2,40 x 70,0 m.
Przebudowa Pomostu nr 3 polegać będzie na:
-wykonaniu po obu stronach istniejącego pomostu stalowych ścianek szczelnych
tworzących rodzaj grodzy obejmującej konstrukcję;
- zasypaniu wnętrza tak utworzonej grodzy piaskiem średnim lub pospółką;
- wykonaniu nowej, żelbetowej nadbudowy Pomostu spinającej obie ścianki grodzy
i stanowiącej konstrukcję nośną dla nawierzchni obiektu;
- wykonanie, od strony Zalewu, żelbetowego parapetu do rzędnej 2,0 m npm;
- wykonanie na przedpolu Pomostu od strony Zalewu Wiślanego ochronnego narzutu
z kamienia łamanego;
- zamontowaniu przewidywanego wyposażenia pomostu;
- zamontowaniu nawigacji;
- wykonanie instalacji (woda, energia elektryczna);
Długość istniejącej Ostrogi Bocznej (19,40 m) nie ulegnie zmianie, natomiast
szerokość nadbudowy zostanie zwiększona z 2,05 m do 2,5 m, co wynika z potrzeby
wzmocnienia istniejącej konstrukcji. W części nadwodnej projektuje się wykonanie
zewnętrznego żelbetowego płaszcza ochronnego o grubości 22-25 cm połączonego
z istniejącą konstrukcją za pomocą wklejonych kotew. Nawierzchnia Ostrogi Bocznej
będzie posiadać konstrukcję identyczną jak nawierzchnia Pomostu nr 3 tzn.
wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm. W konstrukcji
nadbudowy Ostrogi prowadzone będą instalacje elektryczne oświetlenia
oraz fundamenty latarni oświetleniowych.
Ostroga Wejściowa została zaprojektowana na przedłużeniu Pomostu nr 3 tworząc
z nim kąt 131,9o.
Konstrukcja Ostrogi będzie tego samego typu co konstrukcją Pomostu nr 3:
- część podwodną stanowić będzie grodza wykonana z dwóch stalowych ścianek
szczelnych, w grodzy zaprojektowano poprzeczne przepony co 12,0 m
- wnętrze grodzy – po kleszczeniu i założeniu ściągów stalowych co 3,0 m
wypełnione będzie zsypem z piasku średniego i pospółki, jedynie skrajna komora
wypełniona zostanie korkiem z betonu podwodnego
- w części nadwodnej zaprojektowano żelbetową konstrukcję betonu podzieloną
na sekcje dylatacyjne o długości 15,0 m
- konstrukcja nawierzchni – identyczna jak w Pomoście nr 3
Na Ostrodze Wejściowej prowadzona zostanie instalacja elektryczna zasilania
oświetlenia, która będzie przedłużeniem instalacji na Pomoście nr 3. Instalacja
przebiegać będzie w przepustach z rur, które umieszone zostaną w parapecie
odwodnym, bezpośrednio pod przewidzianymi na nim latarniami.
Na przedpolu Pomostu nr 3 i Ostrogi Wejściowej wykonany zostanie ochronny narzut
z kamienia łamanego.
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Rysunek 5.18 Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną
w ramach rozbudowy Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej

System informacji i promocji (SIP)
Przedmiotem Systemu Informacji i Promocji (SIP-u) jest przygotowanie
i przeprowadzenie kompleksowych i profesjonalnych działań promocyjnych,
zmierzających do wykreowania ponadregionalnego produktu turystycznego jakim jest
niewątpliwe Pętla Żuławska, na który składają się: oryginalna kompozycja różnych
dóbr turystycznych (walorów i atrakcji) oraz przeróżnych usług umożliwiających ich
turystyczne wykorzystanie w trakcie pobytu na terenie Żuław i Zalewu Wiślanego.
System Informacji i Promocji przewiduje zastosowanie ujednoliconych rozwiązań
w zakresie: przestrzenno-technicznym, identyfikacji wizualnej (logo, wspólna nazwa,
standardy graficzne materiałów promocyjnych i graficznych) oraz informacji i promocji
(strona internetowa, aplikacje internetowe, tablice informacyjne, spoty reklamowe,
materiały promocyjne i informacyjne, kampanie reklamowe, itp.).
Realizacja SIPu będzie przebiegała w zasadniczych etapach:
Etap 1. Na tym etapie przygotowana zostanie dokumentacja przetargowa
na realizację zadań w SIP-ie, opracowana zostanie strategia komunikacji i kreacji
Pętli Żuławskiej oraz inwentaryzacja zasobów turystycznych obszaru realizacji
Projektu (np. monograficzna, fotograficzna);
Etap 2. W tym etapie zostaną zamówione i wykonane narzędzia służące realizacji
szeroko zakrojonych działań promocyjnych, m. in.: strona internetowa, aplikacje
internetowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe. Poza tym zostaną wykonane,
a nastąpienie zamontowane w obszarze realizacji Projektu, tablice informacyjno –
promocyjne (tzw. żagle) i tablice informacyjne (na śluzach);
Jednym z istotnych elementów SIP-u jest wykonanie ujednoliconych zarówno pod
kątem wizualizacji jak i informacji opisowych 25 szt. dwustronnych tablic informacyjno
– promocyjnych typu żagiel (rys. 5.14), usytuowanych m.in. na nowopowstałych
obiektach żeglarskich lub miejscach atrakcyjnych turystycznie w obszarze realizacji
Projektu. Tego typu tablice z pewnością przyczynią się do poprawy oznakowania
i bezpieczeństwa szlaków wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego.
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Źródłem inspiracji wykonania tablic informacyjno – promocyjnych był System
Identyfikacji Wizualnej w województwie pomorskim.
Poniżej przedstawiono koncepcje tablic informacyjnych (typ 1, typ 2 i typ 3).
Rysunek 5.19. Projekty tablic informacyjnych.

Typ 1 – tablica 01
Wymiary:
S:155cm W:200cm

Typ 2 – tablica 02
Wymiary:
S:155cm W:200cm

Typ 2 – tablica 03
Wymiary:
S:155cm W:170cm

Źródło: Koncepcja programowo-przestrzenna „Pętla Żuławska”.

W koncepcji wstępnej, wskazano na możliwość opracowania 4-5 rodzajów tablic,
w tym:
I. Tablice flagowe (promocyjno-informacyjne), w głównych punktach,
lokalizacjach wybranych przez Partnerów na szlakach (mapa, idea projektu,
a także wskazanie na atrakcje i produkty miejsca, zachęcenie do pozostania typ 1).
II. Tablice informacyjno-identyfikujące projekt, w portach, przy śluzach,
ponadto informacja o infrastrukturze, usługach i ofercie przy porcie czy atrakcji
hydrotechnicznej – typ 1.
III. Tablice uzupełniające – promocyjne (typ 2), lokalizacja wg indywidualnego
wyboru Partnerów, zależnego m.in. od ich możliwości, planowanego stopnia
zaangażowania, w tym głównie samorządy gmin, prywatni partnerzy,
przedstawienie pełnej mapy obszaru projektu, z dokładną legendą, opisami.
IV. Tablice indywidualne portów, przystani, stanic i nabrzeży żeglarskich –
wskazanie na funkcję, posiadaną infrastrukturę, ofertę usług, udogodnienia.
Ten rodzaj tablic rekomenduje się do wdrożenia dopiero w momencie
ukończenia sieci portów, przystani i stanic, a także modernizacji istniejących
(II komponent Projektu „Pętla Żuławska”).
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Rysunek 5.20. Koncepcja przestrzenna tablic informacyjno – promocyjnych.

Źródło: BRDW, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Główne przyjęte założenia do lokalizacji tablic:
• tablice powinny nie kolidować z istniejącym oznakowaniem portu, szlaku
wodnego,
• istnieje możliwość realizacji tablic dwustronnych,
• tablice powinny stać w miejscu pozwalającym na łatwy do nich dostęp,
• tablice nie powinny przysłaniać widoczności np. z pomieszczeń bosmanatu,
ani nie powinny utrudniać ruchu pieszego i kołowego w porcie,
• konstrukcja tablic powinna być bezpieczna, odporna na wodę
oraz o określonych parametrach poprawiających żywotność tablic w zakresie
działania promieni UV (folia z filtrem UV),
• optymalnie tablice powinny być zlokalizowane w miejscach strzeżonych,
czy będących pod stałą opieką, monitoringiem właścicieli bądź dzierżawców
terenów, stąd m.in. wybór lokalizacji portów i przystani morskich.
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Rysunek 5.21 Lokalizacja tablic informacyjno –promocyjnych „żagle”

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Technologia wykonania
Rekomendowana technologia wykonania tablic pokazana została w tabeli poniżej.
Tabela 5.1. Technologia wykonania tablic.
ELEMENT
Tablica
informacyjno –
promocyjna
(żagiel)

WYMIARY
Pow.
zabudowy
1, 05 m2
Kubatura

MATERIAŁ

PLASTYKA

LAMINAT

Tablica informacyjno – promocyjna o
konstrukcji stalowej zakotwionej w
żelbetowym fundamencie

Samoprzylepn
a folia
wysokiej,
jakości

Laminat UV
zwykły
przeźroczysty;
laminat anty
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(mocowana na
konstrukcji)
Forma tablicy
nawiązuje do
żagla, a w
zestawieniu z
uzupełniający
mi ją
betonowymi
ławeczkami do
jachtu lub
deski
windsurfingow
ej

0,9m3
Wysokość
konstrukcji
3,16 m
Rozmiar tab.
(żagla):
150 x150cm
Żelbetowa
stopa
fundamentowa
:
100 x 160 cm

Tablica zostanie zamocowana do
specjalnej ramy, która będzie
połączona z konstrukcją wsporczą
składającą się z dwóch rur
stalowych, całość konstrukcji
wsporczej zostanie w całości
ocynkowa ogniowo;
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służącej do
zastosowanie
na zewnętrz

graffiti

Tablica w formie kasetonu o obłym
przekroju, wykona zostanie z
wielowarstwowej płyty aluminiowej
dibond mocowanej do ramy na
wkręty
Konstrukcja nośna tablicy z rur
stalowych okrągłych i blach
spawanych usztywniających
Fundament żelbetowy, zbrojny z
prętami
Siedzisko – żelbetowe
prefabrykowane z betonu, mocowane
do niego elementy drewniane

Źródło: Projekt budowlany tablice informacyjno – promocyjne i informacyjne oznakowania szlaków
wodnych „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej”

W ramach SIP-u przewiduje się również przeprowadzenie różnorodnych działań
promocyjnych w szczególności:
• przygotowanie księgi identyfikacji wizualnej Projektu, strategii komunikacji
oraz kreacji kampanii promocyjnej;
• inwentaryzację i opisanie zasobów produktu turystycznego Pętli Żuławskiej;
• wykonanie, korekty i druk materiałów promocyjnych (np. ulotek, map,
przewodników, folderów) oraz zamówienie promocyjnych gadżetów
reklamowych;
• popularyzację nowopowstałej infrastruktury żeglarskiej i wodnej;
• produkcję spotów i filmów reklamowych przedstawiających atrakcyjność
szlaków wodnych Pętli Żuławskiej do emisji telewizyjnej, w Internecie;
• realizację kampanii promocyjnej obejmującej reklamę zewnętrzną, Internet,
prasę, emisję spotu reklamowego w stacjach telewizyjnych, artykułów
promocyjnych, ogłoszeń i reklamy prasowej w prasie ogólnopolskiej,
regionalnej i branżowej;
• realizację działań niestandardowych (ambienty),
• zakup powierzchni wystawienniczej na krajowych i zagranicznych targach
turystycznych;
• opracowanie
strony
internetowej
www.petla-zulawska.pl
wraz
z jego aktualizacją i rozbudową;
• opracowanie aplikacji do nawigacji po obszarze objętym projektem,
• wykonanie platformy Centrum Wirtualnego Zwiedzania i Rozrywki
dla inwestycji projektu,(w celu wspomagania Operatora w sprawnym
zarządzaniu marinami, w tym w sprawnym dotarciu z informacją o produkcie
turystycznym do wodniaków)
• organizację
podróży
studialnych
promujących
atrakcyjność
i zagospodarowanie szlaków wodnych obszaru realizacji Projektu
dla dziennikarzy;
• współpracę z mediami w zakresie promocji produktów i rezultatów Projektu
oraz budowanie przyjaznego klimatu wobec realizowanego Projektu
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• współpracę z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi,
terenowymi punktami informacji turystycznej ora Partnerami Projektu na rzecz
efektywnej kampanii promocyjnej Pętli Żuławskiej.
Dodatkowo, podczas Projektu, w miejscach realizacji poszczególnych zadań
ustawione zostaną tablice informacyjne i pamiątkowe, które przygotowane zostaną
zgodnie z „Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013”. Tablice te zawierać
będą tytuł Projektu, logo Unii Europejskiej oraz informację na temat
współfinansowania inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Wszelkie działania promocyjne prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi
przepisami krajowymi i unijnymi oraz z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu.
5.2 Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji
Na etapie planowania inwestycji brano pod uwagę kilka rozwiązań mających na celu
wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów północnej Polski poprzez
turystyczny rozwój dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Dla określenia
wariantu optymalnego przeanalizowano elementy mające największe znaczenie
z punktu widzenia zakładanych celów. Pod uwagę brano: zakres prac
przewidzianych w Projekcie, pojemność turystyczną planowanej sieci śródlądowych
dróg wodnych i przystosowanie do prognozowanej ilości jednostek pływających
i osób, możliwość innego zagospodarowania przestrzennego. Ponadto wzięto pod
uwagę wariant bezinwestycyjny oraz wariant, w którym realizacja Projektu
nastąpiłaby w okresie późniejszym (z kilkuletnim opóźnieniem), a także etapowanie
inwestycji.
Przeprowadzona analiza miała na celu wybór najbardziej optymalnego wariantu
zarówno pod względem organizacyjnym jak i kosztowym. Dlatego ocenie poddano
również proponowane rozwiązania technologiczne oraz organizacyjne.
Zakres przestrzenny przedsięwzięcia został wytyczony poprzez naturalny układ dróg
wodnych Zalewu Wiślanego, Żuław Wiślanych oraz część Doliny Wisły. Projektując
sieć portów i przystani przyjęto zasadę, że odległość pomiędzy poszczególnymi
punktami sieci nie powinna być większa niż 40-60 km. W ramach wstępnej koncepcji
programowo-przestrzennej wytypowano do współpracy 34 potencjalnych partnerów,
głównie jednostki samorządu terytorialnego (27 gmin oraz 3 powiaty). Zadaniem
każdego z partnerów był wybór lokalizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych pod
kątem zakresu niezbędnego dla sprawnego funkcjonowania sieci przystani „Pętli
Żuławskiej”. Łącznie do Projektu zgłoszonych zostało 65 zadań. Zadania zgłoszone
przez partnerów zostały poddane wstępnej ocenie w oparciu o następujące kryteria:
• zgodność z celem Projektu,
• niezbędność dla funkcjonowania systemu (zgodnie z koncepcją programową
przyjęto, że miejsca postojowe będą położone w odstępach około 40-60 km,
• jakość sieci śródlądowych dróg wodnych,
• potencjał rynku (prognoza popytu),
• infrastruktura lokalna (gastronomia, baza noclegowa),
• oferta turystyczna (zabytki, walory przyrodnicze, szlaki, muzea),
• kryteria formalne POIG 2007-2013 (kategorie beneficjentów, rodzaj inwestycji,
stopień przygotowania zadania, prawo do dysponowania gruntami.
Zgłoszone przez partnerów zadania zostały podzielone na 3 grupy:
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• I grupa - inwestycje niezbędne dla funkcjonowania sieci określonej
w Programie rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego.
Do tej grupy zaliczono zdecydowaną większość zadań zawierających program
inwestycji w części hydrotechnicznej (budowa nabrzeży, przystani,
pomostów), których realizacja jest niezbędna, aby rozwijać żeglugę
turystyczną w obszarze Projektu. Do grupy tej zakwalifikowano także
inwestycje usprawniające żeglugę oraz ułatwiające, bądź umożliwiające
dostęp do wszystkich akwenów żeglugowych, dla jednostek określonych
w parametrach danej drogi wodnej;
• II grupa - inwestycje o charakterze uzupełniającym dla systemu „Pętli
Żuławskiej", a także inwestycje o skomplikowanych środowiskowych
uwarunkowania realizacji. Do tej grupy zaliczono przede wszystkim
rozbudowę zapleczy lądowych przystani i pomostów zakwalifikowanych
do I grupy;
• III grupa - inwestycje o charakterze liniowym, głównie ciągi komunikacyjne
(piesze, pieszojezdne i ścieżki rowerowe), łączące poszczególne elementy
sieci, stanowiące uzupełnienie systemu dróg wodnych, a także obsługujące
ruch lokalny. Ponadto do tej grupy zakwalifikowano zadania nie związane
bezpośrednio z obsługą turystyki wodnej, stanowiące jedynie uzupełnienie
produktu turystycznego.
W oparciu o przyjęte kryteria oceny zadania z grupy III zostały odrzucone.
Po przeprowadzeniu wstępnej selekcji dalszej analizie poddano 47 zadań
zgłoszonych przez 28 partnerów. W wyniku przyjętej metodologii wyboru wariantu
optymalnego analizie poddano 3 rozwiązania:
• wariant I (bazowy),
• wariant II (sieć zoptymalizowana),
• wariant III (optymalna efektywność kosztowa).
W poniższej tabeli zestawiono poszczególne warianty ze względu na rodzaje zadań
i odpowiadającą im liczbę obiektów.
Tabela 5.2. Analiza wariantowa – liczba lokalizacji
Rodzaj zadania
Porty
Przystanie jachtowe
Pomosty cumownicze
Stanowiska cumownicze
przy 6 śluzach
Pomosty kajakowe
Mosty zwodzone
Pozostałe
Razem

Liczba obiektów
Wariant I Wariant II Wariant III
5
5
5
14
12
11
5
2
2
6

6

6

25
5
15
75

0
5
7
37

0
2
1
27

Źródło: opracowanie własne.

Szczegółowy zakres poszczególnych wariantów pokazuje tabela poniżej.
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Tabela 5.3 Alternatywne warianty inwestycji
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Wariant I – bazowy - był najbardziej rozbudowany i zawierał największą liczbę zadań
inwestycyjnych. Jednak z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb przyszłych użytkowników
i rozwoju sieci żeglarskiej w obszarze Pętli Żuławskiej najistotniejsze znaczenie mają
zadania dotyczące budowy i rozbudowy: portów, przystani żeglarskich oraz pomostów
cumowniczych. Z tego względu wariant ten cechowałby się niską efektywnością
w odniesieniu do wymaganych nakładów inwestycyjnych. Z tabeli 5.2 wynika, że ilość
głównych punktów węzłowych o największym znaczeniu dla przyszłego rozwoju sieci
w postaci portów jest taka sama dla każdego z wariantów, a ilość przystani jachtowych
zbliżona, stąd ostatecznie zadecydowano o konieczności optymalizacji sieci i odstąpiono
od realizacji inwestycji wg założeń wariantu I, jako mało efektywnego.
W wariancie II sieć została zoptymalizowana. Ze względów formalnych, pomimo
dużego potencjału, zrezygnowano ostatecznie z rozbudowy przystani żeglarskiej NCŻ
AWFiS w Górkach Zachodnich oraz budowy przystani żeglarskiej w Świbnie i w Sztutowie.
Ze uwagi na niską efektywność ekonomiczną z realizacji wyłączono również budowę
przystani cumowniczych na Nogacie w Pogorzałej Wsi (2 stanowiska do cumowania),
w Ząbrównie (2 stanowiska do cumowania)
oraz w Wiercinach (5 stanowisk
cumowniczych), a także w we wsi Widlice na Wiśle (2 stanowiska cumownicze) oraz
w Żuławkach na Szkarpawie (3 stanowiska cumownicze). Z uwagi na dużą
kompleksowość oraz brak wartości dodanej z punktu widzenia turystyki żeglarskiej
w wariancie II ostatecznie zrezygnowano także z realizacji zadań związanych z rozbudową
i rozwojem szlaków kajakowych.
W wariancie III sieć została ponownie zoptymalizowana, tym razem pod względem
efektywności kosztowej. Ze względu na wysokie koszty udrożnienia dla ruchu
żeglarskiego rzeki Tugi – Wielka Święta, gdzie występowała konieczność przebudowy
3 mostów w Tujsku, Żelichowie oraz Nowym Dworze Gdańskim, ostatecznie
zrezygnowano z budowy przystani w Nowym Dworze Gdańskim (2 stanowiska
cumownicze). Zgodnie z przeprowadzoną analizą popytu nie wpłynie to negatywnie
na atrakcyjność sieci planowanych dróg wodnych, a dzięki utrzymanej stałej ilości
głównych węzłów sieci możliwe będzie zachowanie spójności całej infrastruktury.
Jednocześnie realizacja Projektu w wariancie III będzie wystarczająca dla zapewnienia
odpowiedniej liczby odwiedzających i wykorzystania pojemności turystycznej planowanych
tras wodnych.
Rozważono również wariant bezinwestycyjny polegający na niepodejmowaniu żadnych
działań. Został on jednak odrzucony, ponieważ nie pozwoliłby na osiągnięcie celów
Projektu i rozwój regionów, a ponadto jego skutki byłyby niekorzystne dla środowiska
naturalnego, gdyż sprzyjałyby rozwojowi dotychczasowej nieuregulowanej i dzikiej
turystyki, która de facto sprzyja degradacji środowiska naturalnego. Nie pozwoliłoby
to również na stworzenie produktu turystycznego, który może stać się jedną z flagowych
atrakcji turystycznych Polski.
Zbliżona sytuacja miałaby miejsce w przypadku kilkuletniego opóźnienia realizacji Projektu
(np. na skutek braku otrzymania dofinansowania). Podobnie jak w przypadku braku
podejmowania jakichkolwiek działań powodowałoby to niekontrolowany rozwój turystyki
i ograniczony rozwój gospodarczy. Należy także pamiętać, że Projekt nabiera
wyjątkowego znaczenia w świetle zbliżających się rozgrywek Mistrzostw Europy EURO
2012, kiedy można spodziewać się dużego napływu turystów zagranicznych. Stworzenie
drożnej i dobrze przygotowanej turystycznej sieci śródlądowych dróg wodnych mogłoby
stanowić dodatkową atrakcję, a zarazem skuteczną formę promocji Polski i regionów
na arenie międzynarodowej, tym bardziej, że w pobliżu analizowanych dróg wodnych
znajduje się wiele unikatowych obiektów kulturowych i przyrodniczych, a zarazem
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stanowią one część międzynarodowej drogi wodnej E70. Powyższe rozważania pozwalają
sądzić, że opóźnienie realizacji Projektu byłoby zaprzepaszczeniem wyjątkowej szansy
na promocję regionów, podniesienie walorów inwestycyjnych oraz ożywienie
i przyspieszenie rozwoju gospodarczego tej części Polski.
Dla rozważanych wariantów - poza wariantem bezinwestycyjnym, który został odrzucony
jako wysoce niekorzystny - przeprowadzono analizę DGC. Poniższe tabele przedstawiają
wyliczenia wskaźników dynamicznego kosztu jednostkowego dla wspomnianych
wariantów. Dynamiczny koszt jednostkowy DGC (Dynamic Generation Cost) jest równy
cenie, która pozwala na uzyskanie zdyskontowanych przychodów równych
zdyskontowanym kosztom, a więc minimalnej cenie, która powoduje, że przedsięwzięcie
staje się rentowne.
Przeprowadzona analiza jednostkowego kosztu dynamicznego umożliwia przedstawienie,
jaki jest techniczny koszt uzyskania jednostki pożądanego efektu. Koszt ten jest wyrażony
w złotówkach na jednostkę pożądanego efektu.
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Tabela 5.4 Wariant I (alternatywny) analizy DGC

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 5.5 Wariant II (alternatywny) analizy DGC

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 5.6 Wariant III (podstawowy) analizy DGC

Źródło: Opracowanie własne
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Z przedstawionej powyżej analizy porównawczej wariantów wynika, że najniższym
jednostkowym kosztem osiągnięcia zakładanego efektu charakteryzuje się wariant
III („podstawowy”). Dlatego też uznano, że wariant ten jest optymalny i powinien
zostać wybrany do realizacji, jako najkorzystniejszy z punktu widzenia przyszłych
efektów oraz uwarunkowań ekonomicznych.
Należy jednak podkreślić, iż koszty poszczególnych zadań przewidzianych
do realizacji, pokazane w tabeli 5.3 pochodzą sprzed kilku lat i obecnie kształtują
się na znacznie wyższym poziomie. Szacowany wzrost cen w stosunku do stanu
wyjściowego wynosi około 50%.
Ze względu na brak środków inwestycyjnych na realizację wszystkich zadań
przewidzianych w ramach wariantu III, a jednocześnie brak możliwości dalszego
zmniejszania liczby zadań z uwagi na ich znaczenie dla powodzenia całości
inwestycji i jej spójności, podjęto decyzję o podzieleniu realizacji zadań na dwa
etapy. W ramach I etapu realizowane będą zadania najpilniejsze, które posiadają
zarazem największą gotowość do realizacji. Łącznie w ramach Projektu „Pętla
Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” realizowanych będzie 15 zadań
inwestycyjnych.
W etapie II, który realizowany będzie w okresie późniejszym wykonane zostaną
pozostałe zadania zgodnie z założeniami wariantu III, które będą dopełnieniem
całości inwestycji, nadadzą „Pętli Żuławskiej” ostateczny kształt oraz dodatkowo
uwypuklą walory turystyczne i unikatowy charakter nowych dróg wodnych.
Podział zadań za względu na etapy wraz z kosztami określonymi dla poszczególnych
zadań przedstawiono w tabeli poniżej. Koszty pokazane w tabeli przyjęte zostały
w wysokości określonej w I połowie 2010, kiedy to podjęto decyzję o podziale
inwestycji na etapy.
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Tabela 5.7 Podział zadań w Projekcie „Pętla Żuławska – rozwój turystyki
wodnej” na etapy

Ze względu na specyfikę budowli infrastruktury wodnej zastosowane
rozwiązania technologiczne zostały dobrane indywidualnie w zależności
od rodzaju zadania oraz uwarunkowań lokalizacyjnych i środowiskowych.
Przy projektowaniu części nawodnej (pomosty i nabrzeża cumownicze) wyboru
technologii dokonano na podstawie analizy następujących wariantów wykonania:
stałe - przytwierdzone na stałe do dna lub brzegu - pomosty i nabrzeża cumownicze,
demontowalne - pomosty cumownicze pływające,
mieszane – zastosowanie pomostów stałych i demontowalnych.
Ostateczny wybór technologii został dokonany po uwzględnieniu następujących
czynników:
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• wielkość planowanego do budowy lub modernizacji portu lub przystani,
• układ i topografia linii brzegowej,
• wielkość i kształt akwatorium,
• położenie akwatorium w stosunku do całego akwenu,
• głębokość akwatorium oraz charakter dna,
• zafalowanie akwenu,
• przeważające kierunki wiatrów,
• pionowy ruch wody,
• poziomy ruch wody – występowanie prądu,
• stopień zalodzenia akwenu i ruch lodów,
• natężenie ruchu oraz rodzaj jednostek pływających po akwenie,
• wysokość środków będących w dyspozycji inwestora,
• standard portu lub przystani.
Szczegółowy opis zastosowanych technologii został opisany w punkcie 5.1 Studium
wykonalności.
Ponadto analizie poddano możliwe rozwiązania organizacyjne prowadzenia
inwestycji. Wykazała
ona
możliwość
realizacji
Projektu
w oparciu
o dwa alternatywne modele:
• nadzór nad realizacją poszczególnych zadań przez Lidera Projektu,
• realizacja poszczególnych zadań w oparciu o zasoby poszczególnych
Partnerów.
Ze względu na bardzo dużą kompleksowość Projektu oraz rozproszenie
poszczególnych inwestycji wybrany został wariant zarządzania zadaniami w oparciu
o zasoby lokalne, który zapewni bardziej sprawne i terminowe wdrożenie Projektu.
Ponadto na etapie eksploatacji poszczególnych produktów Projektu przyjęto dwa
warianty:
• zarządzanie w oparciu o zasoby własne poszczególnych Partnerów,
• wybór operatora odpowiadającego za zarządzanie infrastrukturą.
Ostatecznie zdecydowano, iż wariantem najkorzystniejszym będzie wybór operatora.
Operator ten zostanie wyłoniony na zasadach rynkowych.
Szczegółowy
opis
rozwiązań
organizacyjnych,
prowadzenia
inwestycji
oraz eksploatacji Projektu został zamieszczony w rozdziale 4 Studium.
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6 Analizy specyficzne dla danego projektu
6.1 Analiza aspektu unikatowości i ponadregionalności projektu
6.1.1 Unikatowość
Analizując dostępność dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego od strony
szlaków śródlądowych i Morza Bałtyckiego, oraz biorąc pod uwagę atrakcje
turystyczne oraz walory historyczne i przyrodnicze tych terenów, stwierdzić można
z całą pewnością, że obszar objęty przedmiotowym Projektem jest unikatowy w skali
kraju oraz do pewnego stopnia w skali międzynarodowej. W Polsce nie istnieją inne
rejony tak znakomicie przygotowane do uprawiania turystyki wodnej
oraz dysponujące tak znaczącymi walorami przyrodniczymi, historycznymi
oraz lokalizacyjnymi.
Pod względem lokalizacyjnym podkreślić należy, że połączenia śródlądowe
na obszarze Delty Wisły i Zalewu Wiślanego mają istotne znaczenie
dla skomunikowania aglomeracji Gdańska z portami i przystaniami położonymi
nad Zalewem Wiślanym jak i, poprzez Międzynarodową Drogę Wodną E 70,
z systemem dróg wodnych w Polsce, Europie Zachodniej, a także na terytorium
Obwodu Kaliningradzkiego i Litwy. Celowi temu ma m.in. służyć przedmiotowy
Projekt pt. „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”, który dotyczy
wykreowania markowego produktu turystycznego. Na produkt ten składa się m.in.
oryginalna kompozycja różnych dóbr turystycznych (walorów przyrodniczych,
kulturowych, historycznych) oraz przeróżnych usług umożliwiających ich turystyczne
wykorzystanie w trakcie pobytu na terenie Żuław i Zalewu Wiślanego. Obejmuje
on niezwykle atrakcyjny obszar wodny, którego oś stanowią szlaki wodne o długości
303,3 km (Wisła, Martwa Wisła, Szkarpawa, Wisła Królewiecka, Nogat, Kanał
Jagielloński, Elbląg i Pasłęka) oraz część polskiego Zalewu Wiślanego o powierzchni
328 km2. Obszar Projektu stanowi także wyjątkowe i zróżnicowane środowisko
przyrodnicze, unikatowe w skali europejskiej, obejmujące deltę Wisły oraz Zalew
Wiślany, niespotykany potencjał krajobrazowy oraz szczególny charakter
hydrograficzny, a także klimat. Dodatkowo produkt turystyczny „Pętla Żuławska”
łączy obiekty związane z unikatowym w skali kraju dziedzictwem kulturowym Żuław
Wiślanych, powstałym w wyniku ścierania się różnych kultur na przestrzeni wieków
(obiekty sakralne, zamki gotyckie, mosty zwodzone, śluzy, domy podcieniowe itp.).
Realizacja przedsięwzięcia umożliwi powstanie nowoczesnej infrastruktury
żeglarskiej pozwalającej na cumowanie około 300 jednostek pływających,
składającej się z portów żeglarskich (Krynica Morska, Elbląg, Tolkmicko, Kąty
Rybackie), przystani jachtowych (Osłonka, Malbork „Park Północny”, Nowa Pasłęka,
Braniewo, Błotnik, Biała Góra, Rybina) oraz pomostów cumowniczych (Drewnica,
Tczew). Dodatkowo dla poprawy warunków żeglugowych na szlakach wodnych Delty
Wisły przebudowane zostaną dwa stałe mosty na mosty zwodzone (w Przegalinie
i Nowej Pasłęce) oraz nastąpi elektryfikacja śluzy Gdańska Głowa. Poza
tym działania te wsparte zostaną systemem Informacji i Promocji, który pozwoli
wyróżnić na rynku krajowym specyficzny i unikatowy produkt turystyczny jakim
niewątpliwie będzie Pętla Żuławska.
Poniżej przedstawiono dokładniejszą charakterystykę różnego rodzaju walorów
składających się na szczególne znaczenie produktu turystycznego, który powstanie
w ramach przedmiotowego Projektu.
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Walory historyczne
Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na potencjał turystyczny
Żuław Wiślanych i obszaru Zalewu Wiślanego jest dziedzictwo historyczne. Przez
wieki powstały tu liczne obiekty architektury sakralnej, obronnej, urbanistycznej
i hydrotechnicznej, będące świadectwem aktywności człowieka na tych terenach
i stanowiące obecnie jedne z ciekawszych zabytków. Unikatowość wspomnianych
walorów wynika m.in. z wartości związanych z narodowym i cywilizacyjnym
dziedzictwem kulturowym. Przykładem może być Zamek w Malborku wpisany na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.
Poniżej przedstawiono wykaz niektórych obiektów wyznaczających walory
historyczne obszaru objętego niniejszym przedsięwzięciem.
Tabela 6.1. Walory historyczne produktu turystycznego „Pętla Żuławska”
Gmina

obiekty
•
•

Gmina Miasta
Braniewo

•
•
•
•
•

Gmina
Braniewo

•
•
•
•
•
•
•
•

Gmina Cedry
Wielkie

•

•
•

•

•

Kościół p.w. św. Katarzyny (1343-1442).
Kościół p.w. Św. Trójcy, kościół bizantyjsko ukraiński z początku XVI
w.
Kościół parafialny p.w. św. Krzyża; Wybudowany w latach 1723-42.
Kościół parafialny p.w. św. Antoniego, zbudowany w latach 1830-38.
Wieża Bramna, fragment zamku biskupiego XIII w.
Ogród zoologiczny – położony w centrum miasta, na powierzchnia
ok. 3,5 hektara.
Nowa Pasłęka – Kościół Filialny p.w. Matki Boskiej Miłosierdzia,
neobarokowy kościół zbudowany w latach 30-tych XX w.
Żelazna Góra – Kościół Parafialny p.w. Św. Rodziny, kościół gotycki.
Pęciszewo – ruiny kościół wraz z układem przestrzennym
cmentarza,.
Lipowina – pałac, zabytek II klasy z połowy XVIII w., architektura
późnego baroku.
Cedry Wielkie – gotycki kościół parafialny Aniołów Stróżów. Powstał
w połowie XIV w.
Giemlice – kościół parafialny p.w. Jana Chrzciciela wzniesiony w
latach 1840-1841.
Kiezmark – kościół parafialny p.w. MB Częstochowskiej (1727).
Leszkowy – kościół p.w. Św. Alberta. Jego początki sięgają połowy
XIV w.
Leszkowy- strażnica wałowa z początku XX w. (dawniej była to
karczma koło przeprawy przez Wisłę; do dzisiaj istnieje zjazd do
promu).
Trutnowy- kościół parafialny p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła z XIV
w. Na zabytkowe wyposażenie kościoła składają się: ołtarz główny
(1675), ambona (XVIIw), chrzcielnica (XVIII w), stalle, konfesjonał i
chór muzyczny.
Trutnowy- plebania z 1728 roku,
Trutnowy- dom podcieniowy z 1720 roku. Budynek zachował
pierwotny układ wnętrza z wysoką sienią otoczoną galerią
komunikacyjną, czarną kuchnią, wielką izbą w skrzydle, itd.,
Miłocin- dom podcieniowy z 1730 roku. Jest to imponujący
rozmiarami budynek z podcieniem wspartym na 8 słupach i bogato
zdobionym szczytem o konstrukcji szkieletowej. W sieni domu
znajduje się drewniana ozdobna galeria,
Wocławy- ruiny gotyckiego kościoła z II połowy XIV w. Wzniesiony
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jako budowla bazylikowa, spalony w 1945 roku. W ruinach Kościoła i
na cmentarzu znajduje się 5 płyt nagrobnych z XVII i XVIII w.
•
•

•

Gmina Miasta
Elbląg
•

•

•
•

•

Gmina Miasta
Gdańska

•
•
•

•

Gmina Miasta
Krynica
Morska

•
•

Miasto
Malbork

•

•

•

Katedra Św. Mikołaja – jeden z najstarszych obiektów sakralnych w
Elblągu wybudowany w połowie XIII w.
Centrum Sztuki Galeria EL - centrum sztuki współczesnej
mieszczące się w XIII-wiecznym kościele pod wezwaniem
Najświętszej Marii Panny.
Starówka elbląska z historycznym układem urbanistycznym,
podzamcze, zespół klasztorny z charakterystyczną dla Elbląga
Ścieżką Kościelną i zespołem zrekonstruowanych kamieniczek;
teren bardzo bogaty archeologicznie, liczne kawiarenki, puby i
pizzerie.
Muzeum Archeologiczno – Historyczne. W muzeum można
prześledzić dzieje Elbląga, obejrzeć liczne przedmioty pochodzące z
wykopalisk prowadzonych na Starówce oraz miejsca legendarnej
osady Truso.
Brama targowa – fragment dawnych murów obronnych Elbląga,
dolna część powstała w 1319 r. Mieści się tu Międzynarodowe
Centrum Informacji Turystycznej.
Gdańsk - miasto w zasięgu obwarowań XVII w. - pomnik historii.
Latarnia Morska w Nowym Porcie - jedna z najpiękniejszych latarń
morskich Północnej Europy. Z niej w kierunku Westerplatte padły
pierwsze strzały II Wojny Światowej.
Twierdza Wisłoujście - w latach 1622-1629 twierdza, zwana też
Latarnią, stała się bazą polskiej floty wojennej, kotwiczącej pod
osłoną dział twierdzy.
Westerplatte - w latach 1926-39 Wojskowa Składnica Tranzytowa.
Sobieszewo - Sanktuarium Matki Boskiej Saletyńskiej, zabytkowe
stelle nagrobne mennonitów (rokoko z II połowy XVIII w).
Świbno – Milenijne Sanktuarium Chrzciciela Gdańska św. Wojciecha
– pomnik czterech tysięcznych jubileuszy związanych z osobą św.
Wojciecha.
Latarnia morska – pochodząca z początków XX w, odbudowana w
1951 r.; widok na Mierzeję Wiślaną, Morze Bałtyckie i Wysoczyznę
Elbląską.
Kamienie graniczne Wolnego Miasta Gdańska – 4 kamienie
graniczne Wolnego Miasta Gdańska z początku XX w.
Zamek Krzyżacki (Muzeum Zamkowe) – trzyczęściowa twierdza
obronna w stylu gotyckim o kubaturze ponad 250 000 m3; jeden z
największych zachowanych zespołów gotyckiej architektury na
świecie; w 1997r. wpisany został na listę światowego dziedzictwa
UNESCO.
Kościół św. Jana – fara miejska z połowy XIV w.; szeroka
trójnawowa hala o XV i XVI wiecznych sklepieniach dźwiganych
przez smukłe filary ceglane.
Kościół św. Jerzego – obecny kościół pochodzi z lat 1712-1714;
poza szczytem i wieżą jest to budowla fachwerkowa, której
drewniany strop imituje ceglane sklepienie krzyżowe.
Mury Obronne Starego Miasta – mury obronne wraz z bramami oraz
basztami; wzniesione w I połowie XIV w z cegły.
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Gmina Nowy
Dwór Gdański

•
•
•
•
•
•
•
•

Gmina
Stegna

Gmina Sztum

Gmina
Sztutowo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Gmina
Miejska
Tczew

•
•

•
•
•

Gmina
Tolkmicko

•
•
•
•
•
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Kępiny Małe – cmentarz pomennonicki.
Kmiecin – kościół drewniano-murowany z 1344 r. p.w. św. Jadwigi.
Lubiszewo - kościół z 1314 r., oraz cmentarz pomennonicki.
Marynowy – kościół z 1321 r.
Marzęcino – kościół Niepokalanego Poczęcia NMP z XIX w.
Żuławski Park Historyczny powołany przez Nowodworski Samorząd
Gminny w roku 2010 dzięki wsparciu EFRR.
Kościół neogotycki w Żuławkach - murowany z 1841 r.
Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie –
wybudowany w 1861 r.
Śluza Gdańska Głowa – największa śluza na Żuławach i w Polsce.
Wiatrak „Koźlak” – w Drewnicy, unikatowy zabytek z 1718 r.
Mosty zwodzone – wybudowane w XIX w.
Domy podcieniowe w Żuławkach.
Pokrzyżacki zamek gotycki z I poł. XIV w. w Sztumie.
Kościół p.w. św. Anny z I poł. XIV w. w Sztumie.
Kościół poewangelicki 1816-1818 w Sztumie.
Śluza w Białej Górze z XIX w.
Dworek Donimirskich w Czerninie z XVII-XIX w.
Dworek Stefana Żeromskiego na Zajezierzu.
Kamień w Sztumskiej Wsi – rozejm polsko - szwedzki 12 IX 1635 r.
Kościół Parafialny p.w. św. Wojciecha w Sztutowie, pocz. XX w.
Budynki mieszkalne z XIX w Sztutowie, Łaszce.
Most zwodzony - zabytkowy most zwodzony z 1934 r. na Wiśle
Królewieckiej w Sztutowie.
Muzeum Zalewu Wiślanego - Muzeum na swoich wystawach
prezentuje historię szkutnictwa i rybołówstwa nad Zalewem
Wiślanym.
Most Tczewski – most drogowo - kolejowy w Tczewie na dolnej
Wiśle zbudowany w latach 1850-1858 i 1888-1890 w ciągu magistrali
kolejowej Berlin - Królewiec. Zabytek infrastruktury o randze
międzynarodowej.
Kościół farny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego - najstarszy
zabytek w mieście, budowany w latach 1226-1364.
Podominikański kościół p.w. Św. Stanisława Kostki-pochodzi z XIV
w; charakterystycznym jego elementem jest ośmioboczna wieża
typowa dla stylu gotyckiego.
„Fabryka Sztuk”. Głównym zadaniem Centrum jest propagowanie
historii miasta i regionu kociewskiego.
Kościół parafialny św. Jakuba Apostoła – wzniesiony w III ćwierci
XIV w. na gruncie wcześniejszego drewnianego.
Tolkmicko – dawny zbór ewangelicki, wybudowany w stylu
neogotyckim w 1887 r.; obecnie kościół polskokatolicki.
Domy mieszczańskie z II połowy XVIII i XIX wieku (ul. Jagiellońska,
Kościelna, Świętojańska i Nadrzeczna)
Staropruskie grodzisko – „Wały Tolkmita”
Baszta czworoboczna z cegły, pozostałości po murach obronnych
miasta Tolkmicka
Kadyny – dawny klasztor franciszkanów założony w 1682-1683 r.
Pałac, którego właścicielem był Wilhelm II cesarz Niemiec.

Źródło: Opracowanie własne
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Walory przyrodnicze
Znacząca ranga walorów przyrodniczych obszaru objętego Projektem wynika m.in. z:
1. zaliczenia regionu do systemu ekologicznego o znaczeniu krajowym oraz
do południowobałtyckiego korytarza ekologicznego i korytarza ekologicznego
doliny Wisły o znaczeniu międzynarodowym,
2. wpisania Zalewu Wiślanego, Mierzei Wiślanej, Rzeki Pasłęka do programu
Natura 2000 jako Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (SOO) oraz Ujścia
Wisły, Zalewu Wiślanego, Doliny Dolnej Wisły jako obszarów Specjalnej
Ochrony Ptaków (OSO),
3. wpisania
do
krajowego
Sytemu
Obszarów
Chronionych
Parku
Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana" i „Wysoczyzna Elbląska" oraz
11 rezerwatów przyrody,
4. występowania 7 obszarów chronionego krajobrazu.
Delta Wisły, wraz z przyległymi formami przyrodniczymi (mierzeje, wysoczyzny,
Zalew Wiślany, Zatoka Gdańska) oraz ujściowymi odcinkami Wisły do morza,
jest jednym z najważniejszych węzłów ekologicznych tej części kontynentu
europejskiego. Rangę tego węzła podnosi Dolina Wisły, która na całej długości
spełnia rolę korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym.
Odzwierciedleniem rangi tego obszaru są także liczne formy ochrony przyrody
i krajobrazu, ustanowione na obszarze Żuław i terenach przyległych.
Obszary sieci Natura 2000 zlokalizowane w obszarze inwestycji obejmują zarówno
specjalne obszary ochrony siedlisk („Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana”, „Rzeki
Pasłęka”, „Dolina Wisły”,i „Ostoja w Ujściu Wisły”), jak i obszary specjalnej ochrony
ptaków („Ujście Wisły", „Dolina Dolnej Wisły", „Dolina Pasłęki” oraz „Zalew Wiślany”).
Najważniejsze obszary Natura 2000 w obszarze Projektu to:
• PLB280010 – Zalew Wiślany – najważniejsze obszary lęgowe ptaków
na Zalewie znajdują się w Zatoce Elbląskiej i w rejonie ujścia Pasłęki;
najważniejsze dla ptaków nielęgowych obszary to strefa przybrzeżna
rozciągająca się od Przebrna do ujścia rzeczki Cieplicówki, Zatoka Elbląska
oraz strefa przybrzeżna w okolicy ujścia Pasłęki; w ramach obszaru występuje
co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej
i co najmniej 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK),m.in.: hełmiatka,
gęgawa, ohar, perkoz dwuczuby, czapla siwa, śmieszka, brzęczka, bielik,
bocian biały, cyranka, żeruje tu co najmniej 10 000 par kormorana z pobliskiej
kolonii lęgowej (największej w Polsce - 50% krajowej populacji lęgowej)
w Kątach Rybackich.
• PLH280007 – Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana – występują tu ostoje ptaków
głównie w rozległych płatach szuwarów; stwierdzono występowanie
18 rodzajów siedlisk i 13 gatunków z załączników I i II Dyrektywy.
• PLH 220044 Ostoja Ujście Wisły - obszar obejmuje 2 spośród kilku estuariów
utworzonych przez ramiona Wisły, tzw. Wisły Śmiałej koło Sobieszewa
i Przekop koło Mikoszewa uchodzące do Zatoki Gdańskiej, wraz
z otaczającymi je piaszczystymi terenami, zwykle otwartymi, a także
fragmentami porośniętymi lasem. Do obszaru należą także wody przybrzeżne,
szczególnie ważne dla ptaków. Obszar obejmuje 2 rezerwaty przyrody,
utworzone dla ochrony ptaków: Ptasi Raj (1959, 188 ha) i Mewia Łacha (1991,
159 ha). Stanowi także część OSO (tzw. "ptasiego") obszaru Natura 2000
PLB220004. Obszar obejmuje głównie siedliska typu: wody morskie (31%),
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cieki wodne (20%), bagna (12%), plaże, wydmy i piaski (11%), zbiorniki wodne
(10%).
• PLH 220033 Dolina Wisły - obszar obejmuje fragment doliny Wisły w jej
dolnym biegu, od południowej granicy województwa pomorskiego do Mostu
Knybawskiego na południe od Tczewa. Oprócz wciąż wysokich wartości
przyrodniczych, cały omawiany rejon ma duże znaczenie zarówno
krajobrazowe, ze względu na rozległe formy terenowe, jak i kulturowe. Obszar
w większości położony na terenie 6 obszarów chronionego krajobrazu.
Obejmuje rezerwaty przyrody: "Biała Góra"; "Las Mątewski", "Parów Węgry",
"Wiosło Duże"; "Wiosło Małe". W granicach obszaru znajduje się 9 siedlisk
wymienionych w załączniku I do Dyrektywy, a także 4 gatunki ssaków (bóbr
europejski, mopek, nocek duży, wydra) i 45 gatunków ptaków wymienionych
w załączniku II.
• PLB 280002 Dolina Pasłęki – obszar obejmuję dolinę drugiej co do wielkości
rzeki Mazur (211 km). Pasłęka uchodzi do Zalewu Wiślanego trzema
odnogami, odcinając od stałego lądu 2 wyspy o powierzchni 12 i 42 ha.
Na wspomnianym obszarze Natura 2000 występują następujące formy
ochrony: Rezerwat Przyrody Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce oraz Obszar
Chronionego Krajobrazu. W granicach obszaru zamieszkują 23 gatunki
ptaków wymienionych w załączniku II Dyrektywy.
• PLH 280006 Rzeka Pasłęka - obszar obejmuje 2 rezerwaty przyrody: Ostoja
bobrów na rzece Pasłęce i Dolina rzeki Wałszy. W granicach obszaru znajduje
się 9 siedlisk wymienionych w załączniku I do Dyrektywy, a także występują 2
gatunki ssaków (bóbr europejski, wydra) i 47 gatunków ptaków wymienionych
w załączniku II.
• PLB 040003 Dolina Dolnej Wisły - odcinek doliny Wisły w jej dolnym biegu,
od Włocławka do Przegaliny, zachowujący naturalny charakter i dynamikę
rzeki swobodnie płynącej. Rzeka płynie w dużym stopniu naturalnym korytem,
z namuliskami, łachami piaszczystymi i wysepkami, w dolinie zachowane
są starorzecza i niewielkie torfowiska niskie; brzegi pokryte są mozaiką zarośli
wierzbowych i lasów łęgowych, a także pól uprawnych i pastwisk. W granicach
obszaru znajduje się 5 siedlisk wymienionych w załączniku I do Dyrektywy,
a także występuje 45 gatunków ptaków wymienionych w załączniku II.
W granicach obszaru znajduje się 12 rezerwatów.
• PLB 220004 Ujście Wisły - obszar obejmuje znaczny fragment zewnętrznej
delty Wisły, od nieczynnego obecnie ujścia Wisły Śmiałej na zachodzie,
po aktualne ujście Wisły Przekopu i jego okolice - tak lądowe, jak i morskie,
na wschodzie. Do obszaru włączono 12-kilometrowy pas wybrzeża Wyspy
Sobieszewskiej. W granicach obszaru występuje 1 gatunek ssaka (bóbr
europejski) i 36 gatunków ptaków wymienionych w załączniku II.
Ww. obszary sieci Natura 2000 przedstawiono na mapie poniżej.
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Rysunek 6.1. Położenie obszaru objętego Projektem w ramach obszarów
Natura 2000

Źródło: www.natura2000.mos.gov.pl

Walory lokalizacyjne
Projekt „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” realizowany będzie
na terenie województw: pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Położenie
w pobliżu akwenu Zalewu Wiślanego oraz Zatoki Gdańskiej umożliwia połączenie
obszaru objętego analizą i związanego z produktem turystycznym „Pętla Żuławska”
z Morzem Bałtyckim, a co za tym idzie z systemem wód Oceanu Atlantyckiego.
Co więcej, obszar przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w ciągu
międzynarodowej drogi wodnej E 70 relacji Antwerpia – Berlin – Gorzów Wlkp. –
Bydgoszcz – Grudziądz – Malbork – Gdańsk – Elbląg – Kaliningrad – Kłajpeda.
W Polsce nie ma regionu dysponującego podobnym produktem turystycznym
zlokalizowanym na obszarze o takich walorach lokalizacyjnych, szczególnie
w aspekcie lokalizacji ze względu na drogi wodne. Poniższa mapa ukazuje położenie
produktu „Pętla Żuławska” w obrębie międzynarodowej drogi wodnej E 70.
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Rysunek 6.2. Położenie obszaru objętego Projektem w ramach
międzynarodowej drogi wodnej E 70 w jej części zlokalizowanej w Polsce

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Podkreślić należy dobrą dostępność komunikacyjną obszaru objętego Projektem,
zarówno transportem lądowym, powietrznym (lotnisko Gdańsk-Rębiechowo),
jak i wodnym. Położenie terenu sprawia, że ma on charakter tranzytowy, z rozwiniętą
siecią komunikacyjną. Dotyczy to zarówno korytarzy transportowych jak i istniejących
szlaków turystycznych.
Podstawowe powiązania komunikacyjne to:
- Drogowe: autostrada A1 oraz drogi krajowe: droga nr 91 relacji Gdańsk – Tczew –
Gniew – Łódź – Cieszyn; droga nr S7/DK 7 relacji Gdańsk – Elbląg – Warszawa;
droga nr DK 22 relacji Obwód Kaliningradzki - Elbląg – Malbork – Czarlin – Chojnice
– Kostrzyn; droga nr DK 55 Nowy Dwór Gd. – Malbork – Kwidzyn – Grudziądz –
Stolno;
- Kolejowe: połączenia kolejowe w relacjach: północ – południe i wschód – zachód
pełnią rolę powiązań zarówno międzynarodowych jak i krajowych;
- Morskie: dzięki pobliskim portom morskim Gdańsk i Gdynia; port gdański dysponuje
także połączeniami pasażersko-samochodowymi ze Szwecją (Gdańsk-Nynäshamn);
- Powietrzne: dzięki bliskości portu lotniczego Gdańsk-Rębiechowo, które obsługuje
loty krajowe i zagraniczne.
Wnioski
1. Produkt turystyczny utworzony w ramach Projektu nie posiada swojego
odpowiednika zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Unikatowość
Projektu stwierdzono w zakresie lokalizacji, jak i w zakresie dostępności.
Biorąc pod uwagę dostępność podkreślić należy, że jest to region jedyny
w swoim rodzaju, tak predysponowany do uprawiania żeglarstwa
oraz do uczestnictwa w turystyce krajoznawczej przy wykorzystaniu
pasażerskich przewozów wodnych. Biorą pod uwagę lokalizację na uwagę
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zasługuje fakt, iż w Polsce nie ma drugiego terenu o podobnych funkcjach
turystycznych, który zlokalizowany byłby zarówno w pobliżu Morza Bałtyckiego
jak i w ciągu międzynarodowej drogi wodnej.
2. Unikatowość walorów historycznych obszaru potwierdzona jest przez ogromną
liczbę zabytków; na przedmiotowym terenie występują m.in. obiekty wpisane
na listę światowego dziedzictwa UNESCO (jak Zamek w Malborku).
3. Unikatowość walorów przyrodniczych potwierdzona została dzięki lokalizacji
obszarów Natura 2000, parków krajobrazowych, obszarów chronionego
krajobrazu, korytarzy ekologicznych oraz ważnych przyrodniczo rezerwatów
przyrody. Obszar Delty Wisły oraz Zalewu Wiślanego stanowi unikatowy
w skali europejskiej obszar występowania oraz obszar lęgowy ptaków.
4. Unikatowość walorów lokalizacyjnych wynika z doskonałego położenia
względem dróg wodnych, jak również ze względu na powiązania komunikacji
drogowej, kolejowej, morskiej i powietrznej.

6.1.2 Ponadregionalność
Projekt pt. „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” to Projekt
ponadregionalny, zakładający kompleksowy rozwój turystyki wodnej w obszarze
Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Obszar objęty Projektem to teren Żuław i Zalewu
Wiślanego wraz z Mierzeją Wiślaną. W realizacji I etapu inwestycji udział bierze 16
Partnerów z dwóch województw: pomorskiego i warmińsko – mazurskiego. Projekt
obejmuje obszar 13 gmin (m. Gdańsk, gm. Cedry Wielkie, m. Tczew, m. i gm. Sztum,
m. Malbork, gm. Nowy Dwór Gdański, gm. Stegna, gm. Sztutowo, m. Krynica
Morska, m. Braniewo, gm. Braniewo, gm. Tolkmicko, m. Elbląg).
Przedsięwzięcie pt. „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” dotyczy
wykreowania markowego produktu turystycznego, na który składają się walory
i atrakcje o charakterze turystycznym (m.in.: kulturowym, historycznym,
przyrodniczym, społecznym), jak również pełen wachlarz usług umożliwiających
ich optymalne wykorzystanie w trakcie pobytu osób przyjezdnych na terenie Żuław
i Zalewu Wiślanego.
Wspomniane wcześniej położenie Pętli Żuławskiej na Międzynarodowej Drodze
Wodnej E 70, jak również dostępność komunikacyjna w ramach połączeń lądowych,
kolejowych, morskich i powietrznych sprawiają, że markowy produkt turystyczny
skierowany będzie zarówno do turystów krajowych (w tym spoza województw
pomorskiego i warmińsko-mazurskiego), jak i zagranicznych. W przypadku turystów
zagranicznych spodziewany jest najliczniejszy udział osób przyjezdnych z takich
krajów, jak Niemcy, kraje Beneluksu, kraje Skandynawii i Rosja.
Wnioski
Podsumowując, na ponadregionalny charakter przedmiotowego Projektu składa się:
1. lokalizacja przedsięwzięcia na terenie dwóch województw – pomorskiego
oraz warmińsko-mazurskiego;
2. oddziaływanie przyciągające turystów spoza regionu - produkt turystyczny
objęty Projektem będzie posiadać niezbędny potencjał oraz możliwości
przyciągania turystów zarówno z terenu całej Polski, jak też z zagranicy.
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Szczegółowy opis popytu wraz z charakterystyką liczby turystów krajowych
i zagranicznych odwiedzających województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie
zamieszczony został w Załączniku F niniejszego opracowania.

6.2 Wpływ projektu na zróżnicowanie oferty turystycznej
Realizacja Projektu pt. „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” stanowić
będzie nową jakość w ramach dotychczasowych przedsięwzięć realizowanych
w związku z rozwojem branży turystycznej województwa pomorskiego i warmińskomazurskiego.
Przedstawiona
powyżej
unikatowość
Projektu
przyczyni
się do znaczącego zróżnicowania katalogu atrakcji oferowanych turystom
w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim, także w kontekście
organizacji w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.
W ramach postulatu zróżnicowania oferty turystycznej Projekt przyczyni się do:
1. zwiększenia atrakcyjności terenu dwóch województw dla turystów
zagranicznych zainteresowanych uprawianiem żeglarstwa, wodnej turystyki
motorowej i turystyki krajoznawczej;
2. wzrostu zainteresowania osób odwiedzających województwa uprawianiem
specyficznego rodzaju turystyki kwalifikowanej, jakimi są żeglarstwo i sporty
wodne (turystyka aktywna).
Obecnie pomimo swojego potencjału, zarówno wschodnia część województwa
pomorskiego, jak i północno-zachodnia część terytorium województwa warmińskomazurskiego nie są obszarami intensywnej eksploracji przez turystów
zainteresowanych uprawianiem żeglarstwa oraz uczestnictwem w rejsach
pasażerskich. Biorąc pod uwagę tendencje występujące w Europie Zachodniej, gdzie
liczba uczestników tej formy turystyki jest znacznie większa oraz gdzie występuje
dużo wyższa liczba jednostek pływających, należy przypuszczać, że podobnie
i w naszym kraju żeglarstwo i sporty wodne będą zyskiwać stopniowo
na popularności (szczegółowe informacje o trendach w tej dziedzinie zamieszczono
w załączniku F do studium wykonalności).
W sytuacji obecnej, rozwojowi tej formy turystyki, nie wystarczająco jeszcze
rozpowszechnionej w Polsce, nie sprzyjają braki infrastrukturalne w zakresie portów,
przystani jachtowych czy odpowiedniego zaplecza. Realizacja inwestycji wyzwoli
nowy potencjał rejonu północnej Polski i w sposób spójny przyczyni
się do ukształtowania jego wizerunku, jako ważnego ośrodka turystycznego –
swoistego węzła atrakcji w zakresie takich determinantów rozwoju turystyki, jak sport,
dziewicza przyroda, zabytki historii i dziedzictwa narodowego oraz zróżnicowane
formy wypoczynku i rekreacji. Przedsięwzięcie umożliwi także rozszerzenie
postrzegania tego obszaru – obecnie funkcjonującego w świadomości potencjalnego
turysty w głównej mierze jako miejsce wypoczynku biernego (Mierzeja Helska
i Wiślana, obszar nadmorski) oraz jako region turystyki krajoznawczej związanej
z obiektami historycznymi (Gdańsk, Malbork, Elbląg). Stworzenie markowego
produktu turystycznego będzie zmierzać więc do wykreowania nowej jakości
i zupełnie nowej kompleksowej oferty turystycznej w regionie pomorskim i warmińsko
- mazurskim. Uzyskana dzięki realizacji Projektu „wartość dodana” przyczyni
się do zróżnicowania istniejącej obecnie oferty turystycznej regionów oraz będzie
miała znaczący wpływ na ich atrakcyjność, także w kontekście organizacji Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.
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Biorąc pod uwagę perspektywę zbliżających się finałów EURO, których jednym
z gospodarzy jest Polska, w tym Gdańsk, w roku 2012 stwierdzić należy szczególną
rolę produktu turystycznego „Pętla Żuławska”. Podkreślić należy, że przedmiotowa
inwestycja dzięki zwiększeniu potencjału turystycznego regionów przyczyni
się do zwiększenia
możliwości
spędzania
wolnego
czasu
dla
kibiców
uczestniczących w finałach EURO 2012.
Ścisłe powiązanie realizacji inwestycji z organizacją EURO 2012 wynika z trzech
kontekstów:
1. Kontekst sportowy – przedsięwzięcie dzięki wypromowaniu nowego
markowego produktu turystycznego związanego z uprawianiem sportu
(żeglarstwo, sporty wodne) przyciągnie podobną grupę docelową osób
aktywnych i zaangażowanych, poszukujących czynnych form spędzania czasu
wolnego; kontekst ten związany jest także z tworzeniem spójnej wizji regionu
stawiającego na sport i aktywność;
2. Kontekst krajoznawczy – zainteresowanie produktem turystycznym „Pętla
Żuławska” dla kibiców przybywających na finały EURO 2012 związane będzie
także z możliwością poznania nowych ciekawych miejsc o znaczących
i wyróżniających się walorach przyrodniczych (np. obszary NATURA 2000)
i kulturowo-historycznych (w tym m.in. wpisanego na listę UNESCO Zamku
w Malborku);
3. Kontekst lokalizacyjny – powiązanie realizacji Projektu z organizacją
w Gdańsku części imprez/wydarzeń sportowych w ramach finałów Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 odczuwalne jest ze względu
na bezpośrednią bliskość geograficzną obszaru objętego przedsięwzięciem
i miasta Gdańska. Część zadań w ramach Projektu realizowana będzie
bezpośrednio w Gdańsku, odległość geograficzna od pozostałych miejsc
sięga kilkudziesięciu kilometrów, natomiast odległość czasowa kilkudziesięciu
minut – godziny;
Wnioski
1. Unikatowość i ponadregionalność produktu turystycznego „Pętla Żuławska”
wpłynie na zróżnicowanie oferty turystycznej województwa pomorskiego
i warmińsko-mazurskiego.
2. W efekcie realizacji Projektu zostanie zapewnione zwiększenie atrakcyjności
obszaru dwóch województw dla turystów zagranicznych zainteresowanych
uprawianiem żeglarstwa, wodnej turystyki motorowej i turystyki krajoznawczej;
spodziewany jest wzrost zainteresowania osób odwiedzających województwa
uprawianiem specyficznego rodzaju turystyki kwalifikowanej, jakimi
są żeglarstwo i sporty wodne.
3. Objęta Projektem inwestycja, dzięki zwiększeniu potencjału turystycznego
regionów, przyczyni się do zwiększenia możliwości spędzania wolnego czasu
dla kibiców uczestniczących w finałach EURO 2012 dzięki realizacji funkcji
sportowej, krajoznawczej oraz ze względu na bliskość jednego z miast
organizatorów Euro 2012 – Gdańska.
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7 Analiza finansowa
7.1 Cel analizy finansowej
Sporządzona analiza finansowa ma na celu obliczenie wskaźników efektywności
finansowej Projektu. Celem jej jest również oszacowanie wysokości wsparcia, które
przyczyni się do tego, że inwestycja będzie finansowo wykonalna, a równocześnie
Beneficjent nie otrzyma zbyt wielu środków unijnych, które mogłyby stanowić
powstanie tzw. zysków nadzwyczajnych.
7.2 Etapy analizy finansowej
Analizę finansową przeprowadzono zgodnie z założeniami przyjętymi przez Komisję
Europejskiej w dokumencie pn. „Metodologia przeprowadzania analizy kosztów
i korzyści. Nowy okres programowania 2007-2013” oraz z aktualnymi zatwierdzonymi
przez Ministra Rozwoju Regionalnego „Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień
związanych z przygotowaniem Projektów inwestycyjnych, w tym Projektów
generujących dochód”.
Analiza finansowa Projektu została przeprowadzona zgodnie z poniższymi etapami:
• określono założenia dla analizy finansowej,
• ustalono, czy Projekt generuje przychody w rozumieniu art.55 ust.1
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
• sporządzono zestawienie przepływów pieniężnych Projektu,
• ustalono, czy wartość bieżąca przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 generowanych przez Projekt
przekracza wartość bieżącą kosztów operacyjnych, tzn. czy Projekt
jest Projektem generującym dochód,
• ustalono poziom dofinansowania Projektu z funduszy UE w oparciu o metodę
luki w finansowaniu określenie źródeł finansowania Projektu,
• ustalono wartości wskaźników efektywności finansowej Projektu,
• przeprowadzono analizę finansowej trwałości Projektu.

7.3 Założenia analizy
Analiza została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od Beneficjenta
oraz Partnerów Projektu. W celu sporządzenia analizy przyjęto następujące
założenia:
• za rok bazowy przedsięwzięcia uznano rok 2010,
• analiza została sporządzona w cenach brutto, ponieważ VAT jest kosztem
kwalifikowanym dla Beneficjenta oraz Partnerów Projektu,
• analiza obejmuje okres 15 lat, to jest okres 2010-2024 (przy czym pierwszym
rokiem jest rok złożenia wniosku o dofinansowanie),
• stopa dyskontowa stosowana przy dyskontowaniu strumieni pieniężnych
dla obliczenia wskaźników rentowności inwestycji w niniejszym opracowaniu
będzie wynosiła 5%. Wielkość ta jest zgodna z wytycznymi do studiów
wykonalności,
• analiza została sporządzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych
zagadnień związanych z przygotowaniem Projektów inwestycyjnych,
w tym Projektów generujących dochód,
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• analizę przeprowadzono w cenach stałych,
• obliczenia przeprowadzono w PLN,
• podczas sporządzania analizy finansowej dla omawianego Projektu,
korzystano
z
założeń
makroekonomicznych,
które
zamieszczono
w podrozdziale 7.4 Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących
dochód „Warianty rozwoju gospodarczego Polski” (MRR/H/14(2)01/2009).
Dla pozostałych lat okresu referencyjnego przyjęto szacunkowe wartości
ekonomiczne. Poniższa tabela przedstawia pełen zakres założeń
makroekonomicznych, które wykorzystano w studium.
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Tabela 7.1 Założenia makroekonomiczne

Źródło: Opracowanie własne
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7.4 Arkusze kalkulacyjne do analizy
7.4.1 Arkusz – nakłady w ramach projektu
Na całkowite nakłady inwestycyjne, które niezbędne są do poniesienia, składają
się nakłady inwestycyjne dotyczące rzeczowej inwestycji oraz wszelkie prace
przygotowawcze do Projektu. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym w ramach
Projektu, jako że Beneficjent i Partnerzy Projektu nie mają możliwości odzyskania
podatku w ramach swojej działalności. Planuje się zakończenie fazy realizacyjnej
projektu w 2014 roku.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich nakładów inwestycyjnych,
które niezbędne są do prawidłowego przeprowadzenia inwestycji. Przedmiotowa
inwestycja charakteryzować się będzie wysoką funkcjonalnością w całym okresie
referencyjnym Projektu. Uwzględniono również nakłady odtworzeniowe w fazie
funkcjonowania przedmiotowej inwestycji. Ponadto, drobne awarie i usterki zostaną
pokryte z bieżącej działalności. Dlatego też, zaplanowano środki na bieżące naprawy
przez cały okres funkcjonowania inwestycji (tab. koszty eksploatacyjne). Poniższa
tabela przedstawia całkowite nakłady inwestycyjne w podziale na koszty
kwalifikowane i niekwalifikowane.
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Tabela 7.2 Nakłady inwestycyjne
Lp.
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Wyszczególnienie
Całkowite nakłady w projekcie
brutto
Całkowite nakłady w projekcie
netto
Podatek VAT
Koszty nabycia prawa wł.
nieruchomości gruntowej
niezabudowanej (netto)
VAT poz. 4
Koszty ekspertyz, koszty
przygotowania opracowań
wchodzących w skład studium
wykonalności, oceny
oddziaływania na środowisko,
oceny wykonalności finansowej,
prace projektantów, architektów
itp. (netto)
VAT poz.6
koszty dostosowania terenów,
obiektów (wraz z ich otoczeniem)
i pomieszczeń do świadczenia
usług związanych z
projektem,…..(netto)
VAT poz. 8
Koszt budowy, remontu,
przebudowy i rozbudowy
infrastruktury towarzyszącej
obiektom turystycznym,
obejmującym obiekty tzw. małej
architektury (netto)
VAT poz. 10
Koszty przeprowadzenia działań
informacyjno-promocyjnych
związanych z projektem,
obejmujących kampanie
promocyjne dotyczące produktów
turystycznych będących
przedmiotem projektu (netto)
VAT poz. 12
Wynagrodzenia wraz z
pozapłacowymi kosztami pracy,
w tym składkami na
obowiązkowe ubezpieczenia
społeczne osób
zaangażowanych bezpośrednio

2011

2012

2014

SUMA

415 005,84

2007

260 248,56

2008

1 503 027,44

2009

833 179,38

2010

36 624 529,77

31 078 573,02

3 968 596,03

2013

12 899 046,51

87 582 206,55

366 135,94

214 850,37

1 233 645,42

694 330,22

29 838 512,51

25 311 890,92

3 278 946,67

10 506 289,85

71 444 601,90

48 869,90

45 398,19

269 382,02

138 849,16

6 786 017,26

5 766 682,10

689 649,36

2 392 756,66

16 137 604,65

0,00

0,00

0,00

0,00

46 350,00

0,00

0,00

0,00

46 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 663,93

1 030 096,84

541 232,58

9 500,00

108 457,32

57 000,00

17 195,12

1 858 145,79

0,00

20 826,07

224 608,73

119 071,16

2 165,00

23 565,18

13 110,00

3 954,88

407 301,02

0,00

0,00

0,00

0,00

26 802 440,77

21 251 527,16

2 435 055,33

7 355 893,89

57 844 917,15

0,00

0,00

0,00

0,00

6 164 619,54

4 887 875,82

560 062,72

1 691 855,60

13 304 413,68

0,00

0,00

0,00

0,00

1 296 804,56

1 628 358,00

310 405,03

0,00

3 235 567,59

0,00

0,00

0,00

0,00

298 265,05

374 522,35

71 393,16

0,00

744 180,56

0,00

0,00

0,00

0,00

407 223,61

407 168,74

191 433,35

186 708,32

1 192 534,02

0,00

0,00

0,00

0,00

67 852,64

93 602,81

17 190,14

42 942,91

221 588,50

0,00

0,00

0,00

59 197,64

175 693,10

229 526,96

163 777,57

103 000,00

731 195,27
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15

16

17

18

19

20

21
22
23
24

25

26
27

w przygotowanie i realizację
projektu objętego wsparciem,
delegacje krajowe osób
zaangażowanych w realizację
projekt (netto)
VAT poz. 14
Koszty ponoszone w imieniu
inwestora w zakresie
prawidłowości realizacji procesu
inwestycyjnego, w tym nadzór
nad wykonywaniem robót przez
osobę o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych
(netto)
VAT poz. 16
Koszty audytu zewnętrznego, o
ile przeprowadzenie audytu jest
wymagane przez IZ lub
obowiązek taki wynika z
odrębnych przepisów, koszty
obsługi prawnej projektu, opłat
administracyjnych (netto)
VAT poz. 18
Koszty przeprowadzenia
procedury zamówienia
publicznego, w tym koszty
przygotowania dokumentacji
przetargowej oraz publikacji
ogłoszeń o zamówieniu
publicznym (netto)
VAT poz. 19
Wydatki kwalifikowane
Koszty nabycia prawa wł.
nieruchomości gruntowej
niezabudowanej (netto)
VAT poz. 23
Koszty ekspertyz, koszty
przygotowania opracowań
wchodzących w skład studium
wykonalności, oceny
oddziaływania na środowisko,
oceny wykonalności finansowej,
prace projektantów, architektów
itp. (netto)
VAT poz. 25
koszty dostosowania terenów,
obiektów (wraz z ich otoczeniem)
i pomieszczeń do świadczenia
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

721 766,16

794 702,50

93 699,19

161 239,84

1 771 407,69

0,00

0,00

0,00

0,00

166 006,16

182 781,60

21 550,81

37 085,16

407 423,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 073,17

0,00

0,00

17 073,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 926,83

0,00

0,00

3 926,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
115 490,00

0,00
1 254 705,57

0,00
719 501,38

0,00
36 158 686,59

0,00
30 003 088,44

0,00
3 934 677,30

0,00
9 599 875,72

0,00
81 786 025,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366 135,94

119 946,44

203 548,58

89 900,00

94 525,02

3 740,00

19 700,00

0,00

897 495,98

48 869,90

24 572,12

44 773,29

19 778,00

21 740,73

0,00

4 531,00

0,00

164 265,04

0,00

0,00

0,00

0,00

277 208,80

824 752,63

7 876,20

2 550 025,31

3 659 862,94
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28

29

30

31

32

33

34
35

usług związanych z
projektem…(netto)
VAT poz. 27
Koszty przeprowadzenia działań
informacyjno-promocyjnych
związanych z projektem,
obejmujących kampanie
promocyjne dotyczące produktów
turystycznych będących
przedmiotem projektu (netto)
VAT poz. 29
Koszty ponoszone w imieniu
inwestora w zakresie
prawidłowości realizacji procesu
inwestycyjnego, w tym nadzór
nad wykonywaniem robót przez
osobę o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych
(netto)
VAT poz. 31
Koszty audytu zewnętrznego, o
ile przeprowadzenie audytu jest
wymagane przez IZ lub
obowiązek taki wynika z
odrębnych przepisów, koszty
obsługi prawnej projektu, opłat
administracyjnych (netto)
VAT poz. 33
Wydatki niekwalifikowane

Innowacyjna Gospodarka

0,00

0,00

0,00

0,00

63 758,03

189 693,09

1 811,53

586 505,82

841 768,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,49

0,00

0,00

0,00

0,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

0,00

0,00

0,00

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

46 584,44

0,00

132 227,37

185 811,81

0,00

0,00

0,00

0,00

1 610,00

10 714,42

0,00

30 412,29

42 736,71

0,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

0,00
415 005,84

0,00
144 758,56

0,00
248 321,87

0,00
113 678,00

0,00
465 843,18

0,00
1 075 484,58

0,00
33 918,73

0,00
3 299 170,79

0,00
5 796 181,55

źródło: Opracowanie własne
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7.4.2 Arkusz – przychody operacyjne
Realizacja projektu przyczyni się do powstania dodatkowych przychodów z tytułu:
• opłat za postój jachtu w sezonie
- opłata za postój jachtu w sezonie bez mediów
- opłata za postój jachtu w sezonie z mediami
- opłata za korzystanie z infrastruktury
- opłata za korzystanie z obsługi technicznej
• opłat za postój jachtu poza sezonem
• opłat pasażerskich
• reklama
W celu oszacowania wysokości przychodów z poszczególnych źródeł w całym okresie
referencyjnym Projektu, przyjęto następujące założenia:
• stawki za postój jachtu w sezonie - analiza aktualnych cen rynkowych
(przystanie m.in. w Gdańsku, Sopocie, Giżycku, Pucku, Trzebieży,
Wilkasach, Łebie, Dziwnowie, Mikołajkach)1
- stawka za dobę za 1mb jachtu bez mediów
- stawka za media (prąd, woda, ścieki)
- stawka za korzystanie z infrastruktury (np. sanitariat, pralnia, parking)
- stawka za korzystanie z obsługi technicznej (np. slip, dźwig, naprawy)
• stawka zryczałtowana za sezon zimowy - analiza aktualnych cen rynkowych2
• stawka za wejście i zejście pasażera – dane zaczerpnięte z tabeli opłat
pasażerskich dla statków żeglugi śródlądowej i morskiej3. Dane przeliczone z
EUR na PLN po kursie 1 EUR=4 PLN
• stawka za reklamy (wykorzystanie powierzchni na wystawienie tablic,
banerów, flag)4

Na potrzeby wyliczenia wysokości przychodów, opracowano również prognozę liczby
użytkowników. Poniższa tabela przedstawia wspomnianą prognozę w podziale na
turystykę żeglarską oraz turystykę pasażerską.

1

http://www.jkm-neptun.com.pl/oplaty.html, http://www.marinagdansk.pl/
http://www.ekomarinagizycko.pl/jednostki-plywajace.html http://www.coz.com.pl/port/
http://moksir.puck.pl/PL/cennik.html
2
http://www.hotelgalion.pl/index.php?strona=cennik, http://www.jkm-neptun.com.pl/oplaty.html,
http://www.marinagdansk.pl/
3
http://www.port.elblag.pl/pl/cennik.html
4
http://www.ekomarinagizycko.pl/cennik.html
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Tabela 7.3 Prognoza liczby użytkowników

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 7.4 Przychody Projektu w podziale na źródła pochodzenia

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 7.5 Całkowite przychody operacyjne

Źródło: Opracowanie własne

7.4.3 Arkusz – koszty operacyjne
Koszty eksploatacyjne Projektu zostały sporządzone zgodnie z metodą modelu różnicowego i dotyczą całego okresu funkcjonowania
inwestycji. Do kalkulacji kosztów przyjęto realne i możliwe do osiągnięcia założenia odnośnie szacowanych wydatków, związanych
z bieżącą eksploatacją inwestycji. Tak więc, wspomniane koszty związane są z bieżącym funkcjonowaniem Projektu i zostały
oszacowane na takim poziomie, by efekty przedsięwzięcia inwestycyjnego charakteryzowały się pełną funkcjonalnością w całym
analizowanym okresie.
W celu oszacowania wielkości poszczególnych grup kosztotwórczych, przyjęto następujące założenia:
• zużycie wody m3/os/dobę – dane zaczerpnięte z szacunków własnych oraz opracowań technicznych5,
• taryfa zł/m3 – średnia z grup taryfowych6,
• stawka za wywóz śmieci (osobodzień) – stawka wyliczona na podstawie danych rynkowych,
• średnie zużycie energii elektrycznej – wartość wyliczona na podstawie opracowań technicznych, podwyższona od wartości
bazowej ze względu na możliwe użytkowanie urządzeń o dużej energochłonności,
• średnie wynagrodzenie brutto – dane zaczerpnięte z badań rynku7. W kolejnych latach skorygowane o realny wzrost
wynagrodzeń, zgodny z prognozami MRR.
• ilość etatów – założono, że w każdej przystani zostaną zatrudnione 2 osoby na sezon letni oraz jedna na cały rok. Ponadto
założono również, że w każdym porcie zatrudnione zostaną 3 osoby na sezon letni oraz jedna na cały rok.

5

http://www.psm.pila.pl/porad_techn_03.html
http://www.sng.com.pl/page.php?anim=1&page=14 http://www.bwio.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=87,
7
Informacji o średnim zatrudnieniu w przystaniach oraz wysokości wynagrodzeń w powiatach, gdzie będzie realizowana inwestycja (GUS)
6
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Tabela 7.6 Koszty wody i ścieków

Tabela 7.7 Koszty wywozu śmieci

Tabela 7.8 Koszty energii elektrycznej
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Tabela 7.9 Koszty wynagrodzeń

Tabela 7.10 Koszty usług pozostałych

Tabela 7.11 Pozostałe koszty (utrzymanie infrastruktury - pomostów)
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Tabela 7.12 Koszty operacyjne

Źródło: Opracowanie własne
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7.4.4 Arkusz – wskaźnik dofinansowania
Poniższa tabela przedstawia wyniki wyliczeń wskaźnika dofinansowania metodą tzw. luki
w finansowaniu. Efektywna stopa dofinansowania wynosi 64,89% kosztów
kwalifikowanych.
Tabela 7.13 Wskaźniki dofinansowania

Źródło: Opracowanie własne

7.4.5 Arkusz - źródła finansowania projektu
W tym punkcie przedstawiono źródła finansowania projektu z uwzględnieniem
współfinansowania ze środków unijnych. Zakłada się pozyskanie dofinansowania
w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych Projektu.
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Tabela 7.14 Źródła finansowania

Źródło: Opracowanie własne
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7.4.6 Arkusz – wskaźniki efektywności finansowej
Efektywność finansowa inwestycji została oceniona przez oszacowanie finansowej
bieżącej wartości netto i finansowej stopy zwrotu z inwestycji (FNPV/C i FRR/C).
Wskaźniki te obrazują zdolność przychodów netto (dochodów) do pokrycia kosztów
inwestycji, bez względu na sposób ich finansowania.
Tak więc analiza efektywności finansowej została przeprowadzona w oparciu o wskaźniki
tj.:
• finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C) bez dotacji i
z uwzględnieniem dotacji EFRR,
• finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) bez dotacji
i z uwzględnieniem dotacji EFRR,
Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji i wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji
została oszacowana dla zdyskontowanych przepływów pieniężnych obejmujących
następujące kategorie strumieni pieniężnych:
• przychody,
• wartość rezydualna,
• koszty operacyjne,
• nakłady inwestycyjne.
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Tabela 7.15 Wskaźniki efektywności finansowej

Źródło: Opracowanie własne
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7.4.7 Arkusz – analiza trwałości finansowej
Analiza trwałości finansowej Projektu udowadnia że, zasoby finansowe na Projekt zostały zapewnione i są one wystarczające
do sfinansowania kosztów Projektu podczas jego realizacji, a następnie eksploatacji. Podczas sporządzania analizy trwałości
finansowej brano pod uwagę wszystkie przypływy pieniężne, w tym również te wpływy na rzecz Projektu, które nie stanowią
przychodów w rozumieniu art. 55 ust.1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
Tabela 7.16 Analiza trwałości finansowej

Źródło: Opracowanie własne
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7.4.8 Analiza zasobów finansowych Projektu
Dokonano weryfikacji trwałości finansowej Projektu i zbadano salda niezdyskontowanych skumulowanych przepływów pieniężnych
generowanych przez Projekt. Projekt uznaje się za trwały finansowo, gdyż saldo jest większe bądź równe zeru we wszystkich latach
objętych analizą. Oznacza to, że planowane wpływy i wydatki zostały odpowiednio czasowo zharmonizowane tak, że przedsięwzięcie
ma zapewnioną płynność finansową.
Tabela 7.17 Skumulowane saldo przepływów pieniężnych

Źródło: Opracowanie własne

7.4.9 Analiza sytuacji finansowej beneficjenta/operatora
Zakłada się, iż w fazie funkcjonowania przedmiotowego Projektu, odpowiedzialność za trwałość finansową obiektów komercyjnych
będzie spoczywała na odrębnym operatorze, wybieranym w wyniku otwartego postępowania. Beneficjent dokona wyboru operatora
biorąc pod uwagę m.in. jego zdolność do prawidłowego, trwałego i całkowicie zgodnego z założeniami Projektu zarządzania powstałą
infrastrukturą. Tak więc, dzięki poprawnie przeprowadzonemu postępowaniu, wyeliminuje się ryzyko utraty trwałości finansowej
Projektu i operatora. W wyniku tego, że w chwili obecnej nie jest znany podmiot, który będzie pełnił rolę operatora, nie jest możliwe
zweryfikowanie jego sytuacji finansowej w niniejszym opracowaniu.
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8 Analiza ekonomiczna
8.1 Cel analizy ekonomicznej
Sporządzanie analizy ekonomicznej wynika z potrzeby oszacowania kosztów i korzyści
Projektu z punktu widzenia otoczenia społeczno-gospodarczego. Analiza finansowa
wykonywana jest bowiem jedynie z punktu widzenia Beneficjenta i Partnerów Projektu.
Podstawą do przeprowadzenia analizy ekonomicznej są przepływy środków pieniężnych
określone w analizie finansowej. Przy określaniu ekonomicznych wskaźników
efektywności dokonano niezbędnych korekt dotyczących:
• efektów fiskalnych (transferów),
• efektów zewnętrznych,
• przekształceń z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe
Zastosowano społeczną stopę dyskontową na poziomie 5,5% oraz przeprowadzono
obliczenia w cenach stałych.

8.2 Przeprowadzenie analizy ekonomicznej
8.2.1 Korekty fiskalne
Skorygowano następujące pozycje:
• odliczono podatki pośrednie od cen nakładów i produktów,
• odliczono subwencje i wpłaty, mające charakter wyłącznie przekazu
pieniężnego – tzw. ”czyste” płatności transferowe na rzecz osób fizycznych
(np. płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych),
• uwzględniono w cenie tych konkretnych podatków pośrednich / subwencji /
dotacji, które mają za zadanie zmienić efekty zewnętrzne. Jednakże należy
pamiętać, aby w trakcie analizy nie liczyć ich podwójnie (przykładowo jako
podatek włączony do danej ceny oraz jako szacunkowy zewnętrzny koszt
środowiskowy).

8.2.2 Korekty efektów zewnętrznych (transferów)
Z racji tego, że efekty zewnętrzne, z samej definicji, następują bez pieniężnego przepływu,
nie są one uwzględnione w analizie finansowej, w związku z czym muszą zostać
oszacowane i wycenione. Szacując rezultaty analizy ekonomicznej, uwzględniono
odrębnie w obliczeniach wszelkie korekty zidentyfikowanych efektów zewnętrznych
Projektu.
8.2.3 Przekształcenie z cen rynkowych w ceny rozrachunkowe
Działanie to ma na celu uwzględnienie czynników mogących oderwać ceny od równowagi
konkurencyjnej (tj. skutecznego rynku), takich jak: niedoskonałości rynku, monopole,
bariery handlowe, regulacje w zakresie prawa pracy, niepełna informacja, itp.
Przeliczanie cen rynkowych na rozrachunkowe (ukryte – ang. shadow prices) ma na celu
zapewnienie, że te ostatnie będą odzwierciedlały koszt alternatywny wkładu w Projekt
oraz gotowość klienta do zapłaty za produkt końcowy.
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8.3 Wzory obliczenia wskaźników efektywności ekonomicznej projektu
Oszacowanie ekonomicznej wartości bieżącej netto (ENPV) pozwala na ukazanie realnych
korzyści ekonomicznych (oszacowanych w pieniądzu), jakie przyniesie realizacja Projektu.
Wskaźnik ten bierze pod uwagę nie tylko zmianę wartości pieniądza w czasie, inflację
i amortyzację, ale również rentowność kapitału inwestycyjnego.
Pod względem ekonomicznym, z punktu widzenia interesu społecznego, Projekt
jest opłacalny. Inwestycja przynosi znaczne korzyści dla społeczeństwa osiągając
ekonomiczną wartość bieżącą rzędu 47 478 020,95 zł. Ponadto, rentowność ekonomiczna
Projektu przewyższa społeczną stopę dyskontową osiągając wielkość 17,09%. Natomiast
współczynnik B/C jest większy od jedności i wynosi 1,63. Podsumowując, Projekt spełnia
kryterium ekonomicznej efektywności, bowiem generowane przez niego korzyści
dla społeczności zdecydowanie przewyższają koszty. Tak więc, ze społecznego punktu
widzenia, decyzja o realizacji inwestycji wydaje się w pełni uzasadniona, gdyż wszystkie
wskaźniki przyjmują pożądane wielkości.
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Tabela 8.1 Analiza ekonomiczna Projektu

Źródło: Opracowanie własne
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8.3.1 ENPV ekonomiczna bieżąca wartość netto
Wskaźnik ustalany jest w oparciu o różnicę ogółu zdyskontowanych korzyści i kosztów
związanych z inwestycją. Uznaje się, że Projekt jest efektywny ekonomicznie, jeżeli
wskaźnik ekonomicznej bieżącej wartości netto jest dodatni.
Wzór:

gdzie:
SE – salda strumieni ekonomicznych kosztów i korzyści generowanych w wyniku realizacji
Projektu w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy
n – okres odniesienia (liczba lat)
a – ekonomiczny współczynnik dyskontowy

r – przyjęta ekonomiczna stopa dyskontowa
8.3.2 ERR ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu
Wskaźnik określa ekonomiczny zwrot z Projektu. W przypadku, gdy wartość ENPV wynosi
zero, tzn. bieżąca wartość przyszłych korzyści ekonomicznych jest równa bieżącej
wartości kosztów ekonomicznych Projektu, ERR jest równe przyjętej stopie dyskontowej.
Wzór:

gdzie:
SE – salda strumieni ekonomicznych kosztów i korzyści generowanych w wyniku realizacji
Projektu w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy
n – okres odniesienia (liczba lat)

8.3.3 B/C wskaźnik korzyści-koszty
Wskaźnik ustala się jako stosunek zdyskontowanych korzyści do sumy zdyskontowanych
kosztów generowanych w okresie odniesienia. Uznaje się, że inwestycja jest efektywna,
jeżeli wskaźnik B/C jest większy lub równy jedności, co oznacza, że wartość korzyści
przekracza wartość kosztów inwestycji.
Wzór:

gdzie:
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BE – strumienie korzyści ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji Projektu
w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy
CE – strumienie kosztów ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji Projektu
w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy
n – okres odniesienia (liczba lat)
a – ekonomiczny współczynnik dyskontowy

r – przyjęta społeczna stopa dyskontowa

8.4 Analiza wrażliwości
Zaplanowane wydatki, jak i prognozowane efekty powstałe w wyniku realizacji Projektu,
mogą różnić się w porównaniu z rzeczywistymi wartościami. Dlatego też przeprowadzono
testy wrażliwości, które badają w jaki sposób zmienią się badane wskaźniki ekonomicznej
rentowności w wyniku zmiany podstawowych parametrów Projektów. Konieczność
wykonania tych testów wynika z faktu, że na tym etapie analiz, koszty inwestycyjne
nie mogą być precyzyjnie określone. Analizę wrażliwości przeprowadzono kolejno
dla wszystkich wskaźników ekonomicznych tj.: FNPV, FRR, ENPV, ERR i B/C.
W początkowej fazie procesu badania wrażliwości w niniejszej analizie, dokonano
identyfikacji zmiennych mających wpływ na wyniki Projektu oraz wyeliminowano zmienne
zależne, które są pochodną innych zmiennych wykorzystywanych w analizie. Poniższa
tabela przedstawia listę zmiennych, zidentyfikowanych jako potencjalne zmienne
krytyczne.
Tabela 8.2. Identyfikacja zmiennych Projektu

Źródło: Opracowanie własne

Następnie, wykorzystując analizę elastyczności, opartą na subiektywnej ocenie
zidentyfikowanych zmiennych odrzucono te, które mają relatywnie niewielki wpływ
na wskaźniki efektywności Projektu. Wynikiem tych działań wyłoniono zmienne krytyczne
czyli takie, które mają istotny wpływ na wyniki finansowe Projektu. Poniższa tabela
przedstawia zmienne krytyczne Projektu.
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Tabela 8.3. Zmienne krytyczne Projektu

Źródło: Opracowanie własne

Badane wrażliwości przeprowadzono dla wszystkich zmiennych krytycznych,
gdyż pod względem specyfiki Projektu są to parametry, których zmiana może mieć duży
wpływ na finansową sensowność Projektu. Zrezygnowano z przeprowadzenia testów
pozostałych parametrów, gdyż nawet istotna ich zmiana nie będzie miała wpływu na
zasadność przeprowadzenia inwestycji.
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Tabela 8.4 Analiza wrażliwości

Źródło: Opracowanie własne

Tak więc, badając zmiany wielkości zmiennych krytycznych, nie stwierdzono utraty zasadności przeprowadzenia przedmiotowej
analizy. Zmiana poszczególnych czynników nie przyczyni się do powstania nadzwyczajnych zysków dla Beneficjenta. W każdym
przypadku wskaźniki finansowej rentowości pozostają na poziomie niższym od zera. Natomiast wskaźniki ekonomicznej rentowności
Projektu wykazują wartości dodatnie.
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8.5 Analiza ryzyka
Ocena wpływu, jaki wywiera procentowa zmiana efektów Projektu na wskaźniki
rentowności Projektu nie odnosi się do prawdopodobieństwa zaistnienia tej zmiany.
W związku z tym przeprowadzono jakościową ocenę ryzyka, aby uwiarygodnić wyniki
analizy wrażliwości. Prawdopodobieństwo faktycznego wystąpienia ryzyka określono
poprzez przypisanie jednej z trzech kategorii prawdopodobieństwa: niskiego,
średniego i wysokiego. Analizę ryzyka przeprowadzono w formie tabelarycznej.
Każdy czynnik przedstawiono za pomocą prawdopodobieństwa wystąpienia
wraz z komentarzem.
Tabela 8.5 Analiza ryzyka (wariant podstawowy)

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 8.6 Analiza ryzyka (wariant pesymistyczny)

Źródło: Opracowanie własne
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9 Analiza wpływu projektu na środowisko
Ze względu na uwarunkowania lokalizacyjne i położenie inwestycji w obszarach
lub w pobliżu obszarów chronionych realizacja obu etapów Projektu „Pętla Żuławska
– rozwój turystyki wodnej” będzie przebiegać z uwzględnieniem uwarunkowań
przyrodniczych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Obszar realizacji Projektu obejmuje Żuławy Wiślane i Zalew Wiślany wraz z terenami
nadbrzeżnymi (województwo pomorskie i warmińsko-mazurskie). Przez Zalew
Wiślany przebiega granica państwowa polsko-rosyjska. Są to obszary unikatowe
w skali kraju zarówno pod względem struktury geomorfologicznej, jak i wartości
przyrodniczych,
wchodzące
w
skład
południowo-bałtyckiego
korytarza
ekologicznego. Delta Wisły, wraz z przyległymi formami przyrodniczymi (mierzeje,
wysoczyzny, Zalew Wiślany, Zatoka Gdańska) oraz ujściowymi odcinkami Wisły
do morza, jest jednym z najważniejszych węzłów ekologicznych tej części kontynentu
europejskiego. Jej rangę podnosi dolina Wisły, która na całej długości spełnia
rolę korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym.
Na analizowanym obszarze i w jego najbliższym sąsiedztwie znajdują się 2 Parki
Krajobrazowe, 15 rezerwatów przyrody oraz 15 obszarów chronionego krajobrazu.
Większa część „Pętli Żuławskiej” (obejmująca zarówno inwestycje przewidziane
do realizacji w I jak i w II etapie) przebiega przez tereny Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000. Obszarami specjalnej ochrony ptaków oraz specjalnymi
obszarami ochrony siedlisk, na przedmiotowym terenie są:
• OSO „Zalew Wiślany” PLB 280010 obejmujący polskie wody morza
terytorialnego (ptaków rangi europejskiej IBAE Poland 024) oraz obszary
przyległe usytuowane na terenie województwa pomorskiego i warmińskomazurskiego, o łącznej powierzchni 33665,7 ha;
• OSO „Dolina Dolnej Wisły” PLB 040003 obejmujący część północną doliny
Wisły na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego o łącznej
powierzchni 34909,2 ha;
• OSO „Ujście Wisły” PLB 220004 obejmujący Przekop Wisły (ostoja ptaków
rangi europejskiej E-IBAE Poland 023, obejmuje rezerwaty „Ptasi Raj”
i „Mewia Łacha”) oraz rozlewiska na wschodnim brzegu Wisły Śmiałej
na terenie województwa pomorskiego i przybrzeżnych wodach morskich,
o łącznej powierzchni 1014,7 ha,;
• OSO „Dolina Pasłęki” PLB 280002 obejmujący dolinę rzeki od jej źródeł
do granicy z OSO „Zalew Wiślany” na terenie woj. kujawsko-pomorskiego,
o powierzchni 19405,9 ha;
• SOO „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH 280007 obejmujący OSO
„Zalew Wiślany”, poszerzony o Mierzeję Wiślaną oraz część Wybrzeża
Staropruskiego (ostoja roślinna kod IPA – PL069), o powierzchni około 41000
ha;
• SOO „Ostoja w Ujściu Wisły” PLH 220044 obejmujący ujście Przekopu Wisły
i ujście Wisły Śmiałej o powierzchni około 900 ha;
• SOO „Dolna Wisła” PLH 220033, obejmujący część obszaru OSO „Dolina
Dolnej Wisły” o powierzchni około 8500 ha.
Parki Krajobrazowe znajdujące się w obszarze oddziaływania inwestycji to:
• Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana o powierzchni ponad 44 km² obejmujący
część Mierzei Wiślanej od Sztutowa do granicy Państwa. Są to tereny
wydmowe z licznymi zatorfionymi zagłębieniami, gdzie ponad 80%
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powierzchni zajmują lasy. Na terenie Parku zinwentaryzowano 43 gatunki
roślin chronionych. Według danych Nadleśnictwa Elbląg występuje tam
41 gatunków porostów zagrożonych wyginięciem. Fauna rejonu zdominowana
jest przez ptaki, na obszarze Parku gniazduje blisko 100 gatunków. W lasach
Mierzei licznie występują małe i duże ssaki oraz gady;
• Park Krajobrazowy Wysoczyzna Elbląska o powierzchni blisko 135 km²
obejmuje zachodnią i północną część wysoczyzny morenowej, wykształconej
w formie wznoszącej się nad otaczające ją Żuławy Elbląskie oraz Równinę
Warmińską. Największymi walorami Parku jest zróżnicowana rzeźba terenu,
przypominająca tereny górskie, z wieloma potokami i okresowymi strumykami.
Występują tu też okazy roślinności siedlisk górskich.
Ochrona rezerwatowa odnosi się do następujących formacji przyrodniczych:
• na Mierzei Wiślanej:
- rezerwat ornitologiczny „Ptasi Raj” na zachodnim krańcu Wyspy Sobieszewskiej`,
przy ujściu Wisły Śmiałej – tereny lęgowe i żerowiska ptaków,
- rezerwat ornitologiczny „Mewia Łacha” obejmujący ujście Przekopu Wisły i morskie
łachy przybrzeżna – żerowiska migrujących ptaków,
- rezerwat ornitologiczny „Kąty Rybackie” - rozległe tereny lęgowe kormorana
czarnego i czapli siwej,
- rezerwat leśny „Buki Mierzei Wiślanej” - starodrzew między osadami Przebrno
i Siekierki;
• na Żuławach Wiślanych:
- rezerwat ornitologiczny „Ujście Nogatu” - obszar obejmujący rozlewiska nad
Zalewem Wiślanym od ujścia rzeki Szkarpawy do głównego ramienia Nogatu,
siedliska ptaków lęgowych i migrujących,
- rezerwat ornitologiczny „Zatoka Elbląska” - obszar obejmujący wody Zatoki
Elbląskiej Zalewu Wiślanego i kompleks szuwarów po zachodniej stronie Zatoki tym
Złotą Wyspę, tereny lęgowe ptactwa błotnego i wodnego oraz odpoczynku ptaków
przelotnych,
- rezerwat ornitologiczny „Jezioro Drużno” - miejsca lęgowe ptactwa wodnego
i błotnego,
- rezerwat leśny „Las Mątawski” - utworzony z połączenia rezerwatów „Mątowy”
i „Las Łęgowy nad Nogatem”, reliktowe lasy dębowe i jesionowe oraz łęgi wiązowojesienowe i grąd pomorski,
- rezerwat leśny „Parów Węgry” - zadrzewienia śródpolne o charakterze naturalnym,
- rezerwat florystyczny „Biała Góra” - stanowiska roślinności stepowej, murawy
napiaskowe i ciepłolubne ziołorośla, rośliny naczyniowe;
• na Wysoczyźnie Elbląskiej:
- rezerwat leśny „Kadyński Las” - stary drzewostan bukowo-dębowy,
- rezerwat leśny „Buki Wysoczyzny Elbląskiej” - zespół buczyny pomorskiej,
- rezerwat florystyczny „Pióropusznikowy Jar” - w dolinie Lisiego Jaru,
• na Równinie Warmińskie i Wybrzeżu Staropruskim:
- rezerwat ssaków „Ostoje Bobrów na Rzece Pasłęce” - stanowisko bobrów,
- rezerwat torfowiskowy „Cielętnik” - stanowisko brzozy niskiej.
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Rysunek 9.1 Lokalizacja zadań Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki
wodnej” na tle form ochrony przyrody (numeracja zadań zgodna z tabelą 5.7 SW)

W rejonie „Pętli Żuławskiej” znajdują się również następujące Obszary Chronionego
Krajobrazu:
OChK Wyspy Sobieszewskiej,
OChK
Żuław Gdańskich,
Środkowożuławski OChK (międzywale Wisły), OChK Rzeki Szkarpawy, Gniewski
OChK, Nadwiślański OChK, OChK Doliny Kwidzyńskiej, OChK Białej Góry, OChK
Rzeki Nogat (obejmujący koryto rzeki na całej jej długości oraz rozległe łąki
nadzalewowe na terenie woj. pomorskiego i woj. warminsko-mazurskiego), OChK
Jeziora Drużno, OChK Wysoczyzny Elbląskiej Zachód, OChK Wysoczyzny Elbląskiej
Wschód, OChK Rzeki Pasłęki, OChK Wybrzeża Staropruskiego.
Ponadto, na obszarze objętym Projektem znajduje się szereg obiektów o wybitnych
wartościach kulturowych i historycznych. Ochroną zabytków objęte zostały
zespoły śluz w Przegalinie na Martwej Wiśle oraz w Białej Górze na Nogacie.
Na Żuławach natrafiono na ślady osadnictwa plemion Gotów, licznych pracowni
bursztyniarskich oraz pozostałości wczesnośredniowiecznej osady Truso. Do chwili
obecnej zachowały się przykłady rozwoju sztuki inżynierskiej i budowlanej z okresu
od XVI do XIX wieku, w tym system pochylni na Kanale Elbląskim. Obiektem
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zabytkowym, zaliczanym do europejskiego dziedzictwa kulturowego, jest malborski
zamek krzyżacki z XIII wieku. Szczególną rangę historyczną ma, wzniesiona
w XIII wieku na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku, gotycka bazylika, w której
w latach 1510 do 1543 żył i pracował Mikołaj Kopernik.
Ustawa o ochronie przyrody zabrania podejmowania działań mogących
w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych, a także w znaczący
sposób wpłynąć na gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony powołano dany
obszar.
Stąd, ze względu na charakter, skalę oraz usytuowanie przedsięwzięcia w rejonie
obszarów chronionych, dla poszczególnych zadań objętych Projektem (zarówno I jak
i II etapu) wystąpiono o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
oraz zaświadczenia o wpływie na obszary Natura 2000. Dla części zadań,
przewidzianych do realizacji w ramach I etapu inwestycji podjęto decyzję
o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie
przedłożonych raportów ustalone zostały środowiskowe uwarunkowania zgody
na realizację przedsięwzięcia. Dla zadań etapu I wydane zostały decyzje
środowiskowe, których dokładny wykaz, jak i wykaz uzyskanych pozwoleń wodnoprawnych znajduje się w pkt. 4.2 Studium). Sporządzone raporty odnoszą
się do inwestycji realizowanych w ramach Projektu, na które został nałożony
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.
Zawierają one szczegółowe analizy oddziaływania zadań na poszczególne elementy
środowiska. Zgodnie z zaleceniami wszystkie Projekty muszą zawierać rozwiązania
gwarantujące zachowanie obowiązujących standardów jakości środowiska.
W
celu
dokonania
całościowej
oceny
oddziaływania
inwestycji
na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego opracowano „Prognozę
wpływu na środowisko Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”,
która obejmuje całość inwestycji (I i II etap). W ramach „Prognozy” zdefiniowano
zagrożenia zarówno na etapie realizacji Projektu, jak i późniejszej eksploatacji,
a także pokazano atuty i korzyści wynikające z przeprowadzenia całości
przedsięwzięcia.
Na podstawie ww. „Prognozy”, w opinii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
dotyczącej
zgodności
procedur
oceny
oddziaływania
na
środowisko
dla przedsięwzięcia z prawem polskim i wspólnotowym uznano, iż wymagana
dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego strategiczna ocena oddziaływania
Projektu na środowisko została przeprowadzona.
Opierając się na powyższych opracowaniach można stwierdzić, że oddziaływanie
jakie realizacja Projektu wywrze na środowisko należy podzielić na dwa etapy: etap
inwestycyjny oraz etap eksploatacyjny.
Na etapie realizacji inwestycji wystąpi większość negatywnych, lecz krótkotrwałych
skutków dla środowiska, najczęściej nieodwracalnych, o dużym natężeniu jednak
o niewielkim zasięgu. Najczęściej oddziaływania te będą ograniczone do miejsc
lokalizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Będzie to zatem wpływ lokalny
(punktowy), związany głównie z rodzajem i sposobem prowadzenia robót
budowlanych zaplanowanych w ramach poszczególnych zadań, wielkością placu
budowy, zastosowaną technologią i sprzętem. Bezpośrednimi skutkami
prowadzonych robót budowlanych i hydrotechnicznych mogą być:
• lokalne zanieczyszczenie wód spowodowane naruszeniem statyki osadów
dennych w wyniku robót budowlanych, pogłębiarskich czy refulacyjnych,
co może prowadzić do zniszczenia tarlisk,
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• zanieczyszczenie wód i gleby substancjami ropopochodnymi pochodzącymi
z przypadkowych wycieków w trakcie eksploatacji sprzętu budowlanego,
• zniszczenie powierzchniowej warstwy gleby na skutek prac ziemnych,
• naruszenie biocenozy przystani reaktywowanych, zarośniętych roślinnością
szuwarową i naturalnych brzegów rzek i Zalewu Wiślanego, gdzie na skutek
prac inwestycyjnych nastąpi okresowe naruszenie homeostazy w lokalnych
ekosystemach lądowych i wodnych zachwianie równowagi w lokalnym życiu
lądowo-wodnym,
• wzrost poziomu hałasu oraz falowania związanych z pracą ciężkiego sprzętu
budowlanego, co może niekorzystnie wpłynąć na niektóre gatunki fauny
(płoszenie ptaków, zmiana miejsc gniazdowania, płoszenie ryb).
W celu zachowania podstawowych wartości przyrodniczych obszaru, w tym jego
różnorodności biologicznej, sposób realizacji zadań został określony w uzyskanych
decyzjach środowiskowych oraz opracowanych raportach. Na etapie realizacji
przedsięwzięcia negatywne oddziaływania na środowisko będą minimalizowane
przez
właściwą
lokalizację
oraz
organizację
zaplecza
technicznego
oraz prowadzonych prac, zapewniającą ochronę wód przed zanieczyszczeniem
wskutek spływu materiału spłukiwanego z terenu budowy oraz przed wytwarzanymi
ściekami, a także poprzez właściwą gospodarkę odpadami. Do działań mających
na celu maksymalne zmniejszenie wpływu prowadzonych prac budowlanych
na środowisko w trakcie prowadzenia budowy należą:
• ograniczenie do minimum prac ziemnych, ruchu ciężkiego sprzętu, wycinki
drzew i krzewów oraz wielkości terenów budowy,
• składowanie materiałów budowlanych poza terenami podmokłymi,
zadrzewionymi i zakrzewionymi oraz strefą bezpośredniego spływu do wód,
• zabezpieczenie placu budowy przed ewentualnym przedostaniem
się substancji ropopochodnych do wód i gruntu,
• przestrzeganie zasady ochrony okresów lęgowych zwierząt - w przypadku
konieczności ingerencji w środowisko, prace prowadzone będą w okresie
niekolidującym z wędrówką tarłową oraz rozrodem ryb,
• zapewnienie funkcjonowania struktury techniczno - biologicznej (ścieki, zieleń
izolacyjna).
Znaczną część robót będą stanowiły prace pogłębiarskie. Uzyskany
niezanieczyszczony urobek o niewielkiej zawartości substancji organicznej będzie
wykorzystany do podniesienia rzędnej terenu na polach refulacyjnych
funkcjonujących w rejonie Zalewu Wiślanego.
Można wnioskować, że w fazie prowadzenia inwestycji wpływ robót
budowlanych na otoczenie będzie krótkotrwały, ograniczony do miejsca
ich prowadzenia i nie zakłóci równowagi całego ekosystemu.
Na etapie eksploatacji wpływ inwestycji na środowisko należy rozpatrywać zarówno
w wymiarze lokalnym, w odniesieniu do poszczególnych węzłów Pętli,
jak i w wymiarze ogólnym w odniesieniu do całego obszaru objętego Projektem.
W ujęciu lokalnym, ze względu na rozwój bazy podstawowej, nasileniu ulegnie
natężenie ruchu turystycznego w rejonie poszczególnych węzłów Pętli.
W odniesieniu natomiast do całego obszaru wpływ inwestycji na otoczenie będzie
głównie związany ze zwiększeniem ruchu jednostek pływających na drogach
wodnych, a także samochodowego ruchu liniowego w ich otoczeniu. Wpływ
ten może się ujawnić w postaci szeregu zagrożeń do których należą:
• zanieczyszczenie gleb i wody w przypadku awaryjnego rozlewu paliwa,
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• wzrost poziomu hałasu przy wzmożonym ruchu samochodowym
i motorowodnym, co może niekorzystnie oddziaływać na warunki siedliskowe
fauny (szczególnie ptaków),
• zanieczyszczenie powietrza spalinami,
• wtórne zanieczyszczenie wód osadami wskutek zwiększenia ilości jednostek
pływających,
• zmiana dynamiki strefy brzegowej wywołana rozbudową (budową) wodnych
urządzeń portowych, zmianą prądów przybrzeżnych, przemieszczaniem
się osadów, co może wpłynąć na zmniejszenie populacji ichtiofauny.
Podstawowymi problemami środowiskowymi związanymi z realizacją Projektu będą
nieuniknione straty przyrodnicze, towarzyszące budowie i rozbudowie portów i innych
obiektów infrastruktury turystycznej oraz wzrost uciążliwości akustycznych
spowodowanych eksploatacją sieci dróg wodnych Pętli w sezonie wiosenno-letnim.
Najbardziej narażonym akwenem jest, służący turystyce pobytowej i sportom
wodnym, Zalew Wiślany, w mniejszym stopniu również ujściowy obszar Wisły.
Pozostała część dróg wodnych „Pętli Żuławskiej” jest użytkowana głównie w celu
przemieszczania się turystów, z krótkimi pobytami w miejscach o wyjątkowych
walorach poznawczych. Niekorzystnie mogą oddziaływać przedsięwzięcia związane
z rozwojem sportów motorowodnych i jachtingu motorowego.
Biorąc jednak pod uwagę całość inwestycji oraz wnioski zawarte w raportach
i „Prognozie wpływu na środowisko…” należy podkreślić, że jej realizacja będzie
miała także szereg pozytywnych aspektów środowiskowych. Do takich można
zaliczyć rozwój „białej floty” na śródlądowych drogach wodnych „Pętli Żuławskiej”
i akwenie Zalewu oraz regulację ruchu pasażerskiego poprzez wdrożenie przewozów
masowych, m.in. tramwajami wodnymi i statkami pasażerskimi. Planowane działania
przyczynią się do uporządkowania sieci dróg wodnych oraz miejsc postoju żeglarzy.
W ten sposób ograniczona zostanie tzw. turystyka dzika, której efektem jest rosnąca
antropopresja na środowisko naturalne. W ramach Projektu przewidziane
jest ponadto przeprowadzenie szeregu działań mających na celu powstanie
infrastruktury towarzyszącej (sanitariaty, sieć kanalizacyjna, punkty gromadzenia
odpadów itp.) służących wzmocnieniu ochrony przyrody i krajobrazu, w tym
obszarów NATURA 2000.
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe aspekty, w tym wnioski
z przeprowadzonej „Prognozy wpływu na środowisko…” oraz raportów
środowiskowych można uznać, że pomimo nieuniknionego wpływu
na środowisko naturalne, rezygnacja z realizacji Projektu, umożliwiającego
sterowanie rozwojem turystyki w regionach, byłaby niekorzystna.
Zaniechanie realizacji Projektu nie byłoby bowiem równoznaczne z całkowitym
zaniechaniem działań inwestycyjnych na akwenach żuławskich i spowodowałoby
dalszy, żywiołowy, niekontrolowany rozwój turystyki, ze szkodą zarówno
dla środowiska przyrodniczego jak i kulturowego. Z przeprowadzonych raportów
wynika ponadto, że skala przedsięwzięć jest umiarkowana w odniesieniu
do poszczególnych zadań, a ich realizacja wpłynie pozytywnie na poprawę
wizerunku
miejscowości
położonych
w
rejonie
dróg
wodnych
Pętli
oraz na bezpieczeństwo ludzi korzystających z infrastruktury.
W aspekcie społecznym Projekt nie generuje ponadto sytuacji konfliktowych
i z założenia sprzyja rozwojowi gospodarczemu rejonu, powinien więc zostać
przychylnie przyjęty przez lokalną społeczność. Jego realizacja powinna też
przynieść pozytywne skutki transgraniczne i wpłynąć na reaktywację i rozwój
kontaktów turystycznych z Obwodem Kaliningradzkim w Rosji.
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10 Inne informacje istotne dla projektu
W poprzednich punktach zawarte zostały wszystkie informacje istotne z punktu
widzenia Projektu.

11 Załączniki do studium wykonalności
Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
A. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu.
B. Arkusze analizy finansowej.
C. Arkusze analizy ekonomicznej.
D. Opinia dotycząca występowania pomocy publicznej w Projekcie.
E. Mapy lokalizujące Projekt.
F. Badanie/analiza zapotrzebowania na produkt turystyczny oraz
adekwatności zaplanowanych działań do potrzeb grupy docelowej.
G. Harmonogram realizacji zamówień w Projekcie.
H. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie wkładu własnego.
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