Słupsk, 8 luty 2019 r.

ZAWIADOMIENIE
Urząd Morski w Słupsku oraz Instytut Morski w Gdańsku w konsorcjum z MEWO
SA, przy współpracy z firmą Przyrodnicy24 (Wykonawcy Projektu planu ochrony wraz
z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica
Słupska) zapraszają na pierwsze spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 11 kwietnia
2019 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym na ul. Portowej 13b w Słupsku.
Celem spotkania jest nawiązanie współpracy i zachęcenie Państwa do czynnego
udziału w pracach nad tworzeniem planów ochrony obszarów Natura 2000.
Ramowy program spotkania:
10:00
10:15 – 11:15
11:15 – 11:45

Otwarcie spotkania, omówienie celu i zasad konsultacji społecznych
(Mediator)
Przedstawienie podstawowych informacji o sieci obszarów Natura 2000 i
o planach ochrony (IM w Gdańsku)
Przerwa kawowa

11:45- 13:30

Przedstawienie stanu wiedzy nt. obszaru PLC Ławica Słupska (IM w
Gdańsku,
Przyrodnicy24)
oraz
zaprezentowanie
wyników
przeprowadzonych dotychczas w ramach projektu badań akustycznych
(MEWO)

13:30 -14:00

Lunch

14:00-15:00

Dyskusja, w tym identyfikacja potencjalnych problemów związanych z
ochroną obszaru

15:00

Podsumowanie i zakończenie spotkania (Mediator)

Przebieg spotkania będzie elastycznie dostosowany do potrzeb i kierunku dyskusji.
Ze względów organizacyjnych prosimy o podanie do 25 marca 2019 r. informacji
o planowanym przez Państwa uczestnictwie w spotkaniu i liczbie osób reprezentujących
poszczególne
jednostki
organizacyjne,
pocztą
elektroniczną
na
adres:
konsultacje.lawica@im.gda.pl

Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk, tel.: (059) 847 42 56, 847 42 57, fax (059) 847 42 55
e-mail: sekretariat@umsl.gov.pl

Po co nam konsultacje w projekcie Natura 2000 dla obszaru Ławica Słupska?
Konsultacje społeczne to proces, którego celem jest wypracowanie przez ich uczestników
wspólnej wizji ochrony obszaru Natura 2000.
Konsultowanie ma charakter dwustronny: z jednej strony proponuje się rozwiązania,
a z drugiej zbiera opinie na ich temat.
W procesie planowania nie podlegają dyskusji wymogi wynikające z prawa wspólnotowego
i krajowego.
W ramach pierwszego spotkania informacyjnego roku planuje się:
1. Wyjaśnienie wątpliwości i nieporozumień związanych z ideą sieci Natura 2000.
2. Wyjaśnienie celu sporządzenia planu ochrony, wyjaśnienie co jest „nienegocjowalne”,
a co będzie przedmiotem dyskusji.
3. Uzyskanie wspólnej wiedzy na temat konkretnych interesów i planów zaproszonych
stron.
4. Przedstawienie informacji dot. stanu wiedzy o obszarze, w tym zaprezentowanie
wyników badań wykonanych w ramach Projektu.
5. Ustalenie jaka wiedza wymaga uzupełnienia, usystematyzowania.
6. Odpowiedzi na pytania zainteresowanych stron.
W trakcie warsztatów roboczych (w okresie od października 2019 do października
2020r.) planuje się:
1. Dopracowanie wspólnej wizji „optymalnego stanu obszaru” przy uwzględnieniu
ogólnopolskich wskaźników ale i lokalnych uwarunkowań.
2. Ustalenie co w tej wizji jest osiągalne w okresie realizacji planu ochrony.
3. Ustalenie jak najpełniejszej listy zagrożeń dla osiągnięcia tych celów.
4. Ustalenie działań, które należy przeprowadzić aby osiągnąć cele ochrony obszaru.
5. Ustalenie niezbędnego systemu i sposobu monitoringu.

Podczas całego procesu konsultacji czyli od kwietnia 2019 roku do października 2020 roku
można składać swoje uwagi i sugestie do planu ochrony. Każda uwaga zostanie
zarejestrowana i będzie analizowana. Uwagi proszę zgłaszać pod adres email:
konsultacje.lawica@im.gda.pl lub wysyłać tradycyjną pocztą na adres: Instytut Morski w
Gdańsku, ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk z dopiskiem „konsultacje Ławica Słupska”.
Raporty z konsultacji społecznych będą stanowić element opracowanej dokumentacji
przyrodniczej. Należy pamiętać o podpisaniu uwag oraz podaniu danych teleadresowych.
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