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Organizatorem spotkania konsultacyjnego, w ramach Projektu pn. „Opracowanie projektu 

planu ochrony wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dla morskiego obszaru 

Natura 2000 Ławica Słupska (PLC 990001)” był Urząd Morski w Słupsku we współpracy z 

wykonawcami Zadania – Instytutem Morskim Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, działającym 

w konsorcjum z MEWO S.A. 

 

W spotkaniu tym udział wzięli: 
 

Zamawiający - Urząd Morski w Słupsku 
 

 Włodzimierz Kotuniak 

 Anna Gliniecka-Woś 

 Joanna Piotrowska 

 Dagmara Szerlot 

 

Wykonawcy Zadania 
 

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 

 Monika Michałek 

 Andrzej Osowiecki 

 Anna Barańska 

 Piotr Pieckiel 

 Tomasz Kuczyński 

 Marlena Mioskowska 

 Joanna Pardus 

 

Przyrodnicy24 

 Piotr Rydzkowski 

 Andrzej Kośmicki 

 

MEWO S.A. 

 Radosław Wróblewski 

 

Interesariusze  
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, sił zbrojnych, 

państwowych instytutów badawczych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw. 

 

Łącznie w spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyło 56 osób. Lista obecności stanowi 

załącznik do Protokołu. 

 

Spotkanie poprowadził radca prawny Michał Behnke z Kancelarii Radców Prawnych CIC 

Pikor, Behnke, Dmoch, Fryzowski sp.p. w Gdyni 

 

Spotkanie rozpoczęto o godzinie 10.00 i zakończono o godz. 15.00  
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Przebieg spotkania: 

Przed oficjalnym otwarciem spotkania, w oczekiwaniu na przybycie uczestników, 

wyświetlono film z badań wykonanych w ramach Projektu. W filmie przedstawione zostały – 

siedlisko Piaszczyste ławice podmorskie (1110) oraz siedlisko Skaliste i kamienne dno 

morskie, rafy (1170). Projekcja uzupełniana była komentarzem zespołu projektowego. 

 

1. Powitanie uczestników spotkania, przedstawienie programu spotkania, przedmiotu 

planowanych w dalszej części spotkania warsztatów, informacja o możliwości składania uwag 

i wniosków szczegółowych za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz drogą mailową 

na utworzony na potrzeby konsultacji adres konsultacje.lawica@im.gda.pl – Michał Behnke 

(Kancelaria Radców Prawnych CIC). 

 

2. Otwarcie spotkania – Włodzimierz Kotuniak (Urząd Morski w Słupsku).  

 

3. Wprowadzenie, omówienie i przypomnienie głównych założeń Projektu oraz harmonogramu 

realizacji Projektu. Objaśnienie sposobu prowadzenia oceny stanu siedlisk. – Monika 

Michałek (Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni). 

 

4. Prezentacja wyników badań akustycznych, fitobentosu, zoobentosu i prac studialnych 

(awifauna): 

 

 - Radosław Wróblewski (MEWO S.A.) wyniki badań akustycznych.  

 - Andrzej Osowiecki (Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni) wyniki badań 

biologicznych w siedliskach 1110 i 1170. 

 - Piotr Rydzkowski (Przyrodnicy24) wyniki prac studialnych dotyczących awifauny. 

 

Po części prezentacyjnej przedstawiciele zespołu projektowego krótko odnieśli się 

zgłaszanych na bieżąco uwag i spostrzeżeń uczestników spotkania. Poruszano kwestię 

zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, planowanych lokalizacji morskich 

farm wiatrowych, budowy infrastruktury przesyłowej, działalności wydobywczej, ochrony 

gatunków ssaków morskich oraz określenia granic obszaru objętego ochroną . 

 

Przerwa kawowa 

 

5. Wprowadzenie do części warsztatowej – Monika Michałek (Instytut Morski Uniwersytetu 

Morskiego w Gdyni), Michał Behnke (Kancelaria Radców Prawnych CIC)  

 

Omówienie sposobu prowadzenia warsztatów, omówienie przygotowanych przez zespół projektowy 

tabel zawierających propozycje zagrożeń. 
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6. Warsztaty – dyskusja w grupach dotycząca zagrożeń dla obszaru Ławica Słupska.  

– Michał Behnke, Jakub Fryzowski (Kancelaria Radców Prawnych CIC).  

 

W trakcie warsztatów uczestnicy spotkania dokonali oceny każdego z zaproponowanych przez 

zespół projektowy zagrożeń według wskazanych kryteriów (zewnętrzne/wewnętrzne, 

istniejące/potencjalne, znaczące/nieznaczące). W tabelach odnotowano komentarze 

uczestników spotkania oraz propozycje sposobu minimalizacji zagrożeń. Tabele stanowią 

załączniki do Protokołu 

 

Przerwa lunchowa 

 

7. Podsumowanie pracy w grupach – Monika Michałek (Instytut Morski Uniwersytetu 

Morskiego w Gdyni), Michał Behnke (Kancelaria Radców Prawnych CIC) 

 

8. Podsumowanie spotkania, podziękowania za owocną dyskusję i pożegnanie uczestników 

spotkania  – Michał Behnke (Kancelaria Radców Prawnych CIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Lista obecności ze spotkania informacyjnego 

2. Tabela z wynikami prac grup warsztatowych – grupa 1 

3. Tabela z wynikami prac grup warsztatowych – grupa 2 

3. Uwagi i pytania uczestników spotkania złożone na piśmie w jego trakcie 


