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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 Szczecinie 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 Szczecinie 
 

 Joanna Piotrowska 

 Dagmara Szerlot 

 Paweł Szumny 

 Andrzej Zych 

 

Wykonawcy Zadania 
 

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 

 Monika Michałek 

 Anna Barańska 

 Tomasz Kuczyński 

 Joanna Pardus 

 

Przyrodnicy24 

 Piotr Rydzkowski 

 

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

organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, a także Słowińskiego Parku Narodowego oraz 

Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB. 

 

Łącznie w spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyło 35 osób. Lista obecności stanowi 

załącznik  nr 1 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. 14.00  

Przebieg spotkania: 

1. Powitanie uczestników spotkania, przedstawienie programu spotkania, przedmiotu 

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

i wniosków szczegółowych, a także wskazanie na wymóg przestrzegania rygoru sanitarnego 

podczas spotkania – Michał Behnke (Kancelaria Radców Prawnych CIC). 

 

2. Omówienie i przypomnienie głównych założeń Projektu oraz harmonogramu i przebiegu 

realizacji Projektu. Przedstawienie postępów realizacji Projektu. 
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Omówienie podstaw prawnych, trybu i zakresu czynności niezbędnych do sporządzania 

projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000. Omówienie struktury projektu 

rozporządzenia. – Monika Michałek (Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni). 

 

3. Wprowadzenie do części warsztatowej - Omówienie sposobu prowadzenia prac i dyskusji 

nad przygotowanym projektem rozporządzenia oraz dokumentowania zgłoszonych uwag. – 

Monika Michałek (Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni), Michał Behnke 

(Kancelaria Radców Prawnych CIC). 

 

4.  Część warsztatowa – Odniesienie się kolejno do poszczególnych załączników 

przygotowanego przez zespół autorski projektu rozporządzenia, odnotowanie uwag 

uczestników spotkania w trybie rejestruj zmiany na dokumencie roboczym zawierającym 

treść projektu, który stanowi załącznik nr 2 do Protokołu. 

 

Zgłaszane uwagi miały na celu doprecyzowanie proponowanych zapisów projektu 

rozporządzania, w przypadkach gdy wiązały się z koniecznością wyjaśnienia konkretnych 

zagadnień, zespół autorski czynił to na bieżąco.  

 

W stosunku do treści załącznika nr 1 Opis granic i mapa obszaru Natura 2000 Ławica 

Słupska PLC990001 objętego Planem Ochrony poza zapytaniem dotyczącym sposobu 

wyznaczenia obszaru nie zgłaszano uwag.  

 

Uwagi o charakterze porządkowym do załącznika nr 2 Identyfikacja istniejących 

i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony zgłaszali 

przedstawiciele Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Morskiego Instytutu Rybackiego – 

Państwowego Instytutu Badawczego. 

 

Przerwa kawowa 

 

W przypadku Załącznika nr 3 Warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu 

ochrony przedmiotów ochrony obszaru, zachowania integralności obszaru oraz spójności 

sieci obszarów Natura 2000, z uwagi na właściwy stan ochrony, zapisy projektu dotyczyły 

zachowania stanu właściwego a nie jego odtwarzania. Przedstawicielka Urzędu Morskiego 

w Gdyni zaproponowała zmiany redakcyjne związane z wprowadzeniem punktorów 

pozwalających na późniejsze precyzyjne odwoływanie się do konkretnych zapisów 

załącznika.  

 

Przy okazji omawiania Załącznika nr 4 Wskazania do zmian w istniejących (..) planach 

zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 

i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych 

lub zewnętrznych jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu 

ochrony zwierząt dla których wyznaczono obszar Natura 2000, omówiono zaawansowanie 

prac nad przygotowywaniem projektu takiego planu. 
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Podczas dyskusji nad treścią Załącznika nr 5 Działania ochronne dla utrzymania lub 

odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru ze wskazaniem 

podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację poruszano kwestię rozgraniczenia kompetencji 

pomiędzy właściwymi organami administracji morskiej, ochrony przyrody, samorządami oraz 

zakresu zadań realizowanych przez resort właściwy do spraw rybołówstwa, a także 

praktyczne aspekty proponowanych działań ochronnych. Wskazano na konieczność ustalenia 

ścieżki postępowania z odpadami popołowowymi oraz kompleksowego podejścia do działań 

edukacyjnych. Zgłoszono również uwagi co do konieczności doprecyzowania poszczególnych 

zapisów. 

 

Przerwa kawowa 

 

Omawiając Załącznik nr 7 Sposoby monitoringu realizacji działań ochronnych oraz ich 

skutków zgłoszono uwagę dotyczącą przyjętego wskaźnika monitoringu ilości wyłowionych 

sieci ustalonego jako ich ciężar w kilogramach, a także wskazano na celowość 

doprecyzowania częstotliwości zbierania informacji.  

 

Przy okazji Załącznika nr 8 Sposoby monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub 

gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony dyskutowano nad 

częstotliwością monitorowania bazy pokarmowej ptaków.  

 

5. Podsumowanie dyskusji, informacja o możliwości przekazywania dalszych uwag przez 

kolejny tydzień za pośrednictwem poczty email, z sugestią umieszczania uwag w wersji 

elektronicznej na dokumentach które zostały przesłane uczestnikom wraz z zaproszeniem na 

spotkanie - Monika Michałek (Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni), Michał 

Behnke (Kancelaria Radców Prawnych CIC). 

 

 

6. Zakończenie spotkania. Podziękowania za aktywny udział, zachęta do składania dalszych 

uwag w formie pisemnej, podsumowanie spotkania, zapowiedź dalszych etapów konsultacji, 

pożegnanie uczestników – Michał Behnke (Kancelaria Radców Prawnych CIC). 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Lista obecności ze spotkania informacyjnego. 

2. Projekt rozporządzenia z naniesionymi uwagami uczestników spotkania. 


