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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 

 

Wykonawcy Zadania 
 

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 

 Monika Michałek 

 Anna Barańska 

 

Przyrodnicy24 

 Piotr Rydzkowski 

 

MEWO S.A. 

Radosław Wróblewski 

 

Interesariusze  
Przedstawiciele administracji rządowej, sił zbrojnych, przedsiębiorców, Morskiego Instytutu 

Rybackiego – PIB i organizacji pozarządowych. 

 

Łącznie w spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyły 23 osoby. 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 10.15 i zakończono o godz. 13.15.  

Przebieg spotkania: 

1. Powitanie uczestników spotkania, wskazanie na podsumowujący charakter spotkania 

oraz na możliwość zaobserwowania wpływu prowadzonych konsultacji na treść 

opracowanych dokumentów, zachęta do dyskusji – Michał Behnke (Kancelaria Radców 

Prawnych CIC). 

 

2. Podsumowanie etapów realizacji Projektu. Syntetyczne omówienie prac przeprowadzonych 

przez zespół autorski, związanych z przygotowaniem wstępnej dokumentacji przyrodniczej, 

przeprowadzeniem badań, opracowaniem właściwej Dokumentacji przyrodniczej oraz projektu 

rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru 
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Natura 2000 Ławica Słupska PLC990001. Omówienie procesu oceny uwag i komentarzy 

zgłaszanych w ramach konsultacji przez zespół autorski oraz równoległej oceny zespołu 

recenzentów na poszczególnych etapach prac - Monika Michałek (Instytut Morski 

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni) 

 

3. Wskazanie na zmiany wprowadzone do projektu rozporządzenia w wyniku uwag zgłoszonych 

w toku dyskusji, prowadzonych na wrześniowym spotkaniu konsultacyjnym oraz z inicjatywy 

zespołu autorskiego. Odnotowanie dalszych uwag uczestników spotkania, w trybie rejestruj 

zmiany na dokumencie roboczym zawierającym treść projektu, który stanowi załącznik nr 2 

do Protokołu - Monika Michałek (Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni) 

 

Przy okazji omawiania załącznika nr 8 Sposoby monitoringu stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych lub gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony 

wywiązała się dyskusja dotycząca metod oraz częstotliwości prowadzenia monitoring bazy 

pokarmowej ptaków.  

 

4. Zachęta do zapoznania się z Dokumentacją przyrodniczą, stanowiącą kompleksowe 

opracowanie dotyczące obszaru Natura 2000 Ławica Słupska PLC990001 oraz obrazującą 

całość prac wykonanych przez zespół autorski w ramach Projektu. Rozdanie uczestnikom 

spotkania ankiety z prośbą o jej wypełnienie oraz wręczenie upominków - Monika Michałek 

(Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni) 

 

Przerwa 

 

5. Prezentacja "Dokumentacji przyrodniczej" tj. wyników badań środowiskowych oraz 

wskazanie na atrakcyjność i wyjątkowy charakter obszaru: 

1) badania akustyczne – Radosław Wróblewski (MEWO S.A.), 

2) siedliska - Monika Michałek (Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni), 

3) awifauna – Piotr Rydzkowski (Przyrodnicy24). 

 

6. Podsumowanie Projektu, podziękowania dla członków zespołu projektowego oraz 

uczestników konsultacji społecznych - Monika Michałek (Instytut Morski Uniwersytetu 

Morskiego w Gdyni). 

  

7. Zakończenie spotkania. Podziękowania za zaangażowanie w procesie konsultacji, pożegnanie 

uczestników – Michał Behnke (Kancelaria Radców Prawnych CIC). 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Lista obecności ze spotkania informacyjnego. 

2. Projekt rozporządzenia z naniesionymi uwagami uczestników spotkania. 


