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Organami administracji morskiej są:
1) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej (Minister Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej) - jako naczelny organ administracji
morskiej, który sprawuje nadzór nad działalnością dyrektorów urzędów
morskich w zakresie uregulowanym w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.),
2) dyrektorzy urzędów morskich - jako terenowe organy administracji
morskiej, którzy wykonują swoje kompetencje przy pomocy urzędu
morskiego.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 7 października 1991 w sprawie utworzenia urzędów morskich,
określenia ich siedziby oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów
urzędów morskich (Dz. U. z 1991 r. Nr 98, poz. 438, z późn. zm.) określa
terytorialny zakres działania dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, w Słupsku
i w Szczecinie.

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502,
z późn. zm.) określa położenie prawne obszarów morskich
Rzeczypospolitej Polskiej, pasa nadbrzeżnego oraz organy
administracji morskiej i ich kompetencje.
Obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej są:
- morskie wody wewnętrzne,
- morze terytorialne,
- wyłączna strefa ekonomiczna.

Art. 5 ust. 2d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) definiuje pojęcie obszaru
morskiego jako: „obszar morski – polski obszar morski w rozumieniu ustawy
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.)”.
Art. 27a ust . 2 ustawy o ochronie przyrody określa sprawującego nadzór nad
obszarami Natura 2000: „Nadzór nad obszarem Natura 2000 lub
proponowanym obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty, znajdującym się
na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, sprawuje właściwy regionalny
dyrektor ochrony środowiska lub na obszarach morskich - dyrektor urzędu
morskiego, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 5”, który mówi, że „w przypadku gdy
obszar Natura 2000 obejmuje w całości lub w części obszar parku
narodowego, sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 w granicach
parku narodowego jest dyrektor parku narodowego”.

Art. 25 ust. 1. ustawy o ochronie przyrody:
Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:
- obszary specjalnej ochrony ptaków;
- specjalne obszary ochrony siedlisk;
- obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.
Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest
zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa
się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności
biologicznej.
Podstawą funkcjonowania programu są dwie unijne dyrektywy tzw.: dyrektywa ptasia
i dyrektywa siedliskowa:
- Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - wcześniej dyrektywa Rady
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) - określa kryteria
do wyznaczania ostoi dla gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem,
- Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Siedliskowa - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) - ustala
zasady ochrony pozostałych gatunków zwierząt, a także roślin i siedlisk przyrodniczych
oraz procedury ochrony obszarów szczególnie ważnych przyrodniczo.

Obszary specjalnej ochrony ptaków wyznaczono rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony
ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.).
Celem wyznaczenia obszarów jest ochrona populacji dziko występujących
gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich siedlisk zgodnie
z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych biotopów oraz
tworzenie biotopów.

Specjalne obszary ochrony siedlisk uznane są za obszary mające znaczenie
dla wspólnoty (zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody), na podstawie Decyzji wykonawczej Komisji z dnia 16
listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia szóstego zaktualizowanego wykazu
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny
region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8135
(2013/23/UE) (Dz. Urz. UE L 24/58 z 26.01.2013 r.)
Celem wyznaczenia obszarów jest trwała ochrona siedlisk przyrodniczych,
populacji i siedlisk roślin oraz zwierząt, a także odtworzenie siedlisk
przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków roślin lub zwierząt.

16 obszarów Natura 2000 wyznaczonych na polskich obszarach morskich:
sprawujący nadzór

kod
obszaru

nazwa obszaru

PLH320018

Ujście Odry i Zalew Szczeciński

RDOŚ Szczecin, Urząd Morski Szczecin

PLB320009

Zalew Szczeciński

RDOŚ Szczecin, Urząd Morski Szczecinie

PLH320019

Wolin i Uznam

Woliński Park Narodowy, RDOŚ Szczecin, Urząd Morski
Szczecinie

PLB320002

Delta Świny

Woliński Park Narodowy, Urząd Morski Szczecinie, RDOŚ
Szczecin

PLB320011

Zalew Kamieński i Dziwna

RDOŚ Szczecin, RDOŚ Szczecin, Urząd Morski w Szczecinie

PLH990002

Ostoja na Zatoce Pomorskiej

Urząd Morski w Szczecinie

PLB990003

Zatoka Pomorska

Urząd Morski w Szczecinie, Urząd Morski w Słupsku

PLC990001

Ławica Słupska

Urząd Morski w Słupsku

PLB990002

Przybrzeżne wody Bałtyku

Słowiński Park Narodowy, Urząd Morski w Słupsku

PLH220023

Ostoja Słowińska

Słowiński Park Narodowy

PLB220005

Zatoka Pucka

RDOŚ Gdańsk, Urząd Morski w Gdyni

PLH220032

Zatoka Pucka i Półwysep Helski

RDOŚ Gdańsk, Urząd Morski w Gdyni

PLB220004

Ujście Wisły

RDOŚ Gdańsk, Urząd Morski w Gdyni

PLH220044

Ostoja w Ujściu Wisły

RDOŚ Gdańsk, Urząd Morski w Gdyni

PLB280010

Zalew Wiślany

RDOŚ Gdańsk, RDOŚ Olsztyn, Urząd Morski w Gdyni

PLH280007

Zalew Wiślany i Mierzeja

RDOŚ Gdańsk, RDOŚ Olsztyn, Urząd Morski w Gdyni

Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 w województwie
zachodniopomorskim wyznaczone na obszarach morskich

Powierzchnia obszaru: 309 154, 9 ha

Powierzchnia obszaru : 47 194, 6 ha

Powierzchnia obszaru : 12 506, 9 ha

Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty / Specjalne obszary ochrony
siedlisk Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim
wyznaczone na obszarach morskich

Powierzchnia obszaru : 243 132, 7 ha

Powierzchnia obszaru : 52 612 ha

Art. 29 ustawy o ochronie przyrody mówi, że sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000 sporządza plan ochrony dla obszarów Natura 2000 lub
jego części.
Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 zobowiązany jest do:
- wykonywania działań ochronnych wynikających z zapisu planu ochrony dla
obszaru Natura 2000.
- wykonania i umieszczenia tablic informujących o nazwie formy ochrony
przyrody, zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy z dnia o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) o wzorze określonym w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie
wzory tablic (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2665).

Art. 31 ustawy o ochronie przyrody mówi, że: „Sprawujący nadzór nad
obszarem Natura 2000 sporządza i przekazuje Generalnemu Dyrektorowi
Ochrony Środowiska, co 6 lat w odniesieniu do specjalnego obszaru ochrony
siedlisk oraz co 3 lata w odniesieniu do obszaru specjalnej ochrony ptaków,
ocenę realizacji ochrony tego obszaru, zawierającą informacje dotyczące
podejmowanych działań ochronnych oraz wpływu tych działań na stan
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których
ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, a także wyniki monitorowania
i nadzoru tych działań”.

Art. 34. ust 1. Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu
publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku
rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska,
a na obszarach morskich – dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na
realizację planu lub przedsięwzięcia, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele
ochrony obszaru Natura 2000 lub obszary znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27
ust. 3 pkt 1, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia
spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000.
Art. 35. ust 1. Wydając zezwolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 1, właściwy miejscowo
regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich – dyrektor właściwego
urzędu morskiego, w porozumieniu z zarządcą terenu, stosownie do skali i rodzaju
negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, ustala zakres, miejsce,
termin i sposób wykonania kompensacji przyrodniczej, zobowiązując do jej wykonania nie
później niż w terminie rozpoczęcia działań powodujących negatywne oddziaływanie.
Ust. 2. Za utrzymanie siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin i zwierząt, utworzonych
w ramach kompensacji przyrodniczej, jak również za monitorowanie ich stanu odpowiada
sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, na terenie którego została wykonana
kompensacja;
Ust. 3. Regionalny dyrektor ochrony środowiska lub dyrektor urzędu morskiego nadzoruje
wykonanie kompensacji przyrodniczej.
Ust. 4. Regionalny dyrektor ochrony środowiska lub dyrektor urzędu morskiego składa
informacje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska o ustalonym zakresie
kompensacji przyrodniczej i wykonanej kompensacji przyrodniczej.

Art. 37 ust. 1. Jeżeli działania mogące znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony
obszaru Natura 2000 lub obszar znajdujący się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt
1, zostały podjęte bez uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 34, lub decyzji, o
której mowa w art. 35a, regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach
morskich – dyrektor właściwego urzędu morskiego, nakazuje ich natychmiastowe
wstrzymanie i podjęcie w wyznaczonym terminie niezbędnych czynności w celu
przywrócenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego części lub chronionych na nim
gatunków.
Ust. 2. Jeżeli działania na obszarze Natura 2000 zostały podjęte niezgodnie z ustaleniami
planu zadań ochronnych lub planu ochrony, regionalny dyrektor ochrony środowiska, a
na obszarach morskich – dyrektor urzędu morskiego, podejmuje czynności, o których
mowa w ust. 1.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie w dniu 25 stycznia 2010 r. złożył wniosek
na realizację projektu pn. „Projekty planów ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na
obszarach morskich w województwie zachodniopomorskim” - na konkurs 7/2009 „Plany
ochrony dla obszarów Natura 2000 i innych obszarów chronionych", organizowany przez
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie - Instytucję Wdrażającą dla
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, V osi priorytetowej „Ochrona przyrody
i kształtowanie postaw ekologicznych", w ramach działania 5.3 „Opracowanie planów
ochrony obszarów chronionych”. W dniu 20 stycznia 2011 r. podpisano umowę o
dofinansowanie projektu.
Projekt na łączną kwotę 1 901 817, 00 zł współfinansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Zgodnie z punktem 23 Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 dla działania 5.3 (wersja dokumentu 3.4 z 5 lipca
2010 r.), maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie
projektu wynosi dla urzędów morskich - 100%.
W niniejszym wniosku przyjęto procentowy podział: współfinansowanie budżetu państwa 15 % (tj. 285 273, 00 zł), finansowanie podlegające refundacji UE - 85 % (tj. 1 616 544, 00 zł).
Wnioskowana kwota stanowi 100 % kosztów kwalifikowanych.

Celem strategicznym projektu jest stworzenie narzędzi umożliwiających skuteczną ochronę
5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich w województwie
zachodniopomorskim, poprzez opracowanie dla nich dokumentacji i projektu planów
ochrony, których realizacja zapewni prawidłowe zachowanie lub odtworzenia właściwego
stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk i populacji gatunków roślin i zwierząt, będących
głównymi przedmiotami ochrony na tych obszarach, zaś wykonanie założeń postawionego
celu przy udziale społeczeństwa i zainteresowanych grup ma przyczynić się do realnego
i szybkiego umożliwienia wdrażania tych planów w etap czynnej realizacji.

Projekt obejmuje zadania realizowane od 2011 r. do końca 2013 r.
Projekt obejmuje wykonanie zadań związanych z opracowaniem dokumentacji i projektów
planów ochrony dla 5 obszarów Natura 2000:
- obszar specjalnej ochrony ptaków "Zatoka Pomorska" (PLB990003);
- obszar specjalnej ochrony ptaków "Zalew Szczeciński" (PLB320009);
- obszar specjalnej ochrony ptaków "Zalew Kamieński i Dziwna" (PLB320011);
- specjalny obszar ochrony siedlisk "Ostoja na Zatoce Pomorskiej" (PLH990002);
- specjalny obszar ochrony siedlisk "Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH320018),
zlokalizowanych na terenie:
- miast: Świnoujście, Kołobrzeg;
- gmin: Międzyzdroje, Nowe Warpno, Police, Goleniów, Stepnica, Wolin, Kamień Pomorski,
Dziwnów, Rewal, Trzebiatów, Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Będzino, Mielno.

Celami szczegółowymi projektu są:
1. Opracowanie dokumentacji przyrodniczej i projektów planów ochrony dla obszarów
Natura 2000.
2. Kształtowanie postaw pro-Naturowych poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych
(foldery) i spotkania konsultacyjne w trakcie procesu planowania.
3. Stworzenie bazy informacji przyrodniczej dla obszarów Natura 2000 poprzez
wykorzystanie narzędzi internetowych i GISowych.
4. Prawidłowy nadzór i zarządzania zasobami przyrodniczymi obszarów Natura 2000 w celu
zachowania ich we właściwym stanie ochrony, poprzez uwzględnianie danych
przyrodniczych w dokumentach planistycznych oraz w działaniach realizowanych
na obszarach morskich i w strefie nadbrzeżnej.
5. Pozyskanie danych terenowych z zakresu inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych,
siedlisk i populacji gatunków roślin i zwierząt wymienionych
w załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej oraz gatunków ptaków wymienionych
w załączniku I Dyrektywy Ptasiej i gatunków migrujących nie wymienionych
ww. załączniku, przy zastosowaniu aktualnych, wiarygodnych i powtarzalnych metod
badawczych.

W ramach projektu oprócz głównego celu tj. opracowania dokumentacji i projektów planów
ochrony obszarów Natura 2000, zrealizowano inne zadania i prace, m.in.:

- recenzja dokumentacji i projektów planów ochrony w celu oceny i weryfikacji
zastosowanej metodologii prac oraz jakości, rzetelności i prawdziwości przedstawionych
danych przyrodniczych z badań terenowych i ich przydatność do dalszego wykorzystania.
- wykonano 50 szt. tablic urzędowych z nazwą obszarów Natura 2000, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru tablic (Dz.
U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2665),
- wykonano stronę internetową, będącej źródłem informacji o realizowanym projekcie,
ogólnodostępną bazę przyrodniczą i elektronicznym informatorem mapowym o obszarach
Natura 2000, umożliwi udział społeczeństwa w ochronie obszarów Natura 200 i zapoznanie
się z dokumentacja i projektami planów ochrony),
- wykonano 5000 szt. folderów informacyjnych zawierających informacje z zakresu ochrony,
celowości wyznaczenia obszarów Natura 2000 i o potrzebach ich ochrony, a także
informacje o realizowanym projekcie i jego efektach,

W dniu 19 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone zamówienie publiczne (przetarg
nieograniczony) na usługę pn. „Opracowanie dokumentacji przyrodniczej i projektów
planów ochrony dla 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich w
województwie zachodniopomorskim”. 8 czerwca 2011 r. została zawarta umowa z firmą ECOEXPERT Sebastian Guentzel i Łukasz Ławicki, Spółka Jawna, ul. Monte Cassino 18a/201, 70467 Szczecin.
Efektem końcowym realizacji zadanie będzie wykonanie:
- 1 łącznej dokumentacji dla OSO „Zatoka Pomorska” i SOO „Ostoja na Zatoce Pomorskiej”
oraz 2 projektów planów ochrony - po jednym dla każdego z ww. obszarów.

- 1 łącznej dokumentacji dla OSO „Zalew Szczeciński”, OSO „Zalew Kamieński i Dziwna”,
SOO „Ujście Odry i Zalew Szczeciński”, oraz 3 projektów planów ochrony - po jednym dla
każdego z ww. obszarów.

Urząd Morski w Szczecinie przystąpił do sporządzania projektów planów
ochrony dla obszarów Natura 2000 (Zawiadomienie z dnia 7.12.2011 r.)
Zakres prac koniecznych do wykonania dokumentacji i projektów planów
ochrony zgodnie z:
a) art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.),
b) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie
sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r.
Nr 64, poz. 401),
c) art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227,
z późn. zm.).

Minister właściwy do spraw środowiska ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan ochrony
dla obszaru Natura 2000 lub jego części na okres 20 lat, kierując się koniecznością
utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz
gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000. Plan ochrony może
być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków
roślin i zwierząt i ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.
Sporządzający projekt planu ochrony, umożliwia zainteresowanym osobom i podmiotom
prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla
których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych
ze sporządzaniem tego projektu.
Ustanowienie planu ochrony poprzedza się przeprowadzeniem postępowania z udziałem
społeczeństwa na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Opracowanie dokumentacji obejmuje:
1. Wykonanie aktualnych, terenowych prac inwentaryzacyjnych:
a) siedlisk przyrodniczych (w odniesieniu dla OSO „Zalew Szczeciński”, OSO „Zalew
Kamieński i Dziwna”, SOO „Ujście Odry i Zalew Szczeciński”);
b) populacji gatunków roślin (w odniesieniu dla SOO „Ujście Odry i Zalew Szczeciński”);
c) populacji gatunków zwierząt (w odniesieniu dla OSO „Zalew Szczeciński”, OSO „Zalew
Kamieński i Dziwna”, OSO „Zatoka Pomorska”, SOO „Ostoja na Zatoce Pomorskiej”, SOO
„Ujście Odry i Zalew Szczeciński”);
przy zastosowaniu zaproponowanych przez Zamawiającego metod badawczych
obejmujących m.in.:
- obserwacje terenowe z lądu jak i bezpośrednio na morzu, przy użyciu np. jednostek
pływających (w okresie migracji wiosennych i jesiennych ptaków, a także podczas okresu
zimowania ptactwa oraz identyfikację innych gatunków zwierząt);
- określenie lokalizacji występowania danych siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt i
roślin;
oraz w oparciu o własne metody badacze Wykonawcy.

2. Uzyskanie danych w oparciu o analizę i zbiór wszystkich dostępnych (aktualnych i
starszych - publikowanych i niepublikowanych) publikacji, książek, opracowań, ekspertyz,
dokumentów itp. - służących za źródło danych przyrodniczych o obszarach Natura 2000.

3. Analizę istniejących opracowań planistycznych pod kątem ich weryfikacji i przydatności
oraz zgodności z celami ochrony obszaru Natura 2000.
4. Zbiór wszystkich danych przyrodniczych i ich przedstawienie z zastosowaniem systemu
GIS i baz informatycznych.

5. Zaktualizowanie Standardowych Formularzy Danych obszarów Natura 2000.
6. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.
7. Ogólny opis obszaru, tj. położenie administracyjne, geograficzne, wg regionalizacji
przyrodniczo-leśnej, geobotanicznej, zoogeograficznej, warunki klimatyczne, warunki
glebowe, wody powierzchniowe, istniejące oraz proponowane formy ochrony przyrody
zlokalizowane na terenie ostoi.
8. Opis zastosowanej metodyki.
9. Wykaz zadań ochronnych, z określeniem sposobu ich wykonywania, rodzaju, zakresu i
lokalizacji metod ochrony, na okres stosowny do potrzeb.

10. Zestawienie rodzajów użytków gruntowych położonych w obrębie siedlisk
przyrodniczych, siedlisk gatunków ptaków i innych zwierząt, dla których obszar Natura 2000
został utworzony, z uwzględnieniem danych z ewidencji gruntów.
11. Opis warunków zachowania lub przywrócenia właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych, siedlisk gatunków ptaków i innych zwierząt, dla których wyznaczono obszar
Natura 2000.
12. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla
siedlisk przyrodniczych, siedlisk i gatunków ptaków i innych zwierząt, a także określenie
sposobów eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń i ich skutków.
13. Opis przebiegu granic obszarów Natura 2000 według wydzieleń geodezyjnych (w formie
analogowej i w warstwy wektorowej) wraz z projektem ewentualnej korekty granic.
14. Wykonanie cyfrowych i analogowych map tematycznych w oparciu o mapy
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub z dowiązaniem do punktów
państwowej sieci geodezyjnej.

Mapy powinny zawierać warstwy rastrowe stanowiące tło dla map tematycznych, warstwy
wektorowe budujące mapy tematyczne oraz bazy danych atrybutowych stanowiące ich
integralną część. Podkład rastrowy map topograficznych w skali 1: 10000 oraz 1: 50000
skalibrowane w układzie 1992, w odwzorowaniu WGS 84 należy dołączyć do map
wektorowych. Warstwy map wektorowych powinny przedstawiać:
- siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000;
- siedliska i stanowiska gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotem ochrony na
obszarze Natura 2000;
- identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
- projektowane działania ochronne oraz miejsca przeznaczone do renaturyzacji i
odtworzenia siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt;

- istniejące i projektowane formy ochrony przyrody;
- ustalenia do planu ochrony;
- inne informacje niezbędne do zobrazowania ustaleń planu ochrony (np. szlaki
komunikacyjne, osadnictwo, formy użytkowania terenu, wody powierzchniowe,
infrastrukturę techniczną).

Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 zawiera:
1) opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000;
2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu
ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących
przedmiotami ochrony;
3) określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru Natura 2000
oraz spójności sieci obszarów Natura 2000, odnoszących się
w szczególności do:
a) innych form ochrony przyrody, pokrywających się z obszarem Natura 2000,
b) zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności terenów lokalizacji zabudowy
możliwej bez szkody dla obszaru Natura 2000, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, a także obszarów, które powinny być zalesione
oraz obszarów wyłączonych z zalesiania,
c) zagospodarowania obszarów morskich,
d) gospodarowania wodami,
e) gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej,
f) śródlądowych wód powierzchniowych płynących, w których powinna być zachowana lub
odtworzona możliwość wędrówki ryb i innych organizmów wodnych;
4) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz 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 siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla
których wyznaczono obszar Natura 2000;

5) określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu
ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów
odpowiedzialnych za ich realizację;
6) wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin
i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony;
7) określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków;
8) określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków
roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony.
Zakres działań ochronnych, może obejmować w szczególności:
1) ochronę czynną lub odtwarzanie siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin
i zwierząt, będących przedmiotem ochrony;
2) utrzymanie korytarzy ekologicznych łączących obszary Natura 2000;
3) rozmieszczenie obiektów i urządzeń służących celom ochrony obszaru Natura 2000;
4) stosunki wodne, w tym gospodarowanie wodami;
5) gospodarkę rolną, leśną i rybacką, w tym:
a) kierunki kształtowania przestrzeni produkcyjnej,
b) wskazanie obszarów, które powinny być zalesione, oraz obszarów wyłączonych
z zalesiania,
c) wskazanie śródlądowych wód powierzchniowych płynących, w których powinna być
zachowana lub odtworzona możliwość wędrówki ryb i innych organizmów wodnych;
6) warunki zagospodarowania terenów oraz ich użytkowania, w tym w zależności
od potrzeb wskazanie:
a) terenów przeznaczonych pod zabudowę,
b) lokalizacji infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
c) lokalizacji infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.

Wnioski i uwagi do projektów planów ochrony są umieszczone do publicznego wglądu na
stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz są wykorzystywane przez
wykonawców dokumentacji i projektów planów dla obszarów Natura 2000.

http://www.natura2000ums.eu
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