PROJEKTY

PLANÓW OCHRONY 5 OSTOI NATURA
WYZNACZONYCH NA OBSZARACH MORSKICH
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM.

2000

OPIS
BENEFICJENT

Cele projektu będą realizowane przy udziale interesariu-

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

szy, co ma przyczynić się do umożliwienia wdrażania
wypracowanych zapisów planów w etap czynnej realiza-

TYP PROJEKTU

cji. Projekt obejmować będzie pozyskanie istniejących

Plany ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz innych danych przyrodniczych na temat obszarów chronionych
obszarów chronionych

zarówno z gotowych opracowań, jak i z przeprowadzonych prac terenowych, czego rezultatem będą zbiorcze

TŁO PROJEKTU

dokumentacje przyrodnicze. Na ich podstawie zostaną

Stworzenie niezbędnej dokumentacji i projektów ochrony wykonane projekty planów ochrony poddane konsultadla ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach mor- cjom podczas organizowanych spotkań tematycznych.
skich jest ustawowym obowiązkiem instytucji sprawującej Poprzez dokonanie inwentaryzacji przyrodniczej obszanadzór nad obszarem Natura 2000. Prowadzenie sku- rów, określenie tendencji zmian w ich elementach przytecznej realizacji zadań wynikających z zapisów planów rodniczych, określenie istniejących i potencjalnych zagroochrony, m.in. poprzez właściwy monitoring przyrodniczy, żeń zewnętrznych i wewnętrznych, a także poprzez
pozwoli na dopuszczenie realizacji prośrodowiskowych wskazanie działań ochronnych - zostanie zachowany
zamierzeń inwestycyjnych, ograniczając tym samym i polepszony stan zasobów przyrodniczych oraz będzie
działania niekorzystne dla elementów przyrodniczych miało miejsce ograniczenie zmniejszania różnorodności
obszarów Natura 2000. Z uwagi na szczególne walory biologicznej na terenie obszarów Natura 2000.
i położenie tych ostoi na obszarach morskich, istnieje
duża presja inwestycyjna na akweny wodne. Brak planów

OCZEKIWANE REZULTATY

ochrony dla tych obszarów oraz planów zagospodarowa-

opracowanie projektów 5 planów ochrony w tym 3 dla

nia przestrzennego dla obszarów morskich powoduje

obszarów "ptasich" i 2 dla obszarów "siedliskowych"

utrudnienia w wydawaniu decyzji zakazujących realizacji

Natura 2000 zajmujących ogółem powierzchnię 6673-

zamierzeń inwestycyjnych, które poprzez swój charakter

23.50 ha

i lokalizację mogą zagrozić walorom przyrodniczym ob-

wykonanie 50 tablic urzędowych z nazwami obszarów

szarów Natura 2000.

Natura 2000
wydanie 5 tysięcy folderów opisujących ich walory przy-

CELE

rodnicze wraz z informacjami o projekcie

opracowanie projektów 5 planów ochrony
kształtowanie postaw pronaturowych poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych (foldery) oraz spotkania
konsultacyjne w trakcie procesu planowania
stworzenie bazy informacji przyrodniczej dla obszarów
Fot. A. Zych

Natura 2000 poprzez wykorzystanie narzędzi internetowych i GIS-owych
Czas realizacji

2011-2013

Wartość projektu

1,9 mln PLN

Dofinansowanie UE

1,6 mln PLN

WIĘCEJ O PROJEKCIE
www.ums.gov.pl

