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Zintegrowane zarzZintegrowane zarząądzanie strefami przybrzedzanie strefami przybrzeżżnymi (ICZM)nymi (ICZM) stanowi jeden z stanowi jeden z 
elementelementóów zintegrowanej polityki morskiej UE. Jest to zintegrowane planow zintegrowanej polityki morskiej UE. Jest to zintegrowane planowaniewanie
i zarzi zarząądzanie przybrzedzanie przybrzeżżnymi zasobami i nymi zasobami i śśrodowiskiem w sposrodowiskiem w sposóób, ktb, któóry jest oparty ry jest oparty 
na wzajemnych powina wzajemnych powiąązaniach fizycznych, spozaniach fizycznych, społłecznoeczno--gospodarczychgospodarczych
i politycznych pomii politycznych pomięędzy dynamicznymi systemami przybrzedzy dynamicznymi systemami przybrzeżżnymi, ktnymi, któóre re 
popołąłączone ze sobczone ze sobąą okreokreśślajlająą strefstrefęę przybrzeprzybrzeżżnnąą. Jest to . Jest to proceseprocese ciciąąggłły, kty, któórego rego 
celem jest zapewnienie trwacelem jest zapewnienie trwałłego zrego zróównowawnoważżonego rozwoju w strefach onego rozwoju w strefach 
przybrzeprzybrzeżżnych i ochrona ich rnych i ochrona ich róóżżnorodnonorodnośści poprzez bardziej efektywne ci poprzez bardziej efektywne 
zarzzarząądzanie. Pozwala tworzydzanie. Pozwala tworzyćć i utrzymywai utrzymywaćć optymalne i stabilne poziomy rozwoju optymalne i stabilne poziomy rozwoju 
i wykorzystania w obszarach przybrzei wykorzystania w obszarach przybrzeżżnych, oraz ostatecznie poprawianych, oraz ostatecznie poprawiaćć fizyczny fizyczny 
status status śśrodowiska przybrzerodowiska przybrzeżżnego. ICZM Jest korzystne zarnego. ICZM Jest korzystne zaróówno z perspektywy wno z perspektywy 
ekologicznej (redukcja lub unikanie nieodwracalnych zniszczeekologicznej (redukcja lub unikanie nieodwracalnych zniszczeńń śśrodowiska), jakrodowiska), jak
i ekonomicznej (korzyi ekonomicznej (korzyśści finansowe w dci finansowe w dłłuużższym okresie).szym okresie).

Zintegrowane ZarzZintegrowane Zarząądzanie Obszarami Przybrzedzanie Obszarami Przybrzeżżnyminymi zmierza do trwazmierza do trwałłego, ego, 
harmonijnego rozwoju na obszarze przybrzeharmonijnego rozwoju na obszarze przybrzeżżnym, ktnym, któórego rego źźrróóddłłem jest em jest 
wykorzystanie jego naturalnych predyspozycji, w wykorzystanie jego naturalnych predyspozycji, w tymtym popołłoożżeniaenia i potencjai potencjałłu u 
spospołłecznego, a takecznego, a takżże walore waloróów i zasobw i zasobóów w śśrodowiska naturalnego oraz rodowiska naturalnego oraz 
dziedzictwa kulturowego, przy zachowaniu tych wartodziedzictwa kulturowego, przy zachowaniu tych wartośści dla przyszci dla przyszłłych pokoleych pokoleńń..
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ZarzZarząądzanie strefa brzegowa odbywa sidzanie strefa brzegowa odbywa sięę miedzy innymi na podstawiemiedzy innymi na podstawie
prawa miejscowego, jak rprawa miejscowego, jak róówniewnieżż prawa o znaczeniu regionalnym. Do prawa o znaczeniu regionalnym. Do 
najwanajważżniejszych uregulowaniejszych uregulowańń, maj, mająących istotne znaczenie dla zarzcych istotne znaczenie dla zarząądzania strefdzania strefąą
brzegowbrzegowąą momożżna zaliczyna zaliczyćć::
-- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmin.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmin.
-- Plany zagospodarowania przestrzennego wojewPlany zagospodarowania przestrzennego wojewóództw.dztw.
-- Studia uwarunkowaStudia uwarunkowańń i kierunki kierunkóów zagospodarowania przestrzennego gmin.w zagospodarowania przestrzennego gmin.
-- Waloryzacje przyrodnicze gmin.Waloryzacje przyrodnicze gmin.
-- Strategiczne plany dziaStrategiczne plany działłania poszczegania poszczegóólnych instytucji odpowiedzialnych za lnych instytucji odpowiedzialnych za 
zarzzarząądzanie i gospodarowanie.dzanie i gospodarowanie.
-- Strategie rozwoju powiatu, gminy, wojewStrategie rozwoju powiatu, gminy, wojewóództwa i kraju, uwzgldztwa i kraju, uwzglęędniajdniająące zadania ce zadania 
wynikajwynikająące z integracji europejskiej.ce z integracji europejskiej.
-- Plany ochrony parkPlany ochrony parkóów narodowych, krajobrazowych oraz rezerwatw narodowych, krajobrazowych oraz rezerwatóów.w.
-- Plany ochrony obszarPlany ochrony obszaróów NATURA 2000.w NATURA 2000.
-- Plany UrzPlany Urząądzenia Lasu,dzenia Lasu,
-- Inne opracowania planistyczne i specjalistyczne.Inne opracowania planistyczne i specjalistyczne.



Natura 2000 a zarzNatura 2000 a zarząądzanie strefdzanie strefąą brzegowbrzegowąą

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RzeczypospolUstawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiejitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 z i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 z ppóóźźnn. zm.). zm.) okreokreśśla la 
popołłoożżenie prawne obszarenie prawne obszaróów morskich Rzeczypospolitej, pasa nadbrzew morskich Rzeczypospolitej, pasa nadbrzeżżnego oraz nego oraz 
organy administracji morskiej i ich kompetencje.organy administracji morskiej i ich kompetencje.

Organami administracji morskiej sOrganami administracji morskiej sąą::
1)1) minister wminister włłaaśściwy do spraw gospodarki morskiej (Minister Transportu, ciwy do spraw gospodarki morskiej (Minister Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej) Budownictwa i Gospodarki Morskiej) -- jako naczelny organ administracji morskiej, jako naczelny organ administracji morskiej, 
ktktóóry sprawuje nadzry sprawuje nadzóór nad dziar nad działłalnoalnośściciąą dyrektordyrektoróów urzw urzęęddóów morskich,w morskich,
2)2) dyrektorzy urzdyrektorzy urzęęddóów morskich w morskich -- jako terenowe organy administracji morskiej, jako terenowe organy administracji morskiej, 
ktktóórzy wykonujrzy wykonująą swoje kompetencje przy pomocy urzswoje kompetencje przy pomocy urzęędu morskiego.du morskiego.

Dyrektorzy UrzDyrektorzy Urzęęddóów Morskichw Morskich podlegajpodlegająą ministrowi wministrowi włłaaśściwemu do spraw ciwemu do spraw 
gospodarki morskiej, ktgospodarki morskiej, któóry sprawuje nadzry sprawuje nadzóór nad dziar nad działłalnoalnośściciąą dyrektordyrektoróów w 
urzurzęęddóów morskich w zakresie uregulowanym w ustawie o obszarach morskicw morskich w zakresie uregulowanym w ustawie o obszarach morskich h 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.



RozporzRozporząądzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 padzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 paźździernika dziernika 
1991 w sprawie utworzenia urz1991 w sprawie utworzenia urzęęddóów morskich, okrew morskich, okreśślenia ich siedziby oraz lenia ich siedziby oraz 
terytorialnego zakresu dziaterytorialnego zakresu działłania dyrektorania dyrektoróów urzw urzęęddóów morskich (Dz. U. z 1991 r.w morskich (Dz. U. z 1991 r.
Nr 98, poz. 438, z Nr 98, poz. 438, z ppóóźźnn. zm.) okre. zm.) okreśśla terytorialny zakres dziala terytorialny zakres działłania dyrektora Urzania dyrektora Urzęędu du 
Morskiego w Gdyni, w SMorskiego w Gdyni, w Słłupsku i w Szczecinie.upsku i w Szczecinie.
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Minister wMinister włłaaśściwy do spraw gospodarki morskiej wykonuje prawa wciwy do spraw gospodarki morskiej wykonuje prawa włłaaśścicielskie w cicielskie w 
stosunku do wstosunku do wóód publicznych stanowid publicznych stanowiąących wcych włłasnoasnośćść Skarbu PaSkarbu Pańństwa, tj. do wstwa, tj. do wóód d 
morza terytorialnego oraz morskich wmorza terytorialnego oraz morskich wóód wewnd wewnęętrznych.trznych.
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Obszarami morskimi Rzeczypospolitej Obszarami morskimi Rzeczypospolitej 
Polskiej sPolskiej sąą: : morskie wodymorskie wody
wewnwewnęętrznetrzne, , morze terytorialnemorze terytorialne
i i wywyłąłączna strefa ekonomicznaczna strefa ekonomiczna..
Morskie wody wewnMorskie wody wewnęętrzne i morze trzne i morze 
terytorialne wchodzterytorialne wchodząą w skw skłładad
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zwierzchnictwo terytorialne Zwierzchnictwo terytorialne 
Rzeczypospolitej Polskiej nadRzeczypospolitej Polskiej nad
morskimi wodami wewnmorskimi wodami wewnęętrznymi i trznymi i 
morzem terytorialnym rozcimorzem terytorialnym rozciąąga siga sięę na na 
wody, przestrzewody, przestrzeńń powietrznpowietrznąą nad tymi nad tymi 
wodami oraz na dno morskie wwodami oraz na dno morskie wóód d 
wewnwewnęętrznych i morza terytorialnego,trznych i morza terytorialnego,
a taka takżże na wne na wnęętrze ziemi pod nimi.trze ziemi pod nimi.
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Morskimi wodami wewnMorskimi wodami wewnęętrznymitrznymi ssąą::
-- czczęśćęść Jeziora NowowarpieJeziora Nowowarpieńńskiego i czskiego i częśćęść Zalewu SzczeciZalewu Szczecińńskiego wraz ze skiego wraz ze ŚŚwinwinąą
i Dziwni Dziwnąą oraz Zalewem Kamieoraz Zalewem Kamieńńskim, znajdujskim, znajdująąca sica sięę na wschna wschóód od granicy d od granicy 
papańństwowej mistwowej mięędzy Rzeczpospolitdzy Rzeczpospolitąą PolskPolskąą a Republika Republikąą FederalnFederalnąą Niemiec, oraz Niemiec, oraz 
rzeka Odra pomirzeka Odra pomięędzy Zalewem Szczecidzy Zalewem Szczecińńskim a wodami portu Szczecin;skim a wodami portu Szczecin;
-- czczęśćęść Zatoki GdaZatoki Gdańńskiej;skiej;
-- czczęśćęść Zalewu WiZalewu Wiśślanego, znajdujlanego, znajdująąca sica sięę na pona połłudniowy zachudniowy zachóód od granicy d od granicy 
papańństwowej mistwowej mięędzy Rzeczpospolitdzy Rzeczpospolitąą PolskPolskąą a Federacja Federacjąą RosyjskRosyjskąą na tym Zalewie;na tym Zalewie;
-- wody portwody portóów okrew okreśślone od strony morza linilone od strony morza liniąą łąłączcząąccąą najdalej wysuninajdalej wysunięętete
w morze staw morze stałłe urze urząądzenia portowe, stanowidzenia portowe, stanowiąące integralnce integralnąą czczęśćęść systemu systemu 
portowego.portowego.
Morzem terytorialnymMorzem terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej jest obszar wRzeczypospolitej Polskiej jest obszar wóód morskichd morskich
o szerokoo szerokośści 12 mil morskich (22 224 m), liczonych od linii podstawowej teci 12 mil morskich (22 224 m), liczonych od linii podstawowej tego go 
morza. Linimorza. Linięę podstawowpodstawowąą morza terytorialnego stanowi linia najnimorza terytorialnego stanowi linia najniżższego stanu szego stanu 
wody wzdwody wzdłłuużż wybrzewybrzeżża lub zewna lub zewnęętrzna granica morskich wtrzna granica morskich wóód wewnd wewnęętrznychtrznych.
WyWyłąłączna strefa ekonomicznaczna strefa ekonomiczna jest pojest połłoożżona na zewnona na zewnąątrz morza terytorialnegotrz morza terytorialnego
i przylega do tego morza. Obejmuje ona wody, dno morza i znajduji przylega do tego morza. Obejmuje ona wody, dno morza i znajdująące sice sięę pod nim pod nim 
wnwnęętrze ziemi. Granice wytrze ziemi. Granice wyłąłącznej strefy ekonomicznej okrecznej strefy ekonomicznej okreśślajlająą umowy umowy 
mimięędzynarodowe.dzynarodowe.
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Pasem nadbrzePasem nadbrzeżżnymnym jest obszar ljest obszar ląądowy przylegdowy przyległły do brzegu morskiego, y do brzegu morskiego, 
przebiegajprzebiegająący wzdcy wzdłłuużż wybrzewybrzeżża morskiego.a morskiego.
W skW skłład pasa nadbrzead pasa nadbrzeżżnego wchodznego wchodząą::
1) pas techniczny1) pas techniczny –– stanowistanowiąący strefcy strefęę wzajemnego bezpowzajemnego bezpośśredniego oddziaredniego oddziałływania ywania 
morza i lmorza i ląądu; jest on obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w staniedu; jest on obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie
zgodnym z wymogami bezpieczezgodnym z wymogami bezpieczeńństwa i ochrony stwa i ochrony śśrodowiska; obejmuje teren od rodowiska; obejmuje teren od 
linii brzegu morskiego w kierunku llinii brzegu morskiego w kierunku ląądu o szerokodu o szerokośści od 10 do 1000 m w zaleci od 10 do 1000 m w zależżnonośści ci 
od rodzaju brzegu, z wyod rodzaju brzegu, z wyłąłączeniem terenczeniem terenóów lew leżążących w granicach portcych w granicach portóów i w i 
przystani morskich okreprzystani morskich okreśślonych w odrlonych w odręębnych przepisach,bnych przepisach,
2) pas ochronny2) pas ochronny –– obejmujobejmująący obszar, w ktcy obszar, w któórym dziarym działłalnoalnośćść czczłłowieka wywiera owieka wywiera 
bezpobezpośśredni wpredni wpłływ na stan pasa technicznego; obejmuje obszar przylegyw na stan pasa technicznego; obejmuje obszar przyległły do y do 
odlodląądowejdowej granicy pasa technicznego lub przystani morskiej, granicy pasa technicznego lub przystani morskiej, 
o szerokoo szerokośści od 100 m do 2500 m oraz jeziora Kopaci od 100 m do 2500 m oraz jeziora Kopańń, Bukowo i Jamno wraz z , Bukowo i Jamno wraz z 
pasem lpasem ląądu o szerokodu o szerokośści do 200 m bezpoci do 200 m bezpośśrednio do nich przylegrednio do nich przyległłym liczonym od ym liczonym od 
granic dziagranic działłek ewidencyjnych, na ktek ewidencyjnych, na któórych zlokalizowane srych zlokalizowane sąą te jeziora, z te jeziora, z 
wywyłąłączeniem terenczeniem terenóów lew leżążących w granicach portcych w granicach portóów i przystani morskich w i przystani morskich 
okreokreśślonych w odrlonych w odręębnych przepisach. bnych przepisach. 

RozporzRozporząądzenie Rady Ministrdzenie Rady Ministróów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie okrew z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie okreśślenia lenia 
minimalnej i maksymalnej szerokominimalnej i maksymalnej szerokośści pasa technicznego i ochronnego oraz ci pasa technicznego i ochronnego oraz 
sposobu wyznaczania ich granic (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 820sposobu wyznaczania ich granic (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 820, z , z ppóóźźnn. zm.).. zm.).



Do organDo organóów administracji morskiejw administracji morskiej nalenależążą sprawy z zakresu administracji sprawy z zakresu administracji 
rzrząądowej zwidowej zwiąązane z korzystaniem z morza, m.in.:zane z korzystaniem z morza, m.in.:

-- zarzzarząąd nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnd nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnęętrznymi oraz trznymi oraz nad nad 
gruntami pokrytymi tymi wodami, o ktgruntami pokrytymi tymi wodami, o któórym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 rym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 
lipca 2001 r. lipca 2001 r. -- Prawo wodne (Dz. U. z 2011 r., Nr 115, poz. 1229, z Prawo wodne (Dz. U. z 2011 r., Nr 115, poz. 1229, z ppóóźźnn. zm.),. zm.),
-- sporzsporząądzanie plandzanie planóów zagospodarowania przestrzennego morskich ww zagospodarowania przestrzennego morskich wóód   d   
wewnwewnęętrznych, morza terytorialnego i wytrznych, morza terytorialnego i wyłąłącznej strefy ekonomicznej,cznej strefy ekonomicznej,
-- uzgadnianie decyzji w sprawie wydawania pozwoleuzgadnianie decyzji w sprawie wydawania pozwoleńń wodnoprawnychwodnoprawnych i pozwolei pozwoleńń
budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich portbudowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich portóów i przystani, w i przystani, 
morskich wmorskich wóód wewnd wewnęętrznych i morza terytorialnego, jak rtrznych i morza terytorialnego, jak róówniewnieżż wszelkich innych wszelkich innych 
decyzji dotyczdecyzji dotycząących zagospodarowania tego pasa,cych zagospodarowania tego pasa,
-- ochrona ochrona śśrodowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystaniarodowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania
z morza, wraz z dziaz morza, wraz z działłalnoalnośściciąą inspekcyjninspekcyjnąą,,
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-- budowa, rozbudowa i utrzymywanie systemu zabezpieczania budowa, rozbudowa i utrzymywanie systemu zabezpieczania 
przeciwpowodziowego terenprzeciwpowodziowego terenóów nadmorskich i ochrona umocniew nadmorskich i ochrona umocnieńń brzegowych, brzegowych, 
wydm i wydm i zalesiezalesieńń ochronnych wraz z ochronochronnych wraz z ochronąą pasa pasa nadbrzenadbrzeżżnego, zapewnienie nego, zapewnienie 
stabilizacji linii brzegowej wedstabilizacji linii brzegowej wedłług stanu z 2000 r. i zapobiegania zanikowi plaug stanu z 2000 r. i zapobiegania zanikowi plażż, , 
monitorowania brzegmonitorowania brzegóów morskich, a takw morskich, a takżże wykonywanie czynnoe wykonywanie czynnośści, prac i badaci, prac i badańń
dotyczdotycząących ustalenia aktualnego stanu brzegcych ustalenia aktualnego stanu brzegóów w morskich majmorskich mająące na celu ce na celu 
wskazanie koniecznych i niezbwskazanie koniecznych i niezbęędnych dziadnych działłaańń zmierzajzmierzająących do ratowania cych do ratowania 
brzegbrzegóów morskich w morskich –– ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu 
wieloletniego wieloletniego „„Program ochrony brzegProgram ochrony brzegóów morskichw morskich”” (Dz. U. z 2003 r. Nr 67, poz. (Dz. U. z 2003 r. Nr 67, poz. 
621).621).
-- na podstawie ustawy z dnia 3 pana podstawie ustawy z dnia 3 paźździernika 2008 r. o udostdziernika 2008 r. o udostęępnianiu informacjipnianiu informacji
o o śśrodowisku i jego ochronie, udziale sporodowisku i jego ochronie, udziale społłeczeeczeńństwa w ochronie stwa w ochronie śśrodowiska oraz rodowiska oraz 
o ocenach oddziao ocenach oddziałływania na ywania na śśrodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z ppóóźźnn. . 
zm.) zm.) -- dyrektorzy urzdyrektorzy urzęęddóów morskich biorw morskich biorąą udziaudziałł w procedurach ocen w procedurach ocen 
oddziaoddziałływania na ywania na śśrodowisko jako organ opiniujrodowisko jako organ opiniująący i uzgadniajcy i uzgadniająący realizacjcy realizacjęę
przedsiprzedsięęwziwzięćęć na obszarach morskich.na obszarach morskich.
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-- zgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o oczgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody hronie przyrody 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z ppóóźźnn. zm.) dyrektor urz. zm.) dyrektor urzęędu morskiego du morskiego 
sprawuje nadzsprawuje nadzóór nad obszarami Natura 2000 lub proponowanymi obszarami r nad obszarami Natura 2000 lub proponowanymi obszarami 
majmająącymi znaczenie dla Wspcymi znaczenie dla Wspóólnoty wyznaczonymi na obszarach morskich, z lnoty wyznaczonymi na obszarach morskich, z 
zastrzezastrzeżżeniem art. 32 ust. 5, kteniem art. 32 ust. 5, któóry mry móówi, wi, żże w przypadku gdy obszar Natura 2000 e w przypadku gdy obszar Natura 2000 
obejmuje w caobejmuje w całłoośści lub w czci lub w częśęści obszar parku narodowego, sprawujci obszar parku narodowego, sprawująącym nadzcym nadzóór r 
nad obszarem Natura 2000 w granicach parku narodowego jest dyreknad obszarem Natura 2000 w granicach parku narodowego jest dyrektor parku tor parku 
narodowego.narodowego.
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Art. 25 ust. 1. SieArt. 25 ust. 1. Siećć obszarobszaróów Natura 2000 obejmuje:w Natura 2000 obejmuje:
-- obszary specjalnej ochrony ptakobszary specjalnej ochrony ptakóów;w;
-- specjalne obszary ochrony siedlisk;specjalne obszary ochrony siedlisk;
-- obszary majobszary mająące znaczenie dla Wspce znaczenie dla Wspóólnoty.lnoty.
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Natura 2000Natura 2000 jest formjest formąą ochrony przyrody, wprowadzonochrony przyrody, wprowadzonąą w 2004 roku w Polsce w 2004 roku w Polsce 
jako jeden z obowijako jeden z obowiąązkzkóów zwiw zwiąązanych z przystzanych z przystąąpieniem naszego kraju do Unii pieniem naszego kraju do Unii 
Europejskiej.Europejskiej.
GGłłóównym celemwnym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jestfunkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest
zachowanie okrezachowanie okreśślonych typlonych typóów siedlisk przyrodniczych oraz gatunkw siedlisk przyrodniczych oraz gatunkóów, ktw, któóre re 
uwauważża sia sięę za cenne i zagroza cenne i zagrożżone w skali caone w skali całłej Europy. Drugim jej celem jest ej Europy. Drugim jej celem jest 
ochrona rochrona róóżżnorodnonorodnośści biologicznej.ci biologicznej.
PodstawPodstawąą funkcjonowaniafunkcjonowania programu sprogramu sąą dwie unijne dyrektywy tzw.: dyrektywa dwie unijne dyrektywy tzw.: dyrektywa 
ptasia i dyrektywa siedliskowa: ptasia i dyrektywa siedliskowa: 
-- Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE/147/WE
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa -- wczewcześśniej niej 
dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ocdyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego hrony dzikiego 
ptactwa) ptactwa) -- okreokreśśla kryteria do wyznaczania ostoi dla gatunkla kryteria do wyznaczania ostoi dla gatunkóów ptakw ptakóów w 
zagrozagrożżonych wyginionych wyginięęciem,ciem,
-- Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Siedliskowa Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Siedliskowa -- Dyrektywa Rady 92/43/EWG z Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 
dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych odnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny raz dzikiej fauny 
i flory) i flory) -- ustala zasady ochrony pozostaustala zasady ochrony pozostałłych gatunkych gatunkóów zwierzw zwierząąt, a takt, a takżże roe rośślin i lin i 
siedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony obszarsiedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony obszaróów szczegw szczegóólnie walnie ważżnych nych 
przyrodniczo.przyrodniczo.
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W myW myśśl wyl wyżżej wymienionych aktej wymienionych aktóów prawa kaw prawa każżdy kraj czdy kraj człłonkowski Unii onkowski Unii 
Europejskiej ma obowiEuropejskiej ma obowiąązek zapewnizek zapewnićć siedliskom przyrodniczym i gatunkom siedliskom przyrodniczym i gatunkom 
wymienionym w zawymienionym w załąłącznikach dyrektywy siedliskowej i ptasiej warunki sprzyjajcznikach dyrektywy siedliskowej i ptasiej warunki sprzyjająące ce 
ochronie, lub zadbaochronie, lub zadbaćć o odtworzenie ich dobrego stanu m.in. poprzez wyznaczenie o odtworzenie ich dobrego stanu m.in. poprzez wyznaczenie 
i obji objęęcie ochroncie ochronąą obszarobszaróów, na ktw, na któórych te siedliska i gatunki wystrych te siedliska i gatunki wystęępujpująą. . 
Dyrektywy wyznaczajDyrektywy wyznaczająą dwa typy obszardwa typy obszaróów:w:
-- obszary specjalnej ochrony ptakobszary specjalnej ochrony ptakóów (OSO),w (OSO),
-- obszary majobszary mająące znaczenie dla Wspce znaczenie dla Wspóólnoty (OZW) / specjalne obszary ochrony lnoty (OZW) / specjalne obszary ochrony 
siedlisk (SOO).siedlisk (SOO).

Obszary specjalnej ochrony ptakObszary specjalnej ochrony ptakóóww wyznaczono rozporzwyznaczono rozporząądzeniem Ministra dzeniem Ministra 
ŚŚrodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarrodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaróów specjalnej ochrony w specjalnej ochrony 
ptakptakóów (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133, z w (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133, z ppóóźźnn. zm.).. zm.).
Celem wyznaczenia obszarCelem wyznaczenia obszaróów jest ochrona populacji dziko wystw jest ochrona populacji dziko wystęępujpująących cych 
gatunkgatunkóów ptakw ptakóów, utrzymanie i zagospodarowanie ich siedlisk zgodniew, utrzymanie i zagospodarowanie ich siedlisk zgodnie
z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych biotopz wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych biotopóów oraz tworzenie w oraz tworzenie 
biotopbiotopóów. Obszary te wyznaczane sw. Obszary te wyznaczane sąą indywidualnie przez kaindywidualnie przez każżde pade pańństwo, w stwo, w 
oparciu o zidentyfikowane kryteria. Komisja Europejska sprawdza oparciu o zidentyfikowane kryteria. Komisja Europejska sprawdza czy krajowa czy krajowa 
siesiećć obszarobszaróów uwzglw uwzglęędnia wszystkie istotne ostoje ptakdnia wszystkie istotne ostoje ptakóów w danym kraju oraz w w danym kraju oraz 
czy wyznaczone obszary stanowiczy wyznaczone obszary stanowiąą spspóójnjnąą cacałłoośćść..
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W przypadku W przypadku specjalnych obszarspecjalnych obszaróów ochrony siedliskw ochrony siedlisk, ka, każżde pade pańństwo stwo 
czczłłonkowskie opracowuje i przedstawia Komisji Europejskiej listonkowskie opracowuje i przedstawia Komisji Europejskiej listęę leleżążących na cych na 
jego terytorium obszarjego terytorium obszaróów najcenniejszych pod wzglw najcenniejszych pod wzglęędem przyrodniczym, dem przyrodniczym, 
odpowiadajodpowiadająących gatunkowo i siedliskowo wymogom zawartym w Dyrektywie cych gatunkowo i siedliskowo wymogom zawartym w Dyrektywie 
Siedliskowej. Po przedSiedliskowej. Po przedłłoożżeniu listy, obszary seniu listy, obszary sąą przyporzprzyporząądkowywane regionom dkowywane regionom 
biogeograficznym wartobiogeograficznym wartośściowane i selekcjonowane, a nastciowane i selekcjonowane, a nastęępnie wartopnie wartośściowane. ciowane. 
NastNastęępnie Komisja Europejska zatwierdza w drodze decyzji obszary jakopnie Komisja Europejska zatwierdza w drodze decyzji obszary jako "obszary "obszary 
majmająące znaczenie dla Wspce znaczenie dla Wspóólnoty lnoty -- OZW" (OZW" (SiteSite ofof CommunityCommunity ImportanceImportance -- SCI). Od SCI). Od 
tego momentu uzyskujtego momentu uzyskująą one status obszarone status obszaróów Natura 2000. Kraje czw Natura 2000. Kraje człłonkowskie w onkowskie w 
ciciąągu 6 lat od decyzji Komisji zobowigu 6 lat od decyzji Komisji zobowiąązane szane sąą do wyznaczenia tych ostoi jako do wyznaczenia tych ostoi jako 
specjalne obszary ochrony.specjalne obszary ochrony.
Specjalne obszary ochrony siedliskSpecjalne obszary ochrony siedlisk uznane suznane sąą za obszary majza obszary mająące znaczeniece znaczenie
dla wspdla wspóólnoty na podstawie Decyzji wykonawczej Komisji z dnia 18 listopalnoty na podstawie Decyzji wykonawczej Komisji z dnia 18 listopada 2011 da 2011 
r. w sprawie przyjr. w sprawie przyjęęcia picia piąątego zaktualizowanego wykazu terentego zaktualizowanego wykazu terenóów majw mająących cych 
znaczenie dla Wspznaczenie dla Wspóólnoty sklnoty skłładajadająących sicych sięę na kontynentalny region na kontynentalny region 
biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 8278) (Dzbiogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 8278) (Dz. U. L 11. U. L 11
z 13.01.2012 r.). Celem wyznaczenia obszarz 13.01.2012 r.). Celem wyznaczenia obszaróów jest trwaw jest trwałła ochrona siedlisk a ochrona siedlisk 
przyrodniczych, populacji i siedlisk roprzyrodniczych, populacji i siedlisk rośślin oraz zwierzlin oraz zwierząąt, a takt, a takżże odtworzenie e odtworzenie 
siedlisk przyrodniczych lub wsiedlisk przyrodniczych lub włłaaśściwego stanu ochrony gatunkciwego stanu ochrony gatunkóów row rośślin lub lin lub 
zwierzzwierząąt.t.
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16 obszar16 obszaróów Natura 2000 wyznaczonych na polskich obszarach morskichw Natura 2000 wyznaczonych na polskich obszarach morskich
KKod obszaruod obszaru NNazwa obszaruazwa obszaru SSprawujprawująący nadzcy nadzóórr

PLH320018PLH320018 UjUjśście Odry i Zalew Szczecicie Odry i Zalew Szczecińńskiski RDORDOŚŚ Szczecin, UrzSzczecin, Urząąd Morski Szczecind Morski Szczecin

PLB320009PLB320009 ZalewZalew SzczeciSzczecińńskiski RDORDOŚŚ Szczecin, UrzSzczecin, Urząąd Morski Szczecinied Morski Szczecinie

PLH320019PLH320019 Wolin i UznamWolin i Uznam WoliWolińński Park Narodowy, RDOski Park Narodowy, RDOŚŚ SzczecinSzczecin

PLB320002PLB320002 Delta Delta ŚŚwinywiny WoliWolińński Park Narodowy, Urzski Park Narodowy, Urząąd Morski Szczecinied Morski Szczecinie

PLB320011PLB320011 Zalew KamieZalew Kamieńński i Dziwnaski i Dziwna RDORDOŚŚ Szczecin, RDOSzczecin, RDOŚŚ Szczecin, UrzSzczecin, Urząąd Morski w Szczecinied Morski w Szczecinie

PLH990002PLH990002 Ostoja na Zatoce PomorskiejOstoja na Zatoce Pomorskiej UrzUrząąd Morski w Szczecinied Morski w Szczecinie

PLB990003PLB990003 ZatokaZatoka PomorskaPomorska UrzUrząąd Morski w  Szczecinie, Urzd Morski w  Szczecinie, Urząąd Morski w Sd Morski w Słłupskuupsku

PLC990001PLC990001 ŁŁawicaawica SSłłupskaupska UrzUrząąd Morski w Sd Morski w Słłupskuupsku

PLB990002PLB990002 PrzybrzePrzybrzeżżnene WodyWody BaBałłtykutyku SSłłowiowińński Park Narodowy, Urzski Park Narodowy, Urząąd Morski w Sd Morski w Słłupskuupsku

PLH220023PLH220023 Ostoja SOstoja Słłowiowińńskaska SSłłowiowińński Park Narodowyski Park Narodowy

PLB220005PLB220005 ZatokaZatoka PuckaPucka RDORDOŚŚ GdaGdańńsk, Urzsk, Urząąd Morski w Gdynid Morski w Gdyni

PLH220032PLH220032 Zatoka Pucka i PZatoka Pucka i Póółłwysep Helskiwysep Helski RDORDOŚŚ GdaGdańńsk, Urzsk, Urząąd Morski w Gdynid Morski w Gdyni

PLB220004PLB220004 UjUjśściecie WisWisłłyy RDORDOŚŚ GdaGdańńsk, Urzsk, Urząąd Morski w Gdynid Morski w Gdyni

PLH220044PLH220044 Ostoja w UjOstoja w Ujśściu Wisciu Wisłłyy RDORDOŚŚ GdaGdańńsk, Urzsk, Urząąd Morski w Gdynid Morski w Gdyni

PLB280010PLB280010 ZalewZalew WiWiśślanylany RDORDOŚŚ GdaGdańńsk, RDOsk, RDOŚŚ Olsztyn, UrzOlsztyn, Urząąd Morski w Gdynid Morski w Gdyni

PLH280007PLH280007 Zalew WiZalew Wiśślany i Mierzeja Wilany i Mierzeja Wiśślanalana RDORDOŚŚ GdaGdańńsk, RDOsk, RDOŚŚ Olsztyn, UrzOlsztyn, Urząąd Morski w Gdynid Morski w Gdyni
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Obszary specjalnej ochrony ptakObszary specjalnej ochrony ptakóóww
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Specjalne obszary ochrony siedlisk / Obszary majSpecjalne obszary ochrony siedlisk / Obszary mająące znaczenie dla Wspce znaczenie dla Wspóólnotylnoty
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NajwaNajważżniejszym kryterium wyznaczania obszarniejszym kryterium wyznaczania obszaróów Natura 2000 sw Natura 2000 sąą wartowartośści ci 
przyrodnicze danego terenu. Uwarunkowania spoprzyrodnicze danego terenu. Uwarunkowania społłeczne i gospodarcze seczne i gospodarcze sąą
analizowane i uwzglanalizowane i uwzglęędniane w procesie opracowywania plandniane w procesie opracowywania planóów zarzw zarząądzania dzania 
poszczegposzczegóólnymi obszarami. Dla kalnymi obszarami. Dla każżdego obszaru Natura 2000 opracowana jest dego obszaru Natura 2000 opracowana jest 
dokumentacja, ktdokumentacja, któóra skra skłłada siada sięę z: z: 

-- Standardowego Formularza Danych (Standard Data Form Standardowego Formularza Danych (Standard Data Form -- SDF), w ktSDF), w któórym rym 
zawarte szawarte sąą najwanajważżniejsze informacje o poniejsze informacje o połłoożżeniu i powierzchni obszaru, eniu i powierzchni obszaru, 
wystwystęępujpująących typach siedlisk przyrodniczych i gatunkach cych typach siedlisk przyrodniczych i gatunkach „„naturowychnaturowych",",
ich liczebnoich liczebnośści lub reprezentatywnoci lub reprezentatywnośści w skali kraju, wartoci w skali kraju, wartośści przyrodniczejci przyrodniczej
i zagroi zagrożżeniach,eniach,

-- mapy cyfrowej w postaci wektorowej. mapy cyfrowej w postaci wektorowej. 

SDF i mapy bSDF i mapy bęęddąą aktualizowane w miaraktualizowane w miaręę postpostęępu wiedzy o wystpu wiedzy o wystęępowaniu powaniu 
zasobzasobóów przyrodniczych w obszarze Natura 2000 (inwentaryzacja, monitorw przyrodniczych w obszarze Natura 2000 (inwentaryzacja, monitoring ing 
przyrodniczy), zgodnie z procedurprzyrodniczy), zgodnie z procedurąą okreokreśślonlonąą przez Komisjprzez Komisjęę EuropejskEuropejskąą. . 
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Art. 28 ust. 11 Art. 28 ust. 11 pktpkt 4 ustawy o ochronie przyrody m4 ustawy o ochronie przyrody móówi, wi, żże e „„Planu zadaPlanu zadańń
ochronnych nie sporzochronnych nie sporząądza sidza sięę dla obszaru Natura 2000 lub jego czdla obszaru Natura 2000 lub jego częśęści (ci (……): ): 
znajdujznajdująącego sicego sięę w obszarach morskichw obszarach morskich””..

Art. 29 ustawy o ochronie przyrody mArt. 29 ustawy o ochronie przyrody móówi, wi, żże sprawuje sprawująący nadzcy nadzóór nad obszarem r nad obszarem 
Natura 2000 sporzNatura 2000 sporząądza plan ochrony dla obszardza plan ochrony dla obszaróów Natura 2000 lub jego czw Natura 2000 lub jego częśęści.ci.

Organ sprawujOrgan sprawująący nadzcy nadzóór nad obszarem Natura 2000 zobowir nad obszarem Natura 2000 zobowiąązany jest do:zany jest do:
-- wykonywania dziawykonywania działłaańń ochronnych wynikajochronnych wynikająących z zapisu planu ochrony dla  cych z zapisu planu ochrony dla  
obszaru Natura 2000,obszaru Natura 2000,
-- wykonania i umieszczenia tablic informujwykonania i umieszczenia tablic informująących o nazwie formy ochrony cych o nazwie formy ochrony 
przyrody, zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy z dnia o ochronie przprzyrody, zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy z dnia o ochronie przyrody o wzorze yrody o wzorze 
okreokreśślonym w rozporzlonym w rozporząądzeniu Ministra dzeniu Ministra ŚŚrodowiska z dnia 10 grudnia 2004 r.rodowiska z dnia 10 grudnia 2004 r.
w sprawie wzory tablic (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2665).w sprawie wzory tablic (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2665).



Natura 2000 a zarzNatura 2000 a zarząądzanie strefdzanie strefąą brzegowbrzegowąą



Natura 2000 a zarzNatura 2000 a zarząądzanie strefdzanie strefąą brzegowbrzegowąą

UrzUrząąd Morski w Szczecinie przystd Morski w Szczecinie przystąąpipiłł do sporzdo sporząądzania projektdzania projektóów planw planóów ochrony w ochrony 
dla morskich obszardla morskich obszaróów Natura 2000w Natura 2000 ((Zawiadomienie z dnia 7.12.2011 r.Zawiadomienie z dnia 7.12.2011 r.).).

W W latach 2011 latach 2011 -- 2013 realiz2013 realizowany jestowany jest projekt POIS.05.03.00projekt POIS.05.03.00--0000--280/10 pn. 280/10 pn. 
„„Projekty planProjekty planóów ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonychw ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach na obszarach 
morskich w wojewmorskich w wojewóództwie zachodniopomorskimdztwie zachodniopomorskim””..

W styczniu 2011 r. zostaW styczniu 2011 r. zostałłaa podpisane umowpodpisane umowaa o dofinansowanie o dofinansowanie ww. ww. projektprojektu u 
realizowanrealizowanego ego w ramach V osi priorytetowej (ochrona przyrody i ksztaw ramach V osi priorytetowej (ochrona przyrody i kształłtowanie towanie 
postaw ekologicznych), dziapostaw ekologicznych), działłania 5.3 (opracowanie planania 5.3 (opracowanie planóów ochrony obszarw ochrony obszaróów w 
chronionych) Programu Operacyjnego Infrastruktura i chronionych) Programu Operacyjnego Infrastruktura i ŚŚrodowisko (POIirodowisko (POIiŚŚ), ze ), ze 
śśrodkrodkóów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ŁąŁączncznąą kwota projektu to: 1901817,00 zkwota projektu to: 1901817,00 złł (1616544,00 z(1616544,00 złł dofinansowaniedofinansowanie
z EFRR).z EFRR).
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Celem projektuCelem projektu jest stworzenie narzjest stworzenie narzęędzi umodzi umożżliwiajliwiająących skuteczncych skutecznąą ochronochronęę 5 5 
ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich w wojewostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich w wojewóództwie dztwie 
zachodniopomorskim, poprzez opracowanie dla nich dokumentacji i zachodniopomorskim, poprzez opracowanie dla nich dokumentacji i projektu projektu 
planplanóów ochrony, ktw ochrony, któórych realizacja zapewni prawidrych realizacja zapewni prawidłłowe zachowanie lub owe zachowanie lub 
odtworzenia wodtworzenia włłaaśściwego stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk i populacji ciwego stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk i populacji 
gatunkgatunkóów row rośślin i zwierzlin i zwierząąt, bt, bęęddąących gcych głłóównymi przedmiotami ochrony na tych wnymi przedmiotami ochrony na tych 
obszarach, zaobszarach, zaśś wykonanie zawykonanie załłoożżeeńń postawionego celu przy udziale spopostawionego celu przy udziale społłeczeeczeńństwa stwa 
i zainteresowanych grup ma przyczynii zainteresowanych grup ma przyczynićć sisięę do realnego i szybkiego umodo realnego i szybkiego umożżliwienia liwienia 
wdrawdrażżania tych planania tych planóów w etap czynnej realizacji.w w etap czynnej realizacji.

Projekt obejmuje wykonanie zadaProjekt obejmuje wykonanie zadańń zwizwiąązanych z opracowaniem dokumentacjizanych z opracowaniem dokumentacji
i projekti projektóów planw planóów ochrony dla 5 obszarw ochrony dla 5 obszaróów Natura 2000 tj.:w Natura 2000 tj.:
-- Obszary specjalnej ochrony ptakObszary specjalnej ochrony ptakóów: w: „„Zatoka PomorskaZatoka Pomorska”” (PLB990003) i (PLB990003) i „„Zalew Zalew 
SzczeciSzczecińński" (PLB320009), ski" (PLB320009), „„Zalew KamieZalew Kamieńński i Dziwnaski i Dziwna”” (PLB320011);(PLB320011);
-- Specjalne obszar ochrony siedlisk / Obszary majSpecjalne obszar ochrony siedlisk / Obszary mająące znaczenie dla Wspce znaczenie dla Wspóólnoty: lnoty: 
„„Ostoja na Zatoce PomorskiejOstoja na Zatoce Pomorskiej”” (PLH990002), (PLH990002), „„UjUjśście Odry i Zalew Szczecicie Odry i Zalew Szczecińńskiski””
(PLH320018).(PLH320018).
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Zakres prac koniecznych do wykonania dokumentacji i projektZakres prac koniecznych do wykonania dokumentacji i projektóów planw planóów ochrony w ochrony 
zgodnie z:zgodnie z:
-- art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dart. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.z. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220, z Nr 151, poz. 1220, z ppóóźźnn. zm.),. zm.),
-- rozporzrozporząądzeniem Ministra dzeniem Ministra ŚŚrodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie rodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 
sporzsporząądzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z dzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r.2010 r.
Nr 64, poz. 401),Nr 64, poz. 401),
-- art. 39 ustawy z dnia 3 paart. 39 ustawy z dnia 3 paźździernika 2008 r. o udostdziernika 2008 r. o udostęępnianiu informacjipnianiu informacji
o o śśrodowisku i jego ochronie, udziale sporodowisku i jego ochronie, udziale społłeczeeczeńństwa w ochronie stwa w ochronie śśrodowiska oraz rodowiska oraz 
o ocenach oddziao ocenach oddziałływania na ywania na śśrodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227,rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227,
z z ppóóźźnn. zm.).. zm.).
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Minister wMinister włłaaśściwy do spraw ciwy do spraw śśrodowiska ustanawia, w drodze rozporzrodowiska ustanawia, w drodze rozporząądzenia, plan dzenia, plan 
ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego czochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego częśęści na okres 20 lat, kierujci na okres 20 lat, kierująąc sic sięę
koniecznokoniecznośściciąą utrzymania i przywracania do wutrzymania i przywracania do włłaaśściwego stanu ochrony siedlisk ciwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych, oraz gatunkprzyrodniczych, oraz gatunkóów row rośślin i zwierzlin i zwierząąt, dla ktt, dla któórych wyznaczono obszar rych wyznaczono obszar 
Natura 2000. Plan ochrony moNatura 2000. Plan ochrony możże bye byćć zmieniony, jezmieniony, jeżżeli wynika to z potrzeb eli wynika to z potrzeb 
ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunkochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunkóów row rośślin i zwierzlin i zwierząąt i ich siedlisk, dla t i ich siedlisk, dla 
ktktóórych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.rych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.

SporzSporząądzajdzająący projekt planu ochrony, umocy projekt planu ochrony, umożżliwia zainteresowanym osobomliwia zainteresowanym osobom
i podmiotom prowadzi podmiotom prowadząącym dziacym działłalnoalnośćść w obrw obręębie siedlisk przyrodniczychbie siedlisk przyrodniczych
i siedlisk gatunki siedlisk gatunkóów, dla ktw, dla któórych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udziarych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udziałł
w pracach zwiw pracach zwiąązanych ze sporzzanych ze sporząądzaniem tego projektu.dzaniem tego projektu.

Ustanowienie planu ochrony poprzedza siUstanowienie planu ochrony poprzedza sięę przeprowadzeniem postprzeprowadzeniem postęępowaniapowania
z udziaz udziałłem spoem społłeczeeczeńństwa na zasadach okrestwa na zasadach okreśślonych w ustawie z dnia 3 lonych w ustawie z dnia 3 
papaźździernika 2008 r. o udostdziernika 2008 r. o udostęępnianiu informacji o pnianiu informacji o śśrodowisku i jego ochronie, rodowisku i jego ochronie, 
udziale spoudziale społłeczeeczeńństwa w ochronie stwa w ochronie śśrodowiska oraz o ocenach oddziarodowiska oraz o ocenach oddziałływaniaywania
na na śśrodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z ppóóźźnn. zm.).. zm.).
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Wnioski i uwagi do projektWnioski i uwagi do projektóów planw planóów ochrony sw ochrony sąą umieszczone do publicznego wglumieszczone do publicznego wgląądu na du na 
stronie internetowej Urzstronie internetowej Urzęędu Morskiego w Szczecinie oraz sdu Morskiego w Szczecinie oraz sąą wykorzystywane przez wykorzystywane przez 
wykonawcwykonawcóów dokumentacji i projektw dokumentacji i projektóów planw planóów dla obszarw dla obszaróów Natura 2000.w Natura 2000.

http://www.natura2000ums.euhttp://www.natura2000ums.eu
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Opracowanie dokumentacji przyrodniczych obejmuje:Opracowanie dokumentacji przyrodniczych obejmuje:

1.1. Wykonanie aktualnych, terenowych prac inwentaryzacyjnych:Wykonanie aktualnych, terenowych prac inwentaryzacyjnych:
a)a) siedlisk przyrodniczych;siedlisk przyrodniczych;
b)b) populacji gatunkpopulacji gatunkóów row rośślin;lin;
c)c) populacji gatunkpopulacji gatunkóów zwierzw zwierząąt,t,
przy zastosowaniu zaproponowanych przez Zamawiajprzy zastosowaniu zaproponowanych przez Zamawiająącego metod badawczych cego metod badawczych 
obejmujobejmująących m.in.:cych m.in.:
-- obserwacje terenowe z lobserwacje terenowe z ląądu jak i bezpodu jak i bezpośśrednio na morzu, przy urednio na morzu, przy użżyciu yciu npnp. jednostek . jednostek 
ppłływajywająących (w okresie migracji wiosennych i jesiennych ptakcych (w okresie migracji wiosennych i jesiennych ptakóów, a takw, a takżże podczas okresu e podczas okresu 
zimowania ptactwa oraz identyfikacjzimowania ptactwa oraz identyfikacjęę innych gatunkinnych gatunkóów zwierzw zwierząąt);t);
-- okreokreśślenie lokalizacji wystlenie lokalizacji wystęępowania danych siedlisk przyrodniczych, gatunkpowania danych siedlisk przyrodniczych, gatunkóów zwierzw zwierząątt
i roi rośślin za pomoclin za pomocąą narznarzęędzi umodzi umożżliwiajliwiająących podanie wspcych podanie wspóółłrzrzęędnych geograficznych dnych geograficznych 
danego obiektu danego obiektu npnp. . lokalizerlokalizer satelitarny GPS;satelitarny GPS;
-- metody hydroakustyczne (zastosowane przy okremetody hydroakustyczne (zastosowane przy okreśśleniu wystleniu wystęępowania gatunkpowania gatunkóów zwierzw zwierząąt t --
zwzwłłaszcza ryb i ssakaszcza ryb i ssakóów morskich);w morskich);
oraz w oparciu o woraz w oparciu o włłasne metody badacze Wykonawcy.asne metody badacze Wykonawcy.

2.2. Uzyskanie danych w oparciu o analizUzyskanie danych w oparciu o analizęę i zbii zbióór wszystkich dostr wszystkich dostęępnych (aktualnych i pnych (aktualnych i 
starszych starszych -- publikowanych i niepublikowanych) publikacji, ksipublikowanych i niepublikowanych) publikacji, książążek, opracowaek, opracowańń, ekspertyz, , ekspertyz, 
dokumentdokumentóów itp. w itp. -- ssłłuużążących za cych za źźrróóddłło danych przyrodniczych o obszarach Natura 2000.o danych przyrodniczych o obszarach Natura 2000.
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3.3. AnalizAnalizęę istniejistniejąących opracowacych opracowańń planistycznych pod kplanistycznych pod kąątem ich weryfikacji i przydatnotem ich weryfikacji i przydatnośści ci 
oraz zgodnooraz zgodnośści z celami ochrony obszaru Natura 2000.ci z celami ochrony obszaru Natura 2000.

4.4. ZbiZbióór wszystkich danych przyrodniczych i ich przedstawienie z zastosr wszystkich danych przyrodniczych i ich przedstawienie z zastosowaniem systemu owaniem systemu 
GIS i baz informatycznych.GIS i baz informatycznych.

5.5. Zaktualizowanie Standardowych Formularzy Danych obszarZaktualizowanie Standardowych Formularzy Danych obszaróów Natura 2000.w Natura 2000.

6.6. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

7.7. OgOgóólny opis obszaru, tj. polny opis obszaru, tj. połłoożżenie administracyjne, geograficzne, wg regionalizacji enie administracyjne, geograficzne, wg regionalizacji 
przyrodniczoprzyrodniczo--leleśśnej, geobotanicznej, zoogeograficznej, warunki klimatyczne, warunej, geobotanicznej, zoogeograficznej, warunki klimatyczne, warunki nki 
glebowe, wody powierzchniowe, istniejglebowe, wody powierzchniowe, istniejąące oraz proponowane formy ochrony przyrody ce oraz proponowane formy ochrony przyrody 
zlokalizowane na terenie ostoi.zlokalizowane na terenie ostoi.

8.8. Opis zastosowanej metodyki.Opis zastosowanej metodyki.

9.9. Wykaz zadaWykaz zadańń ochronnych, z okreochronnych, z okreśśleniem sposobu ich wykonywania, rodzaju, zakresu i leniem sposobu ich wykonywania, rodzaju, zakresu i 
lokalizacji metod ochrony, na okres stosowny do potrzeb.lokalizacji metod ochrony, na okres stosowny do potrzeb.
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10.10. Zestawienie rodzajZestawienie rodzajóów uw użżytkytkóów gruntowych pow gruntowych połłoożżonych w obronych w obręębie siedlisk bie siedlisk 
przyrodniczych, siedlisk gatunkprzyrodniczych, siedlisk gatunkóów ptakw ptakóów i innych zwierzw i innych zwierząąt, dla ktt, dla któórych obszar Natura 2000 rych obszar Natura 2000 
zostazostałł utworzony, z uwzglutworzony, z uwzglęędnieniem danych z ewidencji gruntdnieniem danych z ewidencji gruntóów.w.

11.11. Opis warunkOpis warunkóów zachowania lub przywrw zachowania lub przywróócenia wcenia włłaaśściwego stanu ochrony siedlisk ciwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych, siedlisk gatunkprzyrodniczych, siedlisk gatunkóów ptakw ptakóów i innych zwierzw i innych zwierząąt, dla ktt, dla któórych wyznaczono obszar rych wyznaczono obszar 
Natura 2000.Natura 2000.

12.12. IdentyfikacjIdentyfikacjęę istniejistniejąących i potencjalnych zagrocych i potencjalnych zagrożżeeńń wewnwewnęętrznych i zewntrznych i zewnęętrznych dla trznych dla 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk i gatunksiedlisk przyrodniczych, siedlisk i gatunkóów ptakw ptakóów i innych zwierzw i innych zwierząąt, a takt, a takżże okree okreśślenie lenie 
sposobsposobóów eliminacji lub ograniczenia tych zagrow eliminacji lub ograniczenia tych zagrożżeeńń i ich skutki ich skutkóów.w.

13.13. Opis przebiegu granic obszarOpis przebiegu granic obszaróów Natura 2000 wedw Natura 2000 wedłług wydzieleug wydzieleńń geodezyjnych (w formie geodezyjnych (w formie 
analogowej i w warstwy wektorowej) wraz z projektem ewentualnej analogowej i w warstwy wektorowej) wraz z projektem ewentualnej korekty granic.korekty granic.

14.14. Wykonanie cyfrowych i analogowych map tematycznych w oparciu o Wykonanie cyfrowych i analogowych map tematycznych w oparciu o mapy mapy 
papańństwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub z dowistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub z dowiąązaniem do punktzaniem do punktóów w 
papańństwowej sieci geodezyjnej.stwowej sieci geodezyjnej.
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MapyMapy powinny zawierapowinny zawieraćć warstwy rastrowe stanowiwarstwy rastrowe stanowiąące tce tłło dla map tematycznych, warstwy o dla map tematycznych, warstwy 
wektorowe budujwektorowe budująące mapy tematyczne oraz bazy danych atrybutowych stanowice mapy tematyczne oraz bazy danych atrybutowych stanowiąące ich ce ich 
integralnintegralnąą czczęśćęść. Podk. Podkłład rastrowy map topograficznych w skali 1: 10000 oraz 1: 50000 ad rastrowy map topograficznych w skali 1: 10000 oraz 1: 50000 
skalibrowane w ukskalibrowane w ukłładzie 1992, w odwzorowaniu WGS 84 naleadzie 1992, w odwzorowaniu WGS 84 należży doy dołąłączyczyćć do map do map 
wektorowych. Warstwy map wektorowych powinny przedstawiawektorowych. Warstwy map wektorowych powinny przedstawiaćć::
-- siedliska przyrodnicze bsiedliska przyrodnicze bęęddąące przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000;ce przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000;
-- siedliska i stanowiska gatunksiedliska i stanowiska gatunkóów row rośślin i zwierzlin i zwierząąt bt bęęddąących przedmiotem ochrony na cych przedmiotem ochrony na 
obszarze Natura 2000;obszarze Natura 2000;
-- identyfikacjidentyfikacjęę istniejistniejąących i potencjalnych zagrocych i potencjalnych zagrożżeeńń wewnwewnęętrznych i zewntrznych i zewnęętrznych;trznych;
-- projektowane dziaprojektowane działłania ochronne oraz miejsca przeznaczone do ania ochronne oraz miejsca przeznaczone do renaturyzacjirenaturyzacji i i 
odtworzenia siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkodtworzenia siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkóów row rośślin i zwierzlin i zwierząąt;t;
-- istniejistniejąące i projektowane formy ochrony przyrody;ce i projektowane formy ochrony przyrody;
-- ustalenia do planu ochrony;ustalenia do planu ochrony;
-- inne informacje niezbinne informacje niezbęędne do zobrazowania ustaledne do zobrazowania ustaleńń planu ochrony (planu ochrony (npnp. szlaki . szlaki 
komunikacyjne, osadnictwo, formy ukomunikacyjne, osadnictwo, formy użżytkowania terenu, wody powierzchniowe, ytkowania terenu, wody powierzchniowe, 
infrastrukturinfrastrukturęę techniczntechnicznąą).).
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Na podstawie stworzonej dokumentacji zostanNa podstawie stworzonej dokumentacji zostanąą wykonane projekty planwykonane projekty planóów ochrony dla w ochrony dla 
obszarobszaróów Natura 2000 obejmujw Natura 2000 obejmująące:ce:

1.1. Przedstawienie zagadniePrzedstawienie zagadnieńń planistycznych odnoszplanistycznych odnosząące sice sięę do obszardo obszaróów Natura 2000.w Natura 2000.

2.2. Przedstawienie opisu, identyfikacjPrzedstawienie opisu, identyfikacjęę i oceni ocenęę -- potencjalnych i istniejpotencjalnych i istniejąących zagrocych zagrożżeeńń
zewnzewnęętrznych i wewntrznych i wewnęętrznych dla zachowania wtrznych dla zachowania włłaaśściwego stanu ochrony siedlisk ciwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych, siedlisk gatunkprzyrodniczych, siedlisk gatunkóów ptakw ptakóów i zwierzw i zwierząąt bt bęęddąących przedmiotami ochrony cych przedmiotami ochrony 
obszarobszaróów Natura 2000.w Natura 2000.

3.3. OkreOkreśślenie warunklenie warunkóów utrzymania lub odtworzenia ww utrzymania lub odtworzenia włłaaśściwego stanu ochrony ciwego stanu ochrony 
przedmiotprzedmiotóów ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralnow ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralnośści obszaru Natura 2000 ci obszaru Natura 2000 
oraz sporaz spóójnojnośści sieci obszarci sieci obszaróów Natura 2000, odnoszw Natura 2000, odnosząących sicych sięę w szczegw szczegóólnolnośści do:ci do:
-- innych form ochrony przyrody, pokrywajinnych form ochrony przyrody, pokrywająących sicych sięę z obszarem Natura 2000;z obszarem Natura 2000;
-- zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczegzagospodarowania przestrzennego, w tym w szczegóólnolnośści terenci terenóów lokalizacji zabudowy w lokalizacji zabudowy 
momożżliwej bez szkody dla obszaru Natura 2000, infrastruktury technicliwej bez szkody dla obszaru Natura 2000, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, znej i komunikacyjnej, 
infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, a takinfrastruktury turystycznej i edukacyjnej, a takżże obszare obszaróów, ktw, któóre powinny byre powinny byćć zalesione zalesione 
oraz obszaroraz obszaróów wyw wyłąłączonych z zalesiania;czonych z zalesiania;
-- zagospodarowania obszarzagospodarowania obszaróów morskich;w morskich;
-- gospodarowania wodami;gospodarowania wodami;
-- gospodarki rolnej, legospodarki rolnej, leśśnej i rybackiej;nej i rybackiej;
-- śśrróódldląądowych wdowych wóód powierzchniowych pd powierzchniowych płłynynąących, w ktcych, w któórych powinna byrych powinna byćć zachowana lub zachowana lub 
odtworzona moodtworzona możżliwoliwośćść wwęędrdróówki ryb i innych organizmwki ryb i innych organizmóów wodnych.w wodnych.
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4.4. OkreOkreśślenie dzialenie działłaańń ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia wochronnych dla utrzymania lub odtworzenia włłaaśściwego stanu ochrony ciwego stanu ochrony 
przedmiotprzedmiotóów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotw ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotóów odpowiedzialnych za w odpowiedzialnych za 
ich realizacjich realizacjęę, oraz przedstawienie lokalizacji tych dzia, oraz przedstawienie lokalizacji tych działłaańń..

5.5. Przedstawienie wskaPrzedstawienie wskaźźniknikóów ww włłaaśściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, siedliskciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, siedlisk
i gatunki gatunkóów ptakw ptakóów i zwierzw i zwierząąt, bt, bęęddąących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 oraz cych przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
okreokreśślenie sposoblenie sposobóów monitoringu realizacji dziaw monitoringu realizacji działłaańń ochronnych oraz ich skutkochronnych oraz ich skutkóów.w.

6.6. Przedstawienie propozycji zmian lub informacji do uwzglPrzedstawienie propozycji zmian lub informacji do uwzglęędnienia w projektowanychdnienia w projektowanych
i istnieji istniejąących studiach uwarunkowacych studiach uwarunkowańń i kierunki kierunkóów zagospodarowania przestrzennegow zagospodarowania przestrzennego
i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin oraz i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w planie w planie 
zagospodarowania przestrzennego wojewzagospodarowania przestrzennego wojewóództwa dotyczdztwa dotycząące eliminacji lub ograniczenia ce eliminacji lub ograniczenia 
zagrozagrożżeeńń wewnwewnęętrznych lub zewntrznych lub zewnęętrznych, kttrznych, któóre sre sąą niezbniezbęędne dla utrzymania lub dne dla utrzymania lub 
odtworzenia wodtworzenia włłaaśściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, siedlisk i gatunkciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, siedlisk i gatunkóów ptakw ptakóów w 
i zwierzi zwierząąt dla ktt dla któórych wyznaczono obszar Natura 2000.rych wyznaczono obszar Natura 2000.

7.7. AnalizAnalizęę istniejistniejąących opracowacych opracowańń planistycznych pod kplanistycznych pod kąątem ich zgodnotem ich zgodnośści z celami ci z celami 
ochrony obszaru Natura 2000.ochrony obszaru Natura 2000.

8.8. Opis przebiegu granic obszaru Natura 2000 (wedOpis przebiegu granic obszaru Natura 2000 (wedłług wydzieleug wydzieleńń geodezyjnych) wraz z geodezyjnych) wraz z 
projektem ewentualnej korekty granic.projektem ewentualnej korekty granic.
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Wykonawca dokumentacji i projektWykonawca dokumentacji i projektóów planw planóów ochrony odpowiedzialny bw ochrony odpowiedzialny bęędziedzie
za przygotowanie i przeprowadzenie 15 spotkaza przygotowanie i przeprowadzenie 15 spotkańń konsultacyjnych (dyskusyjnych) konsultacyjnych (dyskusyjnych) 
dotyczdotycząących projektcych projektóów planw planóów ochrony obszarw ochrony obszaróów Natura 2000 z udziaw Natura 2000 z udziałłem wybranych przez em wybranych przez 
ZamawiajZamawiająącego mediatorcego mediatoróów, w celu pomocy przy przeprowadzeniu spotkaw, w celu pomocy przy przeprowadzeniu spotkańń, merytorycznej, merytorycznej
i konstruktywnej dyskusji, rozwii konstruktywnej dyskusji, rozwiąązywaniu konfliktzywaniu konfliktóów , w celu wypracowania zapisw , w celu wypracowania zapisóów w 
projektprojektóów planu ochrony uwzglw planu ochrony uwzglęędniajdniająących interesy kacych interesy każżdej ze stron uczestniczdej ze stron uczestnicząącychcych
w procesie ich powstawania.w procesie ich powstawania.

ZostanZostanąą wykonane recenzje dokumentacji i projektwykonane recenzje dokumentacji i projektóów planw planóów ochrony w celu oceny i w ochrony w celu oceny i 
weryfikacji zastosowanej metodologii prac oraz jakoweryfikacji zastosowanej metodologii prac oraz jakośści, rzetelnoci, rzetelnośści i prawdziwoci i prawdziwośści ci 
przedstawionych danych przyrodniczych z badaprzedstawionych danych przyrodniczych z badańń terenowych i ich przydatnoterenowych i ich przydatnośćść do dalszego do dalszego 
wykorzystania.wykorzystania.

Plany ochrony obszarPlany ochrony obszaróów Natura 2000w Natura 2000 bbęęddąą nadrznadrzęędnym instrumentem, ktdnym instrumentem, któórego rego 
zapisy bzapisy bęęddąą musiamusiałły byy byćć uwzgluwzglęędniane przy realizacji kadniane przy realizacji każżdego dziadego działłania ania 
inwestycyjnego binwestycyjnego bąąddźź planistycznego planistycznego -- zlokalizowanego na ich terenie. zlokalizowanego na ich terenie. 
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