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Zgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) dyrektor urzędu morskiego 

sprawuje nadzór nad obszarami Natura 2000 lub proponowanymi obszarami 

mającymi znaczenie dla Wspólnoty wyznaczonymi na obszarach morskich, 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. Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: 

- obszary specjalnej ochrony ptaków; 

- specjalne obszary ochrony siedlisk; 

- obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. 

 

 

 

 



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 18 

listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia piątego zaktualizowanego wykazu terenów 

mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 8278) (Dz. U. L 11 

z 13.01.2012 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. 



kod 

obszaru 

nazwa obszaru sprawujący nadzór 

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 

PLB320002 Delta Świny Woliński Park Narodowy, Urząd Morski Szczecinie 

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 

Wiślana 

RDOŚ Gdańsk, RDOŚ Olsztyn, Urząd Morski w Gdyni 

16 obszarów Natura 2000 wyznaczonych na polskich obszarach morskich: 









Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony 

siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. 

 

Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku  w sprawie ochrony 

dzikich ptaków. 



Urząd Morski w Szczecinie przystąpił do sporządzania projektów planów 

ochrony dla morskich obszarów Natura 2000 (Zawiadomienie z dnia 7.12.2011 r.) 

 

W latach 2011 - 2013 realizowany jest projekt POIS.05.03.00-00-280/10 pn. 

„Projekty planów ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych 

na obszarach morskich w województwie zachodniopomorskim”. 

 

W styczniu 2011 r. została podpisane umowa o dofinansowanie ww. projektu 

realizowanego w ramach V osi priorytetowej (ochrona przyrody i kształtowanie 

postaw ekologicznych), działania 5.3 (opracowanie planów ochrony obszarów 

chronionych) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Łączną kwota projektu to: 1901817,00 zł (1616544,00 zł dofinansowanie 

z EFRR). 

 



Celem projektu jest stworzenie narzędzi umożliwiających skuteczną ochronę 

ostoi Natura 2000 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. 

 

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. 



Wnioski i uwagi są wysyłane do prądu, umieszczone do publicznego wglądu na 

stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie i są wykorzystywane przez 

wykonawców dokumentacji i projektów planów dla obszarów Natura 2000.  



Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000 będą przedmiotem konsultacji 

społecznych podczas spotkań tematycznych organizowanych od 2013 roku 

warsztatach z udziałem mediatora lub mediatorów. 

 

W chwili obecnej prowadzone są prace i badania terenowe:  

- inwentaryzacja roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych, 

- inwentaryzacja kryjówek zimowych nietoperzy, 

- cykliczne obserwacje i liczenia ptaków (lęgowych, wędrownych i zimujących) na  

Zalewie Szczecińskim, 

- comiesięczne wyjazdy łodziami na wody Zalewu Szczecińskiego, 

- wykonywane są prace botaniczne (zdjęcia fitosocjologiczne), 

- zbierane są istniejące materiały publikowane i niepublikowane, literatura naukowa – 

dotyczące Zalewu Szczecińskiego 



Dziękuję za uwagę 


