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Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RzeczypospolUstawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej itej 
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 15021502
z z ppóóźźnn. zm.) okre. zm.) okreśśla pola połłoożżenie prawne obszarenie prawne obszaróów morskich w morskich 
Rzeczypospolitej, pasa nadbrzeRzeczypospolitej, pasa nadbrzeżżnego oraz organy administracji nego oraz organy administracji 
morskiej i ich kompetencje.morskiej i ich kompetencje.



Organami administracji morskiej sOrganami administracji morskiej sąą::
1) minister w1) minister 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 jako naczelny organ administracji 
morskiej, ktmorskiej, któóry sprawuje nadzry sprawuje nadzóór nad dziar nad działłalnoalnośściciąą dyrektordyrektoróów urzw urzęęddóów w 
morskich,morskich,
2) dyrektorzy urz2) dyrektorzy urzęęddóów morskichw 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 z dnia 21 marca 199w morskich w zakresie uregulowanym w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. 1 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji mo obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiejorskiej
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z ppóóźźnn. zm.).. zm.).

RozporzRozporząądzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 7 paz dnia 7 paźździernika 1991 w sprawie utworzenia urzdziernika 1991 w sprawie utworzenia urzęęddóów morskich, okrew morskich, okreśślenia lenia 
ich siedziby oraz terytorialnego zakresu dziaich siedziby oraz terytorialnego zakresu działłania dyrektorania dyrektoróów urzw urzęęddóów w 
morskich (Dz. U. z 1991 r. Nr 98, poz. 438, z morskich (Dz. U. z 1991 r. Nr 98, poz. 438, z ppóóźźnn. zm.) okre. zm.) okreśśla terytorialny la terytorialny 
zakres dziazakres działłania dyrektora Urzania dyrektora Urzęędu Morskiego w Gdyni, w Sdu Morskiego w Gdyni, w Słłupskuupsku
i w Szczecinie.i w Szczecinie.



Obszarowe i formalne graniceObszarowe i formalne granice
kompetencji Urzkompetencji Urzęęddóów Morskichw Morskich



Minister wMinister włłaaśściwy do spraw gospodarki morskiejciwy do spraw gospodarki morskiej wykonuje prawa wykonuje prawa 
wwłłaaśścicielskie w stosunku do wcicielskie w stosunku do wóód publicznych stanowid publicznych stanowiąących wcych włłasnoasnośćść Skarbu Skarbu 
PaPańństwa, tj. do wstwa, tj. do wóód morza terytorialnego oraz morskich wd morza terytorialnego oraz morskich wóód wewnd wewnęętrznych.trznych.

Do organDo organóów administracji morskiej nalew administracji morskiej należążą 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 gruntami pokrytymi tymi wodami, o ktnad gruntami pokrytymi tymi wodami, o któórym mowa w przepisach rym mowa w przepisach 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. -- Prawo wodne (Dz. U. z 2011 r., Nr 115, poz. Prawo wodne (Dz. U. z 2011 r., Nr 115, poz. 
1229, z 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 i 
pozwolepozwoleńń budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich portbudowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich portóów w 
i przystani, morskich wi przystani, morskich wóód wewnd wewnęętrznych i morza terytorialnego, jak trznych i morza terytorialnego, jak 
rróówniewnieżż wszelkich innych decyzji dotyczwszelkich innych decyzji dotycząących zagospodarowania tego cych zagospodarowania tego 
pasa,pasa,

-- ochrona ochrona śśrodowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek rodowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek 
korzystania z morza, wraz z dziakorzystania z morza, wraz z działłalnoalnośściciąą inspekcyjninspekcyjnąą,,



-- budowa, rozbudowa i utrzymywanie systemu zabezpieczania budowa, rozbudowa i utrzymywanie systemu zabezpieczania 
przeciwpowodziowego terenprzeciwpowodziowego terenóów nadmorskich i ochrona umocniew nadmorskich i ochrona umocnieńń
brzegowych, wydm i zalesiebrzegowych, wydm i zalesieńń ochronnych wraz z ochronochronnych wraz z ochronąą pasa pasa 
nadbrzenadbrzeżżnego, zapewnienie stabilizacji linii brzegowej wednego, zapewnienie stabilizacji linii brzegowej wedłług stanuug stanu
z 2000 r. i zapobiegania zanikowi plaz 2000 r. i zapobiegania zanikowi plażż, monitorowania brzeg, monitorowania brzegóów morskich,w morskich,
a taka takżże wykonywanie czynnoe wykonywanie czynnośści, prac i badaci, prac i badańń dotyczdotycząących ustalenia cych ustalenia 
aktualnego stanu brzegaktualnego stanu brzegóów morskich majw morskich mająące na celu wskazanie ce na celu wskazanie 
koniecznych i niezbkoniecznych i niezbęędnych dziadnych działłaańń zmierzajzmierzająących do ratowania brzegcych do ratowania brzegóów w 
morskich 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.(Dz. U. z 2003 r.
Nr 67, poz. 621).Nr 67, poz. 621).



Ponadto:Ponadto:

-- 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 hronie 
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z ppóóźźnn. zm.) . zm.) dyrektor urzdyrektor urzęędu du 
morskiegomorskiego sprawuje nadzsprawuje nadzóór nad obszarami Natura 2000 lub r nad obszarami Natura 2000 lub 
proponowanymi obszarami majproponowanymi obszarami mająącymi znaczenie dla Wspcymi znaczenie dla Wspóólnoty lnoty 
wyznaczonymi na obszarach morskich,wyznaczonymi na obszarach morskich,

-- na podstawie ustawy z dnia 3 pana podstawie ustawy z dnia 3 paźździernika 2008 r. o udostdziernika 2008 r. o udostęępnianiu pnianiu 
informacji o informacji o śśrodowisku i jego ochronie, udziale sporodowisku i jego ochronie, udziale społłeczeeczeńństwa w stwa w 
ochronie ochronie śśrodowiska oraz o ocenach oddziarodowiska oraz o ocenach oddziałływania na ywania na śśrodowisko (Dz. U. rodowisko (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z ppóóźźnn. zm.) . zm.) -- dyrektorzy urzdyrektorzy urzęęddóów morskichw morskich
biorbiorąą udziaudziałł w procedurach ocen oddziaw procedurach ocen oddziałływania na ywania na śśrodowisko jako organ rodowisko jako organ 
opiniujopiniująący i uzgadniajcy i uzgadniająący realizacjcy realizacjęę przedsiprzedsięęwziwzięćęć na obszarach morskich.na obszarach morskich.



Obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej sObszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej sąą: : morskie wodymorskie wody wewnwewnęętrznetrzne, , 
morze terytorialnemorze terytorialne i i wywyłąłączna strefa ekonomicznaczna strefa ekonomiczna. Morskie wody wewn. Morskie wody wewnęętrznetrzne
i morze terytorialne wchodzi morze terytorialne wchodząą w skw skłład terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zwierzchnictwo terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej nad morskiZwierzchnictwo terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej nad morskimi wodami mi wodami 
wewnwewnęętrznymi i morzem terytorialnym rozcitrznymi i morzem terytorialnym rozciąąga siga sięę na wody, przestrzena wody, przestrzeńń
powietrznpowietrznąą nad tymi wodami oraz na dno morskie wnad tymi wodami oraz na dno morskie wóód wewnd wewnęętrznych i morza trznych i morza 
terytorialnego, a takterytorialnego, a takżże na wne na wnęętrze ziemi pod nimi.trze ziemi pod nimi.

Morskimi wodami wewnMorskimi wodami wewnęętrznymitrznymi ssąą::
1)1) 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 d od 
granicy pagranicy pańństwowej mistwowej mięędzy dzy RzeczRzecząąpospolitpospolitąą PolskPolskąą a Republika Republikąą FederalnFederalnąą
Niemiec, oraz rzeka Odra pomiNiemiec, oraz rzeka Odra pomięędzy Zalewem Szczecidzy Zalewem Szczecińńskim a wodami portu skim a wodami portu 
Szczecin;Szczecin;
2)2) czczęśćęść Zatoki GdaZatoki Gdańńskiej;skiej;
3)3) 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 na tym 
Zalewie;Zalewie;
4)4) 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 terytorialnym Rzeczypospolitej PolskiejMorzem terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej jest obszar wjest 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 pod 
nim wnnim wnęętrze ziemi. Granice wytrze ziemi. Granice wyłąłącznej strefy ekonomicznej okrecznej strefy ekonomicznej okreśślajlająą umowy umowy 
mimięędzynarodowe.dzynarodowe.



PoPołłoożżenie polskich obszarenie polskich obszaróów morskichw morskich



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 redniego 
oddziaoddziałływania morza i lywania morza i ląądu; jest on obszarem przeznaczonym do utrzymania du; jest on obszarem przeznaczonym do utrzymania 
brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczebrzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeńństwa i ochrony stwa i ochrony śśrodowiska; rodowiska; 
obejmuje teren od linii brzegu morskiego w kierunku lobejmuje teren od linii brzegu morskiego w kierunku ląądu o szerokodu o szerokośści od 10 do ci od 10 do 
1000 m w zale1000 m w zależżnonośści od rodzaju brzegu, z wyci od rodzaju brzegu, z wyłąłączeniem terenczeniem terenóów lew leżążących w cych w 
granicach portgranicach portóów i przystani morskich okrew i przystani morskich okreśślonych w odrlonych w odręębnych przepisach,bnych przepisach,
2)2) pas ochronnypas 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 ym liczonym 
od granic dziaod granic 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.)..



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.) . zm.) dyrektor urzdyrektor urzęędu morskiegodu 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 e w przypadku gdy obszar Natura 
2000 obejmuje w ca2000 obejmuje w całłoośści lubci lub w czw częśęści obszar parku narodowego, ci obszar parku narodowego, 
sprawujsprawująącym nadzcym nadzóór nad obszarem Natura 2000 w granicach parku r nad obszarem Natura 2000 w granicach parku 
narodowego jest dyrektor parku narodowego.narodowego jest dyrektor parku narodowego.

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.



Obszary specjalnej ochrony ptakObszary specjalnej ochrony ptakóów w 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. 133w (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133, z , 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 w oraz 
tworzenie biotoptworzenie biotopóów.w.

Specjalne obszary ochrony siedliskSpecjalne obszary ochrony siedlisk uznane suznane sąą za obszary majza obszary mająące znaczeniece znaczenie
dla wspdla wspóólnoty (zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia lnoty (zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.2004 r.
o ochronie przyrody), na podstawie Decyzji o ochronie przyrody), na podstawie Decyzji wykonawczej wykonawczej Komisji z dnia 18 Komisji z dnia 18 
listopada 2011 r. listopada 2011 r. w sprawie przyjw sprawie przyjęęcia picia piąątego zaktualizowanego wykazu terentego zaktualizowanego wykazu terenóów w 
majmająących znaczenie dla Wspcych znaczenie 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.)z 13.01.2012 r.)

Celem wyznaczenia obszarCelem wyznaczenia obszaróów jest trwaw jest trwałła ochrona siedlisk przyrodniczych, a ochrona siedlisk przyrodniczych, 
populacji i siedlisk ropopulacji i siedlisk rośślin oraz zwierzlin oraz zwierząąt, a takt, a takżże odtworzenie siedlisk e odtworzenie siedlisk 
przyrodniczych lub wprzyrodniczych lub włłaaśściwego stanu ochrony gatunkciwego stanu ochrony gatunkóów row rośślin lub zwierzlin lub zwierząąt.t.



kod kod 
obszaruobszaru

nazwa obszarunazwa obszaru sprawujsprawująący 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 wwodyody 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

16 obszar16 obszaróów Natura 2000 wyznaczonych na polskich obszarach morskichw Natura 2000 wyznaczonych na polskich obszarach morskich::









Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrDyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony ony 
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.

Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku  w sprawieDyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku  w sprawie ochrony ochrony 
dzikich ptakdzikich ptakóów.w.



Potrzeba pePotrzeba pełłnego zastosowania nego zastosowania 
dyrektyw siedliskowej i ptasiej w dyrektyw siedliskowej i ptasiej w 
śśrodowisku morskim na morzu w Unii rodowisku morskim na morzu w Unii 
Europejskiej, szczegEuropejskiej, szczegóólnie w odniesieniu lnie w odniesieniu 
do ustanowienia sieci Natura 2000, do ustanowienia sieci Natura 2000, 
stanowi to dustanowi to dużże wyzwanie dla polityki e wyzwanie dla polityki 
rróóżżnorodnonorodnośści biologicznej w UE w ci biologicznej w UE w 
najblinajbliżższych latach. szych latach. 

Ustanowienie sieci morskich obszarUstanowienie sieci morskich obszaróów w 
chronionych w ramach Natura 2000 chronionych w ramach Natura 2000 
znacznie przyczyni siznacznie przyczyni sięę nie tylko do nie tylko do 
osiosiąągnignięęcia celu powstrzymania utraty cia celu powstrzymania utraty 
rróóżżnorodnonorodnośści biologicznej w UE, ale ci biologicznej w UE, ale 
taktakżże do szerszej ochrony morskiche do szerszej ochrony morskich
i zri zróównowawnoważżonego wykorzystania. onego wykorzystania. 





Art. 29 ustawy o ochronie przyrody mArt. 29 ustawy o ochronie przyrody móówi, wi, żże e sprawujsprawująący nadzcy nadzóórr nad obszarem 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.

Art. 31 ustawy o ochronie przyrody mArt. 31 ustawy o ochronie przyrody móówi, wi, żże e sprawujsprawująący nadzcy nadzóórr nad obszarem nad obszarem 
Natura 2000 sporzNatura 2000 sporząądza i przekazuje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony dza i przekazuje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony 
ŚŚrodowiska, co 6 lat w odniesieniu do specjalnego obszaru ochronyrodowiska, co 6 lat w odniesieniu do specjalnego obszaru ochrony siedlisk siedlisk 
oraz co 3 lata w odniesieniu do obszaru specjalnej ochrony ptakoraz co 3 lata w odniesieniu do obszaru specjalnej ochrony ptakóów, ocenw, ocenęę
realizacji ochrony tego obszaru, zawierajrealizacji ochrony tego obszaru, zawierająąccąą informacje dotyczinformacje dotycząące ce 
podejmowanych dziapodejmowanych działłaańń ochronnych oraz wpochronnych oraz wpłływu tych dziaywu tych działłaańń na stan ochrony na stan ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunksiedlisk przyrodniczych oraz gatunkóów row rośślin i zwierzlin i zwierząąt, dla ktt, dla któórych ochrony rych ochrony 
zostazostałł wyznaczony obszar Natura 2000, a takwyznaczony obszar Natura 2000, a takżże wyniki monitorowania i nadzoru e wyniki monitorowania i nadzoru 
tych dziatych działłaańń..

Ponadto organ Ponadto organ sprawujsprawująący nadzcy nadzóórr nad obszarem Natura 2000 zobowinad obszarem Natura 2000 zobowiąązany jest zany jest 
do: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 przyrodyyrody
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z ppóóźźnn. zm.) o wzorze okre. zm.) o wzorze okreśślonym w lonym w 
rozporzrozporząądzeniu Ministra dzeniu Ministra ŚŚrodowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawierodowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie
wzorwzoru u tablic (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2665).tablic (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2665).





Art. 34. ust 1. JeArt. 34. ust 1. Jeżżeli przemawiajeli przemawiająą za tym konieczne wymogi nadrzza tym konieczne wymogi nadrzęędnego interesu dnego interesu 
publicznego, w tym wymogi o charakterze spopublicznego, w tym wymogi o charakterze społłecznym lub gospodarczym, i wobec braku ecznym lub gospodarczym, i wobec braku 
rozwirozwiąązazańń alternatywnych, walternatywnych, włłaaśściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony ciwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony śśrodowiska,rodowiska,
a na obszarach morskich a na obszarach morskich –– dyrektor wdyrektor włłaaśściwego urzciwego urzęędu morskiegodu morskiego, mo, możże zezwolie zezwolićć na na 
realizacjrealizacjęę planu lub przedsiplanu lub przedsięęwziwzięęcia, mogcia, mogąących znaczcych znacząąco negatywnie oddziaco negatywnie oddziałływaywaćć na cele na cele 
ochrony obszaru Natura 2000 lub obszary znajdujochrony obszaru Natura 2000 lub obszary znajdująące sice sięę na lina liśście, o ktcie, o któórej mowa w art. 27 rej mowa w art. 27 
ust. 3 pkt 1, zapewniajust. 3 pkt 1, zapewniająąc wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbc wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbęędnej do zapewnienia dnej do zapewnienia 
spspóójnojnośści i wci i włłaaśściwego funkcjonowania sieci obszarciwego funkcjonowania sieci obszaróów Natura 2000.w Natura 2000.

Art. 35. ust 1. WydajArt. 35. ust 1. Wydająąc zezwolenie, o ktc zezwolenie, o któórym mowa w art. 34 ust. 1, wrym mowa w art. 34 ust. 1, włłaaśściwy miejscowo ciwy miejscowo 
regionalny dyrektor ochrony regionalny dyrektor ochrony śśrodowiska, a na obszarach morskich rodowiska, a na obszarach morskich –– dyrektor wdyrektor włłaaśściwego ciwego 
urzurzęędu morskiegodu morskiego, w porozumieniu z zarz, w porozumieniu z zarząądcdcąą terenu, stosownie do skali i rodzaju terenu, stosownie do skali i rodzaju 
negatywnego oddzianegatywnego oddziałływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, ustala zakres, miejsywania na cele ochrony obszaru Natura 2000, ustala zakres, miejsce, ce, 
termin i spostermin i sposóób wykonania kompensacji przyrodniczej, zobowib wykonania kompensacji przyrodniczej, zobowiąązujzująąc do jej wykonania nie c do jej wykonania nie 
ppóóźźniej niniej niżż w terminie rozpoczw terminie rozpoczęęcia dziacia działłaańń powodujpowodująących negatywne oddziacych negatywne oddziałływanie.ywanie.
Ust. 2. Za utrzymanie siedlisk przyrodniczych, siedlisk roUst. 2. Za utrzymanie siedlisk przyrodniczych, siedlisk rośślin i zwierzlin i zwierząąt, utworzonycht, utworzonych
ww ramach kompensacji przyrodniczej, jak rramach kompensacji przyrodniczej, jak róówniewnieżż za monitorowanie ich stanu odpowiada za monitorowanie ich stanu odpowiada 
sprawujsprawująący nadzcy nadzóór nad obszarem Natura 2000r nad obszarem Natura 2000, na terenie kt, na terenie któórego zostarego zostałłaa wykonana wykonana 
kompensacja;kompensacja;
Ust. 3. Regionalny dyrektor ochrony Ust. 3. Regionalny dyrektor ochrony śśrodowiska lub rodowiska lub dyrektor urzdyrektor urzęędu morskiegodu morskiego nadzorujenadzoruje
wykonanie kompensacji przyrodniczejwykonanie kompensacji przyrodniczej..
Ust. 4. Regionalny dyrektor ochrony Ust. 4. Regionalny dyrektor ochrony śśrodowiska lub rodowiska lub dyrektor urzdyrektor urzęędu morskiegodu morskiego skskłłada ada 
informacje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony informacje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony ŚŚrodowiska o ustalonym zakresie rodowiska o ustalonym zakresie 
kompensacji przyrodniczej i wykonanej kompensacji przyrodniczej.kompensacji przyrodniczej i wykonanej kompensacji przyrodniczej.



Art. 37 ust. 1. JeArt. 37 ust. 1. Jeżżeli dziaeli działłania mogania mogąące znaczce znacząąco negatywnie oddziaco negatywnie oddziałływaywaćć na cele ochrony na cele ochrony 
obszaru Natura 2000 lub obszar znajdujobszaru Natura 2000 lub obszar znajdująący sicy sięę na lina liśście, o ktcie, o któórej mowa w art. 27 ust. 3 pkt rej mowa w art. 27 ust. 3 pkt 
1, zosta1, zostałły podjy podjęęte bez uzyskania zezwolenia, o ktte bez uzyskania zezwolenia, o któórym mowa w art. 34, lub decyzji, o rym mowa w art. 34, lub decyzji, o 
ktktóórej mowa w art. 35a, regionalny dyrektor ochrony rej mowa w art. 35a, regionalny dyrektor ochrony śśrodowiska, a na obszarach rodowiska, a na obszarach 
morskich morskich –– dyrektor wdyrektor włłaaśściwego urzciwego urzęędu morskiegodu morskiego, nakazuje ich natychmiastowe , nakazuje ich natychmiastowe 
wstrzymanie i podjwstrzymanie i podjęęcie w wyznaczonym terminie niezbcie w wyznaczonym terminie niezbęędnych czynnodnych czynnośści w celu ci w celu 
przywrprzywróócenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego czcenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego częśęści lub chronionych na nim ci lub chronionych na nim 
gatunkgatunkóów.w.
Ust. 2. JeUst. 2. Jeżżeli dziaeli działłania na obszarze Natura 2000 zostaania na obszarze Natura 2000 zostałły podjy podjęęte niezgodnie z ustaleniami te niezgodnie z ustaleniami 
planu zadaplanu zadańń ochronnych lub planu ochrony, regionalny dyrektor ochrony ochronnych lub planu ochrony, regionalny dyrektor ochrony śśrodowiska, a rodowiska, a 
na obszarach morskich na obszarach morskich –– dyrektor urzdyrektor urzęędu morskiegodu morskiego, podejmuje czynno, podejmuje czynnośści, o ktci, o któórych rych 
mowa w ust. 1.mowa w ust. 1.



Komisja Ochrony Komisja Ochrony ŚŚrodowiska Morskiego Barodowiska Morskiego Bałłtykutyku, znana r, znana róówniewnieżż jako Komisja jako Komisja 
HelsiHelsińńska lub HELCOM ska lub HELCOM -- jest organizacjjest organizacjąą mimięędzynarodowdzynarodowąą proklamowana przez proklamowana przez 
KonwencjKonwencjęę z dnia 22 marca 1974 r. o ochronie z dnia 22 marca 1974 r. o ochronie śśrodowiska morskiego obszaru rodowiska morskiego obszaru 
Morza BaMorza Bałłtyckiego. Zadaniem Komisji jest monitorowanie oraz ochrona tyckiego. Zadaniem Komisji jest monitorowanie oraz ochrona 
śśrodowiska naturalnego Morza Barodowiska naturalnego Morza Bałłtyckiego.tyckiego.
ZespZespóółł ekspertekspertóów pracujw pracująących dla cych dla HELCOMuHELCOMu zbiera informacje o stanie zbiera informacje o stanie 
śśrodowiska oraz zanieczyszczeniach zrzucanych do morza. Dane te srodowiska oraz zanieczyszczeniach zrzucanych do morza. Dane te sąą
analizowane i na tej podstawie opracowywane sanalizowane i na tej podstawie opracowywane sąą zalecenia skierowane do zalecenia skierowane do 
papańństw czstw człłonkowskich, zobowionkowskich, zobowiąązujzująące do konkretnych dziace do konkretnych działłaańń, maj, mająących na cych na 
celu ochroncelu ochronęę obszaru Baobszaru Bałłtyku.tyku.

Komisja dziaKomisja działła poprzez swoje grupy staa poprzez swoje grupy stałłe.e.
Grupa HELCOM HABITATGrupa HELCOM HABITAT (Grupa ochrony (Grupa ochrony śśrodowiska i rrodowiska i róóżżnorodnonorodnośści ci 
naturalnej) m.in. opracowuje Czerwone List HELCOM dla Banaturalnej) m.in. opracowuje Czerwone List HELCOM dla Bałłtyku (tyku (makrofitymakrofity, , 
bezkrbezkręęgowce denne, ryby i minogi, ptaki, ssaki morskie, biotopy/siedligowce denne, ryby i minogi, ptaki, ssaki morskie, biotopy/siedliska) oraz ska) oraz 
odpowiadaodpowiada za kompletnoza kompletnośści sieci BSPA na morzu Baci sieci BSPA na morzu Bałłtyckim.tyckim.



BaBałłtyckie Obszary Chronione HELCOM BSPAtyckie Obszary Chronione HELCOM BSPA

List nominacyjny Ministra List nominacyjny Ministra ŚŚrodowiska z 31.12.2009.rodowiska z 31.12.2009.
Nominacja dodatkowych 5 obszarNominacja dodatkowych 5 obszaróów:w:
-- PLH320018 UjPLH320018 Ujśście Odry i Zalew Szczecicie Odry i Zalew Szczecińński,ski,
-- PLB990003 Zatoka Pomorska,PLB990003 Zatoka Pomorska,
-- PLB990002 PrzybrzePLB990002 Przybrzeżżne Wody Bane Wody Bałłtyku,tyku,
-- PLC990001 PLC990001 ŁŁawica Sawica Słłupska,upska,
-- PLB220004 UjPLB220004 Ujśście Wiscie Wisłły.y.



UrzUrząąd Morski w Szczecinied Morski w Szczecinie przystprzystąąpipiłł do sporzdo sporząądzania projektdzania projektóów planw planóów w 
ochrony dla morskich obszarochrony dla morskich obszaróów Natura 2000.w Natura 2000.

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 morskich w wojewna obszarach morskich 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).



Celem projektCelem projektuu jest stworzenie narzjest stworzenie narzęędzi umodzi umożżliwiajliwiająących skuteczncych skutecznąą ochronochronęę
ostoi Natura 2000 poprzez opracowanie dla nich dokumentacji i prostoi Natura 2000 poprzez opracowanie dla nich dokumentacji i projektu planojektu planóów w 
ochrony, ktochrony, któórych realizacja zapewni prawidrych realizacja zapewni prawidłłowe zachowanie lub odtworzenia owe zachowanie lub odtworzenia 
wwłłaaśściwego stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk i populacji gatunciwego stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk i populacji gatunkkóów row rośślinlin
i zwierzi zwierząąt, bt, bęęddąących gcych głłóównymi przedmiotami ochrony na tych obszarach.wnymi przedmiotami ochrony na tych obszarach.

Zakres prac koniecznych do wykonania dokumentacji i projektZakres prac koniecznych do wykonania dokumentacji i projektóów planw planóóww
ochrony zgodnie z:ochrony zgodnie z:

a)a) 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.),

b)b) 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),

c)c) 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 rodowiska 
oraz o ocenach oddziaoraz o 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.).



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 Natura rych wyznaczono obszar Natura 
2000. Plan ochrony mo2000. Plan ochrony możże bye byćć zmieniony, jezmieniony, jeżżeli wynika to z potrzeb ochrony siedlisk eli wynika to z potrzeb ochrony siedlisk 
przyrodniczych lub gatunkprzyrodniczych lub gatunkóów row rośślin i zwierzlin i zwierząąt i ich siedlisk, dla ktt i ich siedlisk, dla któórych ochrony rych ochrony 
wyznaczono obszar Natura 2000.wyznaczono obszar Natura 2000.

SporzSporząądzajdzająący projekt planu ochronycy projekt planu ochrony, umo, umożżliwia zainteresowanym osobom i podmiotom liwia zainteresowanym osobom i podmiotom 
prowadzprowadząącym dziacym działłalnoalnośćść w obrw obręębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkbie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkóów, dla w, dla 
ktktóórych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udziarych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udziałł w pracach zwiw pracach zwiąązanychzanych
ze sporzze sporząądzaniem tego projektu.dzaniem tego projektu.

Ustanowienie planu ochrony poprzedza siUstanowienie planu ochrony poprzedza sięę przeprowadzeniem postprzeprowadzeniem postęępowania z udziapowania z udziałłem em 
spospołłeczeeczeńństwa na zasadach okrestwa na zasadach okreśślonych w ustawie z dnia 3 palonych w ustawie z dnia 3 paźździernika 2008 r.dziernika 2008 r.
o udosto udostęępnianiu informacji o pnianiu informacji o śśrodowisku i jego ochronie, udziale sporodowisku i jego ochronie, udziale społłeczeeczeńństwastwa
w ochronie w ochronie śśrodowiska oraz o ocenach oddziarodowiska oraz o ocenach oddziałływania na ywania na śśrodowisko.rodowisko.
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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 rodowiska 
oraz o ocenach oddziaoraz o 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.) dyrektorzy urzdyrektorzy urzęęddóów morskichw morskich biorbiorąą udziaudziałł w procedurach ocen w procedurach ocen 
oddziaoddziałływania na ywania na śśrodowisko dla przedsirodowisko dla przedsięęwziwzięćęć realizowanych na obszarach realizowanych na obszarach 
morskich.morskich.

Zgodnie zapisami ustawy:Zgodnie zapisami ustawy:
-- dyrektor urzdyrektor urzęędu morskiegodu morskiego jest organem wjest organem włłaaśściwym w sprawach opiniowaniaciwym w sprawach opiniowania
i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziai uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziałływania na ywania na śśrodowisko dla rodowisko dla 
dokumentdokumentóów dotyczw dotycząących obszarcych obszaróów morskich (art. 57 ust. 2),w morskich (art. 57 ust. 2),
-- dyrektor urzdyrektor urzęędu morskiegodu morskiego wydaje opiniwydaje opinięę dla organu wdla organu włłaaśściwego do wydania ciwego do wydania 
decyzji decyzji śśrodowiskowej czy istnieje obowirodowiskowej czy istnieje obowiąązek przeprowadzenia oceny zek przeprowadzenia oceny 
oddziaoddziałływania przedsiywania przedsięęwziwzięęcia na cia na śśrodowisko dla planowanego rodowisko dla planowanego 
przedsiprzedsięęwziwzięęcia mogcia mogąącego potencjalnie znaczcego potencjalnie znacząąco oddziaco oddziałływaywaćć na na śśrodowisko rodowisko --
dotyczdotycząącego obszarcego obszaróów morskich (art. 64 ust. 1a),w morskich (art. 64 ust. 1a),
-- dyrektor urzdyrektor urzęędu morskiegodu morskiego wydajwydajęę opiniopinięę do zakresu raportu o oddziado zakresu raportu o oddziałływaniu ywaniu 
przedsiprzedsięęwziwzięęcia na cia na śśrodowisko w przypadku przedsirodowisko w przypadku przedsięęwziwzięćęć dotyczdotycząących cych 
obszarobszaróów morskich (art. 70 ust. 1a),w morskich (art. 70 ust. 1a),



-- jejeżżeli jest przeprowadzana ocena oddziaeli jest przeprowadzana ocena oddziałływania przedsiywania przedsięęwziwzięęcia na cia na 
śśrodowisko, przed wydaniem decyzji o rodowisko, przed wydaniem decyzji o śśrodowiskowych uwarunkowaniach rodowiskowych uwarunkowaniach 
organ worgan włłaaśściwy do wydania tej decyzji uzgadnia z ciwy do wydania tej decyzji uzgadnia z dyrektorem urzdyrektorem urzęędu du 
morskiegomorskiego -- warunki realizacji dla przedsiwarunki realizacji dla przedsięęwziwzięćęć dotyczdotycząących obszarcych obszaróów w 
morskich (art. 77 ust. 1 pkt 1),morskich (art. 77 ust. 1 pkt 1),
-- po przeprowadzeniu oceny oddziapo przeprowadzeniu oceny oddziałływania przedsiywania przedsięęwziwzięęcia na cia na śśrodowisko rodowisko 
regionalny dyrektor ochrony regionalny dyrektor ochrony śśrodowiska wydaje postanowienie w sprawie rodowiska wydaje postanowienie w sprawie 
uzgodnienia warunkuzgodnienia warunkóów realizacji przedsiw realizacji przedsięęwziwzięęcia cia -- po zasipo zasięęgnignięęciu opinii ciu opinii 
dyrektora urzdyrektora urzęędu morskiegodu morskiego w przypadku gdy przedsiw przypadku gdy przedsięęwziwzięęcie jest realizowane cie jest realizowane 
na obszarze morskim (art. 90 ust. 2a),na obszarze morskim (art. 90 ust. 2a),
-- dyrektor urzdyrektor urzęędu morskiegodu morskiego jest informowany przez regionalnego dyrektora jest informowany przez regionalnego dyrektora 
ochrony ochrony śśrodowiska o wydaniu postanowienia stwierdzajrodowiska o wydaniu postanowienia stwierdzająącego obowicego obowiąązek lub zek lub 
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziabrak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziałływania przedsiywania przedsięęwziwzięęcia cia 
(realizowanego na obszarach morskich) na obszar Natura 2000 (art(realizowanego na obszarach morskich) na obszar Natura 2000 (art. 97 ust. 6a),. 97 ust. 6a),
-- po przeprowadzeniu oceny oddziapo przeprowadzeniu oceny oddziałływania przedsiywania przedsięęwziwzięęcia na obszar Natura cia na obszar Natura 
2000 regionalny dyrektor ochrony 2000 regionalny dyrektor ochrony śśrodowiska wydaje postanowienie w sprawie rodowiska wydaje postanowienie w sprawie 
uzgodnienia warunkuzgodnienia warunkóów realizacji przedsiw realizacji przedsięęwziwzięęcia cia -- po zasipo zasięęgnignięęciu opinii ciu opinii 
dyrektora urzdyrektora urzęędu morskiegodu morskiego w przypadku gdy przedsiw przypadku gdy przedsięęwziwzięęcie jest realizowane cie jest realizowane 
na obszarze morskim (art. 98 ust. 3a).na obszarze morskim (art. 98 ust. 3a).



UrzUrząąd Morski w Szczecinied Morski w Szczecinie uczestniczyuczestniczyłł jako partner w realizacji projektu jako partner w realizacji projektu 
BaltSeaPlanBaltSeaPlan, wsp, wspóółłfinansowanego z funduszy Programu Regionu Morza finansowanego z funduszy Programu Regionu Morza 
BaBałłtyckiego 2007tyckiego 2007--2013 Europejskiej Wsp2013 Europejskiej Wspóółłpracy Terytorialnejpracy Terytorialnej

Projekt miaProjekt miałł na celuna celu stworzenie systemu planowania przestrzennego i stworzenie systemu planowania przestrzennego i 
zrzróównowawnoważżonego rozwoju obszaronego rozwoju obszaróów morskich. Projekt towarzyszy procesowi w morskich. Projekt towarzyszy procesowi 
tworzenia europejskiej polityki morskiej poprzez wspieranie zinttworzenia europejskiej polityki morskiej poprzez wspieranie zintegrowanego egrowanego 
planowania przestrzennego na morzu i tworzenie narodowych strateplanowania przestrzennego na morzu i tworzenie narodowych strategii dla gii dla 
obszarobszaróów morskich w krajach nadbaw morskich w krajach nadbałłtyckich. Przyczynia sityckich. Przyczynia sięę on takon takżżee
do realizacji do realizacji HELCOMHELCOM--owskiejowskiej rekomendacji dotyczrekomendacji dotycząącej planowania cej planowania 
przestrzennego i Deklaracji Gdaprzestrzennego i Deklaracji Gdańńskiej skiej VASABVASAB--uu (programu wsp(programu wspóółłpracy pracy 
mimięędzynarodowej na polu planowania przestrzennego obejmujdzynarodowej na polu planowania przestrzennego obejmująącego kraje cego kraje 
babałłtyckie).tyckie).



Projekt byProjekt byłł realizowany w latach 2009 realizowany w latach 2009 -- 2012 przez partner2012 przez partneróów z siedmiu krajw z siedmiu krajóów w 
nadbanadbałłtyckich. Polska bytyckich. Polska byłła reprezentowana przez trzy instytucje: Urza reprezentowana przez trzy instytucje: Urząąd Morski d Morski 
w Szczecinie, Urzw Szczecinie, Urząąd Morski w Gdyni oraz Instytut Morski w Gdad Morski w Gdyni oraz Instytut Morski w Gdańńsku.sku.



ProjektProjekt polegapolegałł na zebraniu danych o obecnych una zebraniu danych o obecnych użżytkownikach morza, ytkownikach morza, 
konfliktach i wartokonfliktach i wartośściach ciach śśrodowiska naturalnego Barodowiska naturalnego Bałłtyku. Pozwolityku. Pozwoliłł na na 
stworzenie spstworzenie spóójnej bazy na potrzeby planowania przestrzennego. Zostajnej bazy na potrzeby planowania przestrzennego. Zostałła a 
rróówniewnieżż przeprowadzona analiza ram prawnych i strategii przeprowadzona analiza ram prawnych i strategii śśrodowiskowych w rodowiskowych w 
poszczegposzczegóólnych krajach nadbalnych krajach nadbałłtyckich, co przyczyni sityckich, co przyczyni sięę do wypracowania do wypracowania 
wspwspóólnej wizji zagospodarowania przestrzennego dla Balnej wizji zagospodarowania przestrzennego dla Bałłtyku. Zintegrowane tyku. Zintegrowane 
planowanie przestrzenne jest testowane w kilku pilotaplanowanie przestrzenne jest testowane w kilku pilotażżowych obszarach. owych obszarach. 
Partnerzy projektu prowadzPartnerzy projektu prowadząą ponadto dziaponadto działłania lobbingowe na rzecz rozwoju ania lobbingowe na rzecz rozwoju 
planowania przestrzennego na morzu oraz opracowujplanowania przestrzennego na morzu oraz opracowująą rekomendacje do zmian rekomendacje do zmian 
w prawodawstwie krajw prawodawstwie krajóów zaangaw zaangażżowanych w projekt.owanych w projekt.

BaltSeaPlanBaltSeaPlan to rto róówniewnieżż praktyczne wdropraktyczne wdrożżenia. W ramach projektu powstajenia. W ramach projektu powstająą
pilotapilotażżowe plany zagospodarowania przestrzennego nastowe plany zagospodarowania przestrzennego nastęępujpująących obszarcych obszaróów w 
morskich na Bamorskich na Bałłtyku: Zatoka Pomorska, Potyku: Zatoka Pomorska, Połłudniowa udniowa ŁŁawica awica ŚŚrodkowa,rodkowa, Trasa Trasa TT--
RouteRoute Zachodniego BaZachodniego Bałłtyku, Wyspy tyku, Wyspy HiiumaHiiuma i i SaaremaaSaaremaa, Zachodnie wybrze, Zachodnie wybrzeżże e 
ŁŁotwy; testowane jest teotwy; testowane jest teżż przeprowadzenie postprzeprowadzenie postęępowania strategicznej oceny powania strategicznej oceny 
oddziaoddziałływania na ywania na śśrodowisko pilotarodowisko pilotażżowego projektu planu dla Zachodniej owego projektu planu dla Zachodniej 
CzCzęśęści Zatoki Gdaci Zatoki Gdańńskiej.skiej.



Rezultaty projektuRezultaty projektu zostazostałły przedstawione w formie szczegy przedstawione w formie szczegóółłowych raportowych raportóów w 
tematycznych:tematycznych:

Ocena wpOcena wpłływu krajowego prawodawstwa i dokumentywu krajowego prawodawstwa i dokumentóów strategicznych na MSP:w strategicznych na MSP:
·· Raport 1: Strategie odnoszRaport 1: Strategie odnosząące sice sięę do obszaru morskiego Estonii.do obszaru morskiego Estonii.
·· Raport 2: Strategie odnoszRaport 2: Strategie odnosząące sice sięę do obszaru morskiego Niemiec.do obszaru morskiego Niemiec.
·· Raport 3: Strategie odnoszRaport 3: Strategie odnosząące sice sięę do obszaru morskiego do obszaru morskiego ŁŁotwy.otwy.
·· Raport 4: Strategie odnoszRaport 4: Strategie odnosząące sice sięę do obszaru morskiego Litwy.do obszaru morskiego Litwy.
·· Raport 5: Strategie odnoszRaport 5: Strategie odnosząące sice sięę do obszaru morskiego Polski.do obszaru morskiego Polski.
·· Raport 6: Strategie odnoszRaport 6: Strategie odnosząące sice sięę do obszaru morskiego Rosji.do obszaru morskiego Rosji.
·· Raport 7: Strategie odnoszRaport 7: Strategie odnosząące sice sięę do obszaru morskiego Szwecji.do obszaru morskiego Szwecji.
·· Raport 8: Implikacje miRaport 8: Implikacje mięędzynarodowych i krajowych polityk w kontekdzynarodowych i krajowych polityk w kontekśście cie 

obszaru M. Baobszaru M. Bałłtyckiego i MSP.tyckiego i MSP.



MSP dla obszarMSP dla obszaróów pilotaw pilotażżowych:owych:
·· Raport 9: Opracowanie PilotaRaport 9: Opracowanie Pilotażżowego MSP dla Zatoki Pomorskiej.owego MSP dla Zatoki Pomorskiej.
·· Raport 10: Opracowanie PilotaRaport 10: Opracowanie Pilotażżowego MSP dla owego MSP dla ŁŁawicy awicy ŚŚrodkowejrodkowej
·· Raport 11: Opracowanie PilotaRaport 11: Opracowanie Pilotażżowego SEA dla zachodniej czowego SEA dla zachodniej częśęści Zat. ci Zat. 

GdaGdańńskiej.skiej.
·· Raport 12: Przygotowania do MSP w CieRaport 12: Przygotowania do MSP w Cieśśninach Duninach Duńńskich.skich.
·· Raport 13: Ku opracowaniu pilotaRaport 13: Ku opracowaniu pilotażżowego MSP dla Zatoki owego MSP dla Zatoki PPäärnurnu..
·· Raport 14: Ku opracowaniu pilotaRaport 14: Ku opracowaniu pilotażżowego MSP dla wysp owego MSP dla wysp SaaremaaSaaremaa i i HiiumaaHiiumaa..
·· Raport 15: Ku opracowaniu pilotaRaport 15: Ku opracowaniu pilotażżowego MSP dla morskich obszarowego MSP dla morskich obszaróów Litwy.w Litwy.
·· Raport 16: Opracowanie pilotaRaport 16: Opracowanie pilotażżowego MSP dla zachodniego wybrzeowego MSP dla zachodniego wybrzeżża a ŁŁotwy.otwy.



Raporty techniczne i pozostaRaporty techniczne i pozostałłee
·· Raport 17: PilotaRaport 17: Pilotażżowy MSP dla zachodniego wybrzeowy MSP dla zachodniego wybrzeżża a ŁŁotwy.otwy.
·· Raport 18: SEA dla zachodniej czRaport 18: SEA dla zachodniej częśęści Zatoki Gdaci Zatoki Gdańńskiej.skiej.
·· Raport 19: Modelowanie na potrzeby MSP Raport 19: Modelowanie na potrzeby MSP –– narznarzęędzia, koncepcje, aplikacje.dzia, koncepcje, aplikacje.
·· Raport 20: Struktura wymiany danych na potrzeby MSP.Raport 20: Struktura wymiany danych na potrzeby MSP.
·· Raport 21: WpRaport 21: Wpłływ podwodnego hayw podwodnego hałłasu na morasu na morśświny w pobliwiny w pobliżżu gu głłóównych tras wnych tras 

żżeglugowych.eglugowych.
·· Raport 22: Teledetekcyjne metody wykrywania maRaport 22: Teledetekcyjne metody wykrywania małłych statkych statkóów rybackich i w rybackich i 

narznarzęędzi rybackich.dzi rybackich.
·· Raport 23: Warianty prawne i planistyczne w celu wRaport 23: Warianty prawne i planistyczne w celu włąłączenia ryboczenia rybołłóówstwa do wstwa do 

MSP.MSP.
·· Raport 24: ZaangaRaport 24: Zaangażżowanie owanie interesariuszyinteresariuszy w MSP.w MSP.
·· Raport 25: SEA w MSP: Rekomendacje wypRaport 25: SEA w MSP: Rekomendacje wypłływajywająące z doce z dośświadczewiadczeńń Polski i Polski i 

Niemiec.Niemiec.
·· Raport 26: RyboRaport 26: Rybołłóówstwo w kontekwstwo w kontekśście MSP.cie MSP.
·· Raport 27: Mapowanie dna morskiego i siedlisk w obszarze Raport 27: Mapowanie dna morskiego i siedlisk w obszarze HatterHatter BarnBarn
·· Raport 28: Mapy GIS dla MSP.Raport 28: Mapy GIS dla MSP.
·· Raport 29: Studium Przypadku: metodyczny wybRaport 29: Studium Przypadku: metodyczny wybóór obszaru dla elektrowni r obszaru dla elektrowni 

wiatrowych na morzu przy uwiatrowych na morzu przy użżyciu programu yciu programu MarxanMarxan w obszarze w obszarze 
pilotapilotażżowym na Zat. Pomorskiej.owym na Zat. Pomorskiej.

·· Raport 30: Studium Przypadku: wybRaport 30: Studium Przypadku: wybóór obszaru dla rybor obszaru dla rybołłóówstwa w ramach wstwa w ramach 
MSP.MSP.



Jednym z kluczowych celJednym z kluczowych celóów projektu byw projektu byłło opracowanie tzw. o opracowanie tzw. „„Wizji dla Morza Wizji dla Morza 
BaBałłtyckiego do roku 2030tyckiego do roku 2030””, w kt, w któórej m.in. zawarto przesrej m.in. zawarto przesłłania dla zapewnienia ania dla zapewnienia 
zrzróównowawnoważżonego rozwoju Baonego rozwoju Bałłtyku z uwzgltyku z uwzglęędnieniem czterech wioddnieniem czterech wiodąących cych 
transnarodowych kwestii, kttransnarodowych kwestii, któórymi srymi sąą::

-- zdrowe zdrowe śśrodowisko morskie,rodowisko morskie,
-- spspóójna bajna bałłtycka polityka energetyczna,tycka polityka energetyczna,
-- bezpieczny, czysty i wydajny transport morski,bezpieczny, czysty i wydajny transport morski,
-- zrzróównowawnoważżone ryboone rybołłóówstwo.wstwo.

















DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę


