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planów ochrony dla obszarów NATURA 2000
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otrzymanym ,,Zawiadomięniem o przystąpieniu do opracow1łvania
projektÓw planów ochrony dla obszarów NATURA 2000 wraz z opisem założen" (pismo oW-N014lII8l0IlII z dnta01'12.2011 r., data wpływu do MoSG 03.0I.201Ż r') dia

mviązku

:

1'

obszaru specjalnej ochrony ptaków ,,ZatokaPomorska''

2.

ob szaru maj ące go znaczęnie dla Wsp

J.

obszaru specjalnej ochrony ptakow ,,ZaIew Szczeciński''

4.

obszaru specjalnej ochrony ptaków ,,Zalew Kamieński i Dziwna''

5.

obszaru mającego znaczęnie dla Wspolnoty ,,Ujście odry i Za|ęw Szczeciński''

o

lnoty,, o stoj a na Zato ce

P

omorskiej''

.|'

uprzejmie informuję, ze Morski oddział Strazy Granicznej w Gdańsku wnosi do
następujące uwagi'

ilw

opracowań

W obrębie granic wyrrrienionych obszarów Natura 2000 lub w ich bliskim sąsiedztwie
zlokal.izowane Są jednostki graniczne Morskiego oddziału StruŻy Granicznej i nieruchomości
będące w zarządzte MoSG, m.in. Pomorski Dyrvizjon Strazy Granicznej w Świnoujściu przy ul.
Grodzkiej i Daszyńskiego, Placówka Straży Granicznej w Świnoujściu zlokalizowana w
Swinoujściu przy ul. Drł.orcowej (na terenie por1u) oraz w Mtędzyzdrojach przy ul. Kopernika,
Placówka Straży Granicznej w Rewalu.
Istnieje uzasadniona obawa' Że w przypadku wdrożenia załoŻen w/w planów ochrony
obszarów Natura 2000 w w/w obszarach, może wystąpić zagtoŻenie w zakresie wykonywania
przez MOSG ustawowych zadai Straży Granicznej wynikających z ustawy z dnia I2.I0'Ż0II r. o
Straży Granicznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 116, poz' 6]5 z pożn. zm.), przy wykorzystaniu
posiadanych sił i Środków. Do zagroŻeń tych naleŻy zaliczyć:
- wykorzystarrie na

tych obszarach jednostek płyrvających SG, które mogą zakłócać ciszę,

- budowę lub rozbudowę obiektow SG (naruszenie krajobrazu) i koniecznośćuwzględnienia
dodatkowych wymogów, a Co za t1łn idzie. vłyŻsze kosŹy (lub niemożliwośó) rea|tzacji
inwestycji SG,
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- loty Śmigłowca SG nad obszarami w ramach realizacjt zadań ustawowych i w związku z tym
zagt oŻenie nadmiernym hałasem,

- poruszanie się pojazdów
projekty.

i

funkcjonariuszy SG na odcinkach lądowych obejmujących w/w

zrvią7ku z pov,ryższym koniecznym jest' aby na każdym etapie opracowywania
dokumentacji w zakresie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000, nie zostały naruSzone

W

zasady
- realtzacjt ustawowych zadan Straży Granicznej przy wykorzystaniu posiadanych sił i środków,

-

realtzacji przedsięwzięc budowlanych

uŻytkowanych przez SG,

i

instalacj

t

urządzen technicznych

na

terenach

- eksploatacji istniejących obiektow budowlanych i zainstalowanych tarnurządzeń technicznych,

- korzystania z ciagów komunikacyjnych niezbędnych do realizacji zadan ustawowych

naszej

formacji.

Nadmieniam, Że wszelkie kwestię dotyczące okresów lęgowych ptactwa, jak i inne aspekty istotne
dla ochrony środowiska wprowadzające obostrzenia w ingerencję w dany obszar objęty ochroną
powinny byc uzgadnianę w trybach roboczyclr z Morskim oddziałem SG w Gdńsku przy
ul. oliwskiej 35, jednak zawszenadtzędtabędzie rea|izacjaustawowychzadań Straży Granicznej.

Działania rwtęane z ochroną zasobów naturalnych nie powinny kolidowaó z rea|izacją
ustawowych zadń or ganów, których zadaniem je st zapewnienie bezpieczeń stwa państwa.
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