
 
 

   

„Projekt planu ochrony dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska” 

 

Urząd Morski w Szczecinie realizuje projekt pn. POIS.02.04.00-00-0027/17  

pn. „Projekt planu ochrony dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska”, 

wspófinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (Oś priorytetowa II, działanie 

2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, podtyp: 2.4.3b: Plany ochrony 

obszarów Natura 2000 i parków narodowych), którego celem było opracowanie 

dokumentacji przyrodniczej i projektu planu ochrony dla ww. obszaru Natura 2000. 

W dniu 11 października 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa  

o dofinansowanie dla niniejszego projektu. 

Główne działanie w ramach projektu, tj. Projekt planu, został sporządzony na 

podstawie umowy z dnia 5 lipca 2018 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - 

ówczesnym Urzędem Morskim w Słupsku (obecnie beneficjentem jest Urząd Morski  

w Szczecinie), a konsorcjum firm: Instytutem Morskim w Gdańsku (obecnie Instytut 

Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni) i firmą MEWO S.A. 

Obszar Natura 2000 Ławica Słupska PLC990001 ustanowiony został 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133) jako obszar specjalnej ochrony 

ptaków oraz zatwierdzony Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2019/18 z dnia 14 

grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dwunastego zaktualizowanego wykazu terenów 

mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny (Dz. U. UE L 7 z 09.01.2019 s. 77).  

Obowiązek sporządzania planu ochrony dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 29 ust. 

1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020, poz. 55 ze zm.), 

przy czym plan ochrony rozumie się jako projekt rozporządzenia Ministra Środowiska 

w sprawie planu ochrony dla obszaru Natura 2000.  

Projekt planu ochrony został przygotowany w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony 

dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. 2010 nr 64 poz. 401 ze zm.). 

Celem strategicznym projektu jest stworzenie niezbędnych narzędzi umożliwiającą 

ochronę morskiego obszaru chronionego należącego do europejskiej sieci 

ekologicznej Natura 2000 "Ławica Słupska" PLC990001, zlokalizowanego w centralnej 

części polskich obszarów morskich. Realizacja działań zawartych w projekcie planu 

ochrony zapewni prawidłowe zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu siedlisk 

przyrodniczych, siedlisk i populacji gatunków roślin i zwierząt, będącymi głównymi 
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przedmiotami ochrony na tym obszarze. Wykonanie założeń postawionego celu przy 

udziale społeczeństwa oraz docelowych grup interesariuszy ma przyczynić się do 

realnego i szybkiego umożliwienia wdrażania tego planu w etap czynnej realizacji. 

Projekt planu ochrony zawiera: 

1. Opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000, 

2. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego 

stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich 

siedlisk będących przedmiotami ochrony, 

3. Określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru 

Natura 2000 oraz spójności sieci obszarów Natura 2000, odnoszących się w 

szczególności do:  

a) innych form ochrony przyrody, pokrywających się z obszarem Natura 2000, 

b) zagospodarowania przestrzennego, w tym, w szczególności terenów lokalizacji 

zabudowy możliwej bez szkody dla obszaru Natura 2000, infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej, infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, a także 

obszarów, które powinny być zalesione oraz obszarów wyłączonych  

z zalesiania, 

c) zagospodarowania obszarów morskich,  

d) gospodarowania wodami, 

e) gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej (nie dotyczy przedmiotowego obszaru), 

f) śródlądowych wód powierzchniowych płynących, w których powinna być 

zachowana lub odtworzona możliwość wędrówki ryb i innych organizmów 

wodnych (nie dotyczy przedmiotowego obszaru), 

g) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania 

przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy 

ekonomicznej dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych 

lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000;  

4. Określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego 

stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem 

podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację, 

5. Wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków 

roślin i zwierząt, i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony, 



 
 

   

„Projekt planu ochrony dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska” 

6. Określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich 

skutków, 

7. Określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub 

gatunków roślin i zwierząt, i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony. 

Zgodnie z art. 29 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody prace nad opracowywaniem 

projektu planu ochrony zostały poprzedzone postępowaniem z udziałem 

społeczeństwa (konsultacjami społecznymi) na zasadach określonych 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 

(Dz. U. 2020 poz. 283, z późn. zm.).  

 

Szczegółowy opis poszczególnych działań w ramach realizowanego projektu: 

1. Opracowanie dokumentacji przyrodniczej  

Dokumentacja przyrodnicza zawiera wyniki przeprowadzonych prac 
inwentaryzacyjnych obejmujących co najmniej 700 km2 powierzchni, w tym:  

 badań inwentaryzacyjnych makrozoobentosu na przynajmniej 50 stacjach, 

 akustycznych badań geofizycznych,  

 inwentaryzacji fitobentosu na siedlisku rafy,  

 inwentaryzacji ptaków na podstawie danych z ostatnich 8 lat.  
W ramach Projektu nie przewidziano badań terenowych awifauny oraz ichtiofauny. 
 
Dokonano oceny i weryfikacji istniejących informacji /danych o obszarze Natura 2000 
oraz ich uzupełnienie m.in. o: 

 Uzyskanie danych w oparciu i zbiór wszystkich dostępnych - aktualnych i 
starszych (publikowanych i niepublikowanych) publikacji, książek, opracowań, 
ekspertyz, dokumentów itp. - przydatnych do sporządzenia planu i służących 
jako źródło danych przyrodniczych o obszarach Natura 2000. 

 Wykonanie akustycznych badań geofizycznych w celu sporządzenia mapy 
batymetrycznej oraz delimitacji typów podłoża i wydzielenie siedlisk dennych; 

 Wykonanie inwentaryzacji fauny i flory dennej oraz wydzielenie siedlisk 
dennych; 

 Opracowanie dokumentacji przyrodniczej na podstawie dostępnych danych  
i wyników przeprowadzonych badań terenowych; 

 Zaktualizowanie Standardowego Formularza Danych (SDF) obszaru Natura 
2000 „Ławica Słupska”.   

Działanie zrealizowane w latach 2018-2019. 
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2. Wykonanie tablic edukacyjnych 

W ramach działania wykonano 5 tablic edukacyjnych o istniejącym miejscu ochrony, 
której treścią jest informacja o obszarze chronionym oraz mapka z zaznaczoną 
lokalizacją przedmiotowego obszaru. Tablice opatrzone zostały logo z informacją  
o źródle pochodzenia środków finansowych oraz beneficjenta projektu. Z uwagi na 
specyfikację obszaru Natura 2000 (w całości znajdującym się na otwartym morzu), 
tablice umieszczone zostaną na odcinku wybrzeża na wysokości obszaru Natura 2000 
w miejscach widocznych i często uczęszczanych. 
 
Tablica edukacyjna 

Działanie zrealizowane w 2020r. 
 

3. Wykonanie strony internetowej 

Utworzenie portalu internetowego, który stanowi kluczową platformę 
rozpowszechniania informacji o projekcie i jego rezultatach, wspomagającą realizację 
projektu. Wykorzystany również jako narzędzie komunikacji z zainteresowanymi 
podmiotami i osobami. Witryna internetowa zawiera podstawowe informacje o zakresie 
i celach realizowanego projektu, opis metodologii oraz informacje o postępach projektu 
w poszczególnych etapach. 
 
Strona projektu (w chwili obecnej trwają prace związane z konfiguracją strony). 

Działanie zrealizowane w latach 2018-2020. 

 
4. Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych (foldery, roll-up'y) 

W ramach niniejszego działania wykonane zostały: 

1. Foldery informacyjne o walorach przyrodniczych obszaru Natura 2000  
i potrzebach jego ochrony, a także o realizowanym projekcie i jego efektach;            

2. Roll-up’y, które wykorzystywane będą podczas spotkań konsultacyjnych.  
Działanie zrealizowane w roku 2019. 

 

5. Recenzja dokumentacji i projektu planu ochrony 

Celem niniejszego zadania było uzyskanie niezależnej, eksperckiej analizy do treści 

otrzymanej dokumentacji i projektu planu ochrony w celu oceny i weryfikacji 

zastosowanej metodologii prac oraz jakości, rzetelności i prawdziwości 

przedstawionych danych przyrodniczych z badań terenowych i ich przydatność do 

dalszego wykorzystania. Efektem działania było wykonanie recenzji dokumentacji 

przyrodniczej oraz projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 zgodnie z 

https://www.ums.gov.pl/projekty_unijne/natura2000_LS/tablica_edu_Lawica_Slupska.JPG
http://www.natura2000umsl.eu/
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obowiązującymi przepisami prawa. Działanie zrealizowane w latach 2018-2020 przez 

podmiot zewnętrzny wyłoniony drogą przetargu.  

6. Opracowanie  projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 

Opracowana została treści dokumentu (projektu planu ochrony w formie 

rozporządzenia Ministra Środowiska) począwszy od wersji początkowej sporządzonej 

na podstawie dostępnych danych literaturowych (publikowanych/niepublikowanych) 

oraz wyników badań terenowych i waloryzacji a skończywszy na ostatecznej wersji 

wypracowanej w procesie konsultacji społecznych. W ramach niniejszego zadania 

opracowane zostały następujące zagadnienia: 

1. Przedstawienie zagadnień planistycznych odnoszące się do obszaru Natura 2000; 

2. Przedstawienie opisu, identyfikacji i oceny potencjalnych i istniejących zagrożeń 

zewnętrznych i wewnętrznych dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych, siedlisk gatunków ptaków i zwierząt będących przedmiotami ochrony 

obszarów Natura 2000; 

3. Określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru Natura 

2000 oraz spójności sieci obszarów Natura 2000; 

4. Określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu 

ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich realizację; 

5. Przedstawienie wskaźników właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, 

siedlisk i gatunków ptaków i zwierząt, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 

2000; 

6. Określenie sposobów monitoringu realizacji działań ochronnych oraz ich skutków; 

7. Określenie sposobów monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony przez 

wskazanie sposobów, metod, częstotliwości, zakresu obserwacji i rejestracji danych. 

W efekcie tego zadania powstał projekt planu ochrony dla obszaru Ławica Słupska 

PLC 990001 – pierwszy plan dla obszaru Natura 2000, znajdujący się w całości na 

obszarach morskich. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 

obszaru Natura 2000 Ławica Słupska PLC 990001 

Działanie zrealizowane w latach 2019-2020. 

 

https://www.ums.gov.pl/projekty_unijne/natura2000_LS/rozp_plan%20ochrony_191020.pdf
https://www.ums.gov.pl/projekty_unijne/natura2000_LS/rozp_plan%20ochrony_191020.pdf
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7. Konsultacje społeczne z udziałem osoby prowadzącej  

Prace nad opracowywaniem projektu planu ochrony zostały poprzedzone 
postępowaniem z udziałem społeczeństwa (konsultacjami społecznymi) na zasadach 
określonych 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 (Dz. U. 2020 poz. 283, z późn. zm.).  
 
W dniach 11 kwietnia i 29 października 2019 r. oraz w dniach 30 czerwca, 8 września 
i 13 października 2020 r., w siedzibie Słupskiego Inkubatora Technologicznego, 
zorganizowano cykl spotkań konsultacyjnym o charakterze dyskusyjno-warsztatowym 
z Wykonawcą projektu planu ochrony oraz przedstawicielami zainteresowanych grup, 
w tym jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, sił zbrojnych, 
państwowych instytutów badawczych, uczelni publicznych, organizacji 
pozarządowych i przedsiębiorstw. 
Cykl programu konsultacyjnego miał za zadanie zapoznać docelową grupę odbiorców 
z projektem. Spotkania pozwoliły przybliżyć cele projektu wraz z potrzebami realizacji 
zadań. Zapewniły również możliwość udziału społeczeństwa w procesie wyznaczania 
i ochrony obszarów sieci Natura 2000.  
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w celu zebrania opinii oraz pozyskania 
dodatkowych informacji, sugestii i propozycji uczestników o przedmiocie 
realizowanego projektu mających wpływ na ostateczny kształt projektu planu ochrony. 
Działania konsultacyjne pozwolą na uzyskanie informacji i potencjalnych konfliktach 
społecznych związanych z ‘wdrożeniem’ rezultatów projektu – zatwierdzeniem 
projektu planu ochrony. 
 

Prezentacje z konsultacji społecznych. 

Działanie zrealizowane w latach 2019 – 2020.  

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 4 012 610,71 zł (w tym: 85% z UE - 3 410 719,10 

zł i 15% z budżetu państwa - 601 891,61 zł).  

Planowane zakończenie realizacji projektu: 31.12.2020r.  

 

 

 

 

 

https://www.ums.gov.pl/projekty_unijne/natura2000_LS/prezentacje.zip

