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W toku realizacji Zadania pn.: Opracowanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000  

w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego dla obszarów Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana  

(PLH 280007) oraz Zalew Wiślany (PLB 280010), zleconego Instytutowi Morskiemu w Gdańsku przez 

Urząd Morski w Gdyni, przeprowadzone zostały konsultacje społeczne związane z przygotowaniem 

projektów planów ochrony. Niniejszy raport dokumentuje przebieg procesu konsultacji społecznych, 

wskazując na podstawowe obszary zainteresowań uczestników konsultacji i wpływ udziału 

społeczeństwa na ostateczny kształt zapisów projektów planów ochrony. 

1. Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji społecznych były propozycje zapisów do projektów planów ochrony 

obszarów Natura 2000 – PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana oraz PLB280010 Zalew 

Wiślany. Celem konsultacji społecznych było takie ukształtowanie zapisów projektów planów 

ochrony, które zapewniłyby skuteczną ochronę siedlisk i gatunków chronionych oraz pozwoliły 

utrzymać lub doprowadzić stan ich ochrony do tzw. „stanu właściwego” i w sposób najmniej 

uciążliwy wpływały na życie i działalność mieszkańców i użytkowników terenów objętych ochroną.  

W toku konsultacji zebrano i rozważono uwagi przedstawicieli lokalnych grup interesów  

oraz organów administracji i instytucji, które prowadzą działalność na obszarze objętym ochroną.  

Plany ochrony dla obszarów Natura 2000, ustanawiane są w drodze rozporządzenia Ministra 

Środowiska, w oparciu o projekty tych planów przygotowane przez sprawującego nadzór nad 

obszarem. Zakres i strukturę planu ochrony określa art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.). Poszczególne elementy planu 

ochrony stanowią załączniki do rozporządzenia: 

Załącznik 1 – opis granic obszaru i mapa obszaru, 

Załącznik 2 – identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 

ochrony (siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących 

przedmiotami ochrony),  

Załącznik 3 – warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru Natura 2000 oraz spójności 

sieci obszarów Natura 2000,  

Załącznik 4 – 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 dotyczące 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,  

Załącznik 5 – działania ochronne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich realizację  
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Załącznik 6 – wskaźniki właściwego stanu ochrony (siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i 

zwierząt i ich siedlisk), będących przedmiotami ochrony,  

Załącznik 7 – sposoby monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków,  

Załącznik 8 – sposoby monitoringu stanu ochrony (siedlisk przyrodniczych lub gatunków zwierząt i ich 

siedlisk), będących przedmiotami ochrony.  

Głównym przedmiotem dyskusji w ramach konsultacji społecznych dla omawianych obszarów  

Natura 2000 była identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego 

stanu ochrony (załącznik nr 2 do rozporządzenia) oraz działania ochronne dla utrzymania lub 

odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem 

podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację (załącznik nr 5 do rozporządzenia). 

Zagadnienia te zostały wskazane jako najistotniejsze w „Metodologii prowadzenia konsultacji 

społecznych” opracowanej przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz opinii 

Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska zawartej w piśmie z dnia 22.04.2013 r.  

znak DON-WZ.6323.32.2013.AG. 

Konsultacje społeczne, będące przedmiotem niniejszego opracowania, nie były prowadzone według 

zasad określonych dla udziału społecznego w rozumieniu 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.).  

Miały one charakter dodatkowy i realizowały dyspozycję art. 29 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, 

który nakazuje sporządzającemu projekt planu ochrony umożliwić udział w jego tworzeniu 

zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i 

siedlisk gatunków. 

Konsultacje w trybie ustawowym zostaną dodatkowo przeprowadzone po przekazaniu gotowych 

projektów planów ochrony i podjęciu procedury legislacyjnej związanej z wydaniem rozporządzenia 

przez Ministra Środowiska.  

2. Przebieg konsultacji 

W toku konsultacji projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 w rejonie Zalewu 

Wiślanego odbyły się 4 spotkania. Dwa z nich miały charakter spotkań plenarnych, gdzie poza 

zaplanowanymi wystąpieniami prowadzących i przedstawicieli zespołu autorskiego, pozostali 

uczestnicy mieli możliwość zabierania głosu i czynnego uczestniczenia w dyskusji. Były to spotkanie 

informacyjne, rozpoczynające proces konsultacji społecznych oraz kończące ten proces spotkanie 

podsumowujące. Pozostałe dwa spotkania miały charakter warsztatowy. Warsztaty odbywały się w 

trzech grupach tematycznych wyodrębnionych ze względu na kategorie przedmiotów ochrony. 

Każdorazowo warsztaty poprzedzano wprowadzeniem porządkującym dotychczas uzyskane 

informacje na temat obszarów Natura 2000 oraz określającym metody pracy w grupach. 

Charakterystyka spotkań przedstawiona została w tabeli nr 1. 

Spotkania prowadził radca prawny Michał Behnke z Kancelarii Radców Prawnych CIC Danuta Pikor, 

Michał Behnke sp. partnerska z siedzibą w Gdyni wraz ze swoimi współpracownikami. W każdym 

spotkaniu uczestniczyli ponadto koordynatorzy odpowiedzialni za poszczególne przedmioty ochrony, 

oraz przedstawiciele Instytutu Morskiego w Gdański oraz Urzędu Morskiego w Gdyni.  
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Materiały robocze na potrzeby poszczególnych spotkań publikowane były z wyprzedzeniem  

na stronach internetowych Instytutu Morskiego w Gdańsku, a także przekazywane w niezbędnym 

zakresie uczestnikom spotkań w formie wydruków w dniu spotkania. Przebieg każdego ze spotkań był 

nagrywany oraz dokumentowany w postaci protokołu, do którego załączono uwagi uczestników 

zgłaszane w trakcie spotkań. Protokoły te stanowią załącznik 1-4 do niniejszego Raportu. 

Spotkania odbywały się w Centrum Konferencyjnym Arbiter w Elblągu. Program każdego ze spotkań 

uwzględniał przerwę kawową oraz przerwę obiadową.  

 
Tabela 1. Charakterystyka spotkań konsultacyjnych dotyczących zapisów planów ochrony dla obszarów Zalew Wiślany  

i Mierzeja Wiślana (PLH 280007) oraz Zalew Wiślany (PLB 280010) w dniach 16.01.2014 – 02.04.2014 r. 

Rodzaj 

spotkania 
Data Miejsce 

Liczba 

uczestników 
Problematyka 

Spotkanie 

informacyjne 

16.01.2014 Centrum 

Konferencyjne 

Arbiter Hotel, 

Elbląg 

125  informacje dotyczące przedmiotu  Zadania,  

harmonogramu jego realizacji oraz osób 

odpowiedzialnych za jego wykonanie, 

  informacja o idei tworzenia obszarów w sieci Natura 

2000,  zawartości planów ochrony i procedurze ich 

tworzenia, 

 informacja na temat proponowanej formy 

prowadzenia konsultacji w grupach tematycznych 

wyłonionych wg kryterium przedmiotów ochrony, 

 prezentacja wyników inwentaryzacji przyrodniczej, 

 zebranie uwag uczestników co do zagrożeń i 

problemów występujących w obszarze, które powinny 

zostać uwzględnione w projektowanych planach, 

 wyłonienie składu grup  tematycznych. 

I spotkanie 

warsztatowe 

13.02.2014 Centrum 

Konferencyjne 

Arbiter Hotel, 

Elbląg 

84  najważniejsze informacje dotyczące Zadania i jego 

przebiegu, 

 przypomnienie podstawowych zagadnień dotyczące 

planów ochrony dla obszarów Natura 2000,  

 praca w grupach tematycznych, wyłonionych podczas 

spotkania informacyjnego, nad wstępną wersją listy 

zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszarów Natura 

2000, 

 dyskusja nad zagrożeniami i sposobami ich 

minimalizacji. 

 

II spotkanie 

warsztatowe 

03.03.2014 Centrum 

Konferencyjne 

Arbiter Hotel, 

Elbląg 

81  przypomnienie ogólnych informacji o obszarach 

Natura 2000 i realizowanym Zadaniu,  

 praca w grupach tematycznych nad propozycjami 

sposobów eliminacji zagrożeń przedmiotów ochrony 

obszarów Natura 2000 oraz wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich realizację. 
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Spotkanie 

podsumowujące 

 

02.04.2014 Centrum 

Konferencyjne 

Arbiter Hotel, 

Elbląg 

64  zagadnienia wstępne związane z przypomnieniem 

przedmiotu konsultacji, oraz podstawowych 

zagadnień dotyczących obszarów Natura 2000, 

 informacja na temat dalszego procesu związanego z 

uchwalaniem planów ochrony dla obszarów Natura 

2000, 

 prezentacja zapisów do planów ochrony (zał. 5 do 

Rozp. MŚ), dyskusja nad zapisami, które podległy 

modyfikacjom w wyniku prac w ramach warsztatów 

tematycznych. 

 

Spotkanie informacyjne odbyło się w dniu 16 stycznia 2014 r. i zgromadziło największą liczbę 

uczestników – 125 osób. Podczas spotkania zaprezentowano założenia i harmonogram 

realizowanego zadania, polegającego na opracowaniu projektów planów ochrony oraz planowaną 

formę i przebieg konsultacji. Dla pełnego zrozumienia celu planowanych spotkań omówiona została 

tematyka sieci obszarów Natura 2000, procesu ustanawiania planów ochrony tych obszarów oraz ich 

zakresu. Przedstawiono cel konsultacji, podkreślając które zagadnienia oraz elementy 

projektowanych planów ochrony podlegają dyskusji, a które obowiązują z mocy prawa i nie mogą 

zostać w toku konsultacji zmodyfikowane. Wskazano jednocześnie na płaszczyzny ewentualnych 

konfliktów i metody ich eliminowania.  

 

Podczas spotkania informacyjnego przedstawiciele zespołu autorskiego przedstawili wyniki 

prowadzonej od listopada 2011 r. do października 2013 r. inwentaryzacji przyrodniczej, której efekty 

zebrane zostały w Sprawozdaniach zbiorczych z wyników inwentaryzacji dla obszarów PLH i PLB. 

Następnie uczestnicy spotkania, w ramach dyskusji, mieli możliwość odniesienia się  

do prezentowanych wyników inwentaryzacji oraz przekazania spostrzeżeń co do występujących  

w obszarach problemów i zagrożeń dla przedmiotów ochrony. 

W trakcie spotkania informacyjnego wyłoniono trzy grupy robocze, odpowiadające kategoriom 

przedmiotów ochronnych, w których odbywały się dalsze prace warsztatowe: 

 Siedliska wodne, ryby i foka szara, 

 Ptaki, 

 Siedliska lądowe, gatunki roślin i innych zwierząt lądowych. 

 

Pierwsze spotkanie warsztatowe odbyło się w dniu 13 lutego 2014 r. i miało na celu dyskusję  

nad zaproponowaną przez zespół autorski listą zagrożeń dla przedmiotów ochrony występujących  

w obszarach Natura 2000. Po części wprowadzającej, podczas której dokonano podsumowania 

dotychczasowych ustaleń dotyczących sieci Natura 2000 spotkanie odbywało się w trzech grupach 

tematycznych, wyłonionych na spotkaniu informacyjnym, których prace moderowali przedstawiciele 

Kancelarii Radców Prawnych CIC. W trakcie warsztatów uczestnicy śledząc przygotowane w formie 

wydruków propozycje zapisów przygotowane przez zespół autorski składali uwagi i spostrzeżenia co 

do rodzajów zagrożeń, ich lokalizacji lub proponowali umieszczenia zagrożeń w materiale roboczym 

nie uwzględnionych. Zbierano również wstępne sugestie co do możliwych sposobów eliminacji tych 
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zagrożeń. Uwagi uczestników były odnotowywane w tabeli, która była na bieżąco wyświetlana 

podczas spotkania oraz została załączona do protokołu dokumentującego ten etap konsultacji. 

 

Podczas II spotkania warsztatowego, które odbyło się w dniu 3 marca 2014 r,.  przedmiotem prac  

w grupach było wypracowanie wstępnych zapisów do projektów planów ochrony, poprzez składanie 

uwag i propozycji modyfikacji do przedstawionych przez zespół autorski działań ochronnych  

dla poszczególnych przedmiotów ochrony. Zajęcia warsztatowe podobnie jak na wcześniejszych 

spotkaniach poprzedzone zostały częścią wstępną, w ramach której przypomniano informacje 

dotyczące planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz omówiono sposób prowadzenia prac  

w grupach. Uczestnicy w oparciu o przekazane materiały w postaci wydruków zgłaszali uwagi do 

projektowanych działań ochronnych. Uwagi w miarę możliwości dyskutowane były z pozostałymi 

uczestnikami, w tym przedstawicielami zespołu autorskiego. Wszystkie uwagi zostały również 

odnotowane w wyświetlanej podczas prac w grupie tabeli, która stanowi załącznik do protokołu ze 

spotkania. 

 

Podsumowanie konsultacji społecznych prowadzonych dla planów ochrony obszarów Natura 2000 –

Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH 280007) i Zalew Wiślany (PLB 280010), odbyło się  

w dniu 2 kwietnia 2014 r. Podczas tego spotkania dokonano podsumowania dotychczasowych prac 

grup tematycznych, polegającego na omówieniu dyskusyjnych zapisów projektów planów ochrony, 

dotyczących zadań ochronnych (zał. 5 do rozporządzenia MŚ). Zagadnienia te omawiali 

przedstawiciele zespołu autorskiego, na bieżąco komentując pojawiające się niejasności. Spotkanie 

podsumowujące prowadzone było przy udziale wszystkich uczestników konsultacji, co stwarzało 

możliwość składania uwag do proponowanych zapisów przez osoby, które z uwagi na wcześniejszy 

udział w innej grupie tematycznej nie miały dotychczas możliwości przekazania swojej opinii. Uwagi 

uczestników odnotowywane były w tabeli, która wyświetlana była w takcie spotkania i została 

uwzględniona w protokole ze spotkania podsumowującego. 

 

Niezależenie od możliwości zgłaszania uwag podczas organizowanych w toku konsultacji spotkań, 

uczestnicy każdorazowo informowani byli o możliwości składnia uwag w formie pisemnej lub za 

pośrednictwem poczty e-mail. Pomimo formalnego zakończenia konsultacji społecznych na spotkaniu 

podsumowującym, uczestnicy konsultacji poinformowani zostali o możliwości nadsyłania dalszych 

uwag w terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r.  

 

3. Wykaz zgłoszonych uwag, ich charakterystyka i protokoły rozbieżności.  

W toku konsultacji projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 – Zalew Wiślany i Mierzeja 

Wiślana (PLH 280007) i Zalew Wiślany (PLB 280010) analizie poddane zostały uwagi i wnioski 

kierowane przez reprezentantów organów administracji oraz przedstawicieli różnych grup interesów. 

Zasadniczy wpływ na ostateczny kształt projektów planów ochrony miały uwagi i wnioski 

formułowane podczas zajęć warsztatowych i spotkań konsultacyjnych. Uwagi te wyrażone zostały  

w załącznikach do protokołów z poszczególnych spotkań konsultacyjnych. W zakresie w jakim uwagi 

te uwzględniono, znalazły one odzwierciedlenie odpowiednio w załączniku 2 i 5 do projektu 

rozporządzenia w wersji z dnia 22 kwietnia 2014 r. 
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Poza wskazanymi powyżej uwagami, do wykonawcy projektów planów ochrony wpłynęły, postulaty  

i propozycje uczestników konsultacji w formie pisemnej lub elektronicznej. Wykaz tych uwag 

przedstawia Tabela nr 2. 

 
Tabela 2. Zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych poza spotkaniami warsztatowymi w ramach konsultacyjnych 

dotyczących zapisów planów ochrony dla obszarów Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH 280007) oraz Zalew Wiślany (PLB 

280010) w dniach 16.01.2014 – 02.04.2014 r. 

Wykaz uwag i wniosków zgłoszonych poza spotkaniami warsztatowymi 

 
uwagi przekazane w formie pisemnej 

uwagi złożone podczas spotkania 

informacyjnego 16.01.2014r. 

uwagi nadesłane pocztą 

elektroniczną 

O
so

b
y/

p
o

d
m

io
ty

 z
gł

as
za

ją
ce

 u
w

ag
i 

1. Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi – Departament 

Rybołówstwa  

2. Pomorski Zespół Parków 

Krajobrazowych – Park 

Krajobrazowy „Mierzeja 

Wiślana” 

3. Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku 

4. Ryszard Zagalski – Tartak 

Jagodno 

5. Starostwo Powiatowe w 

Nowym Dworze Gdańskim 

6. Stowarzyszenie Aktywności 

Społecznej im. T. Reytana 

7. Urząd Gminy Braniewo 

8. Urząd Gminy Elbląg 

9. Urząd Gminy Tolkmicko 

10. Warmińsko-Mazurskie Biuro 

Planowania Przestrzennego w 

Olsztynie, Filia w Elblągu.  

11. Zarząd Okręgowy Polskiego 

Związku Łowieckiego w Elblągu 

12. Urząd Gminy Sztutowo 

1. Andrzej Cieślak – Urząd Morski 

w Gdyni, 

2. Józef Gburzyński – 

Stowarzyszenie Aktywności 

Społecznej im. T. Reytana, 

3. Ewa Malinowska – Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku, 

4. Roman Stankiewicz – Agencja 

Rozwoju i Modernizacji 

Rolnictwa w Elblągu, 

5. Beata Woźniak – Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Olsztynie, 

6. Józef Zamojcin – Zastępca 

Burmistrza Gminy Tolkmicko 

 

1. Władysław Borowiak,  

2. Piotr Kasza – rybak, 

Lokalna Grupa Działania 

Zalew Wiślany,  

3. Andrzej Różycki – 

Stowarzyszenie Armatorów 

Jachtowych, 

4. Wiesław Sawicki – żeglarz,  

5. Jolanta Zielińska – 

Pomorski Zespół Parków 

Krajobrazowych – Park 

Krajobrazowy „Mierzeja 

Wiślana”. 

 

 

Część zgłaszanych w toku konsultacji uwag, miała charakter ogólnych komentarzy i postulatów 

dotyczących wizji ochrony przyrody oraz kwestii związanych z obawami co do możliwości dalszego 

prowadzeniem działalności w rejonie obowiązywania planów ochrony. Pojawiały się również prośby  

o wyjaśnienie znaczenia lub zakresu obowiązywania poszczególnych zapisów projektów planów 

ochrony. Uwagi te niejednokrotnie pozwoliły na takie ukształtowanie zapisów planów ochrony, które 

w bardziej kompleksowy sposób uwzględniają uwarunkowania lokalne, niż miało to miejsce w 

wersjach pierwotnych projektów . 

Pozostałe uwagi, które miały charakter konkretny, odnotowywane zostały z zachowaniem możliwie 

największej szczegółowości oraz ze wskazaniem zapisu projektu planu ochrony, którego dotyczyły,  

a także określeniem zasięgu terytorialnego danego zagrożenia lub działania.  

 



Raport z konsultacji społecznych  

dla obszarów Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH 280007) i Zalew Wiślany (PLB 280010) 
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Zbiorcze zestawienie uwagi i wniosków, które napłynęły w trakcie prowadzonych konsultacji 

społecznych opatrzone komentarzem powołanego przez wykonawcę projektów planów ochrony, 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Raportu. 

 

Uwagi, które nie zostały uwzględnione wraz z uzasadnieniem odmowy ich uwzględnienia zebrane 

zostały w Protokół rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami przedstawicieli grup interesów  

a stanowiskiem wykonawcy projektu. Protokół rozbieżności dla obszaru PLB 280010 Zalew Wiślany, 

stanowi Załącznik nr 6 a dla obszaru PLH 280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana -  Załącznik nr 7  

do niniejszego Raportu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 

Załącznik 1- Protokół ze spotkania informacyjnego w dniu 16.01.2014 r. wraz z listą obecności 

Załącznik 2 - Protokół ze spotkania warsztatowego w dniu 13.02.2014 r. wraz z listą obecności 

Załącznik 3 – Protokół ze spotkania warsztatowego w dniu 03.03.2014 r. wraz z listą obecności 

Załącznik 4 – Protokoły ze spotkania podsumowującego w dniu 02.04.2014 r. wraz z listą obecności 

Załącznik 5 – Uwagi i wnioski zgłoszone w toku konsultacji wraz ze stanowiskiem zespołu autorskiego.  

Załącznik 6 – Protokół rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami przedstawicieli grup interesów a 

stanowiskiem wykonawcy projektu planu ochrony dla obszaru PLB 280010 Zalew Wiślany. 

Załącznik 7 – Protokół rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami przedstawicieli grup interesów a 

stanowiskiem wykonawcy projektu planu ochrony dla obszaru PLH 280007 Zalew Wiślany i Mierzeja 

Wiślana. 

Załącznik 8 – Protokół rozbieżności między oczekiwaniami przedstawicieli poszczególnych grup 

interesu. 

 


