
 

 

 

PROJEKTY PLANÓW OCHRONY SŁOWI ŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ 

OBSZARÓW NATURA 2000 OSTOJA SŁOWI ŃSKA PLH220023, POBRZE ŻE SŁOWIŃSKIE 

PLB220003, PRZYBRZEŻNE WODY BAŁTYKU PLB990002 

KONSULTACJE SPOŁECZNE  

 

I. PODSTAWA PRAWNA  

 

Proces udziału społeczeństwa związany z opracowywaniem projektów planów ochrony 

obszarów Natura 2000 oraz projektem planu ochrony parku narodowego musi być 

realizowany zgodnie z art. 19 i 29 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 627 i poz. 628), która stanowi: 

− art. 19 ust. 1a: Sporządzający projekt planu ochrony, o którym mowa w ust. 1 

(przyp. projekt planu ochrony parku narodowego), zapewnia możliwość udziału 

społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (…), w 

postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu.  

 

− art. 29 ust. 5: Sporządzający projekt planu ochrony, o którym mowa w ust. 1 

(przyp. projekt planu ochrony obszaru Natura 2000) umożliwi 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 sporządzeniem tego projektu 

 
− art. 29, ust. 6: Ustanowienie planu ochrony poprzedza się przeprowadzeniem 

postępowania z udziałem społeczeństwa na zasadach określonych w dziale III 

rozdziale 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku (…).  

 

Z przytoczonej podstawy prawnej wynika, iż udział społeczeństwa w 

opracowywaniu projektów planów jest zapewniony zarówno poprzez możliwości 

składania uwag i wniosków do przygotowanych już projektów planów ochrony, jak i 



 

 

umożliwienie udziału wszystkich zainteresowanych stron w tworzenia dokumentów na 

każdym etapie tego procesu.  

 

II. PROCES KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

 

Przy sporządzaniu projektów planów ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego oraz 

obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 

oraz Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 bardzo istotne jest odpowiednie zaangażowanie 

w tworzenie dokumentów różnorodnych przedstawicieli społeczeństwa z ich odmiennymi 

doświadczeniami i wiedzą o obszarze.  

Pragniemy opracować plany z jak największą starannością a proces planowania 

prowadzić na zasadach otwartości i współpracy. Zdajemy sobie również sprawę, jak ważne 

jest uwzględnienie w planowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Dlatego planowanie w 

dużej mierze będzie oparte o naszą wspólną pracę, do której chcemy zaprosić wszystkie 

zainteresowane strony a zwłaszcza społeczność lokalną. W tym celu zorganizujemy szereg 

spotkań warsztatowych, na których będziemy wspólnie zastanawiać się jak zaplanować 

ochronę walorów przyrodniczych Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 

w powiązaniu z rozwojem społecznym i gospodarczym regionu. Wspólnie przejdziemy 

kolejne etapy opracowania projektów planów ochrony, nad którymi będziemy dyskutowali i 

zastanawiali się jak rozwiązać zidentyfikowane problemy.  

Spotkania ze względu na inny zakres terytorialny opracowania i odmienną specyfikę 

przyrodniczą, odbywać się będą odrębnie dla obszarów: 

1) Słowiński Park Narodowy, Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Słowińska 

PLH220023, Obszar specjalnej ochrony ptaków Pobrzeże Słowińskie PLB220003; 

2) Obszar specjalnej ochrony ptaków Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002.  

Spotkania lokalne będą się odbywać w różnych miejscach położonych na terenie 

poszczególnych obszarów, tak aby umożliwić dogodny dojazd przedstawicielom instytucji 

samorządu, podmiotów prowadzących działalność na terenie obszarów oraz innych osób 

zamieszkujących lub związanych z obszarami.  

Informacje o planowanych jak i zrealizowanych spotkaniach konsultacyjnych będą 

zamieszczane na stronie internetowej poświeconej projektowi planu ochrony Słowińskiego 



 

 

Parku Narodowego i obszarów Natura 2000. Zaproszenia na spotkania rozsyłane będą 

również, z odpowiednim wyprzedzeniem, pisemnie do wszystkich tzw. interesariuszy planu 

(wszelkich osób i podmiotów których zaangażowanie jest istotnych dla skutecznej ochrony 

przyrody obszarów).  

Prowadzone, z udziałem wszystkich stron zainteresowanych projektem planu, spotkania 

konsultacyjne mają za zadanie wcześniejsze rozwiązywanie i minimalizowanie zaistniałych 

konfliktów, a także zwiększenie wiedzy o obszarach chronionych i opracowywanych 

dokumentach planistycznych. W ten sposób chcielibyśmy uzyskać większe społeczne 

zrozumienie i akceptację dla tworzonych dokumentów.  

Mamy nadzieję, że dzięki naszej współpracy powstanie grupa partnerska, która w 

przyszłości będzie na zasadach partnerstwa i współpracy rozwiązywała pojawiające się 

problemy przy realizacji przyjętych planów ochrony. 

Proces konsultacji społecznych będzie się zatem składał z dwóch etapów: 

1) spotkania informacyjno-konsultacyjne w ramach „grup roboczych” w okresie wrzesień 

2013 – czerwiec 2014; 

2) składanie uwag i wniosków do projektów dokumentów prowadzone są zgodnie z 

zapisami Ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku (…) (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. z późn. zm.).  


