Smołdzino, dnia 28 czerwca 2019 roku

PROTOKÓŁ
ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego
W dniu 28 czerwca 2019 roku w Smołdzinie o godz. 10 00 Pan Marek Sobocki - Dyrektor Słowińskiego
Parku Narodowego (SPN), otworzył pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie: “Wykonania
dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego,
z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH 220023, Pobrzeże
Słowińskie PLB 220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB 990002 w granicach Parku”.
Przywitał zaproszonych na spotkanie gości tj;
• przedstawicieli społeczności lokalnej,
• przedstawicieli samorządu terytorialnego,
• przedstawicieli organów i instytucji państwowych,
• przedstawicieli nauki,
• przedstawicieli pozarządowych organizacji ekologicznych.
Następnie przekazał głos Panu Ryszardowi Krynickiemu Prezesowi Zarządu Krameko sp. z o.o.
Wykonawcy dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku
Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH
220023, Pobrzeże Słowińskie PLB 220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB 990002 w granicach Parku,
który przedstawił uczestników ze strony Wykonawcy:
• Zastępcę Prezesa Zarządu KRAMEKO sp. z o.o. Panią mgr inż. Adelę Krynicką,
• Koordynatora prac z ze stron Wykonawcy Pana dr inż. Wojciecha Romańczyka,
• Mediatora zebrania Pana mgr (prawa) Piotra Szczurka,
• Doradcę Koordynatora prac Pana mgr inż. Marcina Czernego, który sporządzi protokół z zebrania.
Poprosił uczestników o dopełnienie obowiązku wypełnienia listy obecności znajdującej się u Pana
Marcina Czernego,
Poinformował zebranych o protokołowaniu zebrania oraz nagrywaniu dźwięku i obrazu.
Zapewnił zebranych, że zebrane informacje i dane osobowe zostaną zabezpieczone zgodnie
z obowiązkami wynikającymi z przepisów RODO. Następnie Pan Ryszard Krynicki przedstawił cel zebrania,
którym jest zapewnienie udziału społeczeństwa w tworzeniu projektów planów ochrony jak w tytule
i że obowiązek ten wynika z art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody. Wyjaśnił że:
• jest to pierwsze zebranie, z przewidzianych sześciu spotkań, wprowadzające interesariuszy
w zagadnienia związane z tworzeniem dokumentacji planistycznej wg załączonego programu, który otrzymali
wszyscy zaproszeni uczestnicy spotkania,
• plan ochrony sporządzany jest na okres 20 lat. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika
to z potrzeb ochrony przyrody, z zachowaniem wszelkich procedur właściwych dla sporządzania planu ochrony,
• projekt planu dla parku narodowego sporządza dyrektor parku narodowego,
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• projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000, położonych w granicach parku narodowego,
sporządza również dyrektor tego parku, sprawujący nadzór nad tymi obszarami w granicach parku,
• wszystkie wymienione projekty planów zatwierdza Minister Środowiska,
• zaproponował (przedstawił) sposób procedowania na zebraniu: osoba zadająca pytanie lub składająca
wniosek do protokołu ustnie podaje imię i nazwisko oraz instytucję którą reprezentuje, podobnie wniosek
pisemny, powinien zawierać wszystkie dane umożliwiające właściwe zaadresowanie odpowiedzi,
• plan ochrony jest podstawowym dokumentem technicznym do osiągania wyznaczonych celów
ochronnych,
• Minister Środowiska ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan ochrony parku narodowego w ciągu
6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu lub odmawia jego ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny
z celami ochrony parku narodowego,
• Minister Środowiska ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan ochrony dla obszaru N2000.
Plan ochrony dla parku narodowego zawiera (z uwzględnieniem ochrony obszarów N2000):
• ustanowione cele ochrony przyrody,
• uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne osiągania wyznaczonych celów ochrony,
• identyfikację zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, istniejących i potencjalnych oraz ich skutków
i sposobów ich eliminacji,
• wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej;
• określenie działań ochronnych na obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej, z podaniem: rodzajów,
sposobów, zakresu, lokalizacji oraz czasu zaprojektowanych działań ochronnych (co, gdzie, ile, kiedy i jak),
• wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych,
rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz określenie sposobów ich udostępniania,
• wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność gospodarcza (wytwórcza, handlowa,
turystyczna i rolnicza),
• ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
Po otwarciu zebrania Pan Ryszard Krynicki przekazał głos Panu Wojciechowi Romańczykowi
Koordynatorowi prac ze strony Wykonawcy.
Pan Wojciech Romańczyk w formie prezentacji multimedialnej przedstawił zasady tworzenia planów
oraz harmonogram prac. Wydruk prezentacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Poinformowano, że plik
z
prezentacją
zostanie
udostępniony
na
stronie
internetowej
planu
ochrony
(http://www.planochrony.slowinskipn.pl/).
W swoim wystąpieniu Pan Wojciech Romańczyk na wstępie przybliżył wykonawcę prac - firmę
KRAMEKO poprzez przedstawienie historii firmy, jej stanu prawnego, zasobów ludzkich i materialnych
oraz dotychczasowego doświadczenia, wraz z geograficznym zobrazowaniem najważniejszych typów
opracowań.
Następnie koordynator przedstawił najważniejsze informacje dotyczące realizowanej dokumentacji
planistycznej, poprzez zreferowanie następujących zagadnień:
1. zaprezentowanie zespołu realizującego dokumentację planistyczną dla SPN,
2. poinformowanie o przystąpieniu do realizacji projektu, poprzez:
2.1. przygotowanie i opublikowanie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia dokumentacji
planistycznej,
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2.2. poinformowanie o sposobie bieżącego komunikowania się ze społeczeństwem o projekcie,
przebiegu prac i ich zaawansowaniu,
2.3. przedstawienie harmonogramu spotkań informacyjno-konsultacyjnych,
3. przedstawienie harmonogramu prac nad projektem.
Po wystąpieniu Pana Wojciecha Romańczyka, głos zabrał Pan Piotr Szczurek – Mediator.
Pan Piotr Szczurek w swoim referacie krótko przedstawił zebranym:
1. cel utworzenia parku narodowego,
2. czynniki niezbędne do uwzględnienia przy tworzeniu planu ochrony parku narodowego,
3. cel prowadzonych prac przy tworzeniu planu ochrony parku narodowego,
4. zawartość planu ochrony parku narodowego,
5. charakterystykę obszarów Natura 2000,
6. plan ochrony obszaru Natura 2000 w granicach parku narodowego,
7. zawartość planu ochrony parku obszaru Natura 2000,
8. procedurę ustanowienia planu ochrony parku narodowego, zawierającego zakres planu ochrony
obszaru Natura 2000,
9. rangę planów ochrony w ochronie przyrody, środowiska oraz kształtowaniu krajobrazu,
10. skutki społeczno-gospodarcze realizacji planów,
11. określenie zasad komunikacji oraz wskazanie sposobu udzielania odpowiedzi w toku prac
nad dokumentacją do projektu planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego, zawierającego zakresy planów
ochrony obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003
oraz Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 (zgodnie z zasadami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
– dokumencie definiującym zakres prac do wykonania - dalej OPZ).
12. zasady i tryb udziału społeczeństwa w tworzeniu planów ochrony wynikający z ustawy
z 3 października 2008 r., w tym:
• sposób i formę składania postulatów, wniosków i zastrzeżeń do projektów planów,
• miejsce składania postulatów, wniosków i zastrzeżeń do projektów planów,
• sposób i formę odpowiedzi na złożone postulaty, wnioski i zastrzeżenia do projektów planów.
Po wystąpieniu Pana Piotra Szczurka nastąpiła przerwa, po której odbyła się dyskusja. W jej pierwszej
części przedstawiciele SPN oraz wykonawcy dokumentacji projektowej odnosili się do pytań stawianych
przez uczestników spotkania. Po tej części zostały przedstawione wnioski niektórych interesariuszy.
1. Pytania:
- Adam Grochowski (MIR): jaki dokument w ramach tego projektu zostanie opracowany
przez Wykonawcę?
Odpowiedź (P. Szczurek, W. Romańczyk, R. Krynicki): w ramach projektu zostanie opracowana
dokumentacja potrzebna do sporządzenia projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego,
uwzględniająca zakres planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH 220023, Pobrzeże
Słowińskie PLB 220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB 990002 w granicach Parku.
- Elżbieta Pietrzyk-Bagińska (WWF Polska): co oznacza sformułowanie „metodyka dla Lasów
Państwowych”?
Odpowiedź (W. Romańczyk): zgodnie z zapisami OPZ niektóre elementy (ekspertyzy) do projektu
zostaną opracowane w oparciu o obowiązującą w planowaniu urządzeniowym metodykę wskazaną w Instrukcji
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Urządzenia Lasu (prace siedliskowe, prace taksacyjne, inwentaryzacja zasobów drzewnych, Leśna Mapa
Numeryczna, itd.).
- Elżbieta Pietrzyk-Bagińska (WWF Polska): jakimi metodami będą inwentaryzowane inne elementy
projektu?
Odpowiedź (R. Krynicki): pozostałe elementy będą inwentaryzowane standardowymi metodami
wykorzystywanymi w opracowaniu planów ochrony, np. ichtiofauna wg obowiązujących polskich i europejskich
norm, fitosocjologia wg metodyki Braun-Blanqueta, itd.
- Adam Grochowski (MIR): jakie badania i jakimi metodami zostaną przeprowadzone w odniesieniu
do ichtiofauny?
Odpowiedź (M. Czerny): w ramach projektu zostaną przeprowadzone elektropołowy na ciekach
wodnych zgodne z polskimi normami oraz połowy nordyckimi zestawami wontonów na jeziorach Smołdzińskie
i Dołgie Małe. W tym drugim przypadku mogą wystąpić trudności ze znalezieniem odpowiednio głębokich miejsc
na tych jeziorach.
- Andrzej Kopiniak (Starostwo Powiatowe w Słupsku): Czy przewidują Państwo zorganizowanie
dedykowanych spotkań roboczych z samorządem Gminy Smołdzino w celu wypracowania wspólnych
postanowień (umożliwiłoby to sprawne zaopiniowanie projektu przez Gminę)?
Odpowiedź (P. Szczurek): OPZ przewiduje możliwość zorganizowania dodatkowych dwóch tego typu
spotkań, ale nie z jednym konkretnym interesariuszem, lecz ze wszystkimi zainteresowanymi danym tematem.
(R. Krynicki): Nie będziemy organizować spotkań nieformalnych z wąską grupą interesariuszy, chcemy
współpracować transparentnie ze wszystkimi. Czerpiemy wiedzę z różnych źródeł, co umożliwi nam dotarcie
do sposobów zarządzania tym obszarem. Trzeba wykorzystać pozytywny aspekt spojrzenia na miejscowe
problemy z innej perspektywy – wykonawcy z odległego Krakowa. Mamy już duże doświadczenie nabyte
przy opracowaniu różnych projektów tego typu, np: planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady.
(W. Romańczyk): Konsultacje społeczne to nie tylko spotkania, ale również możliwość składania w każdym
czasie, na każdym etapie realizacji projektu pisemnych wniosków do Parku, z czego należy skorzystać.
- Jerzy Bagiński (WWF Polska): Jaki będzie status morświna i foki w projekcie?
Odpowiedź (M. Czerny): zgodnie z zapisami OPZ gatunki te nie będą przedmiotami ochrony obszaru
Natura 2000 Ostoja Słowińska, ale będą przedmiotami ochrony Parku. W związku z powyższym ich ochrona
w dokumentacji zostanie zaprojektowana na podstawie istniejących danych, w tym również zebranych
przez Fundację WWF Polska. (M. Sobocki): mamy znaczną ilość danych odnośnie tych gatunków, również
zbieranych wspólnie z Fundacją WWF Polska (w tym z regularnego patrolowania plaż). W projekcie
zaplanowano minimalny zakres wszystkich prac inwentaryzacyjnych, ponieważ są one bardzo kosztowne.
2. Wnioski:
- Adam Grochowski (MIR): wykonanie badań ichtiofauny Bałtyku z wykorzystaniem zaciągów sieci
stawnych w liczbie określonej w stosownych przepisach.
Odpowiedź (M. Czerny): OPZ nie przewiduje wykonania takich badań w ramach tego projektu, temat
ten zostanie opracowany na podstawie istniejących danych.
- Adam Grochowski (MIR): rozważenie przecięcia wontonów na pół i założenia ich podwójnej liczby.
Odpowiedź (M. Czerny): W przypadku zaistnienia takiej konieczności zostanie rozważona możliwość
zastosowania podwójnej liczby wontonów o zmniejszonej wysokości.
- Andrzej Kopiniak (Starostwo Powiatowe w Słupsku): Nawiązanie bliższej współpracy z samorządem
Gminy Smołdzino w postaci dodatkowych spotkań roboczych.
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Odpowiedź (P. Szczurek): OPZ przewiduje możliwość zorganizowania dwóch tego typu spotkań, ale nie
z jednym konkretnym interesariuszem, lecz ze wszystkimi zainteresowanymi danym tematem. Jeżeli wystąpi
potrzeba, takie spotkania zostaną zorganizowane.
- Jan Fleszer (Przewodniczący Rady Gminy Smołdzino): Przewodniczący złożył dwa pisma do protokołu
(w załączeniu).
Podsumowanie: W. Romańczyki i M. Czerny odczytali złożone wnioski, W. Romańczyk poprosił osoby,
które je składały aby przesłały je dodatkowo w postaci pisemnej do Parku. Dyrektor Parku podziękował
wszystkim za udział w spotkaniu i zapewnił mieszkańców, że niezależnie od prac nad projektem planu nadal
aktualny jest proces prowadzenia rozpoczętych rozmów przedstawicieli Parku z miejscowymi samorządami.
W zebraniu wzięło udział 36 osób. Spotkanie rozpoczęto o godz. 10.00, a zakończono o godz. 13.00.
Załączniki do protokołu:
1. Lista obecności,
2. Wydruk prezentacji wykonawcy dokumentacji projektowej (prezentacja do wystąpień Pana Wojciecha
Romańczyka oraz Piotra Szczurka),
3. Dwa pisma złożone przez Pana Jana Fleszera.
Protokołował:
mgr inż. Marcin Czerny
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