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IV Spotkanie Partnerstwa Naturowego w województwie pomorskim 

Miejsce: IMP PAN  Gdańsk – Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 

Termin: 13.05.2013 r., godz. 11.00-15.00 

W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby, w tym jako prowadzący i moderatorzy: Grażyna Szester  i Paweł 
Król reprezentujący Fundację Poszanowania Energii – lidera PPN. Nie było nikogo  
z RDOŚ ani z GDOŚ. 

Spotkanie poprowadzono w oparciu o program, znacznie poszerzony na wniosek uczestników o 
aspekty środowiskowe i prawne dzięki obecności przyrodnika - prof. UG Krzysztofa Skóry i Prawnika – 
p. Joanny Kawy. 

Na wstępie przypomniano ustalenia z poprzedniego spotkania i wypracowane wówczas zagadnienia 
w 3 grupach tematycznych, tj.: 

Główne bariery zgłoszone przez przedsiębiorców 

Potrzeby przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach Natura 2000 

Potrzeby przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach Natura 2000 

Każdy uczestnik otrzymał zbiorczą listę zawierającą zestawienie sugestii dotyczących tych zagadnień.  

W celu wypracowania rekomendacji początkowo zebrani podzielili się na grupy. Jednak tematyka 
pracy była na tyle interesująca a niekiedy kontrowersyjna, że każda z grup chciała konsultować swoje 
sugestie nie tylko z prowadzącymi, ale i ze współuczestnikami spotkania. W ten sposób dalsza część 
spotkania była prowadzona wspólnie. W jej wyniku wypracowano nw. rekomendacje w celu 
przekazania ich Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: 

 Nie powinno się prowadzić żadnych inwestycji na obszarach Natura 2000, dopóki nie ma 
dla tych terenów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 Rozwiązanie problemu wykonywania planów zagospodarowania przestrzennego przez 
gminy – brak finansów w gminie, brak transparentności, jeżeli inwestor chciałby sam 
sfinansować lub zamówić taki plan oczekując refundacji z gminy zobowiązanej ustawowo 
do finansowania takiego opracowania 

 Wprowadzenie obowiązku tzw. „koreferatów środowiskowych” wykonywanych przez 
weryfikowanych fachowców („za nazwiskiem idzie rzetelność”) dla uwiarygodnienia OOŚ  
sporządzanych  przez niezależnych ekspertów  

 Możliwość wycofania się inwestora z realizowania przedsięwzięcia w przypadku 
wskazania przez „eksperta środowiskowego” ryzyka inwestycji   

 Tworzone tzw. mariny w portach spełniają rolę wyłącznie parkingów dla jednostek 
pływających – budowanie takich marin musi być nierozłączne ze zorganizowaniem pełnej 
infrastruktury 

 Ochrona przyrody w systemie edukacyjnym nie powinna ograniczać się do  biologii, ale 
być integralną częścią takich zagadnień jak m.in.: plastyka, muzyka, wychowanie 
artystyczne, poczucie estetyki, kultura bycia 

 Uczestnicy PPN apelują o tworzenie nowej infrastruktury przemysłowej na obszarach 
Natura 2000 w ten sposób, aby na „sztucznej infrastrukturze” także istniało życie; np. 
betonowe nabrzeża portowe, martwe pirsy, na których powinno „coś żyć” ; 
infrastruktura ta powinna być udostępniona przyrodzie. Zasadność takiego podejścia 
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widoczna jest zwłaszcza wówczas, gdy następuje zmiana funkcji danego terenu i 
pozostaje pustkowie, które trudno przywrócić do naturalnego stanu, a ludzie są mimo 
wszystko biofilni 

 Platforma dialogu założona przez GDOŚ powinna trwale funkcjonować  aby obywatele    
mogli systematycznie korzystać z dostępu do szeroko rozumianej wiedzy przyrodniczej  

 W związku z kontrowersjami m.in. z negatywnymi skutkami dla środowiska m.in. 
elektrowni wodnych konieczne jest utworzenie nowego kierunku studiów pn. 
Odtwarzanie środowiska 

 Konieczna jest równoprawność problematyki środowiskowej w następnej perspektywie 
finansowania, także w skali regionalnej, ponieważ „oczyszczalnia mózgów” jest bardziej 
potrzebna niż „oczyszczalnie ścieków”  

 Zmniejszenie niepewności dla działań inwestora, zatwierdzenie stabilnych warunków 
działalności na długoletnie cykle (5, 10 lat), wydanie opracowań inwentaryzacyjnych, 
umożliwienie bazowania na konkretnych kryteriach; obecnie nawet w trakcie inwestycji 
zmieniają się warunki, występuje „sezonowość”, która wpływa na przeciąganie inwestycji 
w lata, pojawiają się nowe wytyczne (np. ostatnio ws. płazów) 

 „Mniej państwa” – ograniczenie swobody urzędniczej, która często w wyniku niekompe-
tencji skutkuje odrzuceniem inwestycji; sugestia, aby przedsiębiorcy kierowali    
swoje zapytania bezpośrednio do uczelni wyższych  

 

Powyższe rekomendacje zostały zapisane po ich przedyskutowaniu. 

Uczestnicy spotkania zostali poinformowania o odbywających się w dniach 23 i 24 maja warsztatach 
organizowanych przez Instytut Morski w Gdańsku z inspiracji Urzędu Morskiego w Gdyni pn. Plany 
ochrony obszarów Natura 2000, na których będą obecni przedstawiciele samorządów z województwa 
pomorskiego. Przedsiębiorcy zadeklarowali swoje zainteresowanie udziałem w tych warsztatach. 

Następnie rozdano uczestnikom spotkania ankiety ewaluacyjne. 

Na zakończenie spotkania, po zebraniu ankiet oraz podsumowaniu całego cyklu spotkań rozdano 
uczestnikom Zaświadczenia o uczestnictwie w cyklu spotkań Partnerstw Naturowych w ramach 
projektu „Natura i gospodarka” . 

 

 

 

 

 

 


