
Miejscowość:………………. Dnia ……………….... 

 

Wnioskodawca: 

Imię i nazwisko:……………………………… 

 

Adres dla doręczeń:………………………. 

 

………………………. 

 

Adres poczty elektronicznej:…………………………… 

 

Do: 

1. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Pl. Batorego 4  

70 – 207, Szczecin 

 

 

2. Andrzej Zych 

Starszy Inspektor 

ds. obszarów Natura 2000 i ochrony środowiska 

  

Koordynator projektu nr POIS.05.03.00-00-280/10 

pn. „Projekty planów ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych 

na obszarach morskich w województwie zachodniopomorskim” 

  

Inspektorat Ochrony Wybrzeża (OW-IV) 

Urząd Morski w Szczecinie 

pl. Stefana Batorego 4 

70-207 Szczecin 

 

 

dot. zapisów w projektach planów ochrony dla obszarów Natura 2000 na terenach "Zalew Szczeciński" 

(kod obszaru PLB320009), "Zalew Kamieński i Dziwna" (kod obszaru PLB320011), 

 

 

WNIOSEK O UWZGLĘDNIENIE  PROPOZYCJI ZMIAN ZAPISÓW W PROJEKTACH 

PLANÓW OCHRONY DLA OBSZARÓW NATURA 2000 i UDZIELENIE INFORMACJI  

 

W imieniu własnym zwracam się do  Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie  w oparciu o art. 8 – 12 

oraz art. 34 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 
z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. Nr 

199, poz. 1227)   z wnioskiem o udostępnienie informacji oraz wnoszę uwagi i wnioski do projektów 

planów ochrony obszarów Natura 2000 na terenach "Zalew Szczeciński" (kod obszaru PLB320009), "Zalew 

Kamieński i Dziwna" (kod obszaru PLB320011). 

 

Niniejszym wnoszę o: 

 

1) uzasadnienie wprowadzenia planowanego  zakazu uprawiania kitesurfingu i windsurfingu  zawartego 

w projekcie planu ochrony dla obszaru Natura 2000 : „Zalew Szczeciński”, „Zalew Kamieński i 

Dziwna , dla terenów wskazanych w pkt. 3 a - d) niniejszego wniosku - również poprzez wskazanie 

źródła informacji  i przeprowadzonych badań w tym zakresie zgodnie z art. 11 ww. ustawy;  

 

2)  wyjaśnienie na jakiej podstawie kitesurfing i windsurfing został zidentyfikowany jako 

zagrożenie dla występujących gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami 



ochrony – również poprzez wskazanie źródła informacji  i przeprowadzonych badań w tym zakresie 

zgodnie z art. 11 ww. ustawy  

 

3) o uwzględnienie w zapisach projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000, na terenie 

Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego następujących miejsc uprawiania sportów wodnych 

w postaci kitesurfingu i windsurfingu, prowadzenia szkoleń z zakresu tych sportów wodnych - w 

razie konieczności wnoszę o wprowadzenie okresów ochronnych - z wyłączeniem całorocznego 

zakazu uprawiania sportów wodnych w tych miejscach:  

a) Wolin – teren tzw. dzikiej plaży w Wolinie - wody Zalewu Szczecińskiego;  

b) Sułomino – wody Zalewu Szczecińskiego;  

c) Karnocice - wody Zalewu Szczecińskiego; 

d) Nowe Warpno, Miroszewo, Podgrodzie - - wody Zalewu Szczecińskiego; 

e) Dziwnówek oraz Wrzosowo – wody Zalewu Kamieńskiego.  

 

4) przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 w 

trybie ww. ustawy na terenach obejmujących wyżej wymienione miejsca uprawiania sportów 

wodnych oraz szkoleń kitesurfingowych i windsurfingowych w zakresie stwierdzenia rzeczywistego 

stopnia i wpływu uprawiania sportów wodnych w postaci kitesurfingu i windsurfingu na gatunki 

ptaków występujące w tych miejscach, pozwalającego na stwierdzenie tras przelotów, miejsc 

żerowania, itp. ustaleń, wskazujących, iż w ww. miejscach uprawiany windsurfing i kitesurfing w 

aktualnym natężeniu stanowi rzeczywiste  zagrożenie dla gatunków ptaków objętych obszarami 

"Zalew Szczeciński" (kod obszaru PLB320009), "Zalew Kamieński i Dziwna" (kod obszaru 

PLB320011), 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Na terenach wskazanych w pkt. 3 a) – e) niniejszego wniosku uprawiany jest kitesurfingu i 

windsurfing oraz odbywają się szkolenia kitesurfingu i windsurfingu. Wobec planowanego 

poszerzenia zapisów w projektach planów ochrony dla obszarów Natura 2000, na terenie Zalewu 

Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego i wprowadzenia zakazów i ograniczeń dotyczących -  

całorocznych  i okresowych-  uprawiania m.in. kitesurfingu na ww. terenach wyrażam swój sprzeciw 

i składam wnioski w trybie ww. ustawy oraz wnoszę o udostępnienie wnioskowanych informacji.   

 

Wnioskodawca nie zna powodów, dla których uprawianie kitesurfingu w ww. miejscach zostało 

uznane za zagrożenie dla gatunków ptaków objętych obszarami "Zatoka Pomorska" (kod obszaru 

PLB990003), "Zalew Szczeciński" (kod obszaru PLB320009), "Zalew Kamieński i Dziwna" (kod 

obszaru PLB320011).  

 

Wobec braku wskazania wyraźnych podstaw do wprowadzenia ww. ograniczeń  wnoszę o 

przeprowadzanie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar 

Natura 2000 w trybie ww. ustawy i monitoringu środowiskowego na terenach obejmujących wyżej 

wymienione miejsca uprawiania sportów wodnych w zakresie stwierdzenia stopnia i wpływu 

uprawiania sportów wodnych w postaci kitesurfingu i windsurfingu na gatunki ptaków występujące 

w tych miejscach, pozwalającego na stwierdzenie, iż w ww. miejscach uprawiany windsurfing i 

kitesurfing stanowią rzeczywiste zagrożenie dla gatunków ptaków objętych obszarami "Zatoka 

Pomorska" (kod obszaru PLB990003), "Zalew Szczeciński" (kod obszaru PLB320009), "Zalew 

Kamieński i Dziwna" (kod obszaru PLB320011).  

 

Uważam że kitesurfing i windsurfing to ekologiczny sport uprawiany w ww. miejscach od ponad 10 

lat. Wykorzystuje naturalne źródło napędu jakim jest wiatr. Nie tworzy hałasu. Nie zanieczyszcza 

powietrza spalinami, a wody wyciekami paliwa. Sprzęt jest delikatny i czuły na uszkodzenia, dlatego 

każdy kitesurfer dba o usuwanie śmieci i wyjątkowy porządek w miejscu startowania latawców. 

Deska z latawcem porusza się cicho ale szybko. Kitesurferzy pomagają innym użytkownikom wód w 



potrzebie (znany przypadek holowania rozbitków z morza Bałtyckiego) lub alarmują odpowiednie 

służby ratunkowe.  

 

Kitesurfing  i windsurfing jest dozwolony na terenie całej wyspy Rugii w Niemczech – mimo faktu 

iż cała wyspa jest objęta obszarem specjalnej ochrony Natura 2000 – zakazy na tych terenach nie są 

wprowadzone.   

 

Miejsca wskazane we wniosku charakteryzują się płytką wodą na przeważających przestrzeniach 

akwenów oraz brakiem niebezpiecznych dla kitesurfera drzew, krzewów, trzcin, zabudowań w 

strefie brzegowej. Są to jedne  z najbezpieczniejszych „spotów” kitesurfingowych w na terenie 

województwa zachodniopomorskiego  zarówno do czynnego uprawiania tego sportu jak i 

prowadzenia szkoleń. 

  

Wnioskodawcy nie są znane rezultaty badań,  przeprowadzone w ww. miejscach, wskazujące, że 

pływający kitesurferzy płoszą ptaki i wpływają tym na liczebność ich występowania. Z ich 

wieloletnich doświadczeń nie wynika to zjawisko, czego dowodem jest właśnie występowanie 

ptaków w ww. miejscach mimo uprawianego na tych terenach sportu wodnego w postaci 

kitesurfingu i windsurfingu.  

 

W związku z powyższym niniejszy wniosek jest konieczny i uzasadniony. Stanowi jednocześnie 

wnioski i uwagi do zgłoszenia uwag do planowanych zapisów w projektach planów ochrony dla 

obszarów Natura 2000, na terenie Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego.  

 

Udostępnione informacje uprzejmie proszę udostępnić elektronicznie na adres e-mail wnioskodawcy w 

formacie .pdf. Ewentualnie wnoszę o wskazanie dokładnego linku lub elektronicznej ścieżki dotarcia do 

żądanej informacji. 

 

Z poważaniem,  

 

……………………………. 

Podpis Wnioskodawcy 


