Nazwa zadania: „Ochrona przyrody w województwie pomorskim w roku 2017
i 2018”
Koszt kwalifikowany zadania: 1.551.500,00 zł
Dofinansowanie za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa do kwoty:
1 500 000,00 zł
Całkowita kwota dofinansowania pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
www.wfos.gdansk.pl
Cel zadania: Wspieranie działań na rzecz różnorodności biologicznej poprzez
zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo.
Zrealizowane działania:
1. Przygotowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody
W ramach tego działania opracowano 7 projektów planów ochrony dla rezerwatów
przyrody. Obowiązek sporządzania planów ochrony dla rezerwatów przyrody wynika
z zapisów art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy
o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw plan ochrony sporządza regionalny
dyrektor ochrony środowiska lub po uzgodnieniu z tym organem ‐ zarządzający
rezerwatem lub sprawujący nadzór nad rezerwatem.
2. Monitoring przyrodniczy
Niniejszym projektem objęto zadania mające na celu wdrażanie ustaleń ustanowionych
zarządzeń w sprawie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w zakresie
dotyczącym monitoringu. Oceny stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków
stanowiących przedmiot ochrony w granicach obszarów Natura 2000 są niezwykle
ważne dla podjęcia dalszych działań ‐ zarówno w zakresie ochrony czynnej jak
i weryfikacji skuteczności dotychczas podejmowanych działań. W ramach projektu
zlecono opracowanie 14 dokumentacji.
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3. Czynna ochrona przyrody
W ramach zadania w rezerwatach przyrody wykonano szereg zadań ochrony czynnej
dotyczących ekosystemów najbardziej zagrożonych, tj. zależnych od wód, a także
torfowisk, w tym rzadkich na Pomorzu torfowisk alkalicznych. Zamontowano również
tablice urzędowe wskazujące granice obszarów chronionych – rezerwatów przyrody i
obszarów Natura 2000 na 41 obszarach.
4. Opracowanie planów remediacji
Na podstawie art. 400a pkt. 9a ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 ‐ Prawo Ochrony
Środowiska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wnioskuje
o sfinansowanie w formie dotacji zadania z zakresu ochrony powierzchni ziemi
w mieście Gdańsku, działek wpisanych do rejestru terenów zanieczyszczonych.
W ramach zadania zlecono wykonanie 2 dokumentacji niezbędnych do utworzenia
projektu planu remediacji.
5. Monitoring środowiska
Przygotowano 1 ekspertyzę oraz przeprowadzono postępowanie w sprawie wystąpienia
szkody w środowisku w powierzchni ziemi zanieczyszczonej substancjami
ropopochodnymi. Zgodnie z art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Gdańsku podjął działania naprawcze.
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