III spotkanie Partnerstwa Naturowego w województwie pomorskim
Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta we Władysławowie
Termin: 22.04.2013 r., godz. 11.00-15.00

III spotkanie Pomorskiego Partnerstwa Naturowego w ramach Projektu „Natura i gospodarka –
platforma dialogu” odbyło się 22 kwietnia 2013 r. w Sali Obrad Rady Miasta we Władysławowie.
W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby, w tym Pani Burmistrz Władysławowa dr Grażyna Cern, Z-ca
Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta –
Kamil Pach, ekspertki z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: p. Justyna Grabowska i z Oddziału
RDOŚ we Władysławowie p. Małgorzata Mizgalska oraz troje przedstawicieli Fundacji w charakterze
prowadzących i moderatorów: Grażyna Szester, Jacek Lendzion i Paweł Król.
Na początku spotkania przedstawiły się nowe osoby, które jednocześnie zasygnalizowały swoje
oczekiwania wobec Projektu i Fundacji związane z trudnościami w prowadzeniu działalności
gospodarczej w sąsiedztwie obszarów Natura 2000. Reprezentowali oni głównie przedsiębiorców
branży turystycznej z Półwyspu Helskiego i Władysławowa.
Wśród wszystkich zebranych przeprowadzono pre-test. Następnie w formie skróconej prezentacji
uwzględniającej zwłaszcza tematykę zawartą w przeprowadzonym teście omówiono wyniki II
spotkania.
Członkowie stowarzyszeń lokalnych, którzy przybyli na spotkanie skorzystali z obecności
przedstawicieli władz Miasta oraz RDOŚ i wywiązała się dyskusja związana z funkcjonowaniem
przedsiębiorstw na obszarach naturowych.
Pani Małgorzata Mizgalska z RDOŚ we Władysławowie przedstawiła prezentację na temat rodzaju i
skutków szkodliwych działań gospodarczych na terenach Natura 2000 w okolicach Władysławowa,
Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej.
Zebrani podzielili się na grupy w celu zespołowego uczestniczenia w realizacji załączonego programu
spotkania oraz weryfikacji zgłoszonych na poprzednich spotkaniach wniosków na temat barier w
prowadzeniu działalności gospodarczej, potrzeb przedsiębiorców oraz zadań i usług IOB.
W wyniku prac poszczególnych grup, moderowanych przez Zespół Projektu oraz po ożywionej
dyskusji między zespołami, uzupełniono katalog zgłaszanych uwag wiążących się z prowadzeniem
działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000. W ten sposób powstał nowy ich zakres, który
poniżej przytaczamy (kursywą oznaczono dotychczasowe zapisy):
Główne bariery zgłoszone przez przedsiębiorców:


brak informacji i dialogu między administracją a przedsiębiorcami



niska świadomość zagadnień środowiskowych
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niski poziom zaufania do administracji, do przedstawicieli władz



odgórne terminy ograniczające możliwości prowadzenia zadań inwestycyjnych



problemy z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, wydłużanie procedur



specyfika polskiego prawa



brak odpowiedzialności przedstawicieli władz za podjęte decyzje



konflikt kompetencyjności wody morskie a utworzenie NPK (Nadmorski Park Krajobrazowy)
na wodach morskich



brak informacji rzeczowej (prawnej) i dostosowanej bezpośrednio do dialogu między
administracją a przedsiębiorcami



niski poziom zaufania do administracji, do przedstawicieli władz ( administracja jest
przedstawicielem społeczeństwa)



zbyt ogólne określenie kategorii zadań inwestycyjnych i eksploatacyjnych



odgórne terminy ograniczające możliwości prowadzenia zadań inwestycyjnych



zapisy aktów prawnych umożliwiające różną interpretację lub sprzeczne rozwiązania z innymi
regulacjami

Potrzeby przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach Natura 2000


uproszczenie prawa, jasna interpretacja przepisów



pomoc w kontaktach z władzami



wzbogacenie stanu wiedzy, interwencje w urzędach np. RDOŚ, wsparcie merytoryczne



bliższy kontakt, zwiększenie zaufania, współpraca



spotkania z niezależnymi specjalistami



uściślenie i zwiększenie wiarygodności prognoz



indywidualne podejście do przedsiębiorcy



ściślejsze określenie zakazów z uwzględnieniem indywidualnej specyfiki rozpatrywanego
problemu



za dużo prawa, za dużo regulacji
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Zadania i usługi Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) zgłoszone przez przedsiębiorców


doradztwo prawne, pomoc w interpretacji obowiązujących przepisów



pośrednictwo, ułatwienie dostępu do informacji oraz kontaktu
z odpowiednimi organami nadzorczymi



sporządzanie niezależnych analiz



spotkania informacyjne, z urzędnikami, wyjaśnienia oraz możliwe ułatwienia związane z
inwestycjami w prowadzonej działalności gospodarczej



szkolenia i doradztwo



szkolenia informacyjne, spotkania z przedstawicielami nauki



szkolenia, spotkania, integracyjne



doradztwo w zakresie prawa obejmującego działania przedsiębiorców w obszarach ochrony
przyrody,



sporządzanie niezależnych analiz środowiskowych, przez wspólnie uzgodnionych ekspertów
(za porozumieniem stron)



wykonywanie i dostarczanie raportów z informacją zwrotną (po realizacji przyjętego
przedsięwzięcia/działania)

Po części warsztatowej przeprowadzono post – test.
W uzgodnieniu z zebranymi ustalono, ze IV spotkanie odbędzie się w Gdańsku. Ze względu
na przypadający tzw. długi weekend zmieniono pierwotną propozycję terminu z 29 kwietnia
na 13 maja br.
Zebrani wyrazili gotowość - w miarę swoich możliwości czasowych wynikających z powinności
zawodowych - uczestniczenia w kolejnym spotkaniu, jednocześnie wspierając idee Pomorskiego
Partnerstwa Naturowego i zainteresowanie członkostwem w tej inicjatywie.
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