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Projekt POIS.02.01.00-00-0019/17

„Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża”



Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem
odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring
środowiska



Wnioskodawcą i Beneficjentem projektu jest:
Urząd Morski w Szczecinie
Inspektorat Ochrony Wybrzeża
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin
tel.: +48 91 440 34 25
fax: +48 91 44 032 15
e-mail:
sekretariat@ums.gov.pl
iow@ums.gov.pl

Zadania:
1. Zabezpieczenie brzegu morskiego pomiędzy Dziwnówkiem a Dziwnowem (km
385,40 – 388,30).




Modernizacja grupy ostróg:
o Usunięcie 24 szt. zniszczonych ostróg
o budowa 21 nowych
Po zakończeniu modernizacji grupy ostróg - sztuczne zasilanie
na odcinku 2 900 m.
o Ilość piasku niezbędna do zasilenia odcinka brzegu: 410 tys. m3.

2. Zabezpieczenie brzegu
(km 372,00 – 373,50).

morskiego

pomiędzy

Rewalem

a

Trzęsaczem

Projektowane ostrogi – kolor czerwony, projektowana opaska kamienna – niebieska kratka



Budowa opaski brzegowej kamiennej km: 372,61 – 372,82 (210 m)



Budowa 8 ostróg



Po zakończeniu budowy opaski i ostróg - sztuczne zasilanie na odc. 1 500 m.
o Ilość piasku niezbędna do zasilenia odcinka brzegu:
195 tys. m3.
Prace nad Projektem ruszyły w drugiej połowie stycznia 2017 r.
Następne kluczowe punkty postępowania to:
1. 27 lutego 2017 r. - podpisano pre-umowę z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
2. kwietnia 2017 r. - złożono wniosek o dofinansowanie. Projekt został
zarejestrowany w Systemie SL2014 pod numerem POIS.02.01.0000.0019/17.
3. 12 maja 2017 r. - uzyskano decyzję Ministra Finansów Rozwoju
nr 98/POIiŚ202/2017 o zapewnieniu finansowania,
4. 31 lipca 2017 r. - Instytucja Wdrażająca, tzn. Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformowała o pozytywnym zakończeniu
oceny projektu wg kryteriów merytorycznych II stopnia,
5. 31 października 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie
6. trwają procedury przetargowe na:

1. roboty (ostrogi, opaska narzutowa) - trwa weryfikacja złożonych ofert

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

sztuczne zasilania
- trwa weryfikacja złożonych ofert
pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - trwa weryfikacja złożonych ofert
pomoc techniczną dla projektu
- wyłoniono wykonawcę.
zakup aparatu fotograficznego
- zaplanowano na I kw. 2018
zakup drona
- zaplanowano na XI - XII 2017
działania promocyjne (pakiet)
- trwa weryfikacja złożonych ofert
wykorzystanie informatycznych
systemów wspomagających
zarządzanie i monitorowanie
- wyłoniono wykonawcę

Koszt całego projektu brutto: 53 000 000 zł
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