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URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

Znak: OW.2691.8.20.AZ(7)       Szczecin, dnia 27 listopada 2020 r. 
 
 
 
 
dot.: zapytania ofertowego nr OW.2691.8.20.AZ(3) z dnia 20 listopada 2020 r. na wykonanie 

ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony w obszarach 
Natura 2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej" (PLH990002) i "Ujście Odry i Zalew 
Szczeciński" (PLH320018) nadzorowanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Szczecinie. 

 
 
 
 W związku z pytaniem, które w dniu 26 listopada 2020 r. wpłynęło do Zamawiającego, 
dotyczącym zapytania ofertowego nr OW.2691.8.20.AZ(3) z dnia 20 listopada 2020 r. 
na wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony 
w obszarach Natura 2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002) i „Ujście Odry i Zalew 
Szczeciński" (PLH320018) nadzorowanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, 
Urząd Morski w Szczecinie udziela następujących odpowiedzi: 
 

I. Dotyczy obszaru Natura 2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002): 

 Pytania 1 

Co rozumiemy pod pojęciem badań w obszarze przybrzeżnym (Halichoerus grypus foka 
szara) - czy obserwacje z brzegu są wystarczającym badaniem? 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 
r. poz. 310, z późn. zm.) „wody przybrzeżne obejmują obszar wód powierzchniowych 
od linii brzegu, których zewnętrzną granicę wyznacza odległość jednej mili morskiej po 
stronie w kierunku morza, licząc od linii podstawowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy 
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej (…)”. Uwzględniając możliwość obserwacji za pomocą lornetki, Zamawiający 
uznaje wykonanie z brzegu badań dotyczących gatunku foka szara Halichoerus grypus 
jako wystarczającą formę prowadzenia badań terenowych. Również dotychczasowe 
obserwacje prowadzone m.in. przez Błękitny Patrol WWF obejmowały wykonanie badań 
poprzez obserwacje podczas patroli pieszych. 

Pytania 2 

Jakiego typu badania mają być prowadzone w przyujściowym obszarze cieśniny Świny 
i Dziwny do Zatoki Pomorskiej (Petromyzon marinus minóg morski), zarówno cieśnina 
Świny jak i Dziwny są w całości torem wodnym, zresztą dość intensywnie użytkowanym, 
więc jakiekolwiek połowy (w szczególności takie które mają dać jakiś wynik) nie są 
możliwe, w przypadku tego gatunku skuteczne są przestawy lub zestawy żakowe a tych 
w torze wodnym nie postawimy. 

Odpowiedź na pytanie 2 

Ograniczenia związane z możliwością połowu bezpośrednio w rejonie ujścia cieśnin 
Świny i Dziwny rzeczywiście w znacznym stopniu uniemożliwiają prowadzenia badań 
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na tym obszarze. Jednakże analogicznie, jak w przypadku monitoringu minoga rzecznego 
(w specyficznych miejscach gdzie są ograniczone możliwości swobodnego brodzenia, 
dopuszcza się wystawienie zestawu trzech pułapek połączonych szeregowo) możliwe jest 
zastosowanie pułapek (szczegółowe parametry narzędzi połowowych na zasadzie oceny 
eksperckiej powinny zostać zaproponowane przez Wykonawcę) w strefie bezpośrednio 
sąsiadującej z brzegiem, a więc w obszarze nie wpływającym na ruch statków. Badania 
takie należy przeprowadzić w okresie wiosennym (kwiecień-maj). 

Pytania 3 

Czy w przypadku parposza (Alosa fallax) chodzi o połowy potencjalnego narybku przy 
użyciu włoczka o boku oczka 1 mm? 

Odpowiedź na pytanie 3 

Tak, zgodnie z zaleceniami metodyki monitoringu gatunków i siedlisk morskich GIOŚ 
w przybrzeżnych wodach morskich należy prowadzić monitoring narybku parposza Alosa 
fallax. 

 

II. Dotyczy obszaru Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (PLH320018): 

Pytania 4 

Jaką metodyką badać bolenia, gdyż metodyka dla RDW przewiduje połowy w rzekach 
z użyciem agregatu prądotwórczego, natomiast taki połów w przedstawionym obszarze 
nie jest możliwy. 

Odpowiedź na pytanie 4 

Zastosowanie metody elektropołowu na wyznaczonym przez Zamawiającego obszarze 
rzeczywiście nie jest sposobem umożliwiającym przeprowadzenie oceny występowania 
bolenia Aspius aspius. Z tego powodu Zamawiający dopuszcza wykonane badań 
przy użyciu innych zaproponowanych przez Wykonawcę narzędzi połowowych, 
np. zestawów sieci skrzelowych. 

Pytania 5 

Pelecus cultratus ciosa - jakich danych można się spodziewać po połowach tego gatunku, 
jego występowanie na Zalewie Szczecińskim jest incydentalne i z góry można założyć, 
że nic nie złowimy, jego wykazanie w SDF to jakaś pomyłka i nie powinien on tu mieć 
miejsca, gatunek ten występuje w Zalewie Wiślanym nie w Szczecińskim. 

Odpowiedź na pytanie 5 

Zamawiający ma świadomość incydentalnego występowania tego gatunku w wodach 
Zalewu Szczecińskiego, jednakże gatunek ten został wymieniony w SDF dla ww. obszaru 
Natura 2000, dlatego należy wykonać badania dotyczące występowania tego gatunku. 
Sytuacja taka zostało szczegółowo przedstawiona w pkt 14 załącznika nr 1 do zapytania 
ofertowego stanowiącego opis przedmiotu zamówienia. 

Pytania 6 

Łosoś i minóg morski - jaka metodyka monitoringu w opisywanych obszarach gdyż 
zalecane metodyki nie przewidują badań w tego typu wodach lub ograniczają 
je do analizy statystycznej połowów. 

Odpowiedź na pytanie 6 

W przypadku łososia dopuszcza się prowadzenie badań metodyką zaproponowaną przez 
Wykonawcę (np. sieci skrzelowe lub pułapkowe) umieszczanych w bezpośredniej 
bliskości ujść rzek wymienionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego stanowiącym 
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opis przedmiotu zamówienia. W przypadku minoga morskiego zaleca 
się prowadzenie połowów metodyką zbliżoną do metodyki badań przedstawionej 
w przewodniku metodycznym GIOŚ dotyczącym minoga rzecznego (narzędzia pułapkowe 
- szczegółowe parametry narzędzi połowowych na zasadzie oceny eksperckiej powinny 
zostać zaproponowane przez Wykonawcę). Badania należy prowadzić w bezpośredniej 
bliskości ujść rzek wymienionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, w okresie 
wiosennym, chyba że wywiad przeprowadzony w środowisku rybackim wykaże, 
iż gatunek ten na badanym obszarze pojawia się w innej porze roku. 

 
 
 
 
                Z poważaniem 

             Wojciech Zdanowicz 

Dyrektor Urzędu Morskiego 

          w Szczecinie 

   /podpisano kwalifikowalnym podpisem elektronicznym/ 
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