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Sprawozdanie merytoryczne z zadania „Podzielmy się plażą!” – zachowanie i ochrona 

siedlisk lęgowych ptaków nadmorskich na Pomorzu dla podniesienia atrakcyjności 

turystycznej wybranych gmin – etap I – przygotowanie dokumentacji”. 

Umowa dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku – Umowa nr WFOŚ/D/515/66/2017 

 

Projekt był realizowany w terminie od 01.03.2017 do 28.02.2018r.  
Koszt całkowity projektu wynosił  88 009,98 PLN 
Kwota dofinansowania ze środków WFOŚIGW w Gdańsku w formie dotacji wyniosła 75 000,00 PLN 

 
 
Celem projektu było opracowanie koncepcji zagospodarowania dwóch obszarów wybrzeża: okolice 
Ustki oraz Lubiatowo (gm. Choczewo), łączącej potrzebę ochrony cennych i rzadkich gatunków ptaków 
z potrzebami człowieka oraz dającej potencjał wzrostu zainteresowania turystycznego. Powstała 
szczegółowa dokumentacja zawierająca opis warunków przyrodniczych, uzasadnienie przyjętego 
rozwiązania oraz projekt architektoniczny wraz z analizą finansową i informacją kosztorysową. 
Opracowanie niniejszej dokumentacji pozwoli na dalsze procedowanie mające na celu uzyskanie 
środków finansowych na realizację prac inwestycyjnych w ww. trzech obszarach. 
 
Założony cel projektu został w pełni zrealizowany.  
 
W wyniku realizacji projektu powstały następujące opracowania:  

1. Program funkcjonalno-użytkowy PODZIELMY SIĘ PLAŻĄ  - Zachowanie i ochrona siedlisk 
lęgowych ptaków na Pomorzu dla podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Choczewo. 

2. Załączniki do PFU dla Gminy Choczewo. 
3. Program funkcjonalno-użytkowy PODZIELMY SIĘ PLAŻĄ  - Zachowanie i ochrona siedlisk 

lęgowych ptaków na Pomorzu dla podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Ustka. 
4. Załączniki do PFU dla Gminy Ustka. 
5. Informacja kosztorysowa dot. planowanej infrastruktury w Gminie Choczewo i Ustka. 
6. Wersje elektroniczne PFU.  
7. Studium wykonalności dla projektu „Podzielmy się plażą – zachowanie i ochrona siedlisk 

lęgowych ptaków nadmorskich na Pomorzu dla podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy 
Choczewo” wraz z wersją elektroniczną. 

8. Studium wykonalności dla projektu „Podzielmy się plażą – zachowanie i ochrona siedlisk 
lęgowych ptaków nadmorskich na Pomorzu dla podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy 
Ustka” wraz z wersją elektroniczną. 
 

Ww. opracowania zostają przedłożone Funduszowi wraz z niniejszym sprawozdaniem.  
 

 

Gdańsk, dn. 26.02.2018r.  

 


