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Formularz proponowanych zmian w dokumentach 

Nazwa dokumentu LGD DORZECZE ŁEBY 

 
Lokalna Strategia Rozwoju LGD Dorzecze Łeby 

 

Obecny zapis Proponowany zapis 

Tabela 19. Zgodność przedsięwzięć z celami Programów 
Operacyjnych oraz RLKS 
CELE SZCZEGÓŁ OWE: 1.1. ATRAKCYJNE MIEJSCA PRACY 
W TURYSTYCE 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: Stworzenie publicznej infrastruktury 
zarządzania antropopresją tworząca podstawę do oferty 
turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne) 
PROGRAM (ŹRÓDŁO FINANSOWANIA): PO RYBY 
ZGODNOŚĆ Z CELAMI PROGRAMU: Cel IV. Propagowanie 
dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym 
dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz 
morskiego dziedzictwa kulturowego 
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH RLKS: Cel 
szczegółowy 6B: Wspieranie lokalnego rozwoju na  
obszarach wiejskich 
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej 
Zachowanie dziedzictwa lokalnego 
PREFEROWANY/PLANOWANY ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ:  

• Tworzenie i rozwój liniowej infrastruktury 
komunikacyjnej, łączącej atrakcje turystyczne 
LGD (ukierunkowane na walory środowiska 
przyrodniczego w tym szlaki turystyczne, ścieżki 
edukacyjne, ścieżki rowerowe itp. ), projekty 
ponadgminne, scalające/uzupełniające istniejącą 
infrastrukturę, łączące się z infrastrukturą 
ponadregionalną (R10), Kajakiem przez Pomorze; 

• Tworzenie i rozwój punktów informacji 
turystyczno-przyrodniczej wraz z tworzeniem 
ujednoliconego systemu informacji o walorach 
przyrodniczych oraz sposobach ochrony 
/ograniczania ingerencji człowieka w środowisko 
przyrodnicze; 

• Infrastruktura towarzysząca przy szlakach i 
ścieżkach turystycznych i miejscach cennych 
przyrodniczo (np. miejsca postojowe, toalety ….) 

• Tworzenie zintegrowanej oferty szlaków 
turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

• Rozwijanie oferty turystyki kwalifikowanej i 

Tabela 19. Zgodność przedsięwzięć z celami Programów 
Operacyjnych oraz RLKS 
CELE SZCZEGÓŁ OWE: 1.1. ATRAKCYJNE MIEJSCA PRACY 
W TURYSTYCE 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: Stworzenie publicznej infrastruktury 
zarządzania antropopresją tworząca podstawę do oferty 
turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne) 
PROGRAM (ŹRÓDŁO FINANSOWANIA): PO Rybactwo i 
Morze 
ZGODNOŚĆ Z CELAMI PROGRAMU: Cel III. Wspieranie i 
wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach 
rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na 
rzecz łagodzenia zmiany klimatu 
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH RLKS:  

a. wspieranie atutów środowiska wodnego na 
obszarach rybackich i obszarach akwakultury 
przez przeciwdziałanie kłusownictwu,  

b. przywracanie lub zabezpieczanie potencjału 
produkcyjnego sektora rybołówstwa i 
akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu 
środowiska obszarów rybackich i obszarów 
akwakultury, w przypadku jego zniszczenia w 
wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski 
żywiołowej lub szkody spowodowanej 
działalnością chronionych gatunków zwierząt,  

c. odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska 
wodnego przez renaturyzację zbiorników 
wodnych i terenów przyległych do tych 
zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w 
wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych,  

d. ochronę obszarów będących formami ochrony 
przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego 
na obszarach cennych przyrodniczo, 

e. podejmowanie działań na rzecz ograniczenia 
negatywnych skutków zmian klimatycznych, 
tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych 
źródeł energii, w rozumieniu przepisów o 
odnawialnych źródłach energii; 

PREFEROWANY/PLANOWANY ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ:  

• Tworzenie i rozwój liniowej infrastruktury 



edukacyjnej, wraz z rozwojem infrastruktury, w 
oparciu o przyrodnicze bogactwo; 

komunikacyjnej, łączącej atrakcje turystyczne 
LGD (ukierunkowane na walory środowiska 
przyrodniczego w tym szlaki turystyczne, ścieżki 
edukacyjne, ścieżki rowerowe itp. ), projekty 
ponadgminne, scalające/uzupełniające istniejącą 
infrastrukturę, łączące się z infrastrukturą 
ponadregionalną (R10), Kajakiem przez Pomorze; 

• Tworzenie i rozwój punktów informacji 
turystyczno-przyrodniczej wraz z tworzeniem 
ujednoliconego systemu informacji o walorach 
przyrodniczych oraz sposobach ochrony 
/ograniczania ingerencji człowieka w środowisko 
przyrodnicze; 

• Infrastruktura towarzysząca przy szlakach i 
ścieżkach turystycznych i miejscach cennych 
przyrodniczo (np. miejsca postojowe, toalety ….) 

• Tworzenie zintegrowanej oferty szlaków 
turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

• Rozwijanie oferty turystyki kwalifikowanej i 
edukacyjnej, wraz z rozwojem infrastruktury, w 
oparciu o przyrodnicze bogactwo; 

Cel dokonania zmian zapisu/ów, przewidywane efekty tych zmian 

 
Celem dokonania zmian jest ujednolicenie zapisów LSP LGD Dorzecze Łeby zgodnie z obowiązującym 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach 
działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty 
bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w 
Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 
 

Uwagi 

 
Nie dotyczy 

 

Imię i nazwisko autora Gmina Miejska Łeba 

Adres/telefon/e-mail 
ul. Kościuszki 90 84-360 Łeba 

(59) 866 15 10 
sekretariat@leba.eu  

Czy jest Pan/i członkiem LGD? 
 TAK 
 NIE 

Czy chce się Pan/i aktywnie włączyć w proces aktualizacji 
LSR? 

 TAK 
 NIE 

 
 
 

Łeba, dnia 07.09.2017 r.                                    Burmistrz Andrzej Strzechmiński 

(miejscowość, data, czytelny podpis) 
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