Dnia 01.10.2010 roku Tomasz Bobin Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę o
dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu
„Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo”. W podpisaniu umowy brał udział
Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Jacek Chrzanowski Prezes
Zarządu WFOŚ i GW w Szczecinie.
Koszt całkowity projektu wynosi: 205.408.422,21zł.
Dofinansowanie z UE to kwota: 174.597.158,88 zł.
Zakres rzeczowy prac w ramach zadania obejmuje:





Modernizację istniejącego ciągu falochronów wyspowych znajdujących się na obszarze
polskich obszarów morskich nachodząc na północną częśd działki nr 1 obr. ew. nr 3 Miasta
Darłowo w jej przyportowej części,
Remont systemu drewnianych ostróg brzegowych – 53 sztuki,
Dobudowanie kolejnego odcinka wału przeciwsztormowego na mierzei jeziora Kopao o
długości 830 m wraz z wykonaniem narzutu z kamienia łamanego na całej długości wału od
strony odmorskiej – 4980 m - o grubości ok. 1,5m oraz od strony odjeziornej – 5450 m - o
grubości około 1 m.

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie długości linii brzegowej przywróconej do właściwego
stanu, co nastąpi poprzez zahamowanie postępu erozji na wybranym odcinku brzegu morskiego o
długości 8, 165 km na kilometrażu wybrzeża od 262,07 - 270,235. Związane jest to również z
obniżeniem nakładów ponoszonych przez Skarb Paostwa na ochronę brzegów morskich w
wieloletniej perspektywie. Osiągnięte to zostanie dzięki powstaniu trwałych i efektywnych umocnieo
brzegowych założonych w projekcie. Utrzymanie w chronionym ponad 8 km pasie wybrzeża pozwoli
na odcinku wybrzeża (kilometraż od 268,860 do 270,235 - na wysokości zmodernizowanych
falochronów wyspowych = 1,375 km) utrzymanie szerokości plaży min. 15 m od podstawy
istniejących umocnieo brzegowych lub podstawy wydmy mierzonej przy średniej wysokości stanu
wody wynoszącym 500 cm. Wskazany poziom morza wskazany jest w "Locji Bałtyku Południowego",
pomiar dokonywany jest na stanowisku pomiarowym (łata pomiarowa morskiej stacji obserwacyjnej
IM i GW Oddział Morski w Gdyni. Łata ta znajduje się w kanale portowym nieopodal Kapitanatu Portu
w Darłowie. Ponadto na odcinku brzegu morskiego na kilometrażu od 262,07 do 268,86 przewiduje
się utrzymanie istnienia mierzei jeziora Kopao wraz z zachowaniem unikalnego ekosystemu jeziora
przybrzeżnego jak również terenów siedlisk chronionych w ramach NATURA 2000 tj. bory i lasy
mieszane na wydmach oraz łęgi olszowe.
Realizacja zadania rozpocznie się w II kwartale 2011 r., zakooczenie prac zaplanowano na IV kwartał
2012 r.

