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Uzasadnienie 

 

 Obszar Natura 2000 Police – kanały PLH320015 został wyznaczony w związku  

z wypełnieniem zobowiązań Polski wynikających z Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory i uznany za obszar o znaczeniu dla 

Wspólnoty (OZW). Obszar Natura 2000 został zatwierdzony jako obszar mający znaczenie 

dla Wspólnoty decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmującą na mocy 

dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie 

dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. Urz. UE L 

12/383). Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zwanej dalej 

ustawą OOŚ, do zadań regionalnego dyrektora ochrony środowiska, należy w szczególności 

ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 na zasadach i w zakresie określonych ustawą z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.), 

zwanej dalej ustawą o ochronie przyrody. W związku z powyższym, regionalny dyrektor 

ochrony środowiska, jako organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie 

art. 27a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody oraz koordynujący, w myśl przepisu art. 32 ust. 3 

ww. ustawy, funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na obszarze swojego działania, 

obowiązany jest do sporządzenia oraz przyjęcia planu zadań ochronnych, o którym mowa w 

regulacji art. 28 ustawy o ochronie przyrody. 

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, dla obszaru 

Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych na 

okres 10 lat; pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru 

przez Komisję Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia 

wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków. Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy o 

ochronie przyrody, regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa 

miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, kierując 

się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar 

Natura 2000. 

Podstawowym celem opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony 

obszaru, czyli zapewnienie, że stan siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których ochrony 

wyznaczono obszar nie zostanie pogorszony i zapewnione zostanie dążenie do osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony. Szczegółowy tryb sporządzania projektu planu zadań ochronnych 

oraz zakres prac koniecznych do wykonania na potrzeby przygotowania projektu planu, 

określa rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania 

projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. 

zm.). 

Zgodnie z art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody, projekt planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 zawiera: 

1) opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000; 
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2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących 

przedmiotami ochrony; 

3) cele działań ochronnych; 

4) określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 

wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących: 

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, 

b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów, o których 

mowa w pkt 3, 

c) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony; 

5) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach 

zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i 

wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 

wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich 

siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000; 

6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości 

obszaru. 

Sporządzający projekt planu zadań ochronnych, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 

ustawy ochronie przyrody, ma obowiązek zapewnienia możliwości zainteresowanym osobom 

i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach 

związanych ze sporządzaniem tego projektu, a także w związku z regulacją art. 28 ust. 4 

ustawy, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i trybie określonym w 

ustawie OOŚ, w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu dokumentu. 

W myśl przepisu art. 59 ust 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (Dz. U. z 2019, poz. 1464), projekt planu zadań ochronnych, 

wymaga uzgodnienia z właściwym miejscowo wojewodą. 

W toku prac planistycznych związanych ze sporządzeniem projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Police – kanały PLH320015 

podjęto następujące działania: 

1) opisano granice obszaru Natura 2000 w oparciu o 749 punktów załamania granicy, dla 

których podano współrzędne w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, 

zgodnie z wymogiem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w 

sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247); 

2) ustalono teren objęty projektem planu zadań ochronnych; 

3) zweryfikowano informacje o obszarze Natura 2000 oraz zidentyfikowano następujące 

przedmioty ochrony: 

− 1324 Nocek duży Myotis myotis 

− 1308 Mopek Barbastella barbastellus 
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4) dokonano oceny stanu ochrony ww. przedmiotów ochrony, dla których wyznaczono 

obszar Natura 2000 na podstawie parametrów określonych rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

5) przeanalizowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla utrzymania lub osiągnięcia 

właściwego stanu przedmiotów ochrony obszaru oraz oceny prawdopodobnych 

kierunków zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i ich 

możliwego wpływu na parametry oceny stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków i ich siedlisk. 

Dokonana analiza wykazała, iż do najistotniejszych istniejących zagrożeń obszaru Natura 

2000 należą przede wszystkim działania zwiększające śmiertelność nietoperzy, są to m.in. 

niszczenie zabezpieczeń obiektów powodujące niekorzystną zmianę mikroklimatu 

zimowiska, niezorganizowana turystyka piesza powodująca płoszenie i niepokojenie 

nietoperzy podczas hibernacji. Z kolei zagrożeniami potencjalnymi jest pogorszenie 

warunków termicznych (zmiany klimatu) i wilgotnościowych (zasypywanie kanałów, 

melioracje i osuszanie), jak również lokalizowanie elektrowni wiatrowych w miejscach 

migracji nietoperzy. Zagrożeniem potencjalnym jest także rozbiórka obiektów, która 

doprowadziłaby do zniszczenia siedliska. 

6) sformułowano cele działań ochronnych do osiągnięcia w okresie obowiązywania planu 

zadań ochronnych w sposób umożliwiający monitoring i weryfikację oraz postęp w 

realizacji, kierując się potrzebą utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony; 

7) ustalono działania ochronne zapewniające osiągnięcie celów działań ochronnych: 

utrzymanie obecnego stanu populacji nocka dużego na poziomie co najmniej 

niezadowalającym (U1) i populacji mopka na poziomie właściwym (FV) oraz poprawa 

warunków siedliskowych poprzez podniesienie wskaźnika „Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem nietoperzy” do poziomu co najmniej niezadawalającego (U1); 

8) zaprojektowano działania dotyczące monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

obszaru zgodnie z wymogami ich ochrony. Przedmiotowy monitoring realizowany będzie 

zgodnie z obowiązującymi standardami metodycznymi stosowanymi w monitoringu 

gatunków przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w ramach realizacji 

Państwowego Monitoringu Środowiska. Realizacja tych działań umożliwi w przyszłości 

sprawującemu nadzór nad obszarem Natura 2000 wypełnienie przepisu art. 31 ustawy o 

ochronie przyrody.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, wykonując dyspozycję 

określoną przepisem art. 28 ust. 3 i 4 ustawy o ochronie przyrody oraz § 2 pkt 3 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzenia projektu 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, a także art. 39 ustawy OOŚ, 

obwieszczeniem z dnia 17 października 2017 r. znak: WOPN-ON.6320.12.2017.RCh podał 

do publicznej wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Police – kanały PLH320015, poprzez jej 

umieszczenie: 

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Szczecinie, 
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2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie 

w terminie od dnia 17 października 2017 r. do dnia 22 listopada 2017 r., 

3) na tablicy ogłoszeń Gminy Police oraz Starostwa w Policach, objętych granicami obszaru 

Natura 2000, 

4) w prasie o zasięgu wojewódzkim, tj. w Kurierze Szczecińskim z dnia 18 października 

2017 r. 

Kolejnym środkiem realizacji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Szczecinie obowiązku wynikającego z przepisu art. 28 ust 3 ustawy o ochronie przyrody, 

mającego na celu zapewnienie możliwości udziału zainteresowanych osób i podmiotów 

prowadzących działalność w obrębie siedlisk gatunków, dla którego ochrony wyznaczono 

obszar Natura 2000, było zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań dyskusyjnych, na 

które zaproszone zostały wszystkie kluczowe z punktu widzenia ochrony obszaru grupy 

interesów. W ramach ww. procedury odbyły się trzy spotkania dyskusyjno-warsztatowe, które 

zrealizowano w dniach: 10 listopada 2017 r., 12 czerwca 2018 r. oraz 14 listopada 2018 r. Na 

spotkania dyskusyjno-warsztatowe zaproszono przedstawicieli organów, instytucji oraz 

podmiotów zainteresowanych ochroną obszaru, tj. organizacje pozarządowe zajmujące się 

ochroną nietoperzy. Natomiast wolę wejścia w skład tzw. Zespołu Lokalnej Współpracy tj. 

grupy roboczej pracującej nad opracowaniem projektu planu wyrazili reprezentanci: 

1) Grupy Azoty Zakłady Chemiczne  „Police” S.A.; 

2) Nadleśnictwa Trzebież; 

3) Starostwa Powiatowego w Policach; 

4) Urzędu Miejskiego w Policach. 

Celem spotkań dyskusyjno-warsztatowych było wypracowanie przez ich uczestników 

wspólnej wizji ochrony obszaru Natura 2000, uwzględniającej zarówno obowiązek ochrony 

przedmiotów ochrony przy wykorzystaniu wiedzy naukowej, jak i przy wykorzystaniu 

lokalnej wiedzy na temat obszaru oraz potrzeb i aspiracji osób oraz podmiotów 

korzystających z obszaru do zrównoważonego rozwoju. Zgłaszane na bieżąco w trakcie prac 

Zespołu Lokalnej Współpracy uwagi i wnioski członków grupy miały realny wpływ na 

ostateczną treść przyjętego dokumentu. 

Po zakończeniu etapu opracowywania projektu planu zadań ochronnych, Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, wykonując dyspozycję określoną przepisem 

art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 39 ustawy OOŚ, obwieszczeniem z dnia 

…..grudnia znak: WOPN-PK.082.1.2017.GK/WOPN-ON.6320.18.2019.RCh z dnia    

grudnia 2019 r. podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji 

społecznych sporządzonego projektu zarządzenia ustanawiającego pan zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Police – kanały PLH320015 oraz dokumentacji do Planu zadań 

ochronnych. Powyższą informację podał do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 

jej: 

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Szczecinie, 

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Szczecinie w terminie od dnia …….. grudnia 2019 r. do dnia …. stycznia 2020 r., 
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3) na tablicy ogłoszeń Gminy Police oraz Starostwa w Policach, objętych granicami 

obszaru Natura 2000, 

4) w prasie o zasięgu wojewódzkim, tj. w ………….. z dnia ……. stycznia 2020 r. 

 

Na etapie procedury konsultacji społecznych wpłynęło następujące uwagi i wnioski ze 

strony społeczeństwa: 

 

Lp. 
Podmiot 

zgłaszający 
Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

1.    

2.    

3.    

 

Projekt zarządzenia został uzgodniony, zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 

stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1464) z Wojewodą Zachodniopomorskim, pismem z dnia ………………….., sygnatura: 

……………………………………. 


