PROJEKT z dnia 22.10.2021

Uzasadnienie
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Torfowisko Reptowo PLH320056 został
wyznaczony w związku z wypełnieniem zobowiązań Państwa Polskiego względem wymogów
wynikających z Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, ze zm.),
na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 2011/64/UE jako obszar mający znaczenie dla
Wspólnoty (decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. przyjmująca na mocy
dyrektywy Rady 92/43/EWG czwarty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla
Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz.U L. 33/146
z 8.02.2011), której aktualne brzmienie zawiera decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/161
z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region
biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51/330 z
21.02.2021).
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 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 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 2021 r., poz. 1098), dalej zwaną ustawą o ochronie przyrody.
W związku z powyższym, regionalny dyrektor ochrony środowiska jako organ
sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie przepisu 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 środków ochrony, o których 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, i siedlisk gatunków, 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 jego
ochrony, czyli podjęcie stosownych środków ochrony mających na celu utrzymanie (jeżeli
jest właściwy) lub przywrócenie (jeżeli jest niezadowalający lub zły) właściwego stanu
ochrony przedmiotów ochrony obszaru. Obowiązek osiągnięcia tak sformułowanego celu
działań ochronnych na gruntach o różnej strukturze własności, w tym w szczególności
stanowiących własność prywatną, wymogła na ustawodawcy decyzja o nadaniu planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 statusu normy prawnej ustanawianej w formie
zarządzenia jako akt prawa miejscowego.
Szczegółowy tryb sporządzania projektu planu zadań ochronnych oraz zakres prac
koniecznych do wykonania na potrzeby przygotowania projektu planu, określa
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., Nr 34, poz. 186
ze zm.).
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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;
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 gmin, 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, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura
2000;
6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub
całości obszaru.
Ponadto, przy opracowaniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego
znaczenie dla Wspólnoty Torfowisko Reptowo PLH320056, kierowano się także, oprócz
wyżej przytoczonych aktów prawa powszechnie obowiązującego, wytycznymi Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 12 grudnia 2012 r. „w sprawie opracowania planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000” oraz Instrukcją wypełniania Standardowego
Formularza Danych obszaru Natura 2000 wersja 2012.1.
Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 położonego na terenie więcej niż
jednego województwa ustanawiają wspólnie na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy o ochronie
przyrody, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, regionalni dyrektorzy
ochrony środowiska, na których obszarze działania znajdują się części tego obszaru.
W związku z powyższym, iż zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych, obszar Natura
2000 Torfowisko Reptowo PLH320056 o powierzchni 605,55 ha położony jest w całości w
granicach administracyjnych województwa zachodniopomorskiego, przytoczony wyżej
przepis prawa nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu.
Organ sporządzający projekt planu zadań ochronnych, zgodnie z przepisem art. 28 ust.
3 ustawy o 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 projektu tego dokumentu, a także zgodnie z regulacją przepisu
art. 28 ust. 4 ww. ustawy, obligatoryjnie zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na
zasadach i w trybie określonym przepisami 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, w postępowaniu, którego
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przedmiotem jest sporządzenie projektu dokumentu.
Ponadto, organ sporządzający projekt planu zadań ochronnych, zgodnie z dyspozycją
art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. a 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, obowiązany jest do podania informacji o projektach planów
zadań ochronnych tworzonych dla form ochrony przyrody, umieszczanej w publicznie
dostępnych wykazach danych, o których mowa w art. 23 wyż. cyt. ustawy.
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 r. poz. 1464 z późn. zm.), projekt
planu zadań ochronnych wymaga uzgodnienia z właściwym miejscowo wojewodą.
Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (aktualizacja 10.2020 r.)
przedmiotami ochrony są siedliska przyrodnicze: torfowiska wysokie zdegradowane, lecz
zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji (7120) oraz bory i lasy bagienne (Vaccinio
uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum,
Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne (91D0).
Spośród gatunków przedmiotem ochrony jest zalotka większa Leucorrhinia pectoralis (1042).
W toku prac planistycznych związanych ze sporządzeniem projektu planu zadań
ochronnych dla obszaru Torfowisko Reptowo PLH320056, Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Szczecinie jako organ sprawujący nadzór nad obszarem, obowiązany był do
dokonania szeregu czynności obejmujących m.in.:
1) opis granic obszaru, który dokonano w formie wektorowej warstwy informacyjnej,
w oparciu o wyznaczenie 115 punktów węzłowych, dla których podano długość
i szerokość geograficzną w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992,
zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 z
późn. zm.);
2) ustalenia terenu objętego projektem planu zadań ochronnych na podstawie weryfikacji
przesłanek określonych przepisem art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody. W związku
z powyższym, iż przedmiotowy obszar nie został objęty formą ochrony przyrody, o której
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody (dla której istnieje
obowiązek sporządzenia planu ochrony lub zadań ochronnych), ustalono, że nie zachodzą
przesłanki określone w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody i nie ma podstaw
prawnych do niesporządzania planu zadań ochronnych dla przedmiotowego obszaru
Natura 2000;
Dla terenów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska ustanowiono plan
urządzenia lasu, który nie posiada zakresu, o którym mowa w ust. 10 ustawy o ochronie
przyrody, w związku z powyższym ustalono, że nie zachodzą przesłanki określone w art.
28 ust. 11 pkt. 3a ustawy o ochronie przyrody i dla ww. obszaru należy sporządzić plan
zadań ochronnych;
3) ustalenia oceny stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, dla
którego ochrony 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, a także indywidualnego
zestawu wskaźników, przyjętych na podstawie wiedzy naukowej do celów monitoringu,
o którym mowa w art. 112 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody oraz raportów i notyfikacji,
o których mowa w art. 38 tej ustawy. Dokonana ocena wykazała, iż siedliska
przyrodnicze, stanowiące przedmiot ochrony w obszarze, tj. torfowiska wysokie
zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji (7120) uzyskały
ocenę złą (U2), bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio
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uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowososnowe bagienne lasy borealne (91D0) uzyskały ocenę złą (U2);
4) przeanalizowania istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągniecia
właściwego stanu zachowania przedmiotu ochrony obszaru oraz oceny
prawdopodobnych kierunków zmian uwarunkowań przyrodniczych i gospodarczych i ich
możliwego wpływu na parametry oceny stanu ochrony siedlisk przyrodniczych.
Dokonana analiza wykazała, iż do najistotniejszych istniejących i/lub potencjalnych
zagrożeń obszaru odpowiadających w głównej mierze za określony powyżej stan ochrony
siedlisk przyrodniczych należy w szczególności zaliczyć: (1) modyfikowanie
funkcjonowania wód (ogólnie), (2) mechaniczne usuwanie torfu, (3) uprawa, (4) susze i
zmniejszanie opadów, (5) pożary i gaszenie pożarów, (6) pobór wód powierzchniowych
na potrzeby rolnictwa, (7) wypełnienie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub
torfianek;
5) sformułowania celów działań ochronnych do osiągniecia w okresie obowiązywania planu
zadań ochronnych w sposób umożliwiający ich monitoring i weryfikację oraz postęp
w realizacji. W odniesieniu do siedlisk przyrodniczych: dla siedliska 7120 zaplanowano
poprawę wskaźnika „odpowiednie uwodnienie” ze stanu złego (U2) na niezadowalający
(U1), dla siedliska 91D0 zaplanowano poprawę wskaźnika „odpowiednie uwodnienie” ze
stanu złego (U2) na niezadowalający (U1), dla gatunku 1042 zaplanowano poprawę
ogólnego stanu ochrony gatunku ze złego (U2) na niezadowalający (U1) poprzez
odtworzenie siedlisk właściwych dla gatunku (punktowe pogłębienie istniejących potorfi
oraz poprawę warunków wodnych regenerujących się torfowisk). Powyższe cele działań
ochronnych zostały sformułowane przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań
społeczno-gospodarczych oraz panujących ograniczeń (wynikających ze środków
technicznych oraz aktualnego stanu wiedzy), przy zachowaniu jednak ogólnej zasady
przybliżenia obszaru do stanu „przyrodniczo optymalnego”, tj. przywrócenia właściwego
stanu ochrony wszystkim przedmiotom ochrony na poziomie obszaru Natura 2000;
6) ustalenia działań ochronnych zapewniających skuteczne i efektywne osiągnięcie celów
działań ochronnych, a także monitoring przyjętych parametrów stanu ochrony wszystkich
przedmiotów ochrony obszaru. W odniesieniu do siedlisk przyrodniczych, gatunku i ich
siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar, zaplanowano następujące środki
ochrony obejmujące działania: remont istniejącej infrastruktury technicznej służącej
hamowaniu odpływu wody oraz kontynuacja monitoringu hydrologicznego. Należy
dokonać remontu wszystkich urządzeń służących hamowaniu odpływu wody i jej
retencjonowaniu wybudowanych na początku lat 2000. Dodatkowo należy część
urządzeń objąć monitoringiem (stałą obserwacją za pośrednictwem np. fotopułapek,
szczególnie wzdłuż uczęszczanych szlaków komunikacyjnych, w tym drogi łączącej
Reptowo z plantacją borówek) w celu wykluczenia notowanych wcześniej aktów
wandalizmu przyczyniających się do niszczenia wybudowanej infrastruktury.
Jednocześnie należy regularnie gromadzić (odczytywać) dane z zainstalowanych w
obszarze automatycznych rejestratorów poziomu lustra wód gruntowy. Prowadzenie
regularnych kontroli w zakresie przestrzegania warunków określonych w stosownym
pozwoleniu wodno-prawnym poboru wody do nawadniania plantacji borówek
pozostających w sąsiedztwie obszaru. Dodatkowo dla siedliska 7120 zaplanowano w
piątym roku obowiązywania PZO ocenić stopień zarośnięcia siedliska przez drzewa i
krzewy. W zależności od potrzeb wykonać zabieg usuwania nalotów i odrośli brzozy.
Wycięte drzewka wywieźć poza obszar płatów siedlisk. Cześć biomasy można
wykorzystać do likwidacji rowów melioracyjnych znajdujących się w bezpośrednim
sąsiedztwie siedliska. Natomiast dla gatunku 1042 zaplanowano: Zapewnienie
właściwych miejsc bytowania i rozrodu zalotki oraz poprawa warunków hydrologicznych
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poprzez punktowe pogłębienie /wykopanie pięciu zbiorników wodnych o powierzchni
około 3 arów (każdy) i głębokości 70-100 cm, oraz blokowanie odpływu wody w
okolicznych rowach melioracyjnych za pomocą pozyskanego materiału
7) zaprojektowania działań dotyczących monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony
obszaru oraz realizacji celów działań ochronnych zgodnie z wymogami ich ochrony.
Przedmiotowy monitoring realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi standardami
metodycznymi stosowanymi w monitoringu siedlisk przyrodniczych przez Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska w ramach realizacji Państwowego Monitoringu
Środowiska. Realizacja przedmiotowego działania umożliwi w przyszłości sprawującemu
nadzór nad obszarem realizację dyspozycji określonej brzmieniem przepisu art. 31
ustawy o ochronie przyrody;
8) nie stwierdzono potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony z uwagi na
fakt przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji terenowej, która dostarczyła
prawdopodobnie pełnej wiedzy na temat rozmieszczenia i stanu ochrony przedmiotów
ochrony w obszarze;
9) dokonania szczegółowej analizy zapisów obowiązującego studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka, których realizacja
potencjalnie może stworzyć ryzyko naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 33 ust. 1
ustawy o ochronie przyrody. Na podstawie dokonanej analizy ustalono, że istnieją
przesłanki pozwalające na sformułowanie potrzeby dokonania zmiany w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka, w
przypadku aktualizacji studium proponuje się w części dotyczącej ochrony środowiska
zapisy w brzmieniu:
W studium wprowadzić zapis w brzmieniu: w granicach obszaru Natura 2000 Torfowisko
Reptowo i otaczających go terenów stanowiących integralną cześć złoża torfowego na
którym wyznaczono obszar Natura 2000 zabrania się:
- pozyskania torfu,
- poboru wód powierzchniowych,
- zmiany stosunków wodnych z wyłączeniem działań służących podnoszeniu poziomu
lustra wód gruntowych oraz hamowaniu nadmiernego odpływu wody z torfowisk oraz
innych działań wynikających z potrzeb związanych z ochroną przyrody a w
szczególności siedlisk i gatunków będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura
2000 Torfowisko Reptowo,
- budowy nowych i konserwacji istniejących rowów melioracyjnych,
- budowy jakiejkolwiek infrastruktury technicznej przyczyniającej się do odwadniania
kompleksu torfowiskowego na którym zlokalizowany jest obszar Natura 2000.
10) w trakcie prac nad sporządzeniem projektu planu zadań ochronnych, ustalono brak
potrzeby sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru o znaczeniu
Wspólnotowym Torfowisko Reptowo PLH320056. Brak takiej potrzeby wynika przede
wszystkim z faktu przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji terenowej, która
dostarczyła prawdopodobnie pełnej wiedzy na temat rozmieszczenia i stanu ochrony
przedmiotów ochrony w obszarze. Przeprowadzone prace terenowe pozwoliły
zidentyfikować kluczowe zagrożenia dla przedmiotów ochrony a także ich źródła i zakres
oddziaływania. Stąd uznano, iż sporządzanie planu ochrony nie jest uzasadnione.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, wykonując dyspozycję
określoną przepisem art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 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 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
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udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z
dnia ……………… r. (znak ……………………………) podał do publicznej wiadomości
informację o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla
obszaru mającego znaczenie dla Torfowisko Reptowo PLH320056, zawiadamiając o:
1) przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu planu zadań ochronnych i jego
przedmiocie,
2) możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym
jest ona wyłożona do wglądu.
Powyższy obowiązek w zakresie podania ww. informacji do publicznej wiadomości
wykonano zgodnie z czynnościami określonymi w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 11 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,
publikując w ustawowo przewidzianym terminie wskazane wyżej informacje w formie
obwieszczenia z dnia ………………..., tj.:
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,
3) na tablicy ogłoszeń wszystkich jednostek samorządu terytorialnego objętych granicami
obszaru Natura 2000,
4) w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu.
Powyższa procedura w trybie art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, zgodnie ze stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 22
listopada 2011 r. została przeprowadzona dwukrotnie tj. zarówno na etapie przed
przystąpieniem do opracowania projektu dokumentu, jak również na etapie sporządzonego
projektu aktu normatywnego (jakim jest plan zadań ochronnych).
W związku z powyższym, wykonując dyspozycję określoną przepisem art. 28 ust. 4
ustawy o ochronie przyrody oraz art. 39 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, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Szczecinie, obwieszczeniem z dnia …………… r. (znak: …………………….) podał do
publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji społecznych sporządzonego
projektu zarządzenia ustanawiającego plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Torfowisko Reptowo PLH320056, zgodnie z czynnościami określonymi w art. 3 ust. 1 pkt 11
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.
Na etapie procedury konsultacji społecznych projektu zarządzenia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Reptowo PLH320056 wpłynęły do
powyższego organu ochrony przyrody uwagi i wnioski ze strony opinii publicznej. Były to:
………………………………………………………………………………………………
………..
Sposób prowadzenia konsultacji społecznych umożliwiał wszystkim zainteresowanym
podmiotom szeroki udział natomiast z przyczyn obiektywnych (epidemicznych) ich zakres
był niewątpliwie ograniczony.
Podstawowym środkiem realizacji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Szczecinie obowiązku wynikającego z przepisu art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody,
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mającego na celu „zapewnienie możliwości udziału zainteresowanych osób i podmiotów
prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000”, było zorganizowanie i przeprowadzenie z
udziałem Wykonawcy projektu planu, cyklu spotkań dyskusyjnych. Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Szczecinie, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (…) (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.), mając na uwadze zdrowie i
bezpieczeństwo uczestników, zrezygnowała ze spotkań stacjonarnych z Zespołem Lokalnej
Współpracy. Materiały z poszczególnych etapów sporządzania PZO zostały przekazane drogą
elektroniczną członkom ZLW.
Zaproszeni przedstawiciele organów, instytucji oraz podmiotów zainteresowanych
ochroną obszaru, stworzyli tzw. Zespół Lokalnej Współpracy tj. grupę roboczą pracującą nad
opracowaniem projektu planu..
W skład Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru o znaczeniu Wspólnotowym
Torfowisko Reptowo PLH320056 weszli reprezentanci oraz przedstawiciele następujących
grup interesu:
1) Nadleśnictwo Kliniska,
2) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Ochrony Środowiska
3) Podmiot prywatny,
4) Stowarzyszenia Klubu Przyrodników ze Świebodzina (Wykonawca projektu planu
zadań ochronnych),
5) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Wojewoda
Zachodniopomorski
pismem
z
dnia
………………
r.
znak: ………………………, działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, uzgodnił projekt zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Reptowo PLH320056.
Realizacja działań ochronnych i monitoringowych, zawartych w niniejszej regulacji
prawnej finansowana będzie zgodnie z przepisem art. 39 ustawy o ochronie przyrody, m.in. ze
środków Unii Europejskiej, a w zakresie nieobjętym finansowaniem przez Wspólnotę
ze środków budżetu państwa, a także z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Szacuje się, że koszt
realizacji działań ochronnych oraz monitoringowych zawartych w niniejszym akcie
normatywnym w okresie obowiązywania planu wyniesie łącznie około 237 000 zł.
Zarządzenie nie zawiera przepisów technicznych i nie podlega notyfikacji zgodnie
z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. z 2002 r., Nr
239, poz. 2039 z późn. zm.).
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