
ZESTAWIENIE UWAG WNIESIONYCH 
w ramach konsultacji społecznych projektu planu zadań ochronnych 

obszaru Natura 2000 „Warnie Bagno” PLH320047 z informacją o sposobie rozpatrzenia 

L.p. Podmiot 
zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

1. Gmina 
Karlino 

Wniesiono o usunięcie z dokumentacji PZO 
zapisu dotyczącego Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, który uniemożliwia 
realizację elektrowni wiatrowych w 
obszarze do linii drogi Strachocino - 
Skoczów - Mierzyn - Warnino, 
stanowiącym część obszaru wskazywanego 
jako właściwego do lokalizacji elektrowni 
wiatrowych. 

Uwaga nie została uwzględniona. 
Zapis znajdujący się w dokumentacji PZO 
dot. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego brzmiący: 
„Względem obszaru do linii drogi 
Strachocino-Skoczów-Mierzyn-Warnino, 
stanowiącego część obszaru wskazywanego 
jako właściwego do lokalizacji elektrowni 
wiatrowych, wprowadzić zapis, że 
lokalizacja elektrowni wiatrowych w tym 
punkcie obarczona jest szczególnie wysokim 
ryzykiem negatywnego oddziaływania na 
obszar Natura 2000 przez oddziaływanie na 
gatunki typowe chronionych w obszarze 
siedlisk przyrodniczych, w szczególności 
gatunki ptaków jak np. żuraw1.” nie 
uniemożliwia budowy elektrowni 
wiatrowych. W konsekwencji, w 
konsultowanym projekcie zarządzania nie 
znajduje się taki zapis. 

2. Klub 
Przyrodników 

Wniesiono o konkretne, liczbowe wskazanie 
poziomu zasobów martwego drewna, jaki 
jest stawiany za cel do osiągnięcia w 
leśnych siedliskach przyrodniczych, np. w 
taki sposób, w jaki było to zapisane w 
poprzednio konsultowanej wersji projektu 

Uwaga nie została uwzględniona.  
Obecne sformułowanie zapisu pozwala na 
optymalne określenie celu działania 
ochronnego. 

3. Klub 
Przyrodników 

Wniesiono o przywrócenie zapisu o 
budowie przegród blokujących odpływ 
wody, ponieważ w tym obszarze konieczna 
jest czynna ochrona kompleksu borów i 
brzezin bagiennych przez zablokowanie 
odpływu z nich wody rowem w oddz. 362b, 
362i.  

Uwaga nie została uwzględniona.  
Zadanie jest zrealizowane, dlatego nie 
zostało uwzględnione w projekcie jako 
planowane działanie ochronne. 

4. Klub 
Przyrodników 

Wniesiono o wskazanie, jaki minimalny % 
powierzchni i masy drzewostanu (drzew i 
grup kęp) powinien być pozostawiony w 
każdym drzewostanie poddawanym cieciom 
rębnym. 
(proponujemy nie mniej niż 10%). 

Uwaga nie została uwzględniona.  
Obecne sformułowanie zapisu pozwala na 
optymalne określenie działania ochronnego.  
 

5. Klub 
Przyrodników 

Wniesiono o wykreślenie ze Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Będzino potencjalnego obszaru do rozwoju 
zabudowy w miejscowości Smolno.  
Zabudowa w tym miejscu spowodowałaby  
wzrost antropopresji na obszar. 
 

Uwaga nie została uwzględniona. PZO nie 
może formułować zakazów zabudowy oraz 
nie może odnosić się to terenów położonych 
poza obszarem Natura 2000, jako 
znajdującymi się poza obszarem działania 
organu, czyli Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Szczecinie. 
Miejscowość Smolno leży poza obszarem 
Natura 2000 Warnie Bagno. GDOŚ w piśmie 
DON-WP.082.1.20.2013.jb z dnia 27 
września 2013 r. w pkt 3. Podaje: „W 
odniesieniu do możliwości podejmowania w 
ramach sporządzanego PZO działań 

                                                           

1 J.w. 



L.p. Podmiot 
zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

ochronnych poza granicami obszaru Natura 
2000 informuję, że zgodnie z art. 28 ust. 5 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 
1220, z późn. zm.), PZO jest ustanawiany w 
drodze aktu prawa miejscowego przez 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska. 
Wytyczną przedmiotowego aktu 
normatywnego jest konieczność utrzymania 
bądź przywrócenia właściwego stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków i ich siedlisk, będących 
przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000. 
Należy wskazać, iż akty prawa miejscowego 
są źródłami powszechnie obowiązującego 
prawa na obszarze działania organów, które 
je ustanowiły. Zgodnie z art. 28 ust. 5 w 
związku z art. 28 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz 
§2 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w 
sprawie sporządzania projektu planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. 
Ust. Nr 34, poz. 186, z późn, zm.), PZO 
obowiązuje w granicach danego obszaru 
Natura 2000 - określonym w akcie 
normatywnym. Oznacza to, że w istocie, 
obowiązywanie ustanowionych norm 
prawnych wyłącznie w ograniczonym 
obszarze działania regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska. W odniesieniu do 
poszczególnych norm zarządzenia w sprawie 
ustanowienia PZO dla obszaru Natura 2000 
nie ma jednak przeciwwskazań, aby w tym 
akcie normatywnym nie wymieniać 
okoliczności będących istniejącymi bądź 
potencjalnymi zagrożeniami dla zachowania 
właściwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk 
będących przedmiotami ochrony obszaru 
oraz wskazań do instrumentów planowania 
przestrzennego, mających swoje źródło lub 
dotyczących terenu graniczącego z obszarem 
Natura 2000. Należy bowiem podkreślić, że 
przedmiotowe regulacje nie rodzą 
bezpośrednio obowiązków dla osób 
fizycznych oraz prawnych, lecz mają jedynie 
charakter wskazań dla organów ochrony 
środowiska, które przybierają postać norm 
wiążących w toku stosowania tych przepisów 
np. w procedurze uzgadniania planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
Jednakże, należy podkreślić, że aby 
zachować zgodność z Dyrektywą 
siedliskową, środki ochronne, które powinny 
zostać podjęte poza granicami danego 
obszaru Natura 2000 muszą znaleźć 
odzwierciedlenie w procesie stosowania 



L.p. Podmiot 
zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

innych przepisów prawa krajowego np. w 
zakresie planowania przestrzennego czy też 
realizacji danych inwestycji, w których to 
uczestniczą właściwe organy ochrony 
środowiska oraz organy ochrony przyrody.” 

6. Klub 
Przyrodników 

Wniesiono o zachowanie różnorodności 
biologicznej siedlisk przyrodniczych 
poprzez zachowanie lokalnej populacji 
żurawia zasiedlającego obszar Natura 2000 
Warnie Bagno. 
W tym kontekście należy wskazać, a także 
wprowadzić do studiów gmin, zagrożenie 
związane z budową elektrowni wiatrowych 
w sąsiedztwie obszaru.  

Uwaga nie została uwzględniona.  
Zagrożenie związanie z budową elektrowni 
wiatrowych zostało wprowadzane do 
projektu zarządzenia w sprawie PZO w 
załączniku nr 3.  
Zagrożenie zostało sklasyfikowane jako 
potencjalne. W przypadku zmiany studium 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zostanie sporządzona strategiczna ocena 
oddziaływania na środowisko, która zapewni 
zachowanie bioróżnorodności żurawia oraz 
innych występujących tam gatunków. 

7. RZGW 
Szczecin 

Należy określić i ujednolicić zakres 
odpowiedzialności Zarządu RZGW. Zakres 
działalności RZGW powinien być w 
każdym z obszarów opisywany w tożsamy 
sposób (w niektórych obszarach zadania 
Zarządu RZGW opisane są bardzo 
skrótowo, w innych zaś są rozbudowane). 

Uwaga zasługuje na uwzględnienie jednak w 
przypadku obszaru Natura 2000 Warnie 
Bagno 
w ramach Kluczowych instytucji/osób dla 
obszaru nie podano RZGW, więc nie ma 
możliwości jej wprowadzenia do 
dokumentacji PZO. 
 

8. RZGW 
Szczecin 

Wątpliwość budzi działanie: Nie 
oczyszczanie cieków i rowów i 
doprowadzenie ich do naturalnego 
zamulenia. Działanie to powinno być 
zaopiniowane przez ZZMiUW w 
Szczecinie. 

Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ  
ZZMiUW w Szczecinie nie wnosił uwag do 
tego zapisu. 

9. Jan Balcerzak, 
GDOŚ 

Zgodnie z opinią Biura Prawnego w 
Ministerstwie Środowiska dotyczącą 
opiniowania aktów prawa miejscowego: 
Numerowanie aktów prawa miejscowego, w 
tym zarządzeń, jest praktyką niemająca 
oparcia w obowiązujących przepisach 
prawnych: rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 20 czerwca 2012r. w 
sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. 
U. Nr 100, poz. 908) nie przewiduje bowiem 
numerowania żadnego rodzaju aktu 
prawnego. Ponieważ rozporządzenie to ma 
na celu wprowadzenie jednolitej konwencji 
redagowania wszystkich aktów 
normatywnych, numerowanie aktów prawa 
miejscowego konwencję tą łamie. Ponadto, 
praktyka numerowania aktów 
normatywnych nie może być uzasadnione 
funkcją identyfikacyjną, gdyż funkcja ta 
pełniona jest przez nadanie pozycji w 
dzienniku urzędowym, w którym akty 
normatywne zostały opublikowane. W 
świetle powyższego numerowanie aktów 
prawa miejscowego nie jest zabiegiem 
właściwym z punktu widzenia zasad 
poprawnej legislacji. 

Uwaga została uwzględniona. Usunięto z 
projektu numer zarządzenia 

10. Jan Balcerzak, W § 4 Zarządzenia należy wykreślić słowo Uwaga została uwzględniona. Wykreślono 
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zgłaszający 
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GDOŚ „rośliny”, ponieważ rośliny nie są 
przedmiotami ochrony w obszarze. 

słowo rośliny z projektu zarządzenia. 

11. Jan Balcerzak, 
GDOŚ 

Zapis ujęty w § 8 Zarządzenia, powinien 
zostać przeniesiony do Uzasadnienia. 

Uwaga została uwzględniona. Zapis znajduje 
się w uzasadnieniu. 

12. Jan Balcerzak, 
GDOŚ 

W opisie granic obszaru Natura 2000 należy 
wpisać obowiązującą dla PZO nazwę 
układu współrzędnych. 

Uwaga została uwzględniona. Wpisano 
obowiązującą nazwę układu współrzędnych. 

13. Jan Balcerzak, 
GDOŚ 

W pkt 8 tabeli dot. zagrożeń (opis zagrożeń) 
należy rozszerzyć opis dotyczący 
użytkowania gospodarczego drzewostanów. 

Uwaga została uwzględniona. Propozycja 
rozszerzenia zapisu: Zagrożenie potencjalne 
stanie się rzeczywistym w sytuacji zmiany 
dotychczasowego sposobu prowadzenia 
gospodarki leśnej w tym siedlisku. Obecnie 
odbywa się on zgodnie z Planem  
Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Gościno. 

14. Jan Balcerzak, 
GDOŚ 

W tabeli dotyczącej działań ochronnych 
należy wpisać terminy wykonywania 
zaplanowanych działań ochronnych i 
monitoringowych. 

Uwaga została uwzględniona. 
Uzupełniono terminy wykonywania 
zaplanowanych działań ochronnych i 
monitoringowych. 
 
 
 
 
 
 

15. Jan Balcerzak, 
GDOŚ 

W tabeli dotyczącej działań ochronnych w 
pkt 4 należy przeformułować zapis: „Nie 
oczyszczanie” 

Uwaga została uwzględniona. 
Wprowadzono zapis „Pozostawienie bez 
ingerencji”. 

16. Jan Balcerzak, 
GDOŚ 

Należy sprawdzić czy w obecnym PUL  jest 
zapis dotyczący Utrzymania wyłączenia 
łęgów (pkt 7, tabeli dot. działań 
ochronnych) 

Uwaga została uwzględniona. Sprawdzono 
zapisu PUL. Wyłączenie dotyczy 59% 
powierzchni siedliska. Na pozostałej 
powierzchni zapisy Prognozy oddziaływania 
na Środowisko Planu urządzenia Lasu 
Nadleśnictwa Gościno wskazują 
pozostawienie bez użytkowania, ewentualnie 
planowanie jednostkowych cięć 
odsłaniających odnowienie naturalne. 

17. Jan Balcerzak, 
GDOŚ 

W tabeli dotyczącej działań ochronnych, w 
pkt 8, kolumna dot. obszaru wdrażania: 
„Drzewostany nie wchodzące w skład 
rezerwatów przyrody i nie ujęte w punktach 
5-7” należy rozwinąć zapis bardziej 
konkretnie.                                            

Uwaga nie została uwzględniona. 
Aby uwagę uwzględnić należy podać 
oddziały leśne. Wykonawca projektu PZO 
nie podał ich, ponieważ jest jednoznaczne, 
że działanie dotyczy  wszystkich pozostałych 
wydzieleń. Dla Lasów Państwowych jest to 
wystarczający poziom informacji. 

18. Jan Balcerzak, 
GDOŚ 

W pkt 8 uzasadnienia należy bardzo dobrze 
uargumentować zapis: „...przez 
oddziaływanie na gatunki typowe 
chronionych w obszarze siedlisk 
przyrodniczych, w szczególności gatunki 
ptaków jak np. żuraw.” 

Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie 
skorygowano zgodnie z treścią załącznika nr 
6 do Zarządzenia. 

19. Jan Balcerzak, 
GDOŚ 

Co oznacza skrót OOŚ - wyjaśnić. Uwaga uwzględniona. Poprawiono, 
wyjaśniając, że zapis dotycz  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 2008 r. Nr 199, poz. 
1227 z późn. zm.). 

 


