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UZASADNIENIE 

 

Obszar Natura 2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006 został wyznaczony  

w związku z wypełnieniem zobowiązań Polski wynikających z Dyrektywy Rady w sprawie 

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

dla Wspólnoty (OZW). Obszar Natura 2000 został zatwierdzony decyzją Komisji 

2008/25/WE z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmującą na mocy dyrektywy Rady92/43/EWG, 

pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających 

się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. L 12 z 15.1.2008, str. 383). Wymieniony 

akt prawny został zastąpiony decyzją Komisji 2013/23/UE z dnia 16 listopada 2012 r.  

w sprawie przyjęcia szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie  

dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. L 24  

z 26.1.2013, str. 58). 

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 2013 r., poz. 1235, 1238), 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 ustawa z dnia  

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, 628 i 842), zwanej dalej 

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 

Komisje 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, a wręcz zapewnione zostanie dążenie do osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony. Realizacja tak sformułowanego celu działań ochronnych,  

w szczególności na gruntach stanowiących własność prywatną, wymogła na ustawodawcy 
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decyzje o nadaniu planu zadań ochronnych 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 

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. 184 z 2010 r. 

ze zm.), a także rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 (Dz. U. z 2012 r. poz. 506). 

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, 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 (art. 28 ust.10 ustawy). 

 

Przy opracowaniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla 

Wspólnoty Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006, kierowano się także oprócz wyżej 

przytoczonych aktów prawa, wytycznymi Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia  

12 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania palu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

oraz Instrukcją wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000 wersja 

2012.1. 
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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 tego projektu, a także z regulacją przepisu 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. Nr 31, poz. 206), 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 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006, 

dokonano następujących czynności: 

1) Opisano granice obszaru Natura 2000 w oparciu o 4727 punktów węzłowych, dla których 

podano długość i szerokość geograficzną 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) W toku prac nad planem zadań ochronnych zweryfikowano informacje o obszarze Natura 

2000 oraz zidentyfikowano następujące przedmioty ochrony: 

 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic 

(Charcteria spp.); 

 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami  

z Nympheion, Potamion; 

 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae); 

 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion 

septentrionalis Festucion pallentis); 

 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion); 

 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium); 

 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 

elatioris); 

 7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum 

nigricantis); 

 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati; 

 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk  

i mechowisk; 

 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum); 

 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion); 

 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum); 

 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum); 
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 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae); 

 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe; 

 91F0 Łęgowe lasy dębowo- wiązowo- jesionowe (Ficario-Ulmetum); 

 1614 Selery błotne Apium repens; 

 1903 Lipiennik Loesela Liparis loeselii; 

 1188 Kumak nizinny Bombina bombina; 

 1130 Boleń Aspius aspius; 

 1149 Koza Cobitis taenia; 

 1088 Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo. 

3) 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. 

4) 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 w należy zanieczyszczenie ze źródeł antropogenicznych  

i związana z nim silna eutrofizacja siedlisk przyrodniczych oraz zmniejszanie się 

powierzchni siedlisk oraz zmiana składu gatunkowego spowodowane porzuceniem 

tradycyjnych metod gospodarki rolnej – koszenia i wypasu, a także pogorszenie 

warunków siedliskowych spowodowanych nadmiernym odwodnieniem terenu.  

W odniesieniu do siedlisk leśnych najistotniejszym zagrożeniem jest utrata cech 

jakościowych fitocenoz poprzez fagetyzację i pinetyzację drzewostanów, niski udział 

odnowień naturalnych, zubożenie struktury siedlisk oraz powiązana z tym możliwość 

rozprzestrzeniania się gatunków ekspansywnych i inwazyjnych, a także zmniejszenie 

różnorodności biologicznej spowodowane niedostatkiem martwego drewna. Potencjalne 

zagrożenia stanowią m.in. zmniejszanie się areału siedlisk lub ich eliminacja poprzez 

zmianę sposobu użytkowania (zamiana na grunty orne, presja zabudowy mieszkaniowej i 

rekreacyjnej). Kody zagrożeń (określonych załącznikiem nr 3 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia ……………) podano 

zgodnie z opracowaniem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska „Podręcznik 

Platforma Komunikacyjno-Informacyjna. Plany zadań Ochronnych Natura 2000, jako 

narzędzie wspomagające tworzenie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 

Wersja 2013.2”. 

5) Sformułowano cele działań ochronnych do osiągnięcia w okresie obowiązywania planu 

zadań ochronnych w sposób umożliwiający monitoring i weryfikację oraz postęp  

w realizacji. Dla przedmiotów ochrony wskazano dążenie do przywrócenia właściwego 

stanu ochrony lub niedopuszczenie do pogorszenia stanu ochrony. Docelowe osiągnięcie 

właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony wydaje się realne w perspektywie 

kilkudziesięciu lat. 
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6) Ustalono działania ochronne zapewniające osiągnięcie celów działań ochronnych, 

działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania, monitoring 

przyjętych parametrów stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000,  

a także wskazano konieczność uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony  

i uwarunkowaniach ich ochrony, zwłaszcza w stosunku do  gatunków roślin i zwierząt.  

W odniesieniu do siedlisk nieleśnych zaplanowano działania z zakresu ochrony czynnej 

polegające na ekstensywnym użytkowaniu kośnym lub/i pastwiskowym. Dużą grupę 

zadań stanowią działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania, dotyczących gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Płoni, gospodarki 

rybackiej i wędkarskiej, a także rolnej i leśnej. 

7) Zaprojektowano działania dotyczące monitoringu stanu ochrony wszystkich 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  

i 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. 

8) Sformułowano wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin Stargard Szczeciński, Pyrzyce, Bielice, Warnice, 

Przelewice, Stare Czarnowo, Kobylanka, Dolice, Pełczyce, Barlinek. 

9) W trakcie prac nad sporządzeniem projektu planu zadań ochronnych, ustalono brak 

potrzeby sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru Natura 2000. 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, wykonując dyspozycję wykonując 

dyspozycję określoną przepisem art. 28 ust. 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, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  

na środowisko, obwieszczeniem z dnia 28 marca 2011 r. znak: WOPN-ZP.6320.2.2011.BG 

podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do sporządzenia 

projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina 

Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006, podając informację o: 

1) przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu i jego przedmiocie,  

2) możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym 

jest ona wyłożona do wglądu,  

3) możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich 

składania,  

4) a także wskazał organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków.  
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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 28 marca 2011 r. znak: znak: WOPN-ZP.6320.2.2011.BG:  

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 (pismo  

z dnia 22.11.2011 r. znak: DON-WP.082.1.25.2011.JM) została przeprowadzona zarówno  

na etapie przed przystąpieniem do opracowania projektu dokumentu, jak również na etapie 

sporządzonego projektu aktu normatywnego (tj. zarządzenia ustanawiającego plan zadań 

ochronnych).  

W związku z powyższym, wykonując dyspozycję określoną przepisem art. 28 ust. 4 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. 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 26 marca 2012 r. znak: WOPN-

ZP.6320.1.2012.BG podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu  

do konsultacji społecznych sporządzonego projektu zarządzenia ustanawiającego plan zadań 

ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Płoni i Jezioro Miedwie 

PLH320006, 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 mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006 

wpłynęły do ww. organu następujące uwagi i wnioski ze strony opinii publicznej: 

1. Data pisma: 19.04.2012 r. 

Podmiot zgłaszający: Wydział Ochrony Środowiska - Starostwo Powiatowe w Choszcznie 

Treść uwagi: Złączone do projektu mapy są mało czytelne. Na mapach zostały naniesione 

numery działek ewidencyjnych, ale nie naniesiono granic obrębów ewidencyjnych, wobec 

czego nie wiadomo w jakim obrębie ewidencyjnym te działki leżą. (...) 
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Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono – uzupełniono granice obrębów 

ewidencyjnych.   

Treść uwagi: W załączniku 4 do projektu znajdują się mapy lokalizacji działań ochronnych  

w obszarze Dolina Płoni i Jezioro Miedwie. W legendzie napisano, że A1, B1, D1 - oznacza 

lokalizację działania dotyczącego wybranej lokalizacji -zgodnie z numeracją dokumentacji 

PZO. W przedłożonej dokumentacji PZO nie ma takiej numeracji przez co nie sposób 

stwierdzić czego dotyczą w/w oznaczenia. 

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono. Zmieniono legendę mapy z oznaczeniem 

A1, B1, D1. 

Treść uwagi: W dokumentacji Planu Zadań Ochronnych Obszaru Natura 2000 "Dolina Płoni  

i Jezioro Miedwie" w pkt. 6. Ustalenie działań ochronnych, na końcu załączonej tabeli (str. 

166) wpisano dla wszystkich siedlisk przyrodniczych działania ochronne, a mianowicie:  

1. Powiadomienie przez sprawującego nadzór nad obszarem właścicieli i zarządców gruntów, 

na których znajdują się siedliska przyrodnicze o konieczności ich zachowania w stanie 

niepogorszonym. 2. Nie należy przeorywać, wałować, podsiewać, stosować ścieków i osadów 

ściekowych; 3. Nie włókować w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września;  

4. Nie stosować środków ochrony roślin; 5. Nie nawozić. (...). Niektóre z w/w działań 

ochronnych stanowią pewnego rodzaju zakaz, pomimo że plan zadań ochronnych zakazów 

zawierać nie powinien. Dodatkowo wpisanie (jako działania ochronnego) formy; nie nawozić 

czy; nie stosować środków ochrony roślin, oznacza, że właściciele gruntów rolnych,  

na których będą znajdowały się cenne siedliska nie mogą w pełni korzystać z możliwości 

produkcyjnych należących do nich gruntów. 

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono: Zapis zmieniono: Siedliska przyrodnicze 

można zniszczyć przeorywając je, wałując, podsiewając, stosując do nawożenia ścieki i osady 

ściekowe, włókując je w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września, stosując środki 

ochrony roślin, nawożąc je. Takie pouczenie wskazuje na podstawowe zagrożenia i powinno 

skutkować ich eliminacją lub ograniczeniem niepowodującym znaczącego zagrożenia  

dla siedlisk. Wprowadzenie ograniczeń w możliwości intensyfikacji użytkowania gruntów 

rolnych jest podstawowym wymogiem ochrony półnaturalnych siedlisk związanych  

z użytkami zielonymi. Nie zachowanie się do nich skutkować może znaczącym pogorszeniem 

stanu siedlisk przyrodniczych i odpowiedzialnością karną sprawcy. Jeśli ograniczenia 

powodują ograniczenia i straty dla użytkownika nieruchomości – przysługują z tego tytułu 

płatności i rekompensaty 

2. Podmiot zgłaszający: Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „MŁYN-

PAPIERNIA” 

Treść uwagi: W punkcie 1.7 Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich 

odpowiedzialności uwzględnić Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn-

Papiernia” jako, Organizację Pożytku Publicznego prowadzącą m.in. działalność z zakresu 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego i edukacji, 71-034 Szczecin, ul. Borówkowa 10, tel.: 

914835947. 

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono. 



 

 

8 

 

Treść uwagi: W punkcie 2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące 

zagospodarowania przestrzennego uwzględnić Uchwałę Nr XLV/426/2002 Rady Miejskiej  

w Barlinku z dnia 30 września 2002 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Barlinek 

Sposób rozpatrzenia uwagi:Uwagę uwzględniono. 

Treść uwagi: W punkcie 4. Analiza zagrożeń uwzględnić:- Prawo niedostosowane  

do wymogów ochrony obszaru – brak planu ochrony Barlinecko-Gorzowskiego Parku 

Krajobrazowego; - Obniżenie poziomu wód gruntowych i powierzchniowych, jako skutek 

wieloletniej suszy, funkcjonowania rowów odwadniających, braku konserwacji urządzeń 

wodnych oraz niekontrolowanego pozyskiwania torfu; 

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono. 

Treść uwagi: W punkcie 8 Wskazania do dokumentów planistycznych uwzględnienia  

dla Plany urządzenia lasu wraz z Programem Ochrony Przyrody dla Nadleśnictw: Kliniska, 

Choszczno, Barlinek, Gryfino uwzględnienie zapisu:Wprowadzenie do planów urządzenia 

lasu zapisów o szczególnej ochronie zespołów zabytkowej zieleni parków podworskich, 

zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o zabytkach i opiece nad zabytkami. 

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagi nie uwzględniono. Kwestia ta regulowana jest odrębnymi 

przepisami. W PZO odnosić się możemy do przedmiotów ochrony sieci Natura 2000. 

Podmiotem ustaleń nie są walory kulturowe lub krajobrazowe, z wyjątkiem sytuacji, gdzie 

cele ochrony są zbieżne (w takich przypadkach podlegają ochronie zgodnie z zasadami  

i na podstawie przepisów dotyczących przedmiotów ochrony Natura 2000). 

Treść uwagi: Usunięcie punktu monitoringu siedlisk z działki nr 65/4 obręb Żydowo we wsi 

Niepołcko, gmina Barlinek. Działka nr 65/4 stanowi zabytkowy park podworski, wpisany  

do rejestru zabytków pod numerem A-125 decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Szczecinie (znak: Dz-4200/27/0/02/2 z dnia 06.06.2003 roku).  

W związku z powyższym zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o zabytkach  

i opiece nad zabytkami wszelkie zabiegi ochronne i pielęgnacyjne muszą mieć na celu 

przywrócenie walorów zabytkowych historycznej kompozycji zespołu. W tej sytuacji 

działalność prowadzona na terenie parku będzie podporządkowana innym celom,  

nie związanym bezpośrednio z utrzymaniem siedliska.     

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono. Ze względu na nietypową  

(nie reprezentatywną) lokalizację punkt monitoringu przeniesiono. Występowanie jednak 

siedliska przyrodniczego w obrębie parku podworskiego nie znosi konieczności jego 

zachowania (analogicznie do siedlisk przyrodniczych kształtujących się na gruntach 

użytkowanych rolniczo lub leśnie). Działania mające na celu przywrócenie walorów 

zabytkowych historycznej kompozycji zespołu będą musiały uwzględniać potrzebę 

utrzymania siedliska przyrodniczego. Ze względu na warunki kształtowania się siedliska 

przyrodniczego nie ma podstaw do obaw, by uwarunkowania przyrodnicze przeszkadzały  

w osiągnięciu tych celów 

Treść uwagi: Na mapę lokalizacji proponowanych działań ochronnych w obszarze Natura 

2000 należałoby wrysować (informacyjnie) zasięgi ustanowionej ochrony, w tym wynikającej 
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także z innych aktów prawnych, nie tylko przytaczanych w tekście, co podniosło by w sposób 

znaczący walor użytkowy opracowania. 

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagi nie uwzględniono. Nie powinniśmy nanosić na mapę 

stanowiącą załącznik do PZO skutków odrębnych regulacji prawnych ze względu na brak 

podstaw prawnych do tego typu działań. Tego typu ustalenia ulegać mogą zmianom 

niezależnym od PZO. Mapy przeglądowe informujące o uwarunkowaniach przestrzennych 

wynikających z różnych podstaw prawnych powinny powstawać w procedurach planowania 

przestrzennego. 

3. Podmiot zgłaszający: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego 

Treść uwagi: W związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych projektów dokumentów, 

których treść zamieszczono na stronie internetowej www.szczecin.rdos.pl w zakładce Plany 

Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Dolina Płoni i jezioro Miedwie PLH 320006”, 

na podstawie analizy udostępnionej dokumentacji, Zespół Parków Krajobrazowych 

Województwa Lubuskiego zgłasza wniosek o zaktualizowanie danych teleadresowych. 

Zmiana dotyczy informacji w punkcie 1.8. Zespół Lokalnej Współpracy. 

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono. 

4. Podmiot zgłaszający: Klub Przyrodników 

Treść uwagi: W projekcie Planu Zadań Ochronnych pominięto lipiennika Loesela Liparis 

loeselii, który mimo niskiej liczebności i słabego rozpoznania nie może zostać pominięty  

na liście przedmiotów ochrony obszaru. Stanowisko zostało udokumentowane i opublikowane 

w "Krajowym programie ochrony lipiennika Loesela" (Jarząbkowski, Pawlikowski 2012).  

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono. Dodano ten gatunek do przedmiotów 

ochrony (w trakcie prac nad planem nie ujawniono jego obecności w obszarze, źródła 

twierdziły o zaginięciu gatunku od kilkudziesięciu lat). Dodatkowe ustalenia potwierdziły 

obserwacje z 2006 roku.  

Treść uwagi: We wskazaniach do dokumentów planistycznych, pomimo uwag i sugestii 

zachowano zapis: "Dla siedlisk leśnych przyjąć zasady gospodarowania na tych siedliskach 

wypracowane w RDLP Szczecin w porozumienie z RDOŚ Szczecin". Zapis wydaje  

się zbędny, i raczej pozoruje zmiany, biorąc pod uwagę, że porozumienie zostało już dawno 

zawarte, a jego postanowienia wprowadzone w życie. Wpisywanie funkcjonujących 

mechanizmów pozorujących nowe przedsięwzięcia jest niezgodne z metodyką tworzenia 

PZO.  

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagi nie uwzględniono. Porozumienie zostało zawarte  

23 listopada 2009 roku i dotyczy zapisów zawartych w Planach Urządzania Lasu, które 

zostały wykonane po tym terminie. Wskazanie dotyczy Nadleśnictw, których Plany 

Urządzania Lasu zostały wykonane wcześniej. 

Treść uwagi: Zapis: "Wprowadzić zakaz wprowadzania przynajmniej w obszarze 

występowania siedlisk obcych siedliskowo i geograficznie gatunków" funkcjonujący  

w projekcie bezpodstawnie zawężono do siedlisk 9110 oraz 9130. Brak jest przesłanek 

naukowych wskazujących na mniejszą rolę tego zagrożenia w innych siedliskach leśnych. 

http://www.szczecin.rdos.pl/
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Wprost przeciwnie, gatunki obce siedliskowo i geograficznie dużo bardziej zagrażają grądom, 

łęgom i lasom łęgowym. Zapis należy ponownie odnieść do wszystkich siedlisk leśnych. 

Mając na uwadze niepełne rozpoznanie siedlisk nieleśnych należy rozważyć odniesienie 

zapisu do całej ostoi.  

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagi nie uwzględniono.Zakaz introdukcji gatunków obcych nie 

jest ograniczony do dwóch siedlisk, ponieważ zagadnienie to opisane jest w dwóch 

ustaleniach. W pierwszym (nr 23) akcentowana jest kwestia gatunków obcych ekologicznie, 

zwłaszcza świerka, ze względu na różnice w definiowaniu jego „obcości”. Dla wszystkich 

gatunków inwazyjnych (obcych) obowiązuje zakaz introdukcji na siedliska leśne określony  

w następnym ustaleniu (nr 24).   

Treść uwagi: W związku z niepełnym rozpoznaniem siedlisk łąkowych należy zachować 

proponowany przez Klub Przyrodników zapis do studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego wszystkich gmin w ostoi: "W granicach obszaru trwałe 

użytki zielone należy wyłączyć z zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej i siedliskowej,  

co zapobiegnie bezpośredniemu niszczeniu siedlisk, fragmentacji środowiska oraz tworzeniu 

barier migracyjnych."  

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagi nie uwzględniono. Użytki zielone nie stanowią w każdej 

postaci chronionych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących przedmiot 

ochrony w ostoi siedliskowej. Nie ma więc podstaw prawnych by wprowadzać jednoznaczny 

zakaz w proponowanym brzmieniu. W zmianach w studiach gmin w obszarze ustalono 

ograniczenie „Żadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu użytkowania gruntów 

planowane w granicach obszaru lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą wpływać 

negatywnie na   powierzchnię, liczebność ani stan siedlisk przyrodniczych i gatunków 

będących przedmiotem ochrony”. Dodatkowo w działaniach ochronnych w ustaleniu  

nr 6 w brzmieniu „Zmiana sposobu użytkowania użytków zielonych wymaga uprzedniej 

weryfikacji – czy działanie takie nie spowoduje ograniczenia areału siedlisk przyrodniczych.” 

uzupełniono zapis w kolumnie obszar wdrażania do postaci: „Wszystkie płaty siedliska 6120, 

6210, 6410, 6510, 7210, 7230 oraz użytki zielone położone w obrębie tego samego torfowiska 

i sąsiedztwa znanych płatów siedlisk”   

Treść uwagi: Zapisy: ,,- W dokumencie należy umieścić informacje o lokalizacji siedlisk 

 i gatunków będących przedmiotami ochrony w tym obszarze; - Żadne przedsięwzięcia, 

inwestycje lub zmiany sposobu użytkowania gruntów planowane w granicach obszaru  

lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą wpływać negatywnie na powierzchnię, 

liczebność ani stan siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem ochrony."  

nie należy odnosić jedynie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stare Czarnowo oraz Warnice. Należy je rozszerzyć na plany oraz 

studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wszystkich gmin w ostoi, 

gdyż zagrożenia dotyczą całego terenu ostoi, a nie tylko dwóch wymienionych gmin. 

Wszelkie nowo powstające opracowania planistyczne powinny spełniać te warunki.  

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono. 
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Treść uwagi: Dla gatunku 1088 konieczne jest wskazanie osobników drzew zastępczych  

i objęcie ich ochroną oraz aktywne kształtowanie mikrosiedlisk w obrębie drzew zastępczych. 

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagi nie uwzględniono. Brak danych dla realizacji postulatu. 

Konieczność zbadania potrzeb i ustalenia działań ochronnych wobec gatunku zapisana została 

w ustaleniu nr 58 w sekcji „Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach 

ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony”. 

Treść uwagi: W zagrożeniach dla siedlisk łąkowych, głównie 6410 oraz 6510  

nie uwzględniono jednego z najpoważniejszych zagrożeń w ostoi w ostatnich 

dziesięcioleciach, czyli zaorywania i zamiany na grunty orne.  

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono. Odpowiednio uzupełniono też w związku 

z ww. uwagą ustalenia w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom. 

Treść uwagi: Perspektywy osiągnięcia właściwego stanu ochrony siedlisk 6210 oraz 6410 na  

odpowiednio 310 oraz 300 lat są kuriozalnie odległe.  

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono. Zmieniono na „do ustalenia  

po rozpoczęciu monitoringu”. 

5. Podmiot zgłaszający: RDLP 

Treść uwagi: zapis (lp. 16, zał. nr 3) "zręby zupełne na łęgach przerywające ciągłość tego 

typu siedlisk, wymagające sztucznych odnowień, zwykle wiążą się ze znacznym 

przekształceniem siedliska" - wnosimy o usunięcie zapisu, gdyż zręby zupełne są czasami 

jedyną rozsądną metodą zagospodarowania rozpadających się drzewostanów olszowych czy 

jesionowo-olszowych w zaawansowanym wieku. Rębnie zupełne na siedlisku 91E0  

są stosowane w minimalnym, aczkolwiek często koniecznym zakresie. Przekształcenie 

siedliska jest czasowe i jest mniejszym złem niż dopuszczenie do trwalszego przekształcenia 

przez rozpad drzewostanu i porośnięcie powierzchni roślinnością krzewiastą (czeremcha, 

kruszyna) Zapis (lp. 17 zał. nr 3): "zręby zupełne na łęgach przerywające ciągłość tego typu 

siedlisk, wymagające sztucznych odnowień, zwykle wiążą się ze znacznym przekształceniem 

siedliska" - zręby zupełne na siedlisku przyrodniczym 91FO stosowane są sporadycznie  

i w sytuacjach koniecznych,. 

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagi nie uwzględniono. RDLP nie podważyło istnienia 

zagrożenia, natomiast uzasadniło konieczność godzenia się z jego istnieniem i wskazało 

sposoby jego minimalizacji. Zagrożenie jest szerzej opisane i uzasadnione w poradnikach  

dot. tego siedliska publikowanych przez Ministerstwo Środowiska. 

Treść uwagi: Zapis (lp. 23, zał. nr 5): "wprowadzić do planów urządzania lasów i praktyki 

leśnej zakaz wprowadzania przynajmniej w obszarze występowania siedliska obcych 

siedliskowo i geograficznie gatunków (w tym przypadku dot. to zwłaszcza świerka)"  

dla siedlisk przyrodniczych 9110, 9130. Proponuje się dla omawianych siedlisk 

przyrodniczych wprowadzić zapis - Wprowadzić do planów urządzenia lasów i praktyki 

leśnej zakaz wprowadzania gatunków, w obszarze występowania siedliska obcych 

siedliskowo i geograficznie gatunków jako gatunków tworzących typy drzewostanów  

(dot. to zwłaszcza świerka). 
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Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono. Zmieniono zapis. 

Treść uwagi: Wprowadzić do planów urządzania lasów nadleśnictw dla całego obszaru  

w granicach ostoi Natura 2000 zakaz introdukcji gatunków inwazyjnych (w tym przypadku 

dot. to zwłaszcza dębu czerwonego, robinii i klonu jesionolistnego)" dla siedlisk 

przyrodniczych: 9110, 9130, 9160, 9170, 9190, 91 EO - Lasy Państwowe nie zajmują się 

introdukcją gatunków inwazyjnych. Wnosimy o wykreślenie zapisu,  

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono częściowo. Usunięto słowo „nadleśnictw” 

pozostawiając zakaz wprowadzania do lasów gatunków inwazyjnych. Zakaz dotyczy 

wszystkich lasów i jako zgodny z zasadami gospodarowania RDLP nie powinien być  

dla wnioskującego problematyczny. Poza tym ze względu na długą perspektywę 

obowiązywania planu i istotne znaczenie ustalenia dla ochrony siedlisk – zasadne jest jego 

utrzymanie na wypadek zmian zasad gospodarowania, zmian własnościowych,  

itp. wpływających na gospodarowanie w lasach różnych własności. 

Treść uwagi: Zapis (lp. 26, zał. nr 5): "wprowadzenie do planów urządzania lasów preferencji 

rębni stopniowych (wobec rębni częściowej IIa) o wydłużonym okresie" - zapis 

kontrowersyjny, potrzeby na gruncie muszą decydować o wyborze rębni. 

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono częściowo. O wyborze rębni decydować 

powinny potrzeby na gruncie, ale także uwarunkowania formalno-prawne, a wymogi ochrony 

leśnych siedlisk przyrodniczych wskazują na potrzebę stosowania zróżnicowanych reżimów 

użytkowania drzewostanów, w tym także użytkowanych ekstensywnie. Tym niemniej zapis 

złagodzono z „Wprowadzenie do planów urządzania lasów preferencji rębni stopniowych 

(wobec rębni częściowej IIa) o wydłużonym okresie odnowienia.” Do „Wprowadzenie  

do planów urządzania lasów uwzględnienia stosowania na siedliskach grądowych rębni 

stopniowych (wobec rębni częściowej IIa) o wydłużonym okresie odnowienia” 

(uwzględnienie zamiast preferencji i dot. tylko płatów siedlisk przyrodniczych w obszarze 

Natura 2000 – to b. łagodne ustalenie). 

Treść uwagi: Zapis (lp. 27, zał. nr 5): "wydzielenie w obrębie siedliska lasu świeżego typu 

"grądowego" z doborem składu drzewostanu zgodnego z naturalnym" jest niezrozumiały, 

niezbędna jest jego interpretacja. 

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono. Zapis usunięto. 

Treść uwagi:  Zapis (Ip 30, zał. nr 5): "eliminacja z odnowień sztucznych buka w obszarze 

występowania siedliska" dla siedlisk przyrodniczych: 9170, 9190 - zdaniem RDLP nie ma 

przeciwwskazań do wprowadzania buka w formie domieszki, zwłaszcza w naturalnym 

zasięgu występowania tego gatunku. Proponuje się zmianę zapisu: wprowadzanie  

w odnowieniach sztucznych w domieszce buka w obszarze występowania siedliska, zgodnie  

z zapisami Porozumienia nr 1/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. zawartego pomiędzy 

Dyrektorem RDLP w Szczecinie a Dyrektorem RDOŚ w Szczecinie (dopuszczającymi 

wprowadzanie buka). 

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono. Zapis zmieniono. 
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Treść uwagi: Zapis (lp. 33, zał. nr 5): "w lasach gospodarczych unikanie rębni zupełnej,  

z preferencją rębni częściowej, zwłaszcza w wąskich pasach łęgów" (dot. płatów siedliska  

91EO, 91FO) jest dyskusyjny, ponieważ uzyskanie młodej olszyny z odnowienia pod okapem 

jest trudne czy wręcz niemożliwe w przypadku bujnie rozwiniętej warstwy zielnej. Proponuje 

się dla omawianych siedlisk przyrodniczych wprowadzić zapis - zaplanowane cięcia rębne 

realizować zgodnie z dotychczasowym sposobem gospodarowania uwzględniając zapisy 

Porozumienia nr 1/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. zawartego pomiędzy Dyrektorem RDLP 

w Szczecinie a Dyrektorem RDOŚ w Szczecinie (uzasadnienie jak wyżej - lp. 16, 17,  

zał. nr 3),  

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono częściowo. Zapis złagodzono  

i ograniczono jego stosowanie zgodnie z wnioskami z dyskusji podczas warsztatów  

„W wąskich pasach łęgów wzdłuż cieków należy unikać planowania i wykonywania rębni 

zupełnej, preferując rębnię częściową lub dalej idące ograniczenie użytkowania”. 

Treść uwagi: Zapis (lp. 34, zał. nr 5): "procesy madotwórcze, warunkujące zachowanie lub 

odbudowę łęgów wierzbowych i topolowych, można zabezpieczyć lub przywrócić drogą 

regulacji naturalnej". Zapis jest niezrozumiały, niezbędna jest jego interpretacja,  

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono. Niejasny zapis zmieniono następująco: 

Wezbrania wód i wysoki poziom wód w dolinach jako warunkujące procesy madotwórcze  

i zachowanie siedlisk łęgowych powinny być zabezpieczone lub przywrócone (nie planować  

i realizować przedsięwzięć ograniczających naturalną retencję wód w dolinach i naturalne 

wahania poziomu wód, z wyjątkiem działań przeciwpowodziowych, realizowanych  

z uwzględnieniem potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych. 

Treść uwagi: Wykonanie zdjęć fitosocjologicznych płatów siedliska w stałych miejscach 

zarejestrowanych urządzeniem GPS (po 3 punkty badawcze w płatach objętych 

monitoringiem). Ze względu na dokładność GPS przyjąć powierzchnie koliste o promieniu 

11,3 m (400 m2). Przy płatach mniejszych wykonać 1 lub 2 zdjęcia. Udział gatunków obcych, 

ekspansywnych, krzewów i drzew rejestrować w skali Londo" - realizacja niniejszego zapisu 

będzie wymagać zabezpieczenia dla RDLP środków finansowych ze strony RDOŚ.  

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagi nie uwzględniono. Plan zadań ochronnych nie wskazuje 

sposobu zabezpieczenia środków dla podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie działań 

ochronnych w tym działań z zakresu monitoringu stanu przedmiotów ochrony. 

6. Podmiot zgłaszający: RZGW 

Treść uwagi: Załącznik nr 5: Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania w:  punkcie 9 tabeli gdzie 

wprowadzono obowiązek uzgadniania planów w zakresie użytkowania rybackiego z zarządcą 

obszaru Natura 2000. W tym miejscu zaznaczamy, iż podstawowym i jedynym planem  

w zakresie użytkowania rybackiego jest operat rybacki. W planie nie zaznaczono na jakim 

etapie użytkownik rybacki byłby zobowiązany konsultować swoje działania w zakresie 

rybactwa. Czy takie działania należałoby podjąć przed przystąpieniem do konkursu ofert  

na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego na etapie sporządzania operatu rybackiego, 

czy po podpisaniu z dyrektorem RZGW umowy użytkowania. Operat rybacki sporządzany 
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jest po raz pierwszy na etapie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego, 

następnie w toku użytkowania rybackiego po upływie 10 lat od dnia jego sporządzenia. 

Podlega on opiniowaniu przez jedną z trzech jednostek naukowych powołanych  

do opiniowania operatu. Zgodnie z art. 6a ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.  

o rybactwie śródlądowym (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, ze zm.) zmian w operacie 

można dokonać przed upływem 10 lat od jego sporządzenia, tylko w przypadku gdy zmiany 

te polegają na dostosowaniu zasad prowadzenia gospodarki rybackiej do: 

a) strategii, polityki, planów lub programów w dziedzinie rybactwa śródlądowego, w tym 

programu ochrony i odbudowy zasobów ryb, opracowanych przez organy administracji 

publicznej, 

b) nowych okoliczności, nie wynikających z przyczyn leżących po stronie uprawnionego  

do rybactwa, których nie mógł on przewidzieć przed złożeniem operatu rybackiego  

do zaopiniowania, w szczególności klęsk żywiołowych, zmiany przebiegu granic obwodu 

rybackiego lub realizacji inwestycji znacząco oddziałującej na środowisko wodne  

w obwodzie rybackim, 

c) warunków korzystania z wód regionu wodnego lub zlewni, o których mowa w przepisach 

ustawy -  Prawo wodne przy czym, w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących 

celowości dokonania zmiany w operacie rybackim, organ administracji publicznej, przed 

wydaniem zgody, zwraca się o zajęcie stanowiska, odpowiednio, do organu administracji 

publicznej, przed wydaniem zgody, zwraca się o zajęcie stanowiska, odpowiednio, do organu 

administracji publicznej, który opracował projekt programu, planu, polityki lub strategii,  

w przypadku, o którym mowa w pakt a), albo właściwego marszałka województwa,  

w przypadku, o którym mowa w pakt b). W tym miejscu podkreślamy, iż w zakresie 

prowadzenia gospodarki rybackiej żaden przepis nie przewiduje, żeby użytkownik rybacki 

zobowiązany był konsultować swoją działalność ze sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000, tym bardziej, że działalność taka, o czym była mowa wyżej określana jest  

w operacie rybackim, a operat opiniowany jest przez jedną z trzech jednostek powołanych  

do opiniowana operatów. 

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono częściowo. Zmodyfikowano zapis. 

[Faktycznie nie ma podstaw do uzgodnień, ale jest podstawa do wdrażania procedur oceny 

oddziaływania na środowisko (art. 33 ustawy o ochronie przyrody). Zalecenie konsultowania 

projektów ma na celu rozważenie celowości stosowania procedury (tj. zaistnienia 

uzasadnionych podejrzeń lub choćby wątpliwości, co do znaczącego oddziaływania  

na przedmioty ochrony). W przypadku planów i projektów lub ich zmiano nie skutkującym 

żadnymi oddziaływaniami dla przedmiotów ochrony konsultacje powinny pozwolić  

na nie stosowanie procedury OOŚ]. 

Treść uwagi: Załącznik nr 5: Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania w:  punkcie 11 tabeli gdzie 

przewidziano dokonywanie przez Straż Rybacką i Urząd Wojewódzki kontroli gospodarki 

rybackiej w zakresie zarybień i stosowanych praktyk rybackich, ponieważ zapis ten  

nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa. Kontrola zarybień bowiem należy do 

uprawnień innych organów, tj. do dyrektora RZGW w ramach zawartej umowy i do 
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marszałka województwa (art. 6 ust. 2a ustawy o rybactwie śródlądowym). Zgodnie  

z przepisami ustawy o rybactwie śródlądowym tylko marszałek województwa uprawniony 

jest do kontroli prowadzenia przez użytkownika rybackiego obowiązku racjonalnej 

gospodarki rybackiej. 

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono częściowo. Dopisano Urząd Wojewódzki. 

Treść uwagi: Załącznik nr 5: Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania w: Punkcie 12 tabeli gdzie 

obowiązek ochrony stref brzegowych przed zanieczyszczeniem odpadami oraz egzekwowanie 

obowiązku utrzymania czystości w obrębie przystani rybackich i stanowisk wędkarskich 

przypisano RZGW, użytkownikom wędkarskim i rybackim. Zaznaczamy jednak, iż dyrektor 

RZGW oddaje do użytkowania obwód rybacki, bez gruntu znajdującego się pod wodą  

i gruntu wokół jeziora. Podkreślamy również, że dyrektor RZGW nie jest właścicielem gruntu 

pod ww. obszarem wdrażania. W związku z powyższym nie może on nałożyć na użytkownika 

rybackiego obowiązku usuwania odpadów z gruntu innych podmiotów. W świetle 

powyższego także na RZGW taki obowiązek nie ciąży. Do usuwania odpadów zobowiązany 

jest ten kto je wytworzył, a w przypadku niemożności ustalenia takiej osoby, obowiązanym 

jest właściciel gruntu. Odnośnie egzekwowania obowiązku usuwania odpadów, RZGW  

nie ma takiej kompetencji. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.) 

kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ww. ustawy należy do kompetencji wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta. Zaś w świetle art. 3 ust. 1 tejże ustawy, utrzymanie 

czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. 

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono częściowo. Zamiast podmiotów 

odpowiedzialnych: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, użytkownicy wędkarscy  

i rybaccy. Powinno być: Użytkownicy wędkarscy i rybaccy, właściciele 

gruntów. Użytkowników rybackich i wędkarskich należy zachować, dlatego że w przypadku 

Miedwia (i prawdopodobnie innych jezior) jak wynika z naszych ustaleń spora część brzegów 

(wraz ze stanowiskami wędkarskimi) usytuowana jest w obrębie działki ewidencyjnej jeziora. 

7.  Znak pisma: WOŚ III.7120.3.2012.GS 

Data pisma: 20.04.2012 

Podmiot zgłaszający: Urząd Marszałkowski Województwa zachodniopomorskiego 

Treść uwagi: Załącznik nr 5: Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania w: Pkt.9 nie ma, nie istnieje 

dokument plan użytkowania rybackiego, rekreacyjnego i sportowego. 

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagi nie uwzględniono. Ne chodzi w tym przypadku  

o uzgodnienie dokumentów, ale uzgodnienie samych  planów użytkowania. 

Treść uwagi: Załącznik nr 5: Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania w: Pkt.10 Nieprawidłowo 

określono podmiot odpowiedzialny za realizację. 
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Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono częściowo. Jako odpowiedzialnego 

dopisano właściciela / zarządce gruntu. 

8. Znak pisma: NE0624-4/14/1/12/MPL 

Data pisma: 17.05.2012 

Podmiot zgłaszający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II nr 42; 71- 415 Szczecin. 

Treść uwagi: Załącznik nr 5: Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania w: Pkt.54 :dokonać korekty 

zapisu: „Ograniczenie budowy nowych urządzeń i budowli oraz piętrzenia istniejących  

budowli w sposób tamujący przepływ wód na odcinku występowania siedliska”  

na „Projektowanie i wykonywanie nowych urządzeń i budowli z zapewnieniem możliwości 

migracji ryb i innych organizmów wodnych. Istniejące urządzenia i budowle zaopatrzyć  

w niezbędne przepławki, umożliwiające migracje ryb i innych organizmów wodnych” 

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagi nie uwzględniono. Ne chodzi w tym przypadku  

o uzgodnienie dokumentów, ale uzgodnienie samych  planów użytkowania. 

Treść uwagi:  Załącznik nr 5: Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania w: Pkt.19 Wykonanie  

i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych 

właścicieli gruntów a nie ZZMiUW. 

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono. Jako odpowiedzialnego dopisano 

mściciela / zarządcę gruntu. 

Treść uwagi:  Załącznik nr 5: Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania w: Pkt.22 jaz w Zelewie  

nie należy do ZZMiU w w Szczecinie lecz jest ujęty w wykazie środków trwałych ZWiK Sp. 

z.o.o w Szczecinie. 

Sposób rozpatrzenia uwagi: Uwagę uwzględniono. 

9.  Znak pisma: OŚ.602.6.1.2011 

Data pisma: 09.05.2012 r 

Podmiot zgłaszający: Urząd gminy Warnice 

Nie odniesiono się do uwag ponieważ pismo wpłynęło po terminie.  

W zakresie przywołanego pisma z dnia  26.10.2011 uwagi uwzględniono na etapie tworzenia 

PZO – przed konsultacjami.   

 

Ze względu na istotną modyfikację merytoryczną planu zadań ochronnych oraz nowelizację 

ustawy o ochronie przyrody, należało ponowić konsultacje społeczne. W związku z tym 

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 6 grudnia 2013 r. znak: WOPN-ZP.6320.7.2013.BG podał  
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do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji społecznych 

sporządzonego projektu zarządzenia ustanawiającego plan zadań ochronnych dla obszaru 

mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006, zgodnie  

z czynnościami określonymi w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy OOŚ. 

Na etapie ponownej procedury konsultacji społecznych projektu zarządzenia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Płoni i Jezioro Miedwie 

PLH320006 wpłynęły do organu uwagi i/lub wnioski ze strony społeczeństwa: 
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L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

1. Zn. Spr.:NO-

732-69/13 

31.12.2013 

r. 

04.01.2014 r. 

(e-mail) 

Nadleśnictwo 

Kliniska 

Uwaga do treści pkt. 24. Zał. nr 5, gdzie znajduje się 

zapis: Kontynuowanie w ramach gospodarki leśnej 

działań mających na celu pozostawianie martwego 

drewna oraz starych i obumierających drzew aż do 

osiągnięcia właściwego stanu siedlisk, podać 

optymalną ilość martwego drewna gwarantującą 

osiągnięcie właściwego stanu siedlisk. 

Uwagi nie uwzględniono. 

Optymalną ilość martwego drewna określają 

wskaźniki z monitoringu GIOŚ, które w ciągu 10 

lat obowiązywania pzo mogą ulec zmianie. 

Po uwzględnieniu wszystkich uwag działanie 

otrzymało nr 22. 

Uwaga do treści Zał. nr 5, gdzie wskazywano 

podmioty odpowiedzialne za wykonanie działań 

ochronnych dla siedlisk przyrodniczych nie 

stwierdzonych na terenie nadleśnictwa (9110 Kwaśne 

buczyny, 9130 Żyzne buczyny, 9190 Kwaśne 

dąbrowy, 9170 Grąd środkowoeuropejski i 

subkontynentalny, 6210 Murawy kserotermiczne, 

6120 Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe). 

Prośba o wykreślenie Nadleśnictwa Kliniska jako 

przedmiotu odpowiedzialnego. 

Uwagę uwzględniono. Przeredagowano zapis. 

Zgodnie z uwagami Kancelarii prawnej 

zrezygnowano ze wskazania poszczególnych 

nadleśnictw i określono podmiot jako: właściwy 

miejscowo Nadleśniczy. 

2. Bez znaku 30 grudnia 

2013 r. 

30 grudnia 

2013 r. 

 

Kancelaria 

Wawelska 

(…) w samym zarządzeniu dotyczącym planu zadań 

ochronnych, dla przejrzystości – nawet w przypadku 

braku stwierdzenia konieczności sporządzania planu 

ochrony – należy poczynić o tym wzmiankę (…). 

Ustawodawca bowiem przewiduje wśród 

obligatoryjnych elementów planu zadań ochronnych 

również ten element i dobrze jest się w związku z 

powyższym do tego odnieść. 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Środowiska 

(pismo DP-074-55/51570/13/KP z dnia 9 stycznia 

2014 r.) (…) sam brak przepisu przewidującego 

wskazania jest wystarczający dla uznania (…) 

 

Przy określaniu zagrożeń należy również wystrzegać 

się zbyt częstego powtarzania tych samych ogólnie 

sformułowanych zagrożeń względem poszczególnych 

gatunków i siedliska. 

Uwagi nie uwzględniono. 

Ogólnie sformułowane zagrożenia oraz ich 

powtarzanie wynika z obowiązku stosowania 

standaryzowanej listy zagrożeń z kodami. Ponadto 
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L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

zagrożenia dla gatunków o podobnej biologii lub 

zajmujących te same siedliska są takie same lub 

zbliżone. 

(…) – wyznaczone cele powinny być: proste, 

przynajmniej weryfikowalne, możliwe do osiągnięcia 

oraz realistyczne. Założyć również trzeba, że są one 

zaplanowane na perspektywę czasową danego planu 

zadań ochronnych. Cele nie mogą odsyłać do innych 

aktów, zarządzeń, źródeł prawa. (…). Należy raczej 

ograniczać zapisy w rodzaju „poprawa warunków 

przyrodniczych”. Powinny być one bardziej 

precyzyjne.  

Uwagę uwzględniono. 

(…) 

- z tekstu musi jasno wynikać, za realizację którego 

obowiązku jest odpowiedzialny dany podmiot, 

- przy adresatach państwowych i samorządowych 

należy wskazywać na konkretne organy, a nie urzędy  

Uwagę uwzględniono 

(…) 

- dla porządku należy podawać pełne nazwy 

poszczególnych organów, a nie ich skróty. 

Uwagę uwzględniono częściowo.  

W § 6 ust. 2. Zarządzenia wyjaśniono skróty 

organów i jednostek użytych w tabeli Zał. 5. 

Kwestią dyskusyjną może być określenie 

obowiązków dla prywatnych właścicieli gruntów. Po 

pierwsze trzeba rozróżnić tych ostatnich od 

zarządców i dzierżawców gruntów i konkretnie 

wskazać kto, za realizację których obowiązków 

będzie odpowiadać. 

Uwagę uwzględniono. 

Wskazania należy formułować nie względem ich Uwagę uwzględniono częściowo. 
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L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

zmian, nie uchwały zmieniającej studium, ale do ich 

samych. Oczywiście w ramach wskazania należy 

również informować o dokonywanych zmianach w 

dokumencie. 

Zmieniono sposób zapisu nazwy dokumentu na 

uchwała nr (..) w sprawie (…) 

 

W przypadku większości przywołanych 

dokumentów, załącznikami są teksty jednolite 

studium, zawierające wszystkie dotychczasowe 

zmiany. 

Przy okazji formułowania wskazań nie można 

przekraczać kompetencji planistycznych i sugerować, 

aby w aktach planistycznych znajdowały się 

obowiązki, które z nich nie wynikają. Dotyczy to 

określania dodatkowych obowiązków związanych z 

przeprowadzeniem ocen oddziaływania na 

środowisko, czy też ocen oddziaływania na obszar 

Natura 2000. Nie można również postulować 

zawierania w studiach zakazów uchwalania planów 

miejscowych o określonym przeznaczeniu. Te 

ostatnie wytyczne można sformułować inaczej – 

poprzez przewidzenie ograniczeń w studiach 

wiążących następnie na etapie sporządzania planów 

miejscowych. 

Uwagę uwzględniono. 

W Zał 6 Zarządzenia ustalono wskazania dotyczące 

ograniczeń gospodarowania, które mogą mieć 

negatywny wpływ na przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000 i ich siedliska. 

Uwaga do Zał. 6: 

Proponuję obecne wskazania formułować nie na 

zasadzie „Przedsięwzięcia nie mogą wpływać 

negatywnie na powierzchnię, liczebność siedlisk”, ale 

raczej „Wprowadzenie zapisów, zgodnie z którymi 

przedsięwzięcia nie będą negatywnie wpływać na 

liczebność siedlisk, co w szczególności przejawiać 

się będzie na zmianie/ dodaniu następujących 

Uwagę uwzględniono. 



 

 

21 

 

L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

zapisów…” 

3. Nr dok. 

RIR/IM/7/028

109/13 

Sprawa 

075118/13/83

838/ 

30 grudnia 

2013 r. 

02 stycznia 

2014 r. 

Zakład 

Wodociągów i 

Kanalizacji 

Spółka z o.o. w 

Szczecinie 

„Wnioskujemy o wyłączenie z obszaru PLH 320006 

Dolina Płoni i Jezioro Miedwie działek o numerach 

23/3, 24, 38, 28/5, 27, 28/6, 30, 38 Obrębu Kołbacz 

0012.” 

Na terenie ww. działek istnieją bądź planowane są 

inwestycje na potrzeby Zakładu Produkcji Wody 

Miedwie. 

Uwagi nie uwzględniono. 

Podczas spotkań z zespołem lokalnej współpracy w 

ramach prac nad planem nie formułowano tego 

wniosku. 

Na obszarach Natura 2000 prowadzi się działalność 

inwestycyjną. 

W projekcie planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH 

320006 w Załączniku nr 3, pozycja 1. W rubryce 

„Opis zagrożenia” wnioskujemy o wykreślenie słów: 

„wody popłucze z ujęcia wody”, a w Załączniku nr 5, 

poz. 23 w rubryce „Działania ochronne” należy 

wpisać: „Utrzymać rzędne piętrzenia wody dla 

jeziora Miedwie zgodnie z obowiązującym 

pozwoleniem wodno – prawnym.” 

Zakład Produkcji Wody Miedwie odprowadza wody 

popłuczne z filtrów piaskowych do zbiornika 

załadowania w którym następuje sedymentacja 

osadów a sklarowana woda zawierająca 

zanieczyszczenia mieszczące się w ilościach 

dopuszczalnych wynikających z obowiązującego 

prawa i aktualnych decyzji, odprowadzana jest do 

jeziora Żelewko nie ma istotnego wpływu na stan 

wód powierzchniowych. 

Uwagę uwzględniono. 

4. ZG-414-

24/13/ad 

07.01.2014 

r. 

07.01.2014 r. 

(e-mail) 

Regionalny 

Zarząd 

W udostępnionych materiałach brak jest 

Dokumentacji planów zadań ochronnych obszarów 

Uwagi nie uwzględniono. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu 
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L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

Gospodarki 

Wodnej w 

Szczecinie 

Natura 2000 informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (dz. U. z 

2013 r. poz. 1235 i poz. 1238), Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie 

powiadomił w swoim obwieszczeniu WOPN-

ZP.6320.7.2012.BG z dnia 06.12.2012 r. o 

możliwości zapoznania się w siedzibie RDOŚ w 

Szczecinie, z dokumentacją planów zadań 

ochronnych obszarów Natura 2000 sporządzoną  na 

potrzebę sporządzenia projektu zarządzenia. 

Uwaga do pkt 20 Zał 5: 

„Sposób formułowania zapisu(…), tj.: Przy 

zabiegach hydrotechnicznych zachowywać fragmenty 

brzegów z zaroślami i zbiorowiskami bylin oraz kępy 

zadrzewień mając na uwadze działania związane z 

ochroną przeciwpowodziową (w tym. m.in. na 

uprawnienia wyszczególnione w ustawie Prawo 

Wodne), w tym zwłaszcza zapis w nawiasie, 

powodujący niejednoznaczną jego interpretację, tj. 

czy nadane ustawą Prawo wodne uprawnienia zostają 

utrzymane czy też nie? Należy jednak pamiętać, że 

plan zadań ochronnych nie może ingerować w 

uprawnienia określone ustawowo” 

Uwagę uwzględniono. 

Usunięto zapis w nawiasie. 

Po uwzględnieniu wszystkich uwag działanie 

otrzymało nr 18. 

Uwaga do pkt 9 Zał 5 

„(…) skierowanie działania: Likwidacja nielegalnie 

posadowionych pomostów do użytkownika 

rybackiego jest niewłaściwe – nie jest on ani 

właścicielem gruntu pokrytego wodą ani 

Uwagę uwzględniono. 

Po uwzględnieniu wszystkich uwag działanie 

otrzymało nr 8. 
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L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

właścicielem gruntu przyległego.  

Uwaga do pkt 10 Zał 5 

„(…) użytkownik rybacki nie tworzy planów w 

zakresie użytkowania rybackiego i wędkarskiego, 

które miałyby być konsultowane z zarządcą obszaru 

Natura 2000 i poddane procedurze ocen 

oddziaływania na środowisko. Brak jest również 

podstaw do twierdzenia, aby ewentualnie operaty 

rybackie konsultować z ww. zarządcą” 

Uwagi nie uwzględniono. 

Faktycznie nie ma podstaw do uzgodnień, ale 

zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przyrody, na 

obszarach Natura 2000 zabrania się podejmowania 

działań mogących, osobno lub w połączeniu z 

innymi działaniami, znacząco negatywnie 

oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, 

w tym w szczególności: pogorszyć stan siedlisk 

przyrodniczych lub siedliska gatunków roślin i 

zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar 

Natura 2000 lub wpłynąć negatywnie na gatunki, 

dla których ochrony został wyznaczony obszar 

Natura 2000, lub pogorszyć integralność obszaru 

Natura 2000 lub jego powiązania z innymi 

obszarami. Zalecenie konsultowania projektów ma 

na celu rozważenie zaistnienia uzasadnionych 

podejrzeń lub choćby wątpliwości, co do 

znaczącego oddziaływania na przedmioty ochrony. 

W przypadku planów i projektów lub ich zmian nie 

skutkującym żadnymi oddziaływaniami dla 

przedmiotów ochrony konsultacje powinny 

pozwolić na nie stosowanie procedury OOŚ. 

Uwaga do pkt 22 Zał 5: 

„W zakresie działania: Konserwacja urządzeń 

melioracji szczegółowych i podstawowych należy 

wskazać, iż zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami jest to obowiązek właściciela 

nieruchomości, na której takie urządzenie jest 

Uwagi nie uwzględniono. 

ZZMiUW wskazano jako podmiot odpowiedzialny 

za konserwację urządzeń melioracji podstawowych, 

natomiast właścicieli/zarządców gruntów – 

podmiotów odpowiedzialnych za urządzenia 
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L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

usytuowane, nie zaś ZZMiUW w Szczecinie, którego 

wskazano jako jeden z podmiotów odpowiedzialnych 

za realizację działania. 

melioracji szczegółowych. 

Po uwzględnieniu wszystkich uwag działanie 

otrzymało nr 20. 

Uwaga do pkt 23 Zał 5: 

„W zakresie działania: Utrzymanie stosunków 

wodnych (wysoki i nie podlegający istotnym zmianom 

poziom wód gruntowych), należy wskazać, iż jaz na 

rzece Płoni utrzymujący poziom wody w jeziorze 

Miedwie winien pracować zgodnie z pozwoleniem i 

instrukcją gospodarowania wodą – działanie 

wyjątkowo nieprecyzyjnie sformułowane.” 

Uwagę uwzględniono. 

Dopisano – zgodnie z obowiązującym pozwoleniem 

wodno-prawnym. 

Po uwzględnieniu wszystkich uwag działanie 

otrzymało nr 21. 

5. NE – 0624-

4/1 

/1/2014/EZ 

03.01.2014 

r. 

07.01.2014 r. 

(e-mail) 

Zachodniopomo

rski Zarząd 

Melioracji i 

Urządzeń 

Wodnych w 

Szczecinie 

Uwaga do pkt 19 Zał 5: 

„Nie zgadzamy się z określeniem ZZMiUW w 

Szczecinie jako podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie zadania: Przywrócić aluwia rzeki Płoni 

na odcinku zamienionym w kanał. Rzeka Płonia na 

odcinku pomiędzy jeziorami Miedwie i Płoni została 

zmieniona w kanał przed 1945 r. Obecnie tutejszy 

Zarząd nie planuje koryta rzeki sprzed 1945 roku. 

Nie planuje się również żadnych robót dotyczących 

przebudowy ujścia rzeki Sinicy do rzeki Płonia.” 

Uwagę uwzględniono. 

Usunięto działanie.  

Uwaga do pkt 21 Zał 5:dot. nazwy cieku Kanał 

Młyński: 

„(…) Zgodnie z ewidencją wód, melioracji wodnych 

oraz zmeliorowanych gruntów prowadzona przez 

ZZMiUW w Szczecinie (…), wskazany ciek widnieje 

pod nazwą – rzeka Sicina. W związku z powyższym 

Uwagę uwzględniono. 

Po uwzględnieniu wszystkich uwag działanie 

otrzymało nr 19. 
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L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

wnosimy o uwzględnienie uwagi (…). 

6. ZO-732-

300/13 

07.01.2014 

r. 

07.01.2014 r. 

(e-mail) 

Regionalna 

Dyrekcja Lasów 

Państwowych w 

Szczecinie 

Uwaga do pkt 11-17 Zał. 3 dot. istniejących i 

potencjalnych zagrożeń dla siedlisk 9110, 9130, 

9160, 9170, 9190, 91E0 i 91F0: 

„Wnioskujemy o usunięcie zapisów zagrożeniach. 

Gosp. leśna prowadzona jest zgodnie z 

zatwierdzonymi przez MŚ planami urządzania lasów 

dla nadleśnictw. Zapis „wycinka lasu” kojarzy się z 

deforestacją, natomiast czasowe pozbawienie 

drzewostanu na niewielkich rozproszonych 

powierzchniach, w ramach całego kompleksu 

leśnego, zgodnie z zachowaniem ładu przestrzennego 

nie jest zagrożeniem dla zachowania właściwego 

stanu ochrony przedmiotów. (…) Gospodarka leśna 

(…) realizowana jest na podstawie poddanych 

strategicznym ocenom oddziaływania na pul. W 2009 

r. zawarte porozumienie pomiędzy RDOŚ w 

Szczecinie i RDLP w Szczecinie reguluje 

prowadzenie gospodarki leśnej na siedliskach 

przyrodniczych, w tym typy drzewostanów, 

stosowane rębnie oraz orientacyjne składy gatunkowe 

upraw.  

Zgodnie z obowiązującą praktyką leśną stare 

próchniejące i obumierające drzewa (…) 

pozostawiane są na powierzchniach, jako drzewa 

biocenotyczne w celu zwiększenia różnorodności 

biologicznej (zapisy wynikające z Instrukcji Ochrony 

Lasu. Mając na uwadze potrzebę zwiększenia 

bioróżnorodności lasów, a tym samym zasobów 

Uwagi nie uwzględniono. 

Nie umieszczono „wycinki lasu” ani w 

zagrożeniach istniejących, ani potencjalnych. 

Ogólnie sformułowane zagrożenia, jakimi są m.in. 

B02 Gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie 

lasów i plantacji, B02.04 Usuwanie martwych i 

umierających drzew, B07 Inne rodzaje praktyk 

leśnych, czy I Inwazyjne oraz inne problematyczne 

gatunki i geny, wynikają bezpośrednio z obowiązku 

stosowania standaryzowanej listy zagrożeń z 

kodami i nie ma możliwości modyfikacji 

nazewnictwa, dlatego też konieczne jest ich 

wyjaśnienie i umieszczenie tych informacji w 

ostatniej kolumnie tabeli zatytułowanej Opis 

zagrożenia. 

Ponadto zagrożenia dotyczą  wszystkich 

powierzchni leśnych, nie tylko położonych w 

granicach LP.  
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L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

martwego drewna, w 2008 r. Dyrektor RDLP wydał 

decyzję w sprawie uzyskania wybranych powierzchni 

za obszary stanowiące ostoje ksylobiontów. 

Nie wskazano również przykładów wynikających z 

cyt. „innych rodzajów praktyk leśnych. 

Wnioskujemy również o usunięcie zapisu w 

zagrożeniach mówiących o odwadnianiu i 

zabagnianiu terenów poprzez zmiany stosunków 

wodnych. Celem gospodarki leśnej (…) jest 

zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych, dlatego 

gospodarka leśna nie jest zagrożeniem dla 

zachowania właściwego stanu przedmiotów 

ochrony.” 

Uwaga do pkt 11-17 Zał. 4: 

„Dążenie do przywrócenia właściwego stanu ochrony 

Propozycja zmiany zapisu: kontynuowanie działań w 

ramach prowadzenia gospodarki leśnej do 

utrzymania właściwego stanu przedmiotu ochrony - 

…Cel długofalowy do osiągnięcia (niemożliwe do 

osiągnięcia w tym planie zadań ochronnych) 

Zgodnie z obowiązującą praktyką leśną takie 

działania są prowadzone(…)” 

Uwagę uwzględniono. 

 

Uwaga do pkt 24 Zał 5: 

„Kontynuowanie w ramach gospodarki leśnej działań 

mających na celu pozostawianie martwego drewna 

oraz starych i obumierających drzew aż do 

osiągnięcia właściwego stanu siedlisk. 

Uwagi nie uwzględniono. 

Jest to wskazanie ogólne, uwzględniające 

propozycję  zmiany zapisu. 

Po uwzględnieniu wszystkich uwag działanie 

otrzymało nr 22. 
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L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

Propozycja zmiany zapisu: Kontynuowanie w ramach 

prowadzonej gospodarki leśnej działań mających na 

celu pozostawianie i utrzymanie w lasach do 

naturalnej śmierci tzw: drzew biocenotycznych 

(zgodnie z Instrukcją Ochrony Lasu), wybranych 

fragmentów drzewostanów w celu zwiększenia 

różnorodności biologicznej. 

Zgodnie z obowiązującą praktyką leśną stare 

próchniejące i obumierające drzewa , będące ostoją i 

siedliskiem wielu leśnych organizmów (…) 

pozostawiane są na powierzchniach jako drzewa 

biocenotyczne (…) Dyrektor RDLP wydał dec. w 

spr. uznania wybranych powierzchni za obszary 

stanowiące ostoje ksylobiontów (…)” 

Uwaga do pkt 26 Zał 5: 

„Umieścić w planach urządzania lasów dla całego 

obszaru w granicach ostoi Natura 2000 zapis o 

niewprowadzaniu introdukcji gatunków inwazyjnych (w 

tym przypadku dot. to zwłaszcza dębu czerwonego, 

robinii i klonu jesionolistnego) 

W piśmie RDLP z dn. 18.04.2012 r. znak: ZO-732-64/12 

wnosiliśmy o wykreślenie tego zapisu. Zapis bezzasadny 

– Lasy Państwowe nie prowadzą introdukcji gatunków 

inwazyjnych.” 

Uwagi nie uwzględniono. 

Wskazanie to  dotyczy wszystkich lasów i jako 

zgodny z zasadami gospodarowania RDLP nie 

powinien być dla wnioskującego problematyczny. 

Poza tym ze względu na długą perspektywę 

obowiązywania planu i istotne znaczenie ustalenia 

dla ochrony siedlisk – zasadne jest jego utrzymanie 

na wypadek zmian zasad gospodarowania, zmian 

własnościowych, itp. wpływających na 

gospodarowanie w lasach różnych własności. 

Do podmiotu odpowiedzialnego dodano 

właścicieli/zarządców gruntów. 

Do planów urządzania lasów dodano uproszczone 

plany urządzania lasów i inwentaryzacje stanu 
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pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

lasów. 

Po uwzględnieniu wszystkich uwag działanie 

otrzymało nr 24. 

Uwaga do pkt 32 Zał 5: 

„W przypadku typu drzewostanu (TD) oraz 

orientacyjnych składów gatunkowych upraw, w 

których występuje jesion, do czasu ustąpienia 

choroby tego gatunku należy zastępować go innymi 

gatunkami, między innymi dębem, wiązem, olszą, 

jaworem. 

Wnioskujemy o usunięcie zapisu. Zgodnie z 

zawartym porozumieniem RDOŚ w Szczecinie – 

RDLP w Szczecinie na przedmiotowych siedliskach 

przyrodniczych nie wprowadza się jesiona. 

Uwagę uwzględniono. 

Po uwzględnieniu wszystkich uwag działanie 

otrzymało nr 30. 

Uwaga do pkt 56 Zał 5 dot siedlisk 6210 i 6120: 

„Uzupełnienie inwentaryzacji siedlisk 

kserotermicznych na gruntach będących w zarządzie 

Lasów Państwowych. 

Propozycja dopisania do przedmiotu 

odpowiedzialnego za wykonanie zadania – organu 

ochrony przyrody – RDOŚ w Szczecinie.” 

Uwagę uwzględniono częściowo. 

Dopisano w porozumieniu z RDOŚ w Szczecinie. 

Po uwzględnieniu wszystkich uwag działanie 

otrzymało nr 57. 

„Wnioskujemy o wykreślenie RDLP w Szczecinie z 

załącznika 5, jako podmiotu odpowiedzialnego za 

wykonanie działań ochronnych w lp. 24, 28, 29, 31, 

32, 33, 36, 44, 56.” 

Uwagę uwzględniono. 

„W związku z trwającymi pracami nad modyfikacją 

załącznika 1 do zawartego porozumienia RDOŚ w 

Uwagi nie uwzględniono. 

Odwoływanie się w akcie prawnym do 
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L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

Szczecinie – RDLP w Szczecinie sugerujemy o nie 

umieszczanie tabeli nr 1 w załączniku nr 5 a jedynie 

powołanie się na zawarte porozumienie. W 

przyszłości uniknie się anektowania w/w 

zarządzenia. 

porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem 

RDLP w Szczecinie a Dyrektorem RDOŚ, jest 

niezgodne z  techniką legislacyjną. Dlatego też w 

zarządzeniu umieszczono informacje z 

porozumienia. 

„Zapis wpisany w uwagach dla śródlądowych 

kwaśnych dąbrów jest niespójny z zapisem 

załącznika nr 1 do zawartego porozumienia, cyt. „w 

przypadku BMŚw w typie DbSo, odstąpić od 

uzytkowania rębnego i pozostawiać drzewa do 

śmierci fizjologicznej celem wzbogacenia próchnicy 

(sprzyjanie odnowieniu naturalnemu)” – wnosimy o 

wykreślenie zapisu.” 

Uwagi nie uwzględniono. 

Informacje umieszczone w tabeli nr 1 zostały 

przeniesione z porozumienia zawartego pomiędzy 

Dyrektorem RDLP w Szczecinie a Dyrektorem 

RDOŚ. 

 

7. NO-732-

69/13 

07.01.2014 

r. 

07.01.2014 r. 

(e-mail) 

Nadleśnictwo 

Kliniska 

Uwaga do pkt 11-17 Zał. 3 dot. istniejących i 

potencjalnych zagrożeń dla siedlisk 9160, 91E0 i 

91F0: 

„Nadleśnictwo wnioskuje o usunięcie zapisów 

zagrożeniach. 

Gosp. leśna prowadzona jest zgodnie z 

zatwierdzonymi przez MŚ planami urządzania lasów 

dla nadleśnictw. (…) Zapis „wycinka lasu” kojarzy 

się z deforestacją, natomiast czasowe pozbawienie 

drzewostanu na niewielkich rozproszonych 

powierzchniach, w ramach całego kompleksu 

leśnego, zgodnie z zachowaniem ładu przestrzennego 

nie jest zagrożeniem dla zachowania właściwego 

stanu ochrony przedmiotów.(…) Gospodarka leśna 

(…) realizowana jest na podstawie poddanych 

strategicznym ocenom oddziaływania na pul. W 2009 

Uwagi nie uwzględniono. 

Nie umieszczono „wycinki lasu” ani w 

zagrożeniach istniejących, ani potencjalnych. 

Ogólnie sformułowane zagrożenia, jakimi są m.in. 

B02 Gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie 

lasów i plantacji, B02.04 Usuwanie martwych i 

umierających drzew, B07 Inne rodzaje praktyk 

leśnych, czy I Inwazyjne oraz inne problematyczne 

gatunki i geny, wynikają bezpośrednio z obowiązku 

stosowania standaryzowanej listy zagrożeń z 

kodami i nie ma możliwości modyfikacji 

nazewnictwa, dlatego też konieczne jest ich 

wyjaśnienie i umieszczenie tych informacji w 

ostatniej kolumnie tabeli zatytułowanej Opis 

zagrożenia. 

Zagrożenia dotyczą  wszystkich powierzchni 
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L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

r. zawarte porozumienie pomiędzy RDOŚ w 

Szczecinie i RDLP w Szczecinie reguluje 

prowadzenie gospodarki leśnej na siedliskach 

przyrodniczych, w tym typy drzewostanów, 

stosowane rębnie oraz orientacyjne składy gatunkowe 

upraw.  

Zgodnie z obowiązującą praktyką leśną stare 

próchniejące i obumierające drzewa (…) 

pozostawiane są na powierzchniach, jako drzewa 

biocenotyczne w celu zwiększenia różnorodności 

biologicznej (zapisy wynikające z Instrukcji Ochrony 

Lasu. Mając na uwadze potrzebę zwiększenia 

bioróżnorodności lasów, a tym samym zasobów 

martwego drewna, w 2008 r. Dyrektor RDLP wydał 

decyzję w sprawie uzyskania wybranych powierzchni 

za obszary stanowiące ostoje ksylobiontów. 

Nie wskazano również przykładów wynikających z 

cyt. „innych rodzajów praktyk leśnych. 

Wnioskujemy również o usunięcie zapisu w 

zagrożeniach mówiących o odwadnianiu i 

zabagnianiu terenów poprzez zmiany stosunków 

wodnych. Celem gospodarki leśnej (…) jest 

zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych, dlatego 

gospodarka leśna nie jest zagrożeniem dla 

zachowania właściwego stanu przedmiotów 

ochrony.” 

leśnych, nie tylko położonych w granicach LP.  

Uwaga do pkt 13, 16, 17 Zał. 4: 

„Dążenie do przywrócenia właściwego stanu ochrony 

Uwagę uwzględniono. 
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L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

Propozycja zmiany zapisu: kontynuowanie działań w 

ramach prowadzenia gospodarki leśnej do utrzymania 

właściwego stanu przedmiotu ochrony - …Cel 

długofalowy do osiągnięcia (niemożliwe do 

osiągnięcia w tym planie zadań ochronnych) 

Zgodnie z obowiązującą praktyką leśną takie 

działania są prowadzone(…)” 

Uwaga do pkt 24 Zał nr 5: 

„Kontynuowanie w ramach gospodarki leśnej działań 

mających na celu pozostawianie martwego drewna 

oraz starych i obumierających drzew aż do 

osiągnięcia właściwego stanu siedlisk. 

Propozycja zmiany zapisu: Kontynuowanie w ramach 

prowadzonej gospodarki leśnej działań mających na 

celu pozostawianie i utrzymanie w lasach do 

naturalnej śmierci tzw: drzew biocenotycznych 

(zgodnie z Instrukcją Ochrony Lasu), wybranych 

fragmentów drzewostanów w celu zwiększenia 

różnorodności biologicznej. 

Zgodnie z obowiązującą praktyką leśną stare 

próchniejące i obumierające drzewa , będące ostoją i 

siedliskiem wielu leśnych organizmów (…) 

pozostawiane są na powierzchniach jako drzewa 

biocenotyczne (…) Dyrektor RDLP wydał dec. w 

spr. uznania wybranych powierzchni za obszary 

stanowiące ostoje ksylobiontów (…)” 

Uwagi nie uwzględniono. 

Jest to wskazanie ogólne, uwzględniające 

propozycję  zmiany zapisu. 

Po uwzględnieniu wszystkich uwag działanie 

otrzymało nr 22. 

Uwaga do pkt 26 Zał nr 5: 

„Umieścić w planach urządzania lasów dla całego 

Uwagi nie uwzględniono. 

Wskazanie to  dotyczy wszystkich lasów i jako 
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L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

obszaru w granicach ostoi Natura 2000 zapis o 

niewprowadzaniu introdukcji gatunków inwazyjnych (w 

tym przypadku dot. to zwłaszcza dębu czerwonego, 

robinii i klonu jesionolistnego) 

Wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu. W 

nadleśnictwie nie prowadzi się introdukcji gatunków 

inwazyjnych.” 

zgodny z zasadami gospodarowania RDLP nie 

powinien być dla wnioskującego problematyczny. 

Poza tym ze względu na długą perspektywę 

obowiązywania planu i istotne znaczenie ustalenia 

dla ochrony siedlisk – zasadne jest jego utrzymanie 

na wypadek zmian zasad gospodarowania, zmian 

własnościowych, itp. wpływających na 

gospodarowanie w lasach różnych własności. 

Do podmiotu odpowiedzialnego dopisano 

właścicieli/zarządców gruntów. 

Do planów urządzania lasów dodano uproszczone 

plany urządzania lasów i inwentaryzacje stanu 

lasów. 

Po uwzględnieniu wszystkich uwag działanie 

otrzymało nr 24. 

Nadleśnictwo Kliniska jest wskazane jako przedmiot 

odpowiedzialny za wykonanie działań ochronnych 

dla siedlisk przyrodniczych nie stwierdzonych na 

terenie nadleśnictwa: 9110, 9130, 9190, 9170, 6210, 

6120. Prosimy o wykreślenie Nadleśnictwa Kliniska 

jako przedmiotu odpowiedzialnego.. Prośba o 

wykreślenie Nadleśnictwa Kliniska jako przedmiotu 

odpowiedzialnego. 

Uwagę uwzględniono. Przeredagowano zapis. 

Zgodnie z uwagami Kancelarii prawnej 

zrezygnowano ze wskazania poszczególnych 

nadleśnictw i określono podmiot jako: właściwy 

miejscowo nadleśniczy. 

8. Bez znaku 08.01.2014 

r. (e-mail) 

08.01.2014 r. 

(e-mail) 

Stowarzyszenie 

Na Rzecz 

Ochrony 

Dziedzictwa 

„Młyn-

„Domagamy się ujęcia w planach zadań ochronnych 

informacji o już istniejącej prawnej ochronie 

zabytkowych zespołów zieleni”. 

Uwagi nie uwzględniono. 

Nie odniesiono się do uwagi, gdyż została złożona 

po terminie. 

„Domagamy się przywrócenia na mapie informacji o 

chronionym siedlisku grądu nad rzeką Płonią, w 

Uwagi nie uwzględniono. 
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L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

Papiernia” sąsiedztwie Młyna-Papierni, zgodnie z wcześniejszą 

mapą siedlisk.” 

Nie odniesiono się do uwagi, gdyż została złożona 

po terminie. 

„(…) terminy przyjęte przez RDOŚ nie uwzględniły 

dni świątecznych, co uważamy za niewłaściwe, 

niepotrzebnie ograniczające możliwość wzięcia 

udziału w konsultacjach społecznych” 

Uwagi nie uwzględniono. 

Nie odniesiono się do uwagi, gdyż została złożona 

po terminie. 

W dniu 6 grudnia 2013 r. wysłano pocztą 

tradycyjną oraz elektroniczną ogłoszenie do 

wszystkich interesariuszy oraz umieszczono na BIP 

RDOŚ w Szczecinie. Ustawowo konsultacje 

społeczne trwają 21 dni, natomiast w tym 

przypadku RDOŚ uwzględnił dni świąteczne – 

konsultacje trwały 32 dni. 

9. Bez znaku 07.01.2014 

r. (e-mail) 

07.01.2014 r. 

(e-mail) 

Generalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

Uwaga do drugiego wersu tekstu Zarządzenia: 

„Wg BP GDOŚ powinno być … , poz. 627, 628, 842) 

– do rozważenia.” 

Uwagę uwzględniono. 

Umieszczono zapis zgodnie z uwagą, jednakże w 

konsultowanym projekcie zarządzenia zmiany 

tekstu jednolitego zostały podane poprzez indeks 

dolny. 

Uwaga do zał. 1 oraz Uzasadnienia projektu 

zarządzenia: 

„Nowa nazwa układu współrzędnych PL-1992.” 

Uwagę uwzględniono. 

Uwaga do zał. 2 Zarządzenia: 

„W jakiej skali jest mapa?” 

Uwagę uwzględniono. 

Uwaga do zał. 4 Zarządzenia: 

„Brak siedliska 91I0” 

Uwagi nie uwzględniono. 

17.09.2013 r. RDOŚ w Szczecinie złożył do GDOŚ 

wniosek o aktualizację SDF, gdzie wnioskował o 

wykreślenie siedliska 91I0 z SDF – zmiana 
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L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

nastąpiła w wyniku aktualizacji danych w zakresie 

występowania przedmiotu ochrony w obszarze. Nie 

potwierdzono występowania siedliska w wyniku 

inwentaryzacji prowadzonej w 2007-2009. 

W SDF z 09.2013 podano informację o tym, iż 

siedlisko 91I0 zajmuje powierzchnię 0 ha i czeka na 

akceptację zmiany statusu przez Komisję 

Europejską, natomiast już w SDF z 10.2013 

określono powierzchnię siedliska na 29,06 ha, 

natomiast w dalszej części SDF siedlisko to nie 

zostało opisane. RDOŚ w Szczecinie nie posiada 

wiedzy na podstawie jakich badań stwierdzono 

występowanie tego siedliska. 

Uwaga do pkt 1 zał. 4 Zarządzenia: 

„Niedopuszczenie do pogorszenia stanu ochrony oraz 

dążenie do przywrócenia właściwego stanu (…) - 

Jedno, albo drugie, dwa na raz nie mają sensu” 

Uwagę uwzględniono. 

Zapis przeredagowano. 

Uwaga do pkt 2-19 zał. 4 Zarządzenia: 

„Źle sformułowano stylistycznie Dążenie … poprzez 

utrzymanie? Nie jest do końca jasne  co jest głównym 

celem– cel się rozmywa” 

Uwagę uwzględniono. 

Zapis przeredagowano. 

Uwaga do pkt 5 zał. 4 Zarządzenia: 

„Dążenie do przywrócenia (…) - Czego? 

Uwagę uwzględniono. 

Zapis przeredagowano. 

Uwaga do pkt 9 zał. 4 Zarządzenia: 

„Uzyskanie dobrego rozpoznania stanu, 

funkcjonowania i potrzeb ochrony siedliska oraz 

utrzymanie naturalnej dynamiki funkcjonowania 

Uwagę uwzględniono 

Uzupełniono zapis . 
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L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

procesów ekologicznych w skali krajobrazu - I co 

dalej?” 

Uwaga do pkt 19 zał. 4 Zarządzenia: 

„(…) Utrzymanie nie pomniejszonego areału użytków 

zielonych (…) - Czyli?” 

Uwagi nie uwzględniono. 

Areał użytków zielonych zobrazowany jest w zał. 

5a. 

Uwaga do pkt  20-23 zał. 4 Zarządzenia: 

„Uzyskanie dobrego rozpoznania nie jest celem 

ochrony” 

Uwagę uwzględniono. 

Zapis przeredagowano.  

Uwaga do pkt  1-5 zał. 5 Zarządzenia: 

Do podmiotu odpowiedzialnego za zadanie 

„Proponuję dopisać przesyłany przez GDOŚ zapis o 

PROW, jeżeli jest zasadny” 

Do działań fakultatywnych: „Proponuję zapis dla 

fakultatywnych: Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego pakietu rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska przyrodniczego lub siedliska 

lęgowego gatunku" 

Uwagę uwzględniono częściowo. 

Nie wiadomo czy w przyszłości będzie dalej 

funkcjonował PROW,  gdyż może funkcjonować 

pod inną nazwą. Zgodnie z wytycznymi GDOŚ 

należało  zastosować zapis:  

Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie 

porozumienia zawartego z organem sprawującym 

nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania podjętego w związku z 

korzystaniem programów wsparcia z tytułu 

dochodowości, a w odniesieniu do gruntów 

stanowiących własność Skarbu Państwa lub 

własność jednostek samorządu terytorialnego 

zarządca nieruchomości w związku z 

wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony 

środowiska na podstawie przepisów prawa albo w 

przypadku braku tych przepisów na podstawie 

porozumienia zawartego z organem sprawującym 

nadzór nad obszarem Natura 2000, RDOŚ w 
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L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

Szczecinie. 

Uwaga do pkt  6 zał. 5 Zarządzenia: 

„Do korekty, działania obligatoryjne i fakultatywne 

odnoszą się wprost do terenów rolniczych, a nie do 

gatunków (nawet jeżeli występują na łąkach)” 

Uwagi nie uwzględniono. 

Zgodnie z wytycznymi GDOŚ (DON-

WZ.600.8.2012.SŚ z 09.03.2012 r.) działania 

obligatoryjne i fakultatywne wyznacza się dla 

siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 

chronionych, znajdujących się na terenie 

gospodarstwa rolnego lub jego części. 

Działania odnoszą się do siedliska gatunku 

chronionego – selerów błotnych. 

Uwaga do pkt 7 zał. 5 Zarządzenia: 

„Kontrola i uporządkowanie gospodarki ściekowej na 

terenach rekreacyjnych położonych między Jez. 

Będgoszcz a m. Będgoszcz oraz ocena zagrożeń 

zanieczyszczania rzeki Krzekny. - Działanie to 

konieczna kontrola? Należy przeformułować” 

Uwagę uwzględniono. 

Usunięto kontrolę. 

Uwaga do pkt 8 zał. 5 Zarządzenia: 

„Ze względu na znaczącą degradację zbiornika i 

potencjalnie istotne zagrożenie dla zbiorników 

będących dalszymi odbiornikami wód z niego 

wypływających jezioro Zaborsko w układzie z jez. 

Płonno konieczne jest ustalenie rzeczywistego stopnia 

zagrożenia i możliwe metody zabezpieczenia i 

poprawy stanu siedlisk - Nie jest to dobre działanie w 

tym miejscu tabeli – raczej dotyczy pozyskania 

wiedzy” 

Uwagę uwzględniono. 

Działanie przeniesiono do grupy działań 

dotyczących uzupełnienia stanu wiedzy o 

przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich 

ochrony (otrzymało nr 54.) 

Uwaga do pkt 10 zał. 5 Zarządzenia: Uwagi nie uwzględniono. 
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pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

„Ze względu na możliwe znaczące oddziaływanie 

planów w zakresie użytkowania rybackiego i 

wędkarskiego, rekreacyjnego i sportowego na 

siedliska przyrodnicze, będące przedmiotem ochrony, 

wskazana jest konsultacja projektów tych planów z 

zarządcą obszaru Natura 2000 i poddanie 

procedurze ocen oddziaływania na środowisko - Nie 

jest to dobre działanie w tym miejscu tabeli – raczej 

dotyczy pozyskania wiedzy” 

Jest to działanie dotyczące modyfikacji metod 

gospodarowania w obrębie zbiorników wodnych, w 

miejscu występowania siedlisk 3150 i 3140. 

 

 

Uwaga do pkt 14 zał. 5 Zarządzenia: 

„Powiadomienie właścicieli i użytkowników o 

występowaniu siedlisk przyrodniczych oraz 

promowanie właściwych metod użytkowania. - Proszę 

podać proponowany termin.” 

Uwagę uwzględniono. 

Po uwzględnieniu wszystkich uwag działanie 

otrzymało nr 13. 

Uwaga do pkt 15 zał. 5 Zarządzenia: 

„Powiadomienie właścicieli i użytkowników o 

występowaniu siedlisk przyrodniczych oraz 

promowanie ekstensywnego wypasu muraw, najlepiej 

wypas owiec rasy wrzosówka lub/i kóz (np. wypas 

stad objazdowych w niewielkich płatach) - Proszę 

podać proponowany termin.” 

Uwagę uwzględniono. 

Po uwzględnieniu wszystkich uwag działanie 

otrzymało nr 14. 

Uwaga do pkt 16 zał. 5 Zarządzenia: 

„Wyłączenie powierzchni siedliska z jakiegokolwiek 

użytkowania - Jest o de facto zakaz – należałoby 

przeformułować.” 

Uwagę uwzględniono. 

Zapis przeredagowano na: Wskazanie wyłączenia 

powierzchni siedliska  z jakiegokolwiek 

użytkowania. 

Po uwzględnieniu wszystkich uwag działanie 

otrzymało nr 15. 
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L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

Uwaga do pkt 17 zał. 5 Zarządzenia: 

„Zmiana sposobu użytkowania użytków zielonych 

wymaga uprzedniej weryfikacji – czy działanie takie 

nie spowoduje pogorszenia stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych - To nie jest działanie” 

Uwagi nie uwzględniono. 

Zapis przeredagowano. 

Uwaga do pkt 19 zał. 5 Zarządzenia: 

„Przywrócić aluwia rzeki Płoni na odcinku 

zamienionym w kanał. – Jak?” 

Uwagę uwzględniono. 

Usunięto działanie. 

Uwaga do pkt 21 zał. 5 Zarządzenia: 

„Wykluczenie przekształcania strefy brzegowej 

Kanału Młyńskiego, biorąc pod uwagę działania 

związane z ochroną przeciwpowodziową - Brzmi jak 

zakaz” 

Uwagę uwzględniono. 

Zapis przeredagowano na: Wskazanie nie 

przekształcania strefy brzegowej (...) 

Po uwzględnieniu wszystkich uwag działanie 

otrzymało nr 19. 

Uwaga do pkt 23 zał. 5 Zarządzenia: 

„Utrzymanie stosunków wodnych (wysoki i nie 

podlegający istotnym zmianom poziom wód 

gruntowych- Co konkretnie?” 

Uwagę uwzględniono. 

Zapis przeredagowano i zgodnie z uwagą RZGW 

dodano zgodnie z obowiązującym pozwoleniem 

wodno-prawnym. 

Po uwzględnieniu wszystkich uwag działanie 

otrzymało nr 21. 

Uwaga do pkt 24 zał. 5 Zarządzenia: 

„Kontynuowanie w ramach gospodarki leśnej działań 

mających na celu pozostawianie martwego drewna 

oraz starych i obumierających drzew aż do 

osiągnięcia właściwego stanu siedlisk - Czyli jakiego 

poziomu? Czy jest to możliwe w okresie 

obowiązywania PZO?” 

Optymalną ilość martwego drewna określają 

wskaźniki z monitoringu GIOŚ, które w ciągu 10 

lat obowiązywania pzo mogą ulec zmianie. 

Po uwzględnieniu wszystkich uwag działanie 

otrzymało nr 22. 
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L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

Uwaga do pkt 25 zał. 5 Zarządzenia: 

„Umieścić w planach urządzania lasów i praktyki leśnej 

zapis o niewprowadzaniu gatunków, w obszarze 

występowania siedliska obcych siedliskowo i 

geograficznie jako gatunków tworzących typy 

drzewostanów (dot. to zwłaszcza świerka).- W pul 

raczej  nie znajdzie się nic, co nie znajduje się w 

rozporządzeniu pul – to wskazanie do dokumentu, 

nie działanie” 

Uwagi nie uwzględniono. 

Jest to działanie dotyczące utrzymania lub 

modyfikacji metod gospodarowania, w tym 

przypadku gospodarki leśnej. 

 

Ponadto w zał. 6 zarządzenia umieszcza się 

wskazania do zmian w istniejących studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego etc, natomiast 

nie wymienia się tam planów urządzania lasów jako 

dokumentu. 

Uwaga do pkt 26 zał. 5 Zarządzenia: 

„Umieścić w planach urządzania lasów dla całego 

obszaru w granicach ostoi Natura 2000 zapis o 

niewprowadzaniu introdukcji gatunków inwazyjnych (w 

tym przypadku dot. to zwłaszcza dębu czerwonego, 

robinii i klonu jesionolistnego - W pul raczej  nie 

znajdzie się nic, co nie znajduje się w rozporządzeniu 

pul – to wskazanie do dokumentu, nie działanie” 

Uwagi nie uwzględniono. 

Jest to działanie dotyczące utrzymania lub 

modyfikacji metod gospodarowania, w tym 

przypadku gospodarki leśnej. 

 

Ponadto w zał. 6 zarządzenia umieszcza się 

wskazania do zmian w istniejących studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego etc, natomiast 

nie wymienia się tam planów urządzania lasów jako 

dokumentu. 

Uwaga do pkt 27 zał. 5 Zarządzenia: 

„Faworyzowanie odnowień naturalnych w obrębie 

płatów siedlisk - to nie jest de facto działanie.” 

Uwagi nie uwzględniono. 

Jest to działanie dotyczące utrzymania lub 

modyfikacji metod gospodarowania, w tym 
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L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

przypadku gospodarki leśnej. 

 

Ponadto w zał. 6 zarządzenia umieszcza się 

wskazania do zmian w istniejących studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego etc, natomiast 

nie wymienia się tam planów urządzania lasów jako 

dokumentu. 

Uwaga do pkt 28 zał. 5 Zarządzenia: 

„Faworyzowanie odnowień naturalnych w obrębie 

płatów siedlisk i tolerowanie obecności graba w 

podroście i drzewostanie - to nie jest de facto 

działanie.” 

Uwagi nie uwzględniono. 

Jest to działanie dotyczące utrzymania lub 

modyfikacji metod gospodarowania, w tym 

przypadku gospodarki leśnej. 

 

Ponadto w zał. 6 zarządzenia umieszcza się 

wskazania do zmian w istniejących studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego etc, natomiast 

nie wymienia się tam planów urządzania lasów jako 

dokumentu. 

Uwaga do pkt 29 zał. 5 Zarządzenia: 

„Faworyzowanie odnowień naturalnych w obrębie 

płatów siedlisk przy podejmowaniu działań 

utrzymujących dominację dębów w drzewostanie - to nie 

jest de facto działanie.” 

Uwagi nie uwzględniono. 

Jest to działanie dotyczące utrzymania lub 

modyfikacji metod gospodarowania, w tym 

przypadku gospodarki leśnej. 

 

Ponadto w zał. 6 zarządzenia umieszcza się 
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L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

wskazania do zmian w istniejących studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego etc, natomiast 

nie wymienia się tam planów urządzania lasów jako 

dokumentu. 

Uwaga do pkt 30 zał. 5 Zarządzenia: 

„Wprowadzenie do planów urządzenia lasów 

uwzględnienia stosowania na siedliskach grądowych 

rębni stopniowych (wobec rębni częściowej IIa) o 

wydłużonym okresie odnowienia - to nie jest de facto 

działanie.” 

Uwagi nie uwzględniono. 

Jest to działanie dotyczące utrzymania lub 

modyfikacji metod gospodarowania, w tym 

przypadku gospodarki leśnej. 

 

Ponadto w zał. 6 zarządzenia umieszcza się 

wskazania do zmian w istniejących studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego etc, natomiast 

nie wymienia się tam planów urządzania lasów jako 

dokumentu. 

Uwaga do pkt 31 zał. 5 Zarządzenia: 

„Systematyczne zwalczanie gatunków inwazyjnych w 

uprawach leśnych i odnowieniach w ramach innych 

prac - jak systematyczne, podać ramy czasowe?” 

Uwagę uwzględniono. 

Po uwzględnieniu wszystkich uwag działanie 

otrzymało nr 29. 

Uwaga do pkt 33 zał. 5 Zarządzenia: 

„Uwzględnić przy projektowaniu działań 

ingerujących w stosunki wodne konieczność 

zapewnienia możliwie stałego przepływu wód (bez jej 

stagnowania i niedoborów) w dolinach cieków- Jest 

Uwagi nie uwzględniono. 

Jest to działanie dotyczące utrzymania lub 

modyfikacji metod gospodarowania, w tym 

przypadku gospodarki wodnej. 
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L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

to wskazanie do dokumentu” 

Uwaga do pkt 34 zał. 5 Zarządzenia: 

„W wąskich pasach łęgów wzdłuż cieków należy 

unikać planowania i wykonywania rębni zupełnej, 

preferując rębnię częściową lub dalej idące 

ograniczenie użytkowania.- Nie jest to konkretne 

działanie – wskazanie” 

Uwagi nie uwzględniono. 

Jest to działanie dotyczące utrzymania lub 

modyfikacji metod gospodarowania, w tym 

przypadku gospodarki leśnej. 

Uwaga do pkt 35 zał. 5 Zarządzenia: 

„Wezbrania wód i wysoki poziom wód w dolinach 

jako warunkujące procesy madotwórcze i zachowanie 

siedlisk  łęgowych powinny być zabezpieczone lub 

przywrócone (nie planować i realizować 

przedsięwzięć ograniczających naturalną retencję 

wód w dolinach i naturalne wahania poziomu wód, z 

wyjątkiem działań przeciwpowodziowych, 

realizowanych z uwzględnieniem potrzeb ochrony 

siedlisk przyrodniczych) - Jest to zakaz dla 

prywatnych właścicieli  - nie może tak zostać” 

Uwagę  uwzględniono. 

Zapis przeredagowano: Wezbrania wód i wysoki 

poziom wód w dolinach jako warunkujące procesy 

madotwórcze i zachowanie siedlisk  łęgowych 

powinny być zabezpieczone lub przywrócone 

(zaleca się nie planować i realizować przedsięwzięć 

ograniczających naturalną retencję wód w dolinach 

i naturalne wahania poziomu wód, z wyjątkiem 

działań przeciwpowodziowych, realizowanych z 

uwzględnieniem potrzeb ochrony siedlisk 

przyrodniczych) 

Po uwzględnieniu wszystkich uwag działanie 

otrzymało nr 33. 

Uwaga do pkt 36 zał. 5 Zarządzenia: 

„Sukcesywne odtwarzanie bogatych florystycznie 

drzewostanów typowych dla tego siedliska w miejscu 

istniejących drzewostanów jednogatunkowych lub 

mało zróżnicowanych - Poprzez co?” 

Uwagę uwzględniono 

Dopisano: przez racjonalne prowadzenie 

gospodarki leśnej. 

Po uwzględnieniu wszystkich uwag działanie 

otrzymało nr 34. 

Uwaga do pkt 37 i 38  zał. 5 Zarządzenia: 

„Zabezpieczenie łąk ze stanowiskami selerów przed 

Uwagę uwzględniono. 
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L.p. Znak pisma Data pisma Data wpływu 

pisma 

Podmiot 

zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

zmianami sposobu użytkowania gruntów oraz 

Zabezpieczenie łąk i turzycowisk z siedliskiem 

lipiennika przed zmianami sposobu użytkowania 

gruntów.- Poprzez co?/ jak?” 

Uzupełniono zapis. 

Po uwzględnieniu wszystkich uwag działania 

otrzymały nr 35 i 36. 

Uwaga do Zał. 5 Zarządzenia: 

„Brak monitoringu siedlisk: 6430 i 91I0.” 

Uwagę uwzględniono częściowo. 

Siedlisko 91I0 nie występuje w obszarze Natura 

2000 PLH320006, dlatego też nie zaplanowano dla 

niego monitoringu. 

17.09.2013 r. RDOŚ w Szczecinie złożył do GDOŚ 

wniosek o aktualizację SDF-u o wykreślenie 

siedliska 91I0 z SDF – zmiana nastąpiła w wyniku 

aktualizacji danych w zakresie występowania 

przedmiotu ochrony w obszarze. Nie potwierdzono 

występowania siedliska w wyniku inwentaryzacji 

prowadzonej w 2007-2009. 

W stosunku do siedliska 6430 – uzupełniono 

działania w zakresie monitoringu (działanie 

otrzymało nr 43.) 
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Zgłoszone wnioski i uwagi w ramach postępowania z udziałem społeczeństwa miały realny 

wpływ na ostateczną treść dokumentu. W ramach autokorekty RDOŚ w Szczecinie dokonano 

poprawek nie mających wpływu na treść merytoryczną zarządzenia. 

Podstawowym 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 przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, było zorganizowanie i przeprowadzenie z udziałem 

Wykonawcy projektu planu, 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  

do 30 września 2011 r. Informacja o spotkaniach była przekazywania zainteresowanym 

telefonicznie, drogą elektroniczną oraz listownie. Wszystkie spotkania prowadzono  

w siedzibach urzędów gmin i starostwa oraz instytucji. Zaproszeni przedstawiciele organów, 

instytucji oraz podmiotów zainteresowanych ochrona obszaru, stworzyli tzw. Zespół Lokalnej 

Współpracy tj. grupę robocza pracującą nad opracowaniem projektu planu. W skład zespołu 

dla obszaru o znaczeniu Wspólnotowym Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006 weszli 

reprezentanci oraz przedstawiciele następujących grup interesu: 

1) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, 

2) Starostwo Powiatowe w Myśliborzu (Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska), 

3) Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, 

4) Urząd Gminy w Barlinku, 

5) Urząd Gminy w Starym Czarnowie, 

6) Urząd Gminy w Bielicach, 

7) Urząd Gminy w Przelewicach 

8) Urząd Miejski w Pyrzycach 

9) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, 

10) Nadleśnictwo Barlinek, 

11) Nadleśnictwo Choszczno, 

12) Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego (Barlinecko-Gorzowski Park 

Krajobrazowy), 

13) Agencja Nieruchomości Rolnej JGZ Stargard Szczeciński, 

14) Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, 

15) Ogród Dendrologiczny w Przelewicach, 

16) Okręgowa Rada Łowiecka w Szczecinie, 

17) Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, 

18) Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa, „Młyn – Papiernia”, 

19) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Zakład Botaniki  

i Ochrony Przyrody, 

20) Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 

21) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Ochrony  

i Kształtowania Środowiska, 
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22) Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,  Terenowy 

Oddział Pyrzyce, 

23) Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, 

24) Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów, 

25) Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 

26) Wiatropol International, 

27) CIESZYSŁAW Sp. z o.o., 

28) Enertag Polska Sp. z o.o., 

29) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

Celem spotkań dyskusyjnych 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. 

Projekt planu zadań ochronnych zgodnie z dyspozycją przepisu art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy  

o ochronie przyrody, uzyskał na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2014 r. pozytywną opinię 

Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony 

Środowiska w Szczecinie. 

Wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia 21 marca 2014 r., znak:  

NK-3.0522.3.2014.KD, działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wniósł do projektu zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006, 

następujące uwagi: 

„W tabeli pt. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 

wykonanie i obszarów ich wdrażania błędnie wskazano bowiem Wojewodę 

Zachodniopomorskiego jako podmiot odpowiedzialny za wykonanie następujących zadań 

ochronnych: 

1) opisanego pod poz. 9: 

Zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U.  

z 2009 Nr 189, poz. 1471 ze zm.) oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa 

obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim dokonuje 

marszałek województwa na podstawie operatu rybackiego, dokumentacji gospodarki 

rybackiej oraz programu ochrony i odbudowy zasobów ryb, co najmniej raz na 5 lat. Zadania 

samorządu województwa określone w ww. przepisie, na mocy art. 1a ust. 2 ustawy  

o rybactwie śródlądowym, są zadaniami z zakresu administracji rządowej. 

2) wskazanego pod poz. 12: 

Zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. Nr 163, poz.981 ze zm.) w przypadku likwidacji zakładu górniczego, w całości  
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lub części, przedsiębiorca jest obowiązany m.in. przedsięwzięć niezbędne środki w celu 

ochrony środowiska oraz rekultywacji wydaje starosta, po zasięgnięciu opinii: dyrektora 

właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego – w odniesieniu do działalności 

górniczej; dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub dyrektora parku 

narodowego – w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji; 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Z uwagi na powyższe, koniecznym jest dokonanie korekty w projekcie ww. zarządzenia 

poprzez wykreślenie Wojewody Zachodniopomorskiego jako podmiotu odpowiedzialnego  

za realizacje opisanych wyżej zadań.” 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, zastosował się do powyższych 

uwag. Dokonano korekty w Załączniku 5 projektu zarządzenia, gdzie wykreślono Wojewodę 

Zachodniopomorskiego, wskazanego jako podmiot odpowiedzialny za realizację zadań 

ochronnych umieszczonych w poz. 9 i 12. 

Wojewoda Zachodniopomorski uzgodnił projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006 pismem znak:  

NK-3.0522.6.2014.KD z dnia 1 kwietnia 2014 r.  

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 nie objętym finansowaniem przez Wspólnotę,  

ze środków budżetu państwa, a także z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz  

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 

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 848 000 zł. 

Ze względu na specyfikę prac przyjęto kombinacje wynikające z łączenia poszczególnych 

usług. Uzyskane koszty należy traktować jedynie bardzo orientacyjnie, gdyż ze względu  

na specyfikę prac i terenu mogą się znacznie różnić u różnych wykonawców: 

 działania związane z ochroną czynną – 323 000 zł, 

 działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania - 115 000 zł, 

 działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych - 11 000 zł, 

 monitoring stanu ochrony przedmiotów ochrony - 311 000 zł, 

 uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony - 88 000 zł. 

Zarządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną 

gospodarki. 

Zarządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów. 
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Zarządzenie nie narusza zapisów zawartych w: 

 Dyrektywie Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich 

ptaków tzw. Dyrektywa Ptasia (Dz. Urz. UE L 103 z 25.04.1979 r., str. 1-18, z późn. zm.; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t.1, str. 98 z późn. zm.); 

 Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory tzw. Dyrektywa Siedliskowa (Dz. Urz. L 206  

z 22.07.1992 r., str. 7—5 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, 

t. 2, str. 102 z późn. zm.); 

 Dyrektywie 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w 

sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 

szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz. Urz. L 143, 30/04/2004 P. 0056 - 

0075) tzw. Dyrektywy Odpowiedzialnościowej. 

 

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. Nr 239, poz. 

2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 


