
 

1 

 

 

Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, działania 5.3 „Opracowywanie 

planów ochrony” 

 

 

Założenia do sporządzenia projektu PZO dla obszaru Natura 2000  

Mechowisko Manowo PLH320057 

 

Plan zadań ochronnych jest 10 letnim planem zarządzania obszarem Natura 2000, a jego 

założeniem jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to 

obowiązek wynika z art. 6 (1) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE. L 206 z 22.7.1992 ze 

zm.).  

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia w drodze aktu prawa 

miejscowego w formie zarządzenia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, kierując się 

koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk 

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

Natura 2000.  

Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: organy 

administracji leśnej, organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji 

rządowej, właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych, wód oraz właścicieli 

nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, jak 

również przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność lub są zainteresowani realizacją 

przedsięwzięć w obszarze Natura 2000.  

Ustalenia planu zadań ochronnych winny być transponowane do obowiązujących 

dokumentów planistycznych pozostających w kompetencjach organów władzy publicznej, 

np.: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia lasu, itp. 

Projekt planu zadań ochronnych, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

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

ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawiera: opis granic obszaru, ocenę stanu ochrony 

przedmiotów ochrony, identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których wyznaczono 

obszar, cele działań ochronnych – konieczność zachowania lub odtworzenia właściwego stanu 

ochrony przedmiotów ochrony, wykaz działań ochronnych wraz z podaniem obszarów ich 

wdrażania oraz określeniem podmiotu odpowiedzialnego za ich wykonanie, wskazania do 

istniejących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania 

przestrzennego województw. 
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Plan zadań ochronnych nie jest sposobem na zwolnienie jakichkolwiek podmiotów ani  

działań z obowiązujących procedur. 

Podstawową informację przyrodniczą zawierającą wykaz przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000 zawierają Standardowe Formularze Danych (SDF) dostępne na oficjalnej stornie 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod adresem:  http://natura2000.gdos.gov.pl/. 

Przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000 są siedliska przyrodnicze i gatunki ujęte w 

Standardowych Formularzach Danych (SDF) obszarów z oceną ogólną A, B lub C i są one 

objęte projektem Planu. W obszarach ptasich brane są pod uwagę tylko ptaki i siedliska ich 

bytowania, w obszarach siedliskowych – tylko siedliska przyrodnicze, rośliny i zwierzęta inne 

niż ptaki. Ponieważ przedmioty ochrony i ich oceny wyszczególnione w SDF będą podlegać 

weryfikacji w toku prac nad projektem Planu na etapie wstępnego planowania prac, brane są 

pod uwagę przedmioty ochrony z oceną „D”.  

Obszar Natura 2000 Mechowisko Manowo PLH320057 o powierzchni 55,47 ha położny w 

województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim - gmina Manowo został 

zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2009/93/WE jako obszar mający znaczenie dla 

Wspólnoty (decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 

92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 

składających się na kontynentalny region biogeograficzny – Dz.U. L 43 z 13/02/2009). 

 

Mapa obszaru Natura 2000 Mechowisko Manowo PLH320057  
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 Torfowisko położone jest w dolinie rzeczki Dzierżęcinki na południowy wschód od 

miejscowości Manowo i należy do największych, dobrze zachowanych obiektów tego typu w 

północno-zachodniej Polsce. Zidentyfikowano tu mechowiskowy zespół turzycy obłej 

Caricetum diandrae oraz zbiorowisko z dominacją turzycy dzióbkowatej i większym 

udziałem torfowców, oraz ich odmiany z trzciną (Jermaczek i in. 2009). Zbiorowiska te 

charakteryzują się dużym udziałem mszaków, zarówno torfowców, jak i mchów brunatnych. 

Od strony zachodniej i południowej na powierzchni torfowiska rozwinęły się zbiorowiska 

zaroślowe i leśne, zaś w miejscach silnie uwodnionych występuje zespół trzciny pospolitej i 

narecznicy błotnej Thelypteridi-Phragmitetum. We florze torfowiska zasadowego występują 

interesujące relikty glacjalne: mszar nastroszony Paludella squarrosa, błotniszek wełnisty 

Helodium blandowii i chwytnikowiec lśniący Tomentypnum nitens. Występują tu także 

gatunki naturowe: lipiennik Loesella i haczykowiec błyszczący Hamatocaulis vernicosus oraz 

mikroskopijny „naturowy” ślimak poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana, tworzący 

obfitą populację (SDF).  

Plan zadań ochronnych dotyczyć będzie całości obszaru Natura 2000 o powierzchni 55,47 

ha. Jego głównym celem będzie określenie działań i sformułowanie zapisów pozwalających 

na skuteczną ochronę gatunków i siedlisk wskazanych, jako przedmioty ochrony. Wykonane 

zostaną również ekspertyzy służące uzupełnieniu informacji o obszarze. 

Wg Standardowego Formularza Danych potencjalnymi przedmiotami ochrony obszaru są: 

siedliska:  

- 7230 górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i 

mechowisk; 

- 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe); 

zwierzęta: 

- 1014 poczwarówka zwężona Vertigo angustior; 

rośliny: 

- 1393 haczykowiec (sierpowiec) błyszczący - Hamatocaulis (Drepanocladus) vernicosus; 

- 1003 lipiennik Loesela Liparis loeseli. 

Lista przedmiotów ochrony w obszarze może ulec zmianie w skutek weryfikacji podczas 

prac nad planem. 

Plan zadań ochronnych (PZO) jest narzędziem ochrony siedlisk i gatunków stanowiących 

przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. Podstawowym celem opracowania projektu PZO 

jest szybkie podjęcie działań, niezbędnych do zachowania przedmiotów ochrony. Plan 

sporządza się w oparciu o istniejącą i możliwą do szybkiego zebrania wiedzę na temat 

obszaru Natura 2000. W ramach procesu planistycznego przeprowadzone są niezbędne 

badania terenowe w celu ustalenia czy szczegółowe inwentaryzacje są niezbędne dla 

właściwego określenia działań ochronnych. 

Skutkami ustanowionego PZO dla obszaru Natura 2000 mogą być: 

 1) określenie zakresu rzeczowego i kosztów działań niezbędnych dla ochrony obszaru 

wraz z ich harmonogramem, umożliwiającym występowanie o środki na ich wykonanie; 
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 2) ustanowienie formalnych podstaw występowania o środki na wykonanie niezbędnych 

prac; 

3) podsumowanie wiedzy o obszarze i przedmiotach ochrony, służącej do późniejszego 

śledzenia zmian oraz określenie w jakim zakresie wymaga uzupełnienia; 

4) ustalenie systemu monitorowania stanu przedmiotów ochrony, w tym skutków 

prowadzonych działań ochronnych; 

5) ułatwienie kwalifikowania przedsięwzięć/działań pod kątem możliwości wywierania 

negatywnego wpływu na obszar; 

6) określenie „założeń ochrony obszaru” i celów planu zadań ochronnych jako „punktu 

odniesienia” dla ocen oddziaływania przedsięwzięć/działań na obszar Natura 2000 oraz dla 

strategicznych ocen oddziaływania innych planów; 

7) wskazanie ryzykownych/niewłaściwych zapisów w istniejących studiach i planach z 

punktu widzenia ochrony obszaru; 

8) uregulowanie zasad wdrażania programów rolnośrodowiskowych; 

9) opisanie nowo znalezionych gatunków lub siedlisk, które powinny być przedmiotami 

ochrony w obszarze; 

10) określenie konieczności sporządzenia planu ochrony oraz zmian/modyfikacji 

SDF/granicy obszaru.  

Prace nad sporządzeniem planu są prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, 628 i 842) oraz zapisy 

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

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

Za pomocą systemu teleinformatycznego – Platformy Informacyjno – Komunikacyjnej 

(PIK) udostępnionej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska pod adresem 

http://pzo.gdos.gov.pl/ oraz za pośrednictwem strony internetowej Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Szczecinie: http://szczecin.rdos.gov.pl/ będzie możliwe zapoznawanie 

się z kolejnymi etapami prac nad projektem planu zadań ochronnych i zgromadzonymi w 

ramach tych prac materiałami oraz z projektem planu.  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadzi szereg spotkań 

dyskusyjnych z udziałem zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w 

obrębie obszaru Natura 2000, dla którego sporządza się projekt planu zadań ochronnych. 

Istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków, w tym za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o 

którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 

r. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) do materiałów gromadzonych podczas prac nad sporządzaniem 

projektu planu zadań ochronnych. 

 

 

 

http://pzo.gdos.gov.pl/
http://szczecin.rdos.gov.pl/

