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Projekt 29.10.2014 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE 

z dnia ……………………………..2014 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 

 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  

z 2013 r. poz.627 z późn. zm.
1
) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia  

31 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 1661) w sprawie ustanowienia planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w Załączniku nr 1 zapis: „Współrzędne punktów załamania granicy obszaru  

w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992” przyjmuje następujące 

brzmienie: „Współrzędne punktów załamania granicy obszaru w układzie współrzędnych  

PL-1992” 

2) w Załączniku nr 5, w tabeli „Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania”: 

a) wiersze Lp. 7, 15, 18, 23, 29, 32 przyjmują brzmienie: 

7. 2330 Wydmy 

śródlądowe 

z murawami 

napiaskowymi  

 (Corynephorus, 

Agrostis) 

Działanie obligatoryjne:  

Zachowanie siedliska położonego na 

trwałych użytkach zielonych  

poprzez ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno-pastwiskowe lub 

pastwiskowe utrzymujące siedlisko. 

Działanie ciągłe w okresie 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

 

Działanie fakultatywne: 

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego wariantu pakietu 

rolnośrodowiskowego (lub jego 

odpowiednika w nowym programie 

wsparcia finansowego) 

ukierunkowanego na ochronę siedliska 

2330. 

Działanie ciągłe w okresie 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Płaty siedliska  

wg zał. 

graficznego: 

869DD, 3532C 

Działania obligatoryjne: 

Właściciele lub posiadacze 

gruntów 

 

 

 

 

 

 

 

Działania fakultatywne: 

właściciele lub posiadacze 

gruntów na podstawie 

porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości, a w odniesieniu 

do gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa lub 

stanowiących własność 

jednostek samorządu 

terytorialnego – zarządca 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 

850, 1002 i 1101. 
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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. 

15. 4030 Suche 

wrzosowiska 

(Calluno-

Genistion, Pohlio 

Callunion, 

Calluno-

Arctostaphylion) 

Działanie obligatoryjne: 

Zachowanie siedliska położonego na 

trwałych użytkach zielonych  

poprzez ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno-pastwiskowe lub 

pastwiskowe utrzymujące siedlisko. 

Działanie ciągłe w okresie 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

 

Działanie fakultatywne: 

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego wariantu pakietu 

rolnośrodowiskowego (lub jego 

odpowiednika w nowym programie 

wsparcia finansowego) 

ukierunkowanego na ochronę siedliska 

4030 

Działanie ciągłe w okresie 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

 

Płaty siedliska w 

granicach dz. 

ewid. 227 obr. 

Stara Rudnica, 

płaty siedliska w 

granicach dz. 

ewid. 58/4 obr. 

Krajnik Dolny 

 

Działania obligatoryjne: 

Właściciele lub posiadacze 

gruntów 

 

 

 

 

 

 

 

Działania fakultatywne: 

właściciele lub posiadacze 

gruntów na podstawie 

porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości, a w odniesieniu 

do gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa lub 

stanowiących 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. 

18.  6120 Ciepłolubne, 

śródlądowe 

murawy 

napiaskowe 

(Koelerion 

glaucae) 

6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-

Brometea 

iciepłolubne 

murawy z 

Asplenion 

septentrionalis 

Festucion 

pallentis) 

Działanie obligatoryjne: 

Zachowanie siedliska położonego na 

trwałych użytkach zielonych  

poprzez ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno-pastwiskowe lub 

pastwiskowe utrzymujące siedlisko. 

Działanie ciągłe w okresie 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

 

Działanie fakultatywne: 

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego wariantu pakietu 

rolnośrodowiskowego (lub jego 

odpowiednika w nowym programie 

wsparcia finansowego) 

ukierunkowanego na ochronę siedlisk 

6120, 6210. 

Działanie ciągłe w okresie 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

W przypadku 

siedliska 6120 

dotyczy płatów 

zlokalizowanych 

w granicach: 

dz. ewid.  136/13 

obr. St. Błeszyn, 

dz. ewid. 333/10, 

360 obr. Stary 

Kostrzynek, 

dz. ewid. 117, 118 

obr. Kurów, dz. 

ewid. 13/7, 14 

obr. Dębogóra, dz. 

ewid. 796/1 obr. 

Lisie Pole 

(wydzielenie 

207dx); 

W przypadku 

siedliska 6210 

dotyczy płatów 

Działania obligatoryjne: 

Właściciele lub posiadacze 

gruntów 

 

 

 

 

 

 

 

Działania fakultatywne: 

właściciele lub posiadacze 

gruntów na podstawie 

porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości, a w odniesieniu 
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 zlokalizowanych 

w granicach: 

dz. ewid. 6/5, 

41/2, 42, 61 obr. 

Raduń, dz. ewid. 

48, 66, 67, 69, 73, 

74,  obr. 

Widuchowa 1, dz. 

ewid. 262/5 obr. 

Moczyły, dz. 

ewid. 366 obr. 

Czelin, dz. ewid. 

359, 360 (luki w 

obrębie wydzieleń 

243A d, oraz 

244a) obr. Stary 

Kostrzynek, dz. 

ewid. 803 (luki w 

obrębie wydzieleń 

243A c, a i f), 5, 

220 (luki w 

obrębie 

wydzielenia 220 k 

i h), 229 (w 

obrębie wydzieleń 

229 o, p i s) obr. 

Stara Rudnica, dz. 

ewid. 774 (luki w 

obrębie 

wydzielenia 102f) 

obr. Stara 

Rudnica, dz. 

ewid. 72/1 (luki w 

obrębie 

wydzielenia 72 l, 

k, c i d) obr. 

Golice, dz. ewid. 

74/2 obr. 

Radostów, dz. 

ewid. 3/5, 175/3, 

235, 238, 161/1, 

151/2 obr. Zatoń 

Dolna, dz. ewid. 

58/4, 434 obr. 

Krajnik Dolny, dz. 

ewid. 96/2, 97/2, 

99/5 obr. Siadło 

Dolne, dz. ewid. 

166,167 obr. 

Ustowo 

do gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa lub 

stanowiących 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. 

23. 64   6410 

Zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

 

Działanie obligatoryjne: 

Zachowanie siedliska położonego na 

trwałych użytkach zielonych  

poprzez ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno-pastwiskowe lub 

pastwiskowe utrzymujące siedlisko. 

Działanie ciągłe w okresie 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

 

Działanie fakultatywne: 

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego wariantu pakietu 

rolnośrodowiskowego (lub jego 

odpowiednika w nowym programie 

wsparcia finansowego) 

ukierunkowanego na ochronę siedliska 

Płaty siedliska w 

granicach: dz. 

ewid.690 obr. 

Ognica 

(wydzielenia 207 

gx, częściowo jx, 

ix i hx), dz. ewid. 

71/1 obr. Lisie 

Pole (wydzielenie 

207Ax), dz. ewid. 

139/2 obr. 

Porzecze 

Działania obligatoryjne: 

Właściciele lub posiadacze 

gruntów 

 

 

 

 

 

 

 

Działania fakultatywne: 

właściciele lub posiadacze 

gruntów na podstawie 

porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania 
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6410. 

Działanie ciągłe w okresie 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości, a w odniesieniu 

do gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa lub 

stanowiących 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. 

29. 65   6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

Działanie obligatoryjne: 

Zachowanie siedliska położonego na 

trwałych użytkach zielonych  

poprzez ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno-pastwiskowe lub 

pastwiskowe utrzymujące siedlisko. 

Działanie ciągłe w okresie 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

 

Działanie fakultatywne: 

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego wariantu pakietu 

rolnośrodowiskowego (lub jego 

odpowiednika w nowym programie 

wsparcia finansowego) 

ukierunkowanego na ochronę siedliska 

6510 

Działanie ciągłe w okresie 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Płaty siedliska w 

granicach: dz. 

ewid. 7 obr. 

Raduń, dz. ewid. 

810, 812, 819, 

820 obr. Kłosów, 

dz. ewid. 6/3 obr. 

Pargowo 

(fragment), dz. 

ewid. 46, 45, 44, 

38 obr. 

Widuchowa 1, dz. 

ewid. 3/4, 9  obr. 

Zatoń Dolna 

   

Działania obligatoryjne: 

Właściciele lub posiadacze 

gruntów 

 

 

 

 

 

 

 

Działania fakultatywne: 

właściciele lub posiadacze 

gruntów na podstawie 

porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości, a w odniesieniu 

do gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa lub 

stanowiących 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. 

32. 64   6440  Łąki 

selernicowe 

(Cnidion dubii) 

Działanie obligatoryjne: 

Zachowanie siedliska położonego na 

trwałych użytkach zielonych  

poprzez ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno-pastwiskowe lub 

pastwiskowe utrzymujące siedlisko. 

Działanie ciągłe w okresie 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

 

Działanie fakultatywne: 

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego wariantu pakietu 

rolnośrodowiskowego (lub jego 

Wszystkie znane 

płaty siedliska 

6440  

 

Działania obligatoryjne: 

Właściciele lub posiadacze 

gruntów 

 

 

 

 

 

 

 

Działania fakultatywne: 

właściciele lub posiadacze 

gruntów na podstawie 

porozumienia zawartego z 



5 

 

odpowiednika w nowym programie 

wsparcia finansowego) 

ukierunkowanego na ochronę siedliska 

6440. 

Działanie ciągłe w okresie 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

organem sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 2000 albo 

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości, a w odniesieniu 

do gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa lub 

stanowiących 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. 

 

b) wiersze Lp. 11, 13, 17, 19, 20, 24, 30, 31, 33, 35, 52, 53, 59, 86 wykreśla się; 

c) wiersze Lp. 1-6,  8-10, 12, 14, 16, 25-26, 48-49, 51, 56, 58, 60, 94, 99-153 w kolumnie 

„Podmiot odpowiedzialny za wykonanie” przyjmują brzmienie: „RDOŚ w Szczecinie”; 

d) wiersze Lp. 21-22, 28, 61 w kolumnie „Podmiot odpowiedzialny za wykonanie” 

przyjmują brzmienie: „Właściciele lub posiadacze gruntów na podstawie porozumienia 

zawartego z RDOŚ”. 

§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Szczecinie 

 

Grzegorz Kubiak 
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UZASADNIENIE 
Zmiana zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia                         

31 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 1661) w sprawie ustanowienia planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037, wynika z konieczności 

skorelowania wymogów ochrony nieleśnych siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotami 

ochrony w obszarze Natura 2000, z możliwościami uzyskiwania przez rolników płatności 

rolnośrodowiskowych w ramach obowiązujących programów wsparcia finansowego z tytułu 

obniżenia dochodowości. Zmiana brzmienia treści niektórych działań powinna ułatwić dostęp 

właścicielom i posiadaczom gruntów do środków finansowych rekompensujących koszty 

związane z realizacją działań ochronnych w obszarze Natura 2000. Tym samym, powinna 

usprawnić wykonywanie działań ochronnych zapewniających utrzymanie lub poprawę stanu 

siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000.  

Ponadto z treści załącznika nr 5 wykreślono działania ochronne wskazane w pkt: 13, 19, 

20, 24, 30, 31, 33, 35, 52, 53, 59, 86  gdyż były one tożsame z działaniami zaplanowanymi 

dla danego siedliska, wskazanymi w innych punktach. W związku z powyższym po wejściu w 

życie przedmiotowej zmiany działania ochronne wskazane w zarządzeniu pierwotnym w pkt 

13 zostały przeniesione do pkt 15, działania wskazane w pkt 19, 20 określone są w pkt 18, 

działanie wskazane w pkt 24 określone jest w pkt 22, działania wskazane w pkt 30, 31 

określone są w pkt 29, działanie wskazane w pkt 59 ujęte zostało w pkt 32. Natomiast 

działania określone w pkt 33, 35, 52, 53, 86  usunięto, gdyż zostały błędnie zaproponowane 

dla wymienionych siedlisk przyrodniczych. 

Niniejszym zarządzeniem dokonano również zmiany w zakresie podmiotu 

odpowiedzialnego za przeprowadzenie monitoringu oraz uzupełnienie wiedzy o przedmiotach 

ochrony. Obowiązek ten należy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jako organu 

sprawującego nadzór nad obszarem, a w przypadku gruntów rolnych do właścicieli lub 

posiadaczy gruntów na podstawie porozumienia zawartego z RDOŚ. 

Zgodnie z art. 28 ust. 3  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2013 r. poz. 627 z późn. zm.), sporządzający projekt planu zadań ochronnych, a także 

zmieniający ten akt prawa miejscowego, winien umożliwić 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 

zmianą tego dokumentu, a także zapewnić możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w 

trybie określonym w art. 3 ust. 1 pkt 11 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, w postępowaniu, którego 

przedmiotem jest sporządzenie projektu. 

Projekt zmian obowiązującego planu zadań ochronnych zamieszcza się w publicznie 

dostępnych wykazach (art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. a) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

W ramach zmian w obowiązującym  planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Dolna Odra PLH320037, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, zapewnił 

wszystkim zainteresowanym możliwość udziału w pracach związanych ze zmianą 

przedmiotowego planu zadań ochronnych.  

Na podstawie § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r.                       

w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 

34, poz. 186 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 39 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

http://n36bis.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc%23hiperlinkText.rpc?hiperlink=type%3Dtresc%3Anro%3DPowszechny.720567&amp;full=1
http://n36bis.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc%23hiperlinkText.rpc?hiperlink=type%3Dtresc%3Anro%3DPowszechny.720567&amp;full=1
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, obwieszczeniem z dnia 3 

października 2014 r. (sygnatura: WOPN-PK.6320.52.2014.BG) podał do publicznej 

wiadomości informację  o zamiarze przystąpienia do zmiany planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 oraz podał do publicznej wiadomości 

informację o przystąpieniu do zmiany zapisów planu zadań ochronnych dla wyżej 

wymienionego obszaru Natura 2000. Zawiadomienie ogłoszono w sposób zwyczajowo 

przyjęty, w siedzibie organów właściwych w sprawie, wywieszono na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie i podano do publicznej 

wiadomości zgodnie z obowiązującym prawem, poprzez opublikowanie informacji w prasie o 

zasięgu regionalnym w dzienniku „Gazeta Wyborcza”- wydanie z dnia 7 października 2014 r. 

Po zakończeniu etapu opracowywania projektu zarządzenia zmieniającego, 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 

……………2014 r. znak: ………….. podał do publicznej wiadomości informację o 

przystąpieniu do konsultacji społecznych sporządzonego projektu zarządzenia, zmieniającego 

zarządzenie ustanawiające plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra 

PLH320037. W ramach tej procedury projekt zarządzenia został wyłożony do wglądu w 

siedzibie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.  

W ramach przeprowadzonego postępowania uwagi do wyłożonego projektu zmian planu 

zadań ochronnych wniósł ............................................, pismem z dnia………. 

Projekt zarządzenia został uzgodniony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 

w trybie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) – pismo z dnia 

…………………….. znak………………… 


