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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 Jezioro Wielki Bytyń PLH320011 

 

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. 1655) w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Wielki Bytyń PLH320011 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 5, w tabeli „Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania”, w działaniach 

dotyczących utrzymania lub modyfikacji metod gospodarowania, wykreśla się wiersz Lp. 

8, 

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

odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania” w działaniach 

dotyczących utrzymania lub modyfikacji metod gospodarowania, wiersz Lp. 12 w 

kolumnie „Podmiot odpowiedzialny za wykonanie” przyjmuje brzmienie: „Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Tuczno (zarządca terenu – w zakresie uregulowania sytuacji formalno-

prawnej), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie (w zakresie 

minimalizacji wpływu zabudowy rekreacyjnej na środowisko), 

3) w załączniku nr 5, w tabeli „Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania” w działaniach 

dotyczących monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów 

działań ochronnych, wiersz Lp. 14 w kolumnie „Podmiot odpowiedzialny za wykonanie” 

przyjmuje brzmienie: „Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  

w Szczecinie (w zakresie monitoringu), Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Szczecinie (w zakresie ochrony czynnej)”, 

4) w załączniku nr 5, w tabeli „Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania” w działaniach 

dotyczących monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów 

działań ochronnych, wiersze Lp. 15, 16, 17, 18, 19 w kolumnie „Podmiot odpowiedzialny 

za wykonanie” przyjmują brzmienie: „Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Szczecinie”, 

§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie. 

                                                           
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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§ 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. 1655) w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Wielki Bytyń PLH320011, wynika z konieczności 

skorelowania wymogów ochrony nieleśnych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków zwierząt, 

będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000, z możliwościami uzyskiwania przez 

rolników płatności rolnośrodowiskowych w ramach obowiązujących programów wsparcia 

finansowego z tytułu obniżenia dochodowości. Z treści załącznika nr 5 z tabeli „Działania ochronne ze 

wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania”, z działań 

dotyczących utrzymania lub modyfikacji metod gospodarowania, wykreślono wiersz Lp. 8, gdyż 

przekraczał zakres upoważnienia ustawowego, wkraczając w sferę praw i wolności obywateli oraz 

podmiotów prywatnych, poprzez zobowiązywanie ich do określonego działania ochronnego. 

Niniejszym zarządzeniem dokonano również zmiany w zakresie podmiotu odpowiedzialnego za 

przeprowadzenie monitoringu oraz uzupełnienie wiedzy o przedmiotach ochrony. Wykreślono  

z podmiotów odpowiedzialnych przeprowadzenie monitoringu oraz uzupełnienie wiedzy  

o przedmiotach ochrony placówki naukowe i organizacje pozarządowe (NGOs), gdyż wykraczało to 

poza ich właściwości. 

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.). 

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 Jezioro 

Wielki Bytyń PLH320011, 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 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 Jezioro Wielki Bytyń PLH320011 oraz 

podał do publicznej wiadomości informację o zmianie 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 

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  

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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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 Jezioro Wielki Bytyń PLH320011. 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………………… 

 


