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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 Ostoja Drawska PLB320019 

 

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 24 

czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 2674) w sprawie ustanowienia planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019 wprowadza się 

następujące zmiany: 

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

odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania”: 

 

a) wiersz Nr 23 oraz 31 w zakresie działań dotyczących utrzymania lub modyfikacji metod 

gospodarowania otrzymują brzmienie: 

A052 cyraneczka  

Anas crecca 

A055 cyranka  

Anas querquedula 

A072 trzmielojad  

Pernis apivorus 

A089 orlik 

krzykliwy Aquila 

pomarina 

A127 żuraw  

Grus grus 

23 

Działania obligatoryjne: 

1) Zachowanie siedlisk 

lęgowych i 

żerowiskowych  

przedmiotów ochrony  

zlokalizowanych na 

trwałych użytkach 

zielonych (zabezpieczenia 

przed zaoraniem, 

zalesianiem). 

2) Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno-

pastwiskowe lub 

pastwiskowe utrzymujące 

siedlisko gatunków.  

Działania fakultatywne:  

1) Użytkowanie zgodnie z 

wymogami 

odpowiedniego wariantu 

pakietu 

rolnośrodowiskowego 

(lub jego odpowiednika 

w nowym programie 

wsparcia finansowego) 

ukierunkowanego na 

ochronę odpowiedniego 

siedliska. 

2) Wykaszanie użytków 

zielonych  po 1 sierpnia.  

płaty siedliska 

gatunku na całym 

obszarze Natura 

2000 z 

wyłączeniem 

części 

pokrywającej się 

z rezerwatem 

przyrody 

„Przełom Rzeki 

Dębnicy” 

Działania 

obligatoryjne: 

Właściciel lub 

posiadacz gruntu 

Działania 

fakultatywne: 

Właściciel lub 

posiadacz 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 

przez cały 

okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych 

                                                           
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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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. 

A031 bocian biały 

Ciconia ciconia 

A073 kania ruda  

Milvus milvus  

A074 kania czarna 

Milvus migrans  

A215 puchacz  

Bubo bubo 

31 

Działania obligatoryjne: 

1) Zachowanie siedlisk 

lęgowych i 

żerowiskowych  

przedmiotów ochrony  

zlokalizowanych na 

trwałych użytkach 

zielonych (zabezpieczenia 

przed zaoraniem, 

zalesianiem). 

2) Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno-

pastwiskowe lub 

pastwiskowe utrzymujące 

siedlisko gatunków.  

Działania fakultatywne:  

1) Użytkowanie zgodnie z 

wymogami 

odpowiedniego wariantu 

pakietu 

rolnośrodowiskowego 

(lub jego odpowiednika 

w nowym programie 

wsparcia finansowego) 

ukierunkowanego na 

ochronę odpowiedniego 

siedliska. 

2) Wykaszanie użytków 

zielonych  po 15 lipca 

płaty siedliska 

gatunku na całym 

obszarze Natura 

2000 z 

wyłączeniem 

części 

pokrywającej się 

z rezerwatem 

przyrody 

„Przełom Rzeki 

Dębnicy” 

Działania 

obligatoryjne: 

Właściciel lub 

posiadacz gruntu. 

Działania 

fakultatywne: 

Właściciel lub 

posiadacz 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. 

przez cały 

okres 

obowiązywani

a planu zadań 

ochronnych 
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b) dodaje się wiersz Nr 32, 33 oraz 34 w brzmieniu:  

 

A122 derkacz  

Crex crex 

 

32 

Działania obligatoryjne: 

3) Zachowanie siedliska 

gatunku położonego na 

trwałych użytkach 

zielonych (zabezpieczenia 

przed zaoraniem, 

zalesianiem). 

4) Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno-

pastwiskowe lub 

pastwiskowe utrzymujące 

siedlisko gatunku. 

Działania fakultatywne:  

użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego wariantu pakietu 

rolnośrodowiskowego (lub jego 

odpowiednika w nowym programie 

wsparcia finansowego) 

ukierunkowanego na ochronę 

derkacza.    

płaty siedliska 

gatunku na całym 

obszarze Natura 

2000 z 

wyłączeniem 

części 

pokrywającej się 

z rezerwatem 

przyrody 

„Przełom Rzeki 

Dębnicy” 

Działania 

obligatoryjne: Właściciel 

lub posiadacz gruntu. 

Działania 

fakultatywne: 

Właściciel lub 

posiadacz 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. 

przez cały 

okres 

obowiązywa

nia planu 

zadań 

ochronnych 

A084 błotniak 

łąkowy Circus 

pygargus 

33 

Działania obligatoryjne: 

1) Zachowanie siedliska 

gatunku położonego na 

trwałych użytkach 

zielonych (zabezpieczenia 

przed zaoraniem, 

zalesianiem). 

2) Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno-

pastwiskowe lub 

pastwiskowe utrzymujące 

siedlisko gatunku. 

płaty siedliska 

gatunku na całym 

obszarze Natura 

2000 z 

wyłączeniem 

części 

pokrywającej się 

z rezerwatem 

przyrody 

„Przełom Rzeki 

Dębnicy” 

Działania 

obligatoryjne: 

Właściciel lub 

posiadacz gruntu. 

Działania 

fakultatywne: 

Właściciel lub 

posiadacz gruntów 

(na podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 albo na 

przez cały 

okres 

obowiązywa

nia planu 

zadań 

ochronnych 
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Działania fakultatywne: 

 użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego wariantu pakietu 

rolnośrodowiskowego (lub jego 

odpowiednika w nowym programie 

wsparcia finansowego) 

ukierunkowanego na ochronę 

błotniaka łąkowego.   

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. 

A153 kszyk  

Gallinago gallinago 
34 

Działania obligatoryjne: 

1) Zachowanie siedliska 

gatunku położonego na 

trwałych użytkach 

zielonych (zabezpieczenia 

przed zaoraniem, 

zalesianiem). 

2) Ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno-

pastwiskowe lub 

pastwiskowe utrzymujące 

siedlisko gatunku. 

Działania fakultatywne: 

 użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego wariantu pakietu 

rolnośrodowiskowego (lub jego 

odpowiednika w nowym programie 

wsparcia finansowego) 

ukierunkowanego na ochronę 

kszyka.   

płaty siedliska 

gatunku na całym 

obszarze Natura 

2000 z 

wyłączeniem 

części 

pokrywającej się 

z rezerwatem 

przyrody 

„Przełom Rzeki 

Dębnicy” 

Działania 

obligatoryjne: 

Właściciel lub 

posiadacz gruntu. 

 

Działania 

fakultatywne: 

Właściciel lub 

posiadacz 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 – 

przez cały 

okres 

obowiązywa

nia planu 

zadań 

ochronnych  
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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) kolumna „Podmiot odpowiedzialny za wykonanie” w wierszach Nr 1 i 2 dotyczących 

monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych oraz w 

wierszach Nr 1, 2 i 3 dotyczących uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i 

uwarunkowaniach ich ochrony otrzymuje brzmienie: „Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Szczecinie”.   

 

§ 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                         

24 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 2674) w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019, wynika z konieczności 

skorelowania wymogów ochrony siedlisk ptaków, 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 gatunków ptaków w obszarze Natura 2000.  

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. 

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 Ostoja 

Drawska PLB320019, 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 Ostoja Drawska PLB320019 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 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 

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


7 
 

dla obszaru Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019. 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………………… 

 


