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Projekt z dnia 28.11.2014 r. 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w Szczecinie  

z dnia …………………2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mechowisko 

Manowo PLH320057 

 
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: 

 
§ 1.1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mechowisko Manowo 

PLH320057, zwanego dalej: „obszarem Natura 2000”. 
 
2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000. 

 
§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 
§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 
 

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotami 

ochrony i ich siedlisk określa załącznik nr 3 do zarządzenia. 
 
§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia. 

 
§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i 

obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia. 
 
§ 7. Wskazania do zmian w istniejącym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo i miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Manowo, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 

wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego 
stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt będących 
przedmiotami ochrony oraz ich siedlisk, określa załącznik nr 6 do zarządzenia. 

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 

 

 

 

 

                                                                 
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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Załącznik nr 1 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 
z dnia …………………. 2014 r. 

 
 

Opis granic obszaru Natura 2000 w formie listy współrzędnych punktów załamań granic 

obszaru w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992: 

 

Lp X Y 

1 324495,25 697533,49 

2 324486,09 697519,91 

3 324250,53 697519,97 

4 324090,12 697523,94 

5 323934,13 697524,76 

6 323940,08 697540,16 

7 323895,75 697659,08 

8 323891,36 697662,48 

9 323839,61 697703,35 

10 323839,37 697704,33 

11 323830,47 697739,39 

12 323833,32 697790,84 

13 323833,77 697797,08 

14 323833,49 697804,34 

15 323831,44 697818,66 

16 323804,19 697883,53 

17 323797,13 697905,76 

18 323794,25 697919,61 

19 323793,00 697925,65 

20 323778,58 698016,88 

21 323768,08 698049,22 

22 323760,64 698164,00 

23 323771,46 698198,18 

24 323780,70 698221,90 

25 323815,96 698294,34 

26 323859,75 698367,25 

27 323928,28 698518,58 

28 323934,12 698531,49 

29 323942,73 698550,51 

30 323977,92 698628,34 

31 324004,49 698687,11 

32 324038,48 698635,98 

33 324131,92 698495,44 

34 324209,92 698377,57 

35 324224,01 698364,02 

36 324292,24 698293,26 

37 324373,29 698211,69 

38 324402,66 698182,14 

39 324405,58 698178,80 

40 324408,45 698175,52 

41 324407,59 698105,37 

42 324416,32 697991,83 

43 324419,52 697950,18 

44 324421,22 697900,11 

45 324420,36 697792,08 

46 324424,10 697775,72 

47 324448,85 697751,18 

48 324452,93 697745,99 

49 324466,17 697729,14 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

z dnia …………………. 2014 r. 

 
Mapa obszaru Natura 2000. 
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Załącznik nr 3 do zarządzenia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

z dnia …………………. 2014 r. 

 
Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt będących przedmiotami ochrony i ich siedlisk. 
 

Lp. Przedmiot ochrony 

Zagrożenia 

Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1. 7140 Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-Caricetea 

nigraee) 

A03.03 zaniechanie/ 
brak koszenia 

 Prowadzi do ekspansji drzew i krzewów na powierzchnię 
siedliska na skutek zaburzenia stosunków wodnych poprzez 

funkcjonowanie rowów melioracyjnych, które odwadniały obszar 
torfowiska oraz zaniechania ekstensywnego użytkowania, 
powoduje wypieranie gatunków charakterystycznych dla tego 

typu siedliska i sukcesję w kierunku lasów 

J02.01 zasypywanie 
terenu, melioracje, 

osuszanie – ogólnie  

 Prowadzi do zmiany stosunków wodnych polegającej na 
przesuszeniu siedliska, co w konsekwencji będzie sprzyjać 

ekspansji drzew i krzewów na obszar siedliska i sukcesji w 
kierunku lasów 

 C01.03 wydobywanie 
torfu 

Prowadzi do degradacji i zniszczenia siedliska 

 D01.02 drogi, szosy Rozbudowa lub modernizacja drogi S11, która może 
doprowadzić do zmiany stosunków wodnych, eutrofizacji i 

zanieczyszczenia wód w trakcie realizacji inwestycji, natomiast 
w fazie eksploatacji zwiększać zasolenie terenów do niej 

przyległych 

 E01.04 inne typy 
zabudowy 

Zagrożenie stanowi ewentualna zabudowa lokalizowana 
bezpośrednio przy granicy obszaru. Zagrożenie wynika z  
istniejącego planu miejscowego, który dopuszcza zabudowę 
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mieszkaniową lub rekreacyjną na trzech działkach przy 

zachodniej granicy obszaru. W przypadku realizacji zapisów 
mpzp może dojść do zmiany stosunków wodnych polegającej na 
odwodnieniu obszaru torfowiska (co w konsekwencji spowoduje 

sukcesję w kierunku lasów), eutrofizacji, zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych zasilających obszar torfowiska 

 F01 akwakultura morska 

i słodkowodna 

Zagrożenie stanowi ewentualna hodowla ryb w stawach 

lokalizowanych bezpośrednio przy granicy obszaru. Zagrożenie 
wynika z  istniejącego planu miejscowego, który dopuszcza taką 
działalność na trzech działkach przy zachodniej granicy obszaru. 

W przypadku realizacji zapisów mpzp może dojść do zmiany 
stosunków wodnych polegającej na odwodnieniu obszaru 

torfowiska (co w konsekwencji spowoduje sukcesję w kierunku 
lasów), eutrofizacji, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i 
podziemnych zasilających obszar torfowiska 

 G05.07 niewłaściwie 
realizowane działania 
ochronne lub ich brak 

Brak działań ochronnych spowoduje postępującą sukcesję na 
skutek dalszej ekspansji drzew i krzewów 

 H01 zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych 
(limnicznych, lądowych, 

morskich i słonawych) 

Możliwy na skutek wystąpienia lokalnych katastrof, np. 

drogowych, przedostania się zanieczyszczeń pochodzących np. z 
realizacji inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru. 

Konsekwencją będzie wzrost żyzności siedliska i wypieranie 
gatunków charakterystycznych dla torfowisk przez roślinność 
siedlisk eutroficznych 

 H02 zanieczyszczenie 

wód podziemnych 
(źródła punktowe i 

rozproszone) 

Potencjalnie możliwe na skutek wystąpienia np. lokalnych 

katastrof drogowych, nieszczelnych szamb, przedostania się 
zanieczyszczeń pochodzących np. z realizacji inwestycji w 

bezpośrednim sąsiedztwie obszaru. Konsekwencją będzie wzrost 
żyzności siedliska i wypieranie gatunków charakterystycznych 
dla torfowisk przez roślinność siedlisk eutroficznych 

 H05 zanieczyszczenia 

gleby i odpady stałe (z 

Możliwe na skutek wystąpienia lokalnych katastrof, np. 

drogowych 
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wyłączeniem zrzutów) 

 J02.04 zalewanie – 
modyfikacje 

Zmiana warunków wodnych wskutek np. działalności bobrów – 
zagrożenie dość istotne z uwagi na niekorzystne parametry 

fizykochemiczne wód powierzchniowych 

 J02.07 pobór wód z wód 
podziemnych 

Zagrożenie możliwe w przypadku budowy ujęć wodnych, 
zarówno zaopatrzenia w wodę pitną jak i na skalę przemysłową. 

Konsekwencją będzie zmiana warunków wodnych polegająca na 
osuszaniu terenu i sukcesji w kierunku zbiorowisk leśnych 

 K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

Zagrożenie możliwe na skutek zaniechania ekstensywnego 

użytkowania – prowadzi do ekspansji drzew i krzewów i sukcesji 
w kierunku lasu 

 K02.03 eutrofizacja 
(naturalna) 

Prowadzi do wzrostu żyzności siedliska i zmiany składu 
gatunkowego 

2. 7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 

A03.03 zaniechanie/ 
brak koszenia 

 Prowadzi do ekspansji drzew i krzewów na powierzchnię 
siedliska na skutek zaburzenia stosunków wodnych poprzez 

funkcjonowanie rowów melioracyjnych, które odwadniały obszar 
torfowiska oraz zaniechania ekstensywnego użytkowania, 

powoduje wypieranie gatunków charakterystycznych dla tego 
typu siedliska i sukcesję w kierunku lasów 

J02.01 zasypywanie 
terenu, melioracje, 

osuszanie – ogólnie  

 Prowadzi do zmiany stosunków wodnych polegających na 
przesuszeniu siedliska, co w konsekwencji będzie sprzyjać 

ekspansji drzew i krzewów na obszar siedliska i sukcesji w 
kierunku lasów 

 C01.03 wydobywanie 

torfu 

Prowadzi do degradacji i zniszczenia siedliska 

 D01.02 drogi, szosy Rozbudowa lub modernizacja drogi S11, która może 

doprowadzić do zmiany stosunków wodnych, eutrofizacji i 
zanieczyszczenia wód w trakcie realizacji inwestycji, natomiast 
w fazie eksploatacji zwiększać zasolenie terenów do niej 

przyległych 
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 E01.04 inne typy 

zabudowy 

Zagrożenie stanowi ewentualna zabudowa lokalizowana 

bezpośrednio przy granicy obszaru. Zagrożenie wynika z  
istniejącego planu miejscowego, który dopuszcza zabudowę 
mieszkaniową lub rekreacyjną na trzech działkach przy 

zachodniej granicy obszaru. W przypadku realizacji zapisów 
mpzp może dojść do zmiany stosunków wodnych polegającej na 

odwodnieniu obszaru torfowiska (co w konsekwencji spowoduje 
sukcesję w kierunku lasów), eutrofizacji, zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych zasilających obszar torfowiska 

 F01 akwakultura morska 

i słodkowodna 

Zagrożenie stanowi ewentualna hodowla ryb w stawach 

lokalizowanych bezpośrednio przy granicy obszaru. Zagrożenie 
wynika z  istniejącego planu miejscowego, który dopuszcza taką 

działalność na trzech działkach przy zachodniej granicy obszaru. 
W przypadku realizacji zapisów mpzp może dojść do zmiany 
stosunków wodnych polegającej na odwodnieniu obszaru 

torfowiska (co w konsekwencji spowoduje sukcesję w kierunku 
lasów), eutrofizacji, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i 

podziemnych zasilających obszar torfowiska 

 G05.07 niewłaściwie 
realizowane działania 

ochronne lub ich brak 

Brak działań ochronnych spowoduje postępującą sukcesję na 
skutek dalszej ekspansji drzew i krzewów 

 H01 zanieczyszczenie 
wód powierzchniowych 
(limnicznych, lądowych, 

morskich i słonawych) 

Możliwy na skutek wystąpienia lokalnych katastrof, np. 
drogowych, przedostania się zanieczyszczeń pochodzących np. z 
realizacji inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru. 

Konsekwencją będzie wzrost żyzności siedliska i wypieranie 
gatunków charakterystycznych dla torfowisk przez roślinność 

siedlisk eutroficznych. 

 H02 zanieczyszczenie 
wód podziemnych 
(źródła punktowe i 

rozproszone) 

Potencjalnie możliwe na skutek wystąpienia np. lokalnych 
katastrof drogowych, nieszczelnych szamb, przedostania się 
zanieczyszczeń pochodzących np. z realizacji inwestycji w 

bezpośrednim sąsiedztwie obszaru. Konsekwencją będzie wzrost 
żyzności siedliska i wypieranie gatunków charakterystycznych 
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dla torfowisk przez roślinność siedlisk eutroficznych 

 H05 zanieczyszczenia 
gleby i odpady stałe (z 

wyłączeniem zrzutów) 

Możliwy na skutek wystąpienia lokalnych katastrof, np. 
drogowych 

 J02.04 zalewanie – 
modyfikacje 

Zmiana warunków wodnych wskutek np. działalności bobrów – 
zagrożenie dość istotne z uwagi na niekorzystne parametry 

fizykochemiczne wód powierzchniowych 

 J02.07 pobór wód z wód 
podziemnych 

Zagrożenie możliwe w przypadku budowy ujęć wodnych, 
zarówno zaopatrzenia w wodę pitną jak i na skalę przemysłową. 

Konsekwencją będzie zmiana warunków wodnych polegająca na 
osuszaniu terenu i sukcesji w kierunku zbiorowisk leśnych 

 K02.01 zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) 

Zagrożenie możliwe na skutek braku ekstensywnego 
użytkowania – prowadzi ekspansji drzew i krzewów i sukcesji w 

kierunku lasu 

 K02.03 eutrofizacja 
(naturalna) 

Prowadzi do wzrostu żyzności siedliska i zmiany składu 
gatunkowego 

3. 91E0 łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albae, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

Nie stwierdzono 
B02.02 wycinka lasu Prowadzi do zniszczenia siedliska 

 
B02.04 usuwanie 
martwych i umierających 
drzew 

Prowadzi do pogorszenia struktury wiekowej drzewostanów i 
przyczynia się do eliminacji drzew stanowiących źródło 
martwego drewna 

 
J02.03.02 regulowanie 
(prostowanie) koryt 
rzecznych 

Wyklucza podstawowy czynnik kształtujący siedlisko, tj. zalewy 

4. 1014 poczwarówka 

zwężona Vertigo 

angustior 

A03.03 zaniechanie/ 

brak koszenia 

 Prowadzi do ekspansji drzew i krzewów na powierzchnię 

siedliska na skutek zaburzenia stosunków wodnych poprzez 
funkcjonowanie rowów melioracyjnych, które odwadniały obszar 

torfowiska oraz zaniechania ekstensywnego użytkowania, 
powoduje wypieranie gatunków charakterystycznych dla tego 
typu siedliska i sukcesję w kierunku lasów 
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J02.01 zasypywanie 

terenu, melioracje, 
osuszanie – ogólnie  

 Prowadzi do zmiany stosunków wodnych polegających na 

przesuszeniu siedliska, co w konsekwencji będzie sprzyjać 
ekspansji drzew i krzewów na obszar siedliska i sukcesji w 
kierunku lasów 

 A01.03 intensywne 

koszenie lub 
intensyfikacja 

Przyczynia się do bezpośredniej eliminacji osobników gatunku w 

siedlisku 

 C01.03 wydobywanie 

torfu 

Prowadzi do degradacji i zniszczenia siedliska 

 D01.02 drogi, szosy Rozbudowa lub modernizacja drogi S11, która może 

doprowadzić do zmiany stosunków wodnych, eutrofizacji i 
zanieczyszczenia wód w trakcie realizacji inwestycji, natomiast 
w fazie eksploatacji zwiększać zasolenie terenów do niej 

przyległych 

 E01.04 inne typy 
zabudowy 

Zagrożenie stanowi ewentualna zabudowa lokalizowana 
bezpośrednio przy granicy obszaru. Zagrożenie wynika z  

istniejącego planu miejscowego, który dopuszcza zabudowę 
mieszkaniową lub rekreacyjną na trzech działkach przy 
zachodniej granicy obszaru. W przypadku realizacji zapisów 

mpzp może dojść do zmiany stosunków wodnych polegającej na 
odwodnieniu obszaru torfowiska (co w konsekwencji spowoduje 

sukcesję w kierunku lasów), eutrofizacji, zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych zasilających obszar torfowiska 

 F01 akwakultura morska 
i słodkowodna 

Zagrożenie stanowi ewentualna hodowla ryb w stawach 
lokalizowanych bezpośrednio przy granicy obszaru. Zagrożenie 

wynika z  istniejącego planu miejscowego, który dopuszcza taką 
działalność na trzech działkach przy zachodniej granicy obszaru. 

W przypadku realizacji zapisów mpzp może dojść do zmiany 
stosunków wodnych polegającej na odwodnieniu obszaru 
torfowiska (co w konsekwencji spowoduje sukcesję w kierunku 

lasów), eutrofizacji, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i 
podziemnych zasilających obszar torfowiska 
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 G05.07 niewłaściwie 

realizowane działania 
ochronne lub ich brak 

Brak działań ochronnych spowoduje postępującą sukcesję na 

skutek dalszej ekspansji drzew i krzewów 

 H01 zanieczyszczenie 
wód powierzchniowych 

(limnicznych, lądowych, 
morskich i słonawych) 

Możliwy na skutek wystąpienia lokalnych katastrof, np. 
drogowych, przedostania się zanieczyszczeń pochodzących np. z 

realizacji inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru. 
Konsekwencją będzie wzrost żyzności siedliska i wypieranie 

gatunków charakterystycznych dla torfowisk przez roślinność 
siedlisk eutroficznych 

 H02 zanieczyszczenie 

wód podziemnych 
(źródła punktowe i 
rozproszone) 

Potencjalnie możliwe na skutek wystąpienia np. lokalnych 

katastrof drogowych, nieszczelnych szamb, przedostania się 
zanieczyszczeń pochodzących np. z realizacji inwestycji w 
bezpośrednim sąsiedztwie obszaru. Konsekwencją będzie wzrost 

żyzności siedliska i wypieranie gatunków charakterystycznych 
dla torfowisk przez roślinność siedlisk eutroficznych 

 H05 zanieczyszczenia 

gleby i odpady stałe (z 
wyłączeniem zrzutów) 

Możliwy na skutek wystąpienia lokalnych katastrof, np. 

drogowych 

 J02.04 zalewanie – 
modyfikacje 

Zmiana warunków wodnych wskutek np. działalności bobrów – 
zagrożenie dość istotne z uwagi na niekorzystne parametry 

fizykochemiczne wód powierzchniowych 

 J02.07 pobór wód z wód 
podziemnych 

Zagrożenie możliwe w przypadku budowy ujęć wodnych, 
zarówno zaopatrzenia w wodę pitną jak i na skalę przemysłową. 

Konsekwencja będzie zmiana warunków wodnych polegająca na 
osuszaniu terenu i sukcesji w kierunku zbiorowisk leśnych 

 K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

Zagrożenie możliwe na skutek braku ekstensywnego 

użytkowania – prowadzi do ekspansji drzew i krzewów i sukcesji 
w kierunku lasu 

 K02.03 eutrofizacja 
(naturalna) 

Prowadzi do wzrostu żyzności siedliska i zmiany składu 
gatunkowego 

5. 1016 poczwarówka A03.03 zaniechanie/ 
brak koszenia 

 Prowadzi do ekspansji drzew i krzewów na powierzchnię 
siedliska na skutek zaburzenia stosunków wodnych poprzez 
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jajowata Vertigo 

moulinsiana 

funkcjonowanie rowów melioracyjnych, które odwadniały obszar 

torfowiska oraz zaniechania ekstensywnego użytkowania, 
powoduje wypieranie gatunków charakterystycznych dla tego 
typu siedliska i sukcesję w kierunku lasów 

J02.01 zasypywanie 

terenu, melioracje, 
osuszanie – ogólnie  

 Prowadzi do zmiany stosunków wodnych polegających na 

przesuszeniu siedliska, co w konsekwencji będzie sprzyjać 
ekspansji drzew i krzewów na obszar siedliska i sukcesji w 

kierunku lasów 

 A01.03 intensywne 
koszenie lub 

intensyfikacja 

Przyczynia się do bezpośredniej eliminacji osobników gatunku w 
siedlisku 

 C01.03 wydobywanie 
torfu 

Prowadzi do degradacji i zniszczenia siedliska 

 D01.02 drogi, szosy Rozbudowa lub modernizacja drogi S11, która może 

doprowadzić do zmiany stosunków wodnych, eutrofizacji i 
zanieczyszczenia wód w trakcie realizacji inwestycji, natomiast 

w fazie eksploatacji zwiększać zasolenie terenów do niej 
przyległych 

 E01.04 inne typy 

zabudowy 

Zagrożenie stanowi ewentualna zabudowa lokalizowana 

bezpośrednio przy granicy obszaru. Zagrożenie wynika z  
istniejącego planu miejscowego, który dopuszcza zabudowę 
mieszkaniową lub rekreacyjną na trzech działkach przy 

zachodniej granicy obszaru. W przypadku realizacji zapisów 
mpzp może dojść do zmiany stosunków wodnych polegającej na 
odwodnieniu obszaru torfowiska (co w konsekwencji spowoduje 

sukcesję w kierunku lasów), eutrofizacji, zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych zasilających obszar torfowiska 

 F01 akwakultura morska 

i słodkowodna 

Zagrożenie stanowi ewentualna hodowla ryb w stawach 

lokalizowanych bezpośrednio przy granicy obszaru. Zagrożenie 
wynika z  istniejącego planu miejscowego, który dopuszcza taką 

działalność na trzech działkach przy zachodniej granicy obszaru. 
W przypadku realizacji zapisów mpzp może dojść do zmiany 
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stosunków wodnych polegającej na odwodnieniu obszaru 

torfowiska (co w konsekwencji spowoduje sukcesję w kierunku 
lasów), eutrofizacji, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i 
podziemnych zasilających obszar torfowiska 

 G05.07 niewłaściwie 

realizowane działania 
ochronne lub ich brak 

Brak działań ochronnych spowoduje postępującą sukcesję na 

skutek dalszej ekspansji drzew i krzewów 

 H01 zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych 
(limnicznych, lądowych, 

morskich i słonawych) 

Możliwy na skutek wystąpienia lokalnych katastrof, np. 

drogowych, przedostania się zanieczyszczeń pochodzących np. z 
realizacji inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru. 

Konsekwencją będzie wzrost żyzności siedliska i wypieranie 
gatunków charakterystycznych dla torfowisk przez roślinność 
siedlisk eutroficznych 

 H02 zanieczyszczenie 

wód podziemnych 
(źródła punktowe i 

rozproszone) 

Potencjalnie możliwe na skutek wystąpienia np. lokalnych 

katastrof drogowych, nieszczelnych szamb, przedostania się 
zanieczyszczeń pochodzących np. z realizacji inwestycji w 

bezpośrednim sąsiedztwie obszaru. Konsekwencją będzie wzrost 
żyzności siedliska i wypieranie gatunków charakterystycznych 
dla torfowisk przez roślinność siedlisk eutroficznych. 

 H05 zanieczyszczenia 

gleby i odpady stałe (z 
wyłączeniem zrzutów) 

Możliwy na skutek wystąpienia lokalnych katastrof, np. 

drogowych 

 J02.04 zalewanie – 

modyfikacje 

Zmiana warunków wodnych wskutek np. działalności bobrów – 

zagrożenie dość istotne z uwagi na niekorzystne parametry 
fizykochemiczne wód powierzchniowych 

 J02.07 pobór wód z wód 

podziemnych 

Zagrożenie możliwe w przypadku budowy ujęć wodnych, 

zarówno zaopatrzenia w wodę pitną jak i na skalę przemysłową. 
Konsekwencja będzie zmiana warunków wodnych polegająca na 
osuszaniu terenu i sukcesji w kierunku zbiorowisk leśnych 

 K02.01 zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

Zagrożenie możliwe na skutek braku ekstensywnego 

użytkowania – prowadzi do ekspansji drzew i krzewów i sukcesji 
w kierunku lasu 
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 K02.03 eutrofizacja 

(naturalna) 

Prowadzi do wzrostu żyzności siedliska i zmiany składu 

gatunkowego 

6. 1903 lipiennik Loesela 

Liparis loeseli 

A03.03 zaniechanie/ 
brak koszenia 

 Prowadzi do ekspansji drzew i krzewów na powierzchnię 
siedliska na skutek zaburzenia stosunków wodnych poprzez 

funkcjonowanie rowów melioracyjnych, które odwadniały obszar 
torfowiska oraz zaniechania ekstensywnego użytkowania, 

powoduje wypieranie gatunków charakterystycznych dla tego 
typu siedliska i sukcesję w kierunku lasów 

J02.01 zasypywanie 

terenu, melioracje, 
osuszanie – ogólnie  

 Prowadzi do zmiany stosunków wodnych polegających na 

przesuszeniu siedliska, co w konsekwencji będzie sprzyjać 
ekspansji drzew i krzewów na obszar siedliska i sukcesji w 
kierunku lasów 

 C01.03 wydobywanie 

torfu 

Prowadzi do degradacji i zniszczenia siedliska 

 D01.02 drogi, szosy Rozbudowa lub modernizacja drogi S11, która może 

doprowadzić do zmiany stosunków wodnych, eutrofizacji i 
zanieczyszczenia wód w trakcie realizacji inwestycji, natomiast 
w fazie eksploatacji zwiększać zasolenie terenów do niej 

przyległych 

 E01.04 inne typy 
zabudowy 

Zagrożenie stanowi ewentualna zabudowa lokalizowana 
bezpośrednio przy granicy obszaru. Zagrożenie wynika z  

istniejącego planu miejscowego, który dopuszcza zabudowę 
mieszkaniową lub rekreacyjną na trzech działkach przy 

zachodniej granicy obszaru. W przypadku realizacji zapisów 
mpzp może dojść do zmiany stosunków wodnych polegającej na 
odwodnieniu obszaru torfowiska (co w konsekwencji spowoduje 

sukcesję w kierunku lasów), eutrofizacji, zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych zasilających obszar torfowiska 

 F01 akwakultura morska 

i słodkowodna 

Zagrożenie stanowi ewentualna hodowla ryb w stawach 

lokalizowanych bezpośrednio przy granicy obszaru. Zagrożenie 
wynika z  istniejącego planu miejscowego, który dopuszcza taką 
działalność na trzech działkach przy zachodniej granicy obszaru. 
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W przypadku realizacji zapisów mpzp może dojść do zmiany 

stosunków wodnych polegającej na odwodnieniu obszaru 
torfowiska (co w konsekwencji spowoduje sukcesję w kierunku 
lasów), eutrofizacji, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i 

podziemnych zasilających obszar torfowiska 

 G05.07 niewłaściwie 
realizowane działania 

ochronne lub ich brak 

Brak działań ochronnych spowoduje postępującą sukcesję na 
skutek dalszej ekspansji drzew i krzewów 

 H01 zanieczyszczenie 
wód powierzchniowych 

(limnicznych, lądowych, 
morskich i słonawych) 

Możliwy na skutek wystąpienia lokalnych katastrof, np. 
drogowych, przedostania się zanieczyszczeń pochodzących np. z 

realizacji inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru. 
Konsekwencją będzie wzrost żyzności siedliska i wypieranie 
gatunków charakterystycznych dla torfowisk przez roślinność 

siedlisk eutroficznych 

 H02 zanieczyszczenie 
wód podziemnych 

(źródła punktowe i 
rozproszone) 

Potencjalnie możliwe na skutek wystąpienia np. lokalnych 
katastrof drogowych, nieszczelnych szamb, przedostania się 

zanieczyszczeń pochodzących np. z realizacji inwestycji w 
bezpośrednim sąsiedztwie obszaru. Konsekwencją będzie wzrost 
żyzności siedliska i wypieranie gatunków charakterystycznych 

dla torfowisk przez roślinność siedlisk eutroficznych 

 H05 zanieczyszczenia 
gleby i odpady stałe (z 

wyłączeniem zrzutów) 

Możliwy na skutek wystąpienia lokalnych katastrof, np. 
drogowych 

 J02.04 zalewanie – 
modyfikacje 

Zmiana warunków wodnych wskutek np. działalności bobrów – 
zagrożenie dość istotne z uwagi na niekorzystne parametry 
fizykochemiczne wód powierzchniowych 

 J02.07 pobór wód z wód 
podziemnych 

Zagrożenie możliwe w przypadku budowy ujęć wodnych, 
zarówno zaopatrzenia w wodę pitną jak i na skalę przemysłową. 
Konsekwencja będzie zmiana warunków wodnych polegająca na 

osuszaniu terenu i sukcesji w kierunku zbiorowisk leśnych. 

 K02.01 zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) 

Zagrożenie możliwe na skutek braku ekstensywnego 
użytkowania – prowadzi ekspansji drzew i krzewów i sukcesji w 
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kierunku lasu 

 K02.03 eutrofizacja 
(naturalna) 

Prowadzi do wzrostu żyzności siedliska i zmiany składu 
gatunkowego 

7. 6216 haczykowiec 

błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus 

A03.03 zaniechanie/ 
brak koszenia 

 Prowadzi do ekspansji drzew i krzewów na powierzchnię 
siedliska na skutek zaburzenia stosunków wodnych poprzez 

funkcjonowanie rowów melioracyjnych, które odwadniały obszar 
torfowiska oraz zaniechania ekstensywnego użytkowania, 

powoduje wypieranie gatunków charakterystycznych dla tego 
typu siedliska i sukcesję w kierunku lasów 

J02.01 zasypywanie 
terenu, melioracje, 

osuszanie – ogólnie  

 Prowadzi do zmiany stosunków wodnych polegających na 
przesuszeniu siedliska, co w konsekwencji będzie sprzyjać 

ekspansji drzew i krzewów na obszar siedliska i sukcesji w 
kierunku lasów 

 C01.03 wydobywanie 

torfu 

Prowadzi do degradacji i zniszczenia siedliska 

 D01.02 drogi, szosy Rozbudowa lub modernizacja drogi S11, która może 

doprowadzić do zmiany stosunków wodnych, eutrofizacji i 
zanieczyszczenia wód w trakcie realizacji inwestycji, natomiast 
w fazie eksploatacji zwiększać zasolenie terenów do niej 

przyległych 

 E01.04 inne typy 
zabudowy 

Zagrożenie stanowi ewentualna zabudowa lokalizowana 
bezpośrednio przy granicy obszaru. Zagrożenie wynika z  

istniejącego planu miejscowego, który dopuszcza zabudowę 
mieszkaniową lub rekreacyjną na trzech działkach przy 
zachodniej granicy obszaru. W przypadku realizacji zapisów 

mpzp może dojść do zmiany stosunków wodnych polegającej na 
odwodnieniu obszaru torfowiska (co w konsekwencji spowoduje 

sukcesję w kierunku lasów), eutrofizacji, zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych zasilających obszar torfowiska 
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 F01 akwakultura morska 

i słodkowodna 

Zagrożenie stanowi ewentualna hodowla ryb w stawach 

lokalizowanych bezpośrednio przy granicy obszaru. Zagrożenie 
wynika z  istniejącego planu miejscowego, który dopuszcza taką 
działalność na trzech działkach przy zachodniej granicy obszaru. 

W przypadku realizacji zapisów mpzp może dojść do zmiany 
stosunków wodnych polegającej na odwodnieniu obszaru 

torfowiska (co w konsekwencji spowoduje sukcesję w kierunku 
lasów), eutrofizacji, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i 
podziemnych zasilających obszar torfowiska 

 G05.07 niewłaściwie 

realizowane działania 
ochronne lub ich brak 

Brak działań ochronnych spowoduje postępującą sukcesję na 

skutek dalszej ekspansji drzew i krzewów 

 H01 zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych 
(limnicznych, lądowych, 

morskich i słonawych) 

Możliwy na skutek wystąpienia lokalnych katastrof, np. 

drogowych, przedostania się zanieczyszczeń pochodzących np. z 
realizacji inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru. 

Konsekwencją będzie wzrost żyzności siedliska i wypieranie 
gatunków charakterystycznych dla torfowisk przez roślinność 
siedlisk eutroficznych 

 H02 zanieczyszczenie 

wód podziemnych 
(źródła punktowe i 

rozproszone) 

Potencjalnie możliwe na skutek wystąpienia np. lokalnych 

katastrof drogowych, nieszczelnych szamb, przedostania się 
zanieczyszczeń pochodzących np. z realizacji inwestycji w 

bezpośrednim sąsiedztwie obszaru. Konsekwencją będzie wzrost 
żyzności siedliska i wypieranie gatunków charakterystycznych 
dla torfowisk przez roślinność siedlisk eutroficznych. 

 H05 zanieczyszczenia 

gleby i odpady stałe (z 
wyłączeniem zrzutów) 

Możliwy na skutek wystąpienia lokalnych katastrof, np. 

drogowych 

 J02.04 zalewanie – 

modyfikacje 

Zmiana warunków wodnych wskutek np. działalności bobrów – 

zagrożenie dość istotne z uwagi na niekorzystne parametry 
fizykochemiczne wód powierzchniowych 

 J02.07 pobór wód z wód 

podziemnych 

Zagrożenie możliwe w przypadku budowy ujęć wodnych, 

zarówno zaopatrzenia w wodę pitną jak i na skalę przemysłową. 
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Konsekwencja będzie zmiana warunków wodnych polegająca na 

osuszaniu terenu i sukcesji w kierunku zbiorowisk leśnych 

 K02.01 zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) 

Zagrożenie możliwe na skutek braku ekstensywnego 
użytkowania – prowadzi ekspansji drzew i krzewów i sukcesji w 

kierunku lasu 

 K02.03 eutrofizacja 
(naturalna) 

Prowadzi do wzrostu żyzności siedliska i zmiany składu 
gatunkowego 
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Załącznik nr 4 do zarządzenia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

z dnia …………………. 2014 r. 

 
Cele działań ochronnych. 

 
 

Lp. Przedmiot ochrony 
Stan 

ochrony 
Cel działań ochronnych 

1. 7140  Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska 
(przeważnie z 

roślinnością z 
Scheuchzerio-Caricetea 
nigrae) 

FV Utrzymanie właściwego stanu ochrony 

siedliska poprzez usunięcie i zapobieganie 
ekspansji drzew, krzewów i roślin zielnych 

oraz utrzymanie optymalnych warunków 
wodnych 

2. 7230 Górskie i nizinne 
torfowiska zasadowe o 
charakterze młak, 

turzycowisk i mechowisk 

U1 Poprawa stanu siedliska w zakresie 
wskaźników gatunki ekspansywne roślin 
zielnych i ekspansja krzewów i podrostu 

drzew (poprawa oceny wskaźników z U1 na 
FV), poprzez usunięcie wszystkich drzew i 

krzewów z powierzchni torfowiska i 
zapobieganie ich ekspansji, koszenie 
powierzchni torfowiska w celu usunięcia 

ekspansywnych roślin zielnych oraz 
utrzymanie optymalnych warunków wodnych 
na poziomie FV 

3. 91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i 
jesionowe (Salicetum 

albae, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 
źródliskowe) 

U2 Poprawa stanu siedliska w zakresie wartości 
wskaźników martwe drewno, martwe drewno 
wielkowymiarowe, wiek drzewostanu 

poprzez sukcesywne zwiększanie udziału 
martwego drewna, w miarę starzenia się 

drzewostanu – I etap  (do co najmniej 3% 
zasobności drzewostanu oraz zwiększanie 
udziału martwego drewna 

wielkowymiarowego do co najmniej 3 szt./ha  
– możliwe do osiągnięcia w perspektywie 

następnych 30 lat) w obrębie płatów siedliska 
w gospodarce leśnej 

4. 1014 poczwarówka 
zwężona Vertigo 

angustior 

FV Utrzymanie właściwego stanu ochrony 
poprzez prowadzenie ochrony czynnej na 

siedlisku gatunku tj. ekstensywne koszenie i 
utrzymanie właściwego poziomu wód 

gruntowych 

5. 1016 poczwarówka 
jajowata Vertigo 
moulinsiana 

FV Utrzymanie właściwego stanu ochrony 
poprzez prowadzenie ochrony czynnej na 
siedlisku gatunku, tj. ekstensywne koszenie i 

utrzymanie właściwego poziomu wód 
gruntowych 

6. 1903 lipiennik Loesela 

Liparis loeseli 

U1 Poprawa stanu siedliska (poprawa oceny 

wskaźników: stopień zarośnięcia siedliska 
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Lp. Przedmiot ochrony 
Stan 

ochrony 
Cel działań ochronnych 

przez roślinność drzewiastą i krzewiastą oraz 
wysokie byliny/ gatunki ekspansywne – 
konkurencyjne z U1 na FV) poprzez 

usunięcie i zapobieganie ekspansji drzew, 
krzewów i roślin zielnych oraz utrzymanie 

optymalnych warunków wodnych na 
poziomie FV 

7. 6216 Haczykowiec 

błyszczący Hematocaulis 
vernicosus 

U1 Poprawa stanu siedliska (poprawa oceny 

wskaźników: ocienienie i gatunki 
ekspansywne z U1 na FV) poprzez usunięcie i 
zapobieganie ekspansji drzew, krzewów i 

roślin zielnych oraz utrzymanie optymalnych 
warunków wodnych 
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Załącznik nr 5 do zarządzenia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

z dnia …………………. 2014 r. 

 
Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania. 

 
 

Przedmiot ochrony 

Działania ochronne 

L.p. 

Nr  
Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Podmiot 

odpowiedzialny  

za wykonanie 

 1.  7140 Torfowiska 
przejściowe i 

trzęsawiska 
(przeważnie z 

roślinnością z 
Scheuchzerio-
Caricetea nigrae) 

Działania związane z ochroną czynną 

 1 Budowa 5 przetamowań na 
rowach melioracyjnych 

odwadniających obszar 
torfowiska 

1 - 324020,94     698614,56 
2 - 323834,79    698325,69 

3 - 323764,52    698176,26 
4 - 323785,74    697971,56 

5 - 323844,60    697705,06 
 
Układ współrzędnych  

(PL-1992) 

W pierwszych 
trzech latach 

obowiązywania 
planu 

RDOŚ w Szczecinie  
na podstawie 

porozumienia z 
Nadleśnictwem 

Manowo 

 2 Usunięcie drzew i krzewów we 
wszystkich płatach siedliska 

Wszystkie płaty siedliska W pierwszych 
trzech latach 

obowiązywania 
planu 

RDOŚ w Szczecinie  
na podstawie 

porozumienia z 
Nadleśnictwem 
Manowo  

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

 3 Zgodnie z przewodnikiem Wszystkie płaty siedliska W czwartym i RDOŚ w Szczecinie 
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metodycznym monitoringu 

siedlisk przyrodniczych 
prowadzonych przez GIOŚ w 
ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska 

dziewiątym roku 

obowiązywania 
PZO 

 2.  - 7230 Górskie i 
nizinne torfowiska 

zasadowe o 
charakterze młak, 
turzycowisk  

i mechowisk; 
 - 1014 

poczwarówka 
zwężona Vertigo 
angustior; 

 - 1016 
poczwarówka 

jajowata Vertigo 
moulinsiana; 

 - 1903 lipiennik 

Loesela Liparis 
loeseli; 

 - 6216 
Haczykowiec 
błyszczący 

Hamatocaulis 
vernicosus; 

Działania związane z ochroną czynną 

 1 Budowa 5 przetamowań na 
rowach melioracyjnych 

odwadniających obszar 
torfowiska 

1 - 324020,94     698614,56 
2 - 323834,79    698325,69 

3 - 323764,52    698176,26 
4 - 323785,74    697971,56 

5 - 323844,60    697705,06 
 
Układ współrzędnych  

(PL-1992) 

W pierwszych 
trzech latach 

obowiązywania 
planu 

RDOŚ w Szczecinie  
w porozumieniu z 

Nadleśnictwem 
Manowo 

 2 Usunięcie drzew i krzewów we 
wszystkich płatach siedliska 

Wszystkie płaty siedliska W pierwszych 
trzech latach 

obowiązywania 
planu 

RDOŚ w Szczecinie  
w porozumieniu  

z Nadleśnictwem 
Manowo  

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

3 Jednorazowe, ręczne wykoszenie 

powierzchni torfowiska wraz z 
usunięciem biomasy 

wszystkie płaty siedliska W pierwszych 

trzech latach 
obowiązywania 
planu 

RDOŚ w Szczecinie  

w porozumieniu z 
Nadleśnictwem 
Manowo  

4 Coroczne ręczne wykaszanie ok. 

25% powierzchni torfowiska 
(każdego roku obejmujące inny 

fragment ) z usunięciem 

Wszystkie płaty siedliska Przez cały okres 

obowiązywania 
planu 

RDOŚ w Szczecinie  

w porozumieniu z 
Nadleśnictwem 

Manowo 
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biomasy 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

5 Zgodnie z przewodnikiem 

metodycznym monitoringu 
siedlisk przyrodniczych 

prowadzonych przez GIOŚ w 
ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska 

Wszystkie płaty siedliska W czwartym i 

dziewiątym roku 
obowiązywania 

PZO 

RDOŚ w Szczecinie 

 3.  91E0 Łęgi 

wierzbowe, 
topolowe, olszowe 

i jesionowe 
(Salicetum albae, 
Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-
incanae, olsy 

źródliskowe) 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1 Przy prowadzeniu gospodarki 

leśnej należy wyeliminować 
prowadzenie rębni zupełnej, nie 

prowadzić wycinki starodrzewia 
łęgu oraz pozostawiać martwe 
drewno, w przypadkach 

zagrożenia drzewostanu 
szkodnikami, np. kornikiem 

wyeliminować gatunki obce 
siedlisku łęgu 

Wszystkie płaty siedliska Przez cały okres 

obowiązywania 
planu 

Nadleśnictwo 

Manowo 

 
Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

  2 Zgodnie z przewodnikiem 
metodycznym monitoringu 
siedlisk przyrodniczych 

prowadzonych przez GIOŚ w 
ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska 

Wszystkie płaty siedliska W czwartym i 
dziewiątym roku 
obowiązywania 

PZO 

RDOŚ w Szczecinie 
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Załącznik nr 6 do zarządzenia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

z dnia ………………… 2014 r. 

 
Wskazania do zmian w istniejącym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo i miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania 
lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotami ochrony oraz ich 
siedlisk. 

 

Dokumentacja planistyczna 

Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź odtworzenia 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których 
ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody) 

Uchwała Rady Gminy Manowo Nr 

XVI/105/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. w 
sprawie studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Manowo,  
zmieniona uchwałami Rady Gminy 

Manowo nr VI/37/2003 z dnia 26.02.2003 
r., nr X/68/2003 z 25.06. 2003 r., nr 
XXXI/194/2005, z dnia 24.03.2005 r. 

Według zapisów uchwały obszar Mechowisko Manowo wskazany jest pod lokalizację inwestycji 

polegającej na rozbudowie lub modernizacji drogi S11 (budowa obwodnicy miejscowości 
Manowo). Wskazane są dwa warianty przebiegu obwodnicy – przez centralna i północną część 
obszaru. 

Realizacja tej inwestycji stanowi niewątpliwe zagrożenie dla wszystkich przedmiotów ochrony 
tego obszaru. Może doprowadzić do zmiany stosunków wodnych, warunkujących zachowanie 

przedmiotów ochrony (odwodnienie), eutrofizacji i zanieczyszczenia wód w trakcie realizacji 
inwestycji, natomiast w fazie eksploatacji zwiększać zasolenie terenów do niej przyległych. 
Wszystkie te negatywne przemiany będą stwarzać dogodne warunki do wkraczania drzew i 

krzewów na obszar torfowiska i wypierania gatunków charakterystycznych dla torfowisk, co w 
konsekwencji będzie się wiązać z degradacją obszaru, pogorszeniem stanu przedmiotów ochrony 
obszaru i ich zanikiem.  

W przypadku aktualizacji studium cały obszar OZW Mechowisko Manowo należy wyłączyć z 
terenów planowanych pod lokalizację obwodnicy Manowa. 
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Według zapisów studium przy zachodniej granicy obszaru, teren ograniczony od strony północnej i 

południowej wariantami lokalizacji obwodnicy Manowa wskazuje się jako obszar potencjalny, 
który może być przeznaczony pod zabudowę. Stanowi to poważne zagrożenie dla obszaru, gdyż 
może doprowadzić do zmiany stosunków wodnych, polegającej na odwodnieniu obszaru 

torfowiska, eutrofizacji, zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych zasilających 
obszar torfowiska. Wszystkie te negatywne przemiany będą stwarzać dogodne warunki do 

wkraczania drzew i krzewów na obszar torfowiska i wypierania gatunków charakterystycznych dla 
torfowisk, co w konsekwencji będzie się wiązać z degradacją obszaru, pogorszeniem stanu 
przedmiotów ochrony obszaru i ich zanikiem.  

W związku powyższym zaleca się pozostawienia tego terenu w stanie niezagospodarowanym. 
Natomiast realizacja zapisów studium powinna każdorazowo być poprzedzona procedurą oceny 

oddziaływania na obszar Natura 2000 z uwzględnieniem oddziaływania skumulowanego i 
wykazaniem w ramach przeprowadzonych badań braku jakiegokolwiek wpływu planowanej 
inwestycji na stosunki wodne w granicach obszaru.   

Wskazuje się również, że jakakolwiek zabudowa lub inwestycja w jego bezpośrednim sąsiedztwie 
powinna każdorazowo być poprzedzona procedurą oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 z 

uwzględnieniem oddziaływania skumulowanego i wykazaniem w ramach przeprowadzonych 
badań braku jakiegokolwiek wpływu planowanej inwestycji na stosunki wodne w granicach 
obszaru.  
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Uchwała Nr XXI/154/00 Rady Gminy 

Manowo z dnia 28 czerwca 2000 r. w 
sprawie zmiany miejscowego ogólnego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Manowo 

Według zapisów uchwały działki nr 292 (część), 293, 294 obr. Manowo graniczące od zachodu 

bezpośrednio z obszarem Natura 2000 przeznaczono pod usługi turystyczne (pensjonat, kamping), 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub rezydencyjną oraz dopuszczono budowę stawów 
hodowli ryb w uzgodnieniu z Głównym Geologiem Wojewódzkim i stosownymi służbami ochrony 

środowiska. 

Realizacja ww. ustaleń mpzp stanowi poważne zagrożenie dla obszaru, gdyż może doprowadzić do 

zmiany stosunków wodnych, polegającej na odwodnieniu obszaru torfowiska, eutrofizacji, 
zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych zasilających obszar torfowiska. 
Wszystkie te negatywne przemiany będą stwarzać dogodne warunki do wkraczania drzew i 

krzewów na obszar torfowiska i wypierania gatunków charakterystycznych dla torfowisk, co w 
konsekwencji będzie się wiązać z degradacją obszaru, pogorszeniem stanu przedmiotów ochrony 

obszaru i ich zanikiem.  

W związku powyższym zaleca się pozostawienia tego terenu w stanie niezagospodarowanym. 
Natomiast realizacja zapisów mpzp powinna każdorazowo być poprzedzona procedurą oceny 

oddziaływania na obszar Natura 2000 z uwzględnieniem oddziaływania skumulowanego i 
wykazaniem w ramach przeprowadzonych badań braku jakiegokolwiek wpływu planowanej 

inwestycji na stosunki wodne w granicach obszaru.   
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UZASADNIENIE 

Obszar Natura 2000 Mechowisko Manowo PLH320057 został wyznaczony w związku 

z wypełnieniem zobowiązań Polski wynikających z Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 

maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory i uznany za 

obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW). Obszar Natura 2000 Mechowisko Manowo 

PLH320057 o powierzchni 55,47 ha został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 

10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego 

zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 

kontynentalny region biogeograficzny (2011/64/UE). 

 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, zm. Dz. U. z 2014 

r., poz. 587, 850, 1101), 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 ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2013 r., poz. 627, 628 i 842, zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101), zwanej dalej 

ustawą o ochronie przyrody. W związku z powyższym, Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Szczecinie, 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 planu zadań ochronnych, o 

którym 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 Komisję 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, dla których ochrony wyznaczono 

obszar nie zostanie pogorszony i zapewnione zostanie dążenie do osiągnięcia właściwego 

stanu ochrony. Realizacja tak sformułowanego celu działań ochronnych, w szczególności na 

gruntach stanowiących własność prywatną, wymogła na ustawodawcy decyzje o nadaniu 

temu dokumentowi 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 
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Rozporządzenie 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., 

zm.  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 powinien zawierać: 

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. 

Przy opracowaniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie 

dla Wspólnoty Mechowisko Manowo PLH320057, kierowano się także oprócz wyżej 

przytoczonych aktów prawa, wytycznymi Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 12 

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

oraz Instrukcją wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000 wersja 

2012.1. 

Sporządzający projekt planu zadań ochronnych, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 

ustawy ochronie przyrody, ma obowiązek zapewnienia możliwości udziału w pracach 

związanych ze sporządzaniem tego projektu, zainteresowanym osobom i podmiotom 

prowadzącym działalność w obrębie siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono 

obszar Natura 2000. Także w związku z regulacją art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, 

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 
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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 Natura 2000 Mechowisko Manowo PLH320057, dokonano 

następujących czynności: 

1) Zweryfikowano informacje o obszarze Natura 2000 oraz zidentyfikowano niewykazane 

dotychczas siedliska i gatunki, które kwalifikują się do uznania za przedmioty ochrony 

obszaru, tj. siedlisko o kodzie 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z 

roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae) oraz gatunek o kodzie 1016 poczwarówka 

jajowata Vertigo moulinsiana. W granicach obszaru zdiagnozowano również siedlisko 

91D0 bory i lasy bagienne. Jednak biorąc pod uwagę, iż płat siedliska nie posiada 

wystarczającego zestawu gatunków charakterystycznych, charakteryzuje się udziałem 

gatunków ekspansywnych w runie (trzęślica modra) i występowaniem gatunków obcych 

geograficznie w drzewostanie (świerk zwyczajny, olsza szara), a jego powierzchnia jest 

niewielka w stosunku do ogólnej powierzchni obszaru uznano, że obszar Natura 2000 

Mechowisko Manowo nie jest istotny w kontekście ochrony tego siedliska w skali całego 

kraju. Wobec powyższego siedlisko 91D0 nie kwalifikuje się do uznania za przedmiot 

ochrony OZW Mechowisko Manowo. W trakcie prac nad projektem planu potwierdzono 

występowanie dotychczasowych przedmiotów ochrony obszaru i uzupełniono informacje 

na ich temat. Ze względu na zdiagnozowanie siedliska i gatunku kwalifikujących się na 

przedmiot ochrony obszaru, stwierdzono konieczność weryfikacji zapisów w SDF. 

Korekta tych zapisów wynika jednocześnie z uzupełnienia informacji na temat 

wszystkich przedmiotów ochrony w obszarze.  

2) Dokonano oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Mechowisko 

Manowo na podstawie parametrów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000. 

3) Przeanalizowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla utrzymania lub osiągnięcia 

właściwego stanu przedmiotów ochrony oraz dokonano oceny prawdopodobnych 

kierunków zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i ich 

możliwego wpływu na obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Mechowisko Manowo. 

Dokonana analiza wykazała, iż do najistotniejszych istniejących zagrożeń dla 

przedmiotów ochrony obszaru należy zmiana stosunków wodnych polegająca na 

odwodnieniu obszaru na skutek nieprawidłowej niegdyś gospodarki wodnej, tj. 

funkcjonowania sieci rowów melioracyjnych odwadniających obszar torfowiska. 

Konsekwencją tego jest ekspansja drzew i krzewów na obszar torfowiska. Dlatego też 

zaniechanie ekstensywnego użytkowania jest drugim i wtórnym istniejącym zagrożeniem 

dla obszaru. Wśród zagrożeń potencjalnych zdiagnozowano m.in. ewentualne inwestycje 

w granicach obszaru lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, tj. zabudowa, stawy rybne, 

przebudowa drogi S11. Kody zagrożeń dla przedmiotów ochrony (określone w 

załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia) podano zgodnie z opracowaniem Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska „Podręcznik Platforma Komunikacyjno-Informacyjna. 
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Plany zadań Ochronnych Natura 2000, jako narzędzie wspomagające tworzenie planów 

zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Wersja 2013.2”. 

4) Sformułowano cele działań ochronnych do osiągnięcia w okresie obowiązywania planu, 

w sposób umożliwiający prowadzenie monitoringu i weryfikacji oraz postępu w 

realizacji, kierując się potrzebą utrzymania bądź odtworzenia właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochrony obszaru. 

5) Ustalono działania z zakresu ochrony czynnej oraz związane z utrzymaniem lub 

modyfikacją metod gospodarowania, zapewniające osiągnięcie celów działań ochronnych 

(np. odtworzenie właściwych stosunków wodnych poprzez budowę zastawek na 

istniejących rowach melioracyjnych, usunięcie nalotów drzew i krzewów, koszenie). W 

odniesieniu do wszystkich przedmiotów ochrony nie wskazano działań dotyczących 

uzupełnienia wiedzy, gdyż jakość informacji które wykorzystano do opracowania 

niniejszego planu jest wysoka, a stan wiedzy –  kompletny (większość materiałów 

pochodzi z opracowania i badań terenowych prowadzonych w latach 2012 - 2014 przez 

Klub Przyrodników, w ramach Krajowego Programu Ochrony Torfowisk Alkalicznych 

(7230) oraz z lustracji terenowych przeprowadzonych przez pracowników RDOŚ w 

Szczecinie). Nie wskazano również działań dotyczących monitoringu realizacji działań 

ochronnych, gdyż wyniki tych działań zostaną wykazane w trakcie monitoringu stanu 

ochrony przedmiotów ochrony zaplanowanego w czwartym i dziewiątym roku 

obowiązywania planu i porównane ze stanem udokumentowanym w trakcie tworzenia 

PZO dla Mechowiska Manowo. Ponadto dla siedliska 91E0 nie zaplanowano działań z 

zakresu ochrony czynnej, gdyż w odniesieniu do tego siedliska nie stwierdzono 

istniejących zagrożeń. Natomiast przewiduje się, że poprawa stanu ochrony tego siedliska 

nastąpi poprzez stosowanie się do zaleceń związanych z utrzymaniem lub modyfikacją 

metod gospodarowania, w trakcie prowadzenia gospodarki leśnej lub jej zaniechania w 

obrębie płatów tego siedliska. 

6) Zaprojektowano działania dotyczące monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

obszaru. Przedmiotowy monitoring realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi 

standardami metodycznymi stosowanymi w monitoringu siedlisk przyrodniczych i 

gatunków roślin i zwierząt przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w ramach 

realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska. Realizacja tych działań umożliwi w 

przyszłości sprawującemu nadzór nad obszarem Natura 2000 wypełnienie zobowiązań 

wynikających z przepisu art. 31 ustawy o ochronie przyrody, dotyczących cyklicznego 

składania raportów o ochronie obszaru. 

7) Sformułowano wskazania do zmian w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo oraz w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego uchwalonym dla trzech działek zlokalizowanych w 

obrębie ewidencyjnym Manowo, przy zachodniej granicy obszaru. 

8) W trakcie prac nad sporządzeniem projektu planu zadań ochronnych, nie stwierdzono 

potrzeby sporządzenia planu ochrony dla przedmiotowego obszaru Natura 2000. 
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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, wykonując dyspozycję 

określoną przepisem art. 28 ust. 3 i 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 25 czerwca 2014 r. znak: WOPN-PK.6320.50.2014.BG 

podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do sporządzenia 

projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mechowisko Manowo PLH 

320057, mówiącą 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.  

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 25 czerwca 2014 r. znak:  WOPN-PK.6320.50.2014.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). 

Kolejnym 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 siedliska przyrodniczego, dla którego ochrony 
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wyznaczono obszar Natura 2000, było zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań 

dyskusyjnych, na które zaproszone zostały wszystkie kluczowe z punktu widzenia ochrony 

obszaru grupy interesów. W ramach ww. procedury odbyły się dwa spotkania dyskusyjno-

warsztatowe, które zrealizowano w dniach: 15 lipca i 19 listopada 2014 r. Zaproszeni 

przedstawiciele organów, instytucji oraz podmiotów zainteresowanych ochroną obszaru, 

stworzyli tzw. Zespół Lokalnej Współpracy tj. grupę roboczą pracującą nad opracowaniem 

projektu planu. Wolę wejścia w skład zespołu wyrazili reprezentanci oraz przedstawiciele 

następujących grup interesu: 

1) Klub Przyrodników 

2) Nadleśnictwo Manowo 

3) Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgowy w Koszalinie 

4) "KARTEL" sj. 

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. 

Po zakończeniu etapu opracowywania projektu PZO, 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 ....... znak: ...........  podał 

do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji społecznych 

sporządzonego projektu zarządzenia ustanawiającego plan zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Mechowisko Manowo PLH320057, zgodnie z czynnościami określonymi w art. 

3 ust. 1 pkt 11 ustawy OOŚ. Na etapie procedury konsultacji społecznych, wpłynęło 

................. pism zawierających .......................... uwag i wniosków ze strony różnych 

podmiotów. Każdą z uwag indywidualnie rozpatrzono, wprowadzając w przypadku uwag 

uzasadnionych, stosowne zmiany do projektu zarządzenia. Szczegółowe informacje o 

sposobie rozpatrzenia wszystkich uwag znajdują się w tabeli poniżej:  

L.p. 
Podmiot 

zgłaszający 
Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwag 
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Projekt planu zadań ochronnych zgodnie z dyspozycją przepisu art. 97 ust. 3 pkt 2 

ustawy o ochronie przyrody, uzyskał na posiedzeniu w dniu ................ pozytywną opinię 

Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony 

Środowiska w Szczecinie. 

 Wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia ……, znak: ……, działając na 

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

rządowej w województwie, uzgodnił projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Mechowisko Manowo PLH320057. 

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 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie. Szacuje się, że koszt realizacji działań ochronnych oraz 

monitoringowych zawartych w niniejszym akcie normatywnym w dziesięcioletnim okresie 

obowiązywania planu, wyniesie łącznie 389 tys. zł. Oszacowanie kosztów należy traktować 

jedynie bardzo orientacyjnie, gdyż ze względu na specyfikę prac i terenu koszty mogą się 

znacznie różnić u różnych wykonawców, a poza tym mogą być znacznie obniżone w wyniku 

łączenia prac. Na oszacowane koszty składają się: 

– działania związane z ochroną czynną oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją 

metod gospodarowania  – 375 000 zł, 

– działania dotyczące monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony –  14 000 zł. 

Zarządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną 

gospodarki.  

 Zarządzenie może wpłynąć na sytuację i rozwój regionu, lecz wpływ ten nie jest 

możliwy do bardziej szczegółowego określenia. Zarządzenie nie powinno wpłynąć 

negatywnie na bieżącą aktywność turystyczną i zjawisko turystyki w regionie. Może 

natomiast przyczynić się do rozwoju turystyki specjalistycznej, związanej z poznawaniem i 

obserwowaniem cennych elementów środowiska przyrodniczego. Tego typu rozwój, może z 

kolei generować rozwój usług agroturystycznych (noclegi, wyżywienie, wypożyczalnie 

rowerów i kajaków, usługi przewodnickie). W perspektywie długookresowej zarządzenie 

powinno zapewnić zachowanie walorów przyrodniczych, a tym samym turystycznych w 

obszarze, stabilizując rolę jaką turystyka odgrywa w lokalnej gospodarce.   

Zarządzenie nie narusza zapisów zawartych w: 

– Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady  2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.  

w sprawie ochrony dzikiego ptactwa tzw. Dyrektywa Ptasia (Dz. Urz. UE L 20/7 z 

26.01.2010); 

– 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 
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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. Dyrektywa Odpowiedzialnościowa. 

 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). 

 

 

 


