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Uzasadnienie 

 

W związku z dyspozycją § 5 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez woje-
wodę i organy niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. Nr 222, poz. 1754) Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Szczecinie, pismem z dnia 27 maja 2014 roku, znak: WOPN-PK.0211.1.2014.BG 
wystąpił do Ministra Środowiska o dokonanie kontroli zgodności z przepisami powszechnie obowiązują-
cymi, a także zasadami rzetelności, zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szcze-
cinie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra 
PLH320037, zwanego dalej zarządzeniem. Minister Środowiska po dokonaniu kontroli stwierdził uchy-
bienia i pismem z dnia 15 lipca 2015 roku, znak: DP-074-118/24442/14/JJ wniósł o zmianę zarządzenia 
we własnym zakresie. 

W międzyczasie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zmodyfikował treść dzia-
łań ochronnych na skutek uwag zgłaszanych przez ARiMR i wydając zarządzenie z dnia 10 grudnia 2015 
r. wprowadził zmiany w tekście wymienionego wyżej zarządzenia oraz w załączniku nr 3. Zarządzenie 
zmieniające zostało również przekazane Ministrowi Środowiska do kontroli wraz z pismem przewodnim 
z dnia 17 grudnia 2015 r., znak: WOPN-PK.0211.13.2015.RCh.  

Pismem z dnia 23 lutego 2016 r., znak: DP-I.074.77.2015.PMI, Minister Środowiska poinformował o 
przeprowadzeniu kontroli zarządzenia z dnia 10 grudnia 2015 r., wskazując jednocześnie na kolejne do-
strzeżone błędy i wzywając do ich usunięcia we własnym zakresie. Efektem tych zmian są rozbieżności 
pomiędzy numeracją działań ochronnych w pierwotnym tekście zarządzenia, do którego odnosi się Mini-
ster Środowiska, a numeracją obecną. 

W szczególności, uwagi Ministra Środowiska dotyczyły następujących kwestii: 

1) W załączniku nr 1 do zarządzenia wskazano, iż opis granic obszaru Natura 2000 określają 
współrzędne punktów załamania granicy obszaru w Państwowym Układzie Współrzędnych 
Geodezyjnych 1992. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w 
sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247) obecnie obowiązuje na 
terenie kraju układ PL-1992, a nie układ PUWG-1992 albo też WGS-84. W związku z powyższym w 
ww. załączniku powinno dokonać się odpowiedniej korekty poprzez wskazanie punktów załamania 
granic w aktualnie obowiązującym układzie odniesień. 

Sposób uwzględnienia uwagi: ta poprawka została już wprowadzona podczas poprzedniej edycji 
zmian zarządzenia. 

2) W załączniku nr 4 do zarządzenia, dla przedmiotów ochrony o nr 1, 3-21, 26, ustanowiono jako cel 
działań ochronnych – podjęcie działań zmierzających do przywrócenia właściwego stanu ochrony. 
Zgodnie z § 3 pkt 5 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.), zakres prac koniecznych do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 obejmuje ustalenie celów działań ochronnych, które mają zostać osiągnięte w okresie, na 
jaki jest sporządzany plan zadań ochronnych, w sposób umożliwiający weryfikację ich osiągnięcia 
oraz monitoring. W związku z powyższym należy wskazać, że ww. cele działań ochronnych są 
niemierzalne i nie podlegają weryfikacji. Dane cele powinny zostać sprecyzowane, co najmniej w 
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takim stopniu, aby określały stan docelowy ochrony przedmiotu ochrony lub początkowy, który ma 
ulec poprawie. Warto dodać, że określenie celu działań ochronnych jako podjęcia działań 
zmierzających do określonego stanu, nie przesądza, iż stan docelowy ma zostać osiągnięty, a jedynie 
określa kierunek planowanych działań. Dlatego dane działanie należy uznać za niemierzalne, 
ponieważ nie przewiduje, iż określony stan zostanie osiągnięty. Ponadto, wyznaczenie celów działań 
ochronnych poprzez zastosowanie przy ich określaniu sformułowań niejednoznacznych, 
nieprecyzyjnych, typu „bogactwo gatunkowe”, „niepogorszony stan ochrony”, uniemożliwia 
zidentyfikowanie stanu docelowego lub początkowego, tym samym wpływa na ich niemierzalność.  

Sposób uwzględnienia uwagi: zapisy dotyczące celów działań ochronnych ustalonych dla wskazanych 
przedmiotów ochrony przeredagowano w sposób zgodny z dyspozycjami Ministra Środowiska. 
Jednocześnie, w celu zwiększenia kompatybilności poszczególnych zapisów planu i zapewnienia 
większej skuteczności ochrony, nieznacznie przeredagowano i doprecyzowano cele działań 
ochronnych dla następujących przedmiotów ochrony: 3140 (twardo wodne oligo- i mezotroficzne 
zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea spp., wprowadzając jednocześnie poprawkę 
w nazwie siedliska), 1318 (nocek łydkowłosy), 1324 (nocek duży), 1337 (bóbr europejski), 1355 (wy-
dra), 1166 (traszka grzebieniasta), 1188 (kumak nizinny), 6144 (kiełb białopłetwy), 1130 (boleń), 1149 
(koza), 1083 (jelonek rogacz), 1084 (pachnica dębowa), 1088 (kozioróg dębosz) i 4056 zatoczek łam-
liwy). Zmieniony załącznik nr 4 zawarty jest w załączniku nr 2 do obecnego projektu zarządzenia.  

3) W załączniku nr 5 do zarządzenia, Dolna Odra ustanowiono działania ochronne (nr 35, 50) polegające 
na wprowadzeniu do planów i studium zapisu o niedopuszczaniu zalesień płatów siedliska 
przyrodniczego, uwzględnieniu potrzeby ochrony i kształtowana siedlisk kserotermicznych na etapie 
planowania zagospodarowania zielenią i rekultywacji, lokalizowaniu ferm norek w miejscach, których 
hodowla nie będzie miała negatywnego wpływu na przedmioty ochrony w obszarze. Należy wskazać, 
że nie ma podstaw prawnych do ustanawiania działań ochronnych modyfikujących zagospodarowanie 
przestrzenne określonych gmin, w tym zobowiązujących do utrzymania obowiązujących postanowień 
dokumentów planistycznych. Ustawodawca w planie zadań ochronnych obszaru Natura 2000 przewi-
dział możliwość ingerencji w planowanie przestrzenne ale wyłącznie poprzez ustanawianie określo-
nych wskazań do zmian w istniejących dokumentach planistycznych i tylko w zakresie dotyczącym 
eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są one niezbędne dla 
utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 
zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, o czym stanowi art. 28 ust. 10 pkt 5 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.). Dlate-
go też ustanawianie działań ochronnych ingerujący w zagospodarowanie przestrzenne należy uznać za 
niewłaściwe. 

Sposób uwzględnienia uwagi: z załącznika nr 5 do zarządzenia usunięto całą treść kwestionowanego 
działania nr 50, dotyczącego uwzględniania potrzeby ochrony i kształtowania siedlisk kserotermicz-
nych na etapie planowania zagospodarowania zielenią i rekultywacji. Działanie nr 35 zostało usunięte 
już podczas poprzedniej edycji zmian pzo.  Kwestie dotyczące obydwu zagadnień są obecnie 
regulowane wyłącznie w załączniku nr 6 do zarządzenia dotyczącym wskazań do zmian w 
dokumentach planistycznych (w obecnym zarządzeniu zmieniającym – załącznik nr 4). 

4) W załączniku nr 5 do zarządzenia, w działaniu ochronnym o nr 124, nałożono na Wojewódzkiego In-
spektora Ochrony Środowiska obowiązek monitoringu zanieczyszczania wód. Należy wskazać, że 
działalność Inspekcji Ochrony Środowiska jest regulowana ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686, z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Pra-
wo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Pra-
wo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podsta-
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wie ww. ustaw. Wszelkie uregulowania w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na-
kładające na wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska obowiązki niewynikające z ww. przepi-
sów nie mają podstawy prawnej. W związku z powyższym ww. organy nie mogą być wskazywane ja-
ko podmioty odpowiedzialne za ww. zadania, polegające m.in. na edukacji lokalnej społeczności, mo-
nitoring stanu ochrony przedmiotów ochrony lub wody w celu realizacji zadań regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska, ochrony czynnej. 

Sposób uwzględnienia uwagi: w działaniu nr 124 (obecnie 98) przewidzianym dla kiełbia, kozy i za-
toczka łamliwego, jako podmiot odpowiedzialny za wykonanie, wpisany został obecnie Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

5) W załączniku nr 5 do zarządzenia, w działaniach o nr 1-3, 5, 6, 8-10, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 28, 
48, 52, 53, 56, 60, 62, 63, 86, 94, 99- 123, 125, 127, 128, 131, 139-153, nałożono na zarządców, 
właścicieli gruntów, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe, następujące obowiązki: zwalczania 
ekspansywnych i inwazyjnych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych, kontroli wydm, 
ograniczenia liczby zwierząt gospodarskich mających dostęp do wydm poprzez grodzenie wydm lub 
zmniejszenie ich obsady, usuwania określonych gatunków, wykluczenia eksploatacji piasku, 
oznakowania wydm, reintrodukcji określonych gatunków, wzmocnienia gatunków roślin, 
odkrzaczania płatów siedliska, zwalczania robinii akacjowej, przeglądu stanu siedlisk, usuwania nalotu 
drzew i krzewów, doświetlania luk z roślinnością murawową, zapobiegania sukcesji drzew i krzewów, 
prowadzenia wypasu, usuwania gatunków inwazyjnych, zmiany sposobu użytkowania łąk, stworzenia 
i realizacji programów zwalczania inwazyjnych gatunków obcych, przekazania nieużytkowanych 
gruntów w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych w użytkowanie organizacjom lub instytucjom 
zainteresowanym odpowiednim sposobem ich zagospodarowania, utrzymania właściwego uwodnienia 
siedliska, niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się niecierpka gruczołowatego i pomarańczowego, 
określenie źródeł biogenów w wodach rzeki Słubi, ograniczenia spływów biogenów, ograniczenia 
budowy nowych urządzeń i budowli oraz piętrzenia istniejących budowli, ochrony zadrzewień przed 
wypasem, promowania i edukacji społeczeństwa, wykonania zdjęć fitosocjologicznych płatów 
siedlisk, rejestracji stanu zachowania pasa zieleni trwałej, rejestracji podstawowych parametrów wód, 
weryfikacji danych gromadzonych przez IMGW, monitoringu przedmiotów ochrony, inwentaryzacji 
stanu muraw, opracowania monitoringu, identyfikacji źródeł zanieczyszczeń i ich waloryzacji, 
stworzenia bazy danych zagrożonych gatunków, uzupełnienia inwentaryzacji terenowej, zebrania prób 
genetycznych, wykonania inwentaryzacji terenowej, ustalenia wskaźników minimalnej powierzchni 
bez planowania zabiegów hodowlanych. W myśl art. 28 ust. 10 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) w planie zadań ochronnych należy 
określić podmioty odpowiedzialne za wykonanie ustalonych działań ochronnych. W przedstawionym 
przepisie nie wskazano zamkniętego katalogu podmiotów, na które mogą być nałożone obowiązki, 
wynikające z ww. ustawy. Nie oznacza to jednak zupełnej swobody w określaniu podmiotów 
zobowiązanych do realizacji działań wynikających z planu zadań ochronnych, ponieważ przy 
opracowywaniu tego dokumentu należy mieć również na uwadze inne unormowania powszechnie 
obowiązujące, w szczególności zasady i przepisy Konstytucji RP. Należy wskazać, iż zgodnie z 
konstytucyjną zasadą legalizmu, wynikającą z art. 7 Konstytucji RP, oraz wyrokiem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2011 r. (sygn. I FSK 88/11), jedynie ustawa 
może normować prawa i obowiązki obywateli. Z kolei w planie zadań ochronnych - akcie prawa 
miejscowego, w działaniach ochronnych m.in. na właścicieli i użytkowników gruntów, innych 
użytkowników lasów, Spółkę Wodną Szczecinek, właścicieli lasów niepaństwowych, placówki 
naukowe i organizację pozarządowe, spółki z o.o., będące podmiotami prywatnymi, nałożono 
określone obowiązki. Przedstawione rozwiązanie należy uznać za niezgodne z konstytucyjnymi 
unormowaniami. Ponadto, stanowi ono przekroczenie delegacji ustawowej zawartej w art. 28 ust. 10 
pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z której nie wynika możliwość 



- Projekt z dnia 26 kwietnia 2016 r. - 

4 

 

uregulowania w planie zadań ochronnych sytuacji prawnej podmiotów prywatnych, w tym ich 
obowiązków. Warto dodać, że na zasadach określonych w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, dopuszczalne jest nakładanie obowiązków na właścicieli lub posiadaczy 
obszaru ale wyłącznie na podstawie umowy z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz w 
ściśle określonym zakresie oraz celu, m.in. dostosowania gospodarki rybackiej lub leśnej do 
wymogów ochrony obszaru Natura 2000. 

Sposób uwzględnienia uwagi: we wszystkich wskazanych działaniach, usunięto z kolumny „Podmiot 
odpowiedzialny za wykonanie”, wszystkie wpisy dotyczące organizacji pozarządowych i placówek 
naukowych. Zmodyfikowano kwestionowane wpisy dotyczące właścicieli gruntów, pozostawiając ich 
jako głównych odpowiedzialnych za wykonanie działań ochronnych, tylko w przypadku planowania 
działań  obligatoryjnych i działań fakultatywnych na określonych warunkach. Zmiany te zostały 
wprowadzone już podczas poprzedniej edycji zmian. 

6) W załączniku nr 5 do zarządzenia ustanowiono działania ochronne nr 3, 39, 49, 58 polegające na 
wykluczeniu eksploatacji piasku, wykluczeniu zbiorników mezotroficznych z możliwości dzierżawy 
przez użytkowników rybackich i wędkarskich, niedopuszczenia do uprawniania motorowych sportów 
crossowych w płatach siedliska, niedopuszczaniu do obwałowania i ograniczania zalewów w 
obszarach zidentyfikowanych siedlisk. Przedstawione działania faktycznie stanowią zakazy. W planie 
zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 nie powinno się zamieszczać zakazów określonego dzia-
łania. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. zabrania się, co do zasady, podejmo-
wania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie od-
działywać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w szczególności pogorszyć stan siedlisk, wpłynąć 
negatywnie na gatunki, pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązań z innymi ob-
szarami. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że ogólnie określone zakazy w obszarze Natura 
2000 wynikają z mocy prawa. Ponadto, skoro w delegacji ustawowej do ustanowienia ww. aktów pra-
wa miejscowego nie przewidziano możliwości ustanowienia w nich zakazów, to takie działanie stano-
wi przekroczenie delegacji ustawowej. Warto dodać, że zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody możliwe jest dostosowanie działalności rybackiej do wymogów 
ochrony obszaru Natura 2000, w sposób i na zasadach określonych w tym przepisie. Jednak wyłącze-
nia określonego jeziora z użytkowania rybackiego nie można uznać za ustanowienie ww. ograniczenia, 
ale za zakaz, ponieważ niweczy istotę działalności rybackiej, a nie prowadzi do jej modyfikacji. Nale-
ży podkreślić, że w odniesieniu do przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, które są objęte ochroną 
gatunkową, zgodnie z art. 52 ust. 1 w zw. z art. 48 i 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, są ustanowione na mocy rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska określo-
ne zakazy, w tym dotyczące umyślnego płoszenia i niepokojenia. Dlatego, gdy dla danego przedmiotu 
ochrony określone zakazy wynikają z ww. przepisów, nie powinno się ich powtarzać w planie zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

Sposób uwzględnienia uwagi: treść wszystkich kwestionowanych działań została zmieniona zgodnie z 
dyspozycją Ministra Środowiska. Działanie nr 3 (obecnie również 3) otrzymało obecnie treść: 
„Ochrona wydm przed eksploatacją piasku - powiadomienie właścicieli gruntów i rad sołeckich o wy-
stępowaniu siedliska, jego znaczeniu i o odpowiedzialności karnej za niszczenie w przypadku eksploa-
tacji kruszyw z wydmy. W miejscach najbardziej zagrożonych ustawienie tablic informacyjnych” (jako 
podmiot odpowiedzialny za wykonanie wskazany został RDOŚ w Szczecinie).  

Działanie nr 39 (w obecnym projekcie zarządzenia nr 31) otrzymało treść: „Zapewnienie warunków do 
spontanicznego kształtowania się siedliska, jego strefy brzegowej oraz zachodzących w nim procesów 
ekologicznych – utrzymanie ustalonej w ewidencji gruntów funkcji nieużytku”. Z uwagi na położenie 
siedliska w zasobach Lasów Państwowych, podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie jest Nadleśni-
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czy Nadleśnictwa Mieszkowice. 

Działanie nr 49 (w obecnym projekcie zarządzenia nr 39) otrzymało treść: „Ochrona płatów siedlisk 
przed mechanicznym niszczeniem - powiadomienie właścicieli gruntów i rad sołeckich o występowaniu 
siedlisk, ich znaczeniu i o odpowiedzialności karnej za niszczenie w przypadku uprawiania motoro-
wych sportów crossowych na płatach siedliska. W miejscach szczególnie zagrożonych – ustawienie ta-
blic informacyjnych lub piktogramów”. Za wykonanie działania będzie odpowiedzialny RDOŚ w 
Szczecinie. 

Działanie nr 58 (w obecnym projekcie zarządzenia nr 45) otrzymało treść: „W obszarach, gdzie zostały 
zidentyfikowane płaty siedliska – zachowywanie dotychczasowego reżimu hydroekologicznego, złożo-
nego z okresowych zalewów o różnej częstotliwości, długości trwania i obfitości. Ewentualne obwało-
wania przeciwpowodziowe projektować i wykonywać poza zasięgiem stref zalewów na łąkach,  umoż-
liwiających naturalne kształtowanie się siedliska”. Za wykonanie działania odpowiedzialny jest RDOŚ 
w Szczecinie.   

7) W załączniku nr 5 w działaniach ochronnych nr 74 oraz nr 81 (uwaga dodatkowa z dnia 23.02.2016 
r.), ustanowiono zakazy: „Ochrona drzew z rodzajów Wz i Db rosnących w zadrzewieniach na dnie 
doliny Odry (nie wydawanie zezwoleń na ich usuwanie z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpie-
czeństwu życia i mienia”, „Ze względu na znaczną koncentrację nietoperzy, charakter ostoi oraz trans-
graniczny korytarz ekologiczny nie wskazuje się możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych w gra-
nicach ostoi.” – komentarz MŚ do tej uwagi jak wyżej.  

Sposób uwzględnienia uwagi: z treści działania nr 74 (w wersji pierwotnej nr 88, obecnie nr 65) oraz z 
treści działania nr 71 (w pierwotnej wersji nr 84) usunięto kwestionowany zapis dotyczący nie wyda-
wania zezwoleń na usuwanie drzew, a część pierwszą działania nr 71 (w pierwotnej wersji nr 84), po 
zmodyfikowaniu połączono z działaniem nr 70 (w pierwotnej wersji nr 83, obecnie 63). Ostatecznie 
treść działania powstałego z połączenia wyżej wymienionych działań brzmi następująco: „Systema-
tyczna eliminacja klonu jesionolistnego prowadzona przy okazji usuwania zadrzewień na międzywalu 
ze względów przeciwpowodziowych, przy jednoczesnym zachowywaniu w miarę możliwości drzew z 
rodzajów: Salix, Populus, Ulmus i Fraxinus, rosnących w zadrzewieniach łęgowych na aluwiach nad-
rzecznych”. Działanie to noszące obecnie numer 63 przewidziane jest dla siedlisk: 91E0 i 91F0, a 
podmiotami odpowiedzialnymi za ich wykonanie są: ZZMiUW, RZGW, właściwy miejscowo nadle-
śniczy, właściwe miejscowo gminy i starostwa.  
 
Kwestionowane działanie nr 81 (w pierwotnej wersji nr 95) zostało przeniesione do załącznika 6 z wy-
łączeniem fragmentów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko). 
 

8) W załączniku nr 5 do zarządzenia, ustanowiono działanie ochronne nr 45 polegające na tym, iż przy 
projektowaniu oraz realizacji działań z zakresu poprawy żeglowności, przepływu cieków oraz ochrony 
przeciwpowodziowej należy uwzględniać wpływ tych działań na siedliska przyrodnicze związane z 
wodami, ich przyczynianie się do pogarszania stanu ochrony tych siedlisk oraz dodatkowo należy 
przeprowadzić konsultacje z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie lub ocenę 
oddziaływania tego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 lub ocenę oddziaływania na środowisko. 
Przedstawione działania faktycznie określają warunki realizacji przyszłych inwestycji oraz działań i 
nie można ich uznać za działania ochronne, które ustanawiają zadania mające prowadzić do ochrony 
przedmiotów ochrony. W związku z powyższym nie można takich zadań ustanawiać w planie zadań 
ochronnych dla obszarów Natura 2000. Warto dodać, że właściwa realizacja inwestycji mogących 
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oddziaływać na obszar Natura 2000 jest zapewniona poprzez przeprowadzenie dla ww. przedsięwzięć 
oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, o której mowa w ustawie 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, z późn. zm.), w 
szczególności w jej art. 96 ust. 1. Ponadto, nie ma podstaw prawnych do wprowadzania wymogu 
przeprowadzania do poszczególnych rodzajów inwestycji dodatkowych wymogów konsultacji z 
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Takie działania ochronne wykraczają poza zakres planu 
zadań ochronnych obszaru Natura 2000. 
Sposób uwzględnienia uwagi: kwestionowane działanie zostało usunięte z załącznika nr 5. Jego 
merytoryczne znaczenie, tj. przeciwdziałanie określonym zagrożeniom, zawiera się jednak w większo-
ści przypadków w innych działaniach.   

9) W załączniku nr 5 do zarządzenia, w obligatoryjnych i fakultatywnych działaniach ochronnych, nie 
zastosowano wytycznych Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pn. „Opracowanie planu zadań 
ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000”. Zgodnie z ww. wytycznymi do działań obligatoryjnych 
zalicza się: zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących przedmioty 
ochrony, położonych na trwałych użytkach zielonych oraz ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-
pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych. W związku z powyższym w planie zadań 
ochronnych obszaru Natura 2000 przy ustanawianiu obligatoryjnych i fakultatywnych działań 
ochronnych powinno się zastosować ww. wymogi przy uwzględnieniu rzeczywistego użytkowania 
terenu i jego odpowiedniego użytkowania. Należy wskazać, że podmiotami odpowiedzialnymi za 
wykonanie działań fakultatywnych powinni być właściciele lub posiadacze obszaru na podstawie 
umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie 
zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu utraty 
dochodowości. 

Sposób uwzględnienia uwagi: stosowne zmiany zostały wprowadzone już podczas poprzedniej edycji 
zmian zarządzenia. 

10) W załączniku nr 5 do zarządzenia ustanowiono działanie ochronne nr 27 polegające na usuwaniu 
odpadów. Przedstawione działanie stanowi powtórzenie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). Dany przepis przewiduje, iż posiadacz odpadów 
jest obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do składowania lub 
magazynowania. Konsekwencją niepodjęcia ww. zadań, co do zasady, jest nakazanie posiadaczowi 
odpadów w drodze decyzji, wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, ich usunięcie. 
Zgodnie z § 118 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 
techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908) w rozporządzeniu nie powtarza się przepi-
sów innych aktów normatywnych. Przepis ten, w związku z § 143 ww. rozporządzenia, ma odpowied-
nie zastosowanie do aktów prawa miejscowego. W związku z tym planach zadań ochronnych, które są 
aktami prawa miejscowego, nie powinno się powtarzać przepisów ustawowych. 

Sposób uwzględnienia uwagi: działanie usunięto z projektu zarządzenia, jednak jego znaczenie mery-
toryczne zawiera się w obecnym działaniu nr 33. 

11) W załączniku nr 5 do zarządzenia ustanowiono działanie ochronne nr 52 polegające na 
przekazaniu gruntów w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych w użytkowanie organizacjom lub 
instytucjom zainteresowanym odpowiednim ich zagospodarowaniem. Należy wskazać, że zadania i 
obowiązki Agencji Nieruchomości Rolnych, tj. państwowej osoby prawnej, zostały przede wszystkim 
określone w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187, z późn. zm.), w szczególności w jej art. 6 ust. 1. Do jej 
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kompetencji można zaliczyć m.in. zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa, tworzenie oraz poprawę 
struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych. Agencja Nieruchomości Rolnych nie ma normatywne-
go obowiązku przekazywana gruntów organizacjom i instytucjom w celu ich odpowiedniego zagospo-
darowania ani też promocji określonej gospodarki. Dlatego takie działania ochronne wykraczają poza 
zakres uprawnień ww. osoby prawnej. 

Sposób uwzględnienia uwagi: działanie zostało usunięte z projektu zarządzenia. 

12) W załączniku nr 5 do zarządzenia, w działaniach ochronnych o nr 41 i 98 nałożono na Państwową 
Straż Rybacką, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki obowiązek kontroli gospodarki rybackiej 
mającej na celu ograniczenie i eliminację kłusownictwa rybackiego oraz wędkarskiego. Przedstawione 
działania w odniesieniu do Straży Rybackiej stanowią powtórzenie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 
kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z późn. zm.). Zgodnie 
z tym przepisem zadaniem Państwowej Straży Rybackiej jest kontrola przestrzegania przepisów tej 
ustawy, w szczególności dotyczących kontroli ilości i masy gatunków odłowionych ryb, 
przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu. W związku z powyższym ww. działania ochronne 
stanowią powtórzenie przepisów ustawowych w ww. zakresie. 

Sposób uwzględnienia uwagi: zgodnie z dyspozycją, obydwa działania zostały usunięte z projektu za-
rządzenia. 

13) W załączniku nr 5 do zarządzenia, w działaniu ochronnym nr 20 nie określono podmiotu 
odpowiedzialnego za jego wykonanie. W związku z powyższym należy uzupełnić odpowiednio ww. 
załącznik.  

Sposób uwzględnienia uwagi: wskazane działanie nr 20 zostało połączone z działaniem nr 18, które 
obecnie nosi numer 15. 

14) W załączniku nr 5 do zarządzenia, ustanowiono działanie ochronne nr 65 polegające na tym, iż 
każdą lokalizację ferm hodowli norki amerykańskiej w granicach obszaru należy uzgodnić z 
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a wydanie ewentualnej decyzji o lokalizacji ferm 
hodowli norki amerykańskiej należy poprzedzić analizą wpływu przedsięwzięcia na przedmioty 
ochrony obszaru Natura 2000 lub przeprowadzeniem procedury oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko oraz w przypadku wydawania decyzji środowiskowych dla ferm wprowadza wymaganie 
co najmniej 2-letniego monitoringu płazów. Przedstawione działanie ochronne prowadzi do bezpraw-
nej modyfikacji przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, w zakresie procedury ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto, dane 
działanie bezpodstawnie wprowadza dodatkowe warunki realizacji inwestycji polegające na dokony-
waniu uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 

Sposób uwzględnienia uwagi: wskazane działanie zostało usunięte z załącznika 5 a kwestie związane z 
ewentualną lokalizacją ferm norki amerykańskiej, regulowane są obecnie w załączniku nr 6. 

15) W załączniku nr 6 do zarządzenia, dla dokumentów planistycznych wskazanych w pkt 1-6, 9, 10, 
12, 15 ustanowiono wskazanie do zmiany polegające na tym, że określone rodzaje przedsięwzięć 
mogą skutkować negatywnym wpływem na przedmioty ochrony i wymagają przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na przedmioty ochrony w obszarze. W tym samym załączniku dla dokumentów 
planistycznych wskazanych w pkt 7 i 8 ustanowiono wskazanie do zmiany polegające na tym, iż 
decyzji o lokalizacji elektrowni w pobliżu granic ostoi powinna być poprzedzona procedurą oceny 
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oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem wpływu skumulowanego z podobnymi inwestycjami. 
Należy wskazać, że wprowadzenie przedstawionych wskazań do zmian do dokumentów 
planistycznych prowadziłoby do powtórzenia lub modyfikacji przepisów ustawowych w aktach 
prawnych, w szczególności do bezprawnej modyfikacji procedury ocen oddziaływania na obszar 
Natura 2000 oraz oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Warto dodać, że procedura ocen 
oddziaływania na obszar Natura 2000 została normatywnie określona w ustawie 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 szczególności w jej art. 96 ust. 1. Dlatego 
nie powinno się bezpodstawnie w nią ingerować poprzez m.in. wyznaczanie a priori inwestycji, dla 
których wymagane będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. 

Sposób uwzględnienia uwagi: z załącznika nr 6 usunięto wszelkie zapisy dotyczące potrzeby 
przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. Cały załącznik został zmodyfikowany, 
poczynając od tytułu (konieczność uproszczenia i zapewnienia zgodności jego treści z treścią §7 
zarządzenia), poprzez wskazania do zmian w istniejących dokumentach planistycznych a kończąc na 
usunięciu wpisów w pozycji 8, 9, 11, 12, 13, 14 i 15. Wpis z pozycji 8 dotyczył wskazań do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w obrębach Sitno i 
Troszyn z przeznaczeniem części terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z 
infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania. O konieczności jego usunięcia zadecydował przede 
wszystkim fakt bezprzedmiotowości jego istnienia po uwzględnieniu uwag MŚ, tym bardziej, że dla 
planowanej farmy wiatrowej zostało już przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływa-
nia na środowisko planowanej farmy wiatrowej i wydana została decyzja o środowiskowych uwarun-
kowaniach. Z podobnych względów usunięto wpisy w pozycji 9, 12 i 13. Wskazania nr 11, 14 i 15 ad-
resowane były do wszystkich studiów uwarunkowań we wszystkich gminach i dotyczyły wyłączenia z 
zalesień płatów siedlisk przyrodniczych, zmian sposobów użytkowania użytków zielonych, stanowią-
cych siedlisko 6510 i lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz ferm hodowli norki amerykańskiej.  
Usunięto je ponieważ w obecnym projekcie zarządzenia, zawarte w tych pozycjach treści 
uwzględnione są we wskazaniach do poszczególnych dokumentów planistycznych, toteż powtarzanie 
ich jako ustaleń do wszystkich dokumentów uznano za zbędne. W obecnie przygotowanym projekcie 
zarządzenia, w załączniku 6 uregulowane zostały zwłaszcza kwestie: zakresu informacji o obszarze 
Natura 2000, które powinny być uwzględnione w poszczególnych dokumentach planistycznych, 
ochrony powierzchni i jakości siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących przedmioty 
ochrony, braku możliwości lokalizacji farm wiatrowych i ferm norek, konieczność utrzymania reżimu 
hydrologicznego w siedliskach i kwestii związanych z kształtowaniem i ochroną siedlisk kseroter-
micznych. 

16) W § 8 zarządzenia wskazano, iż akt wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Należy wskazać, iż nie ma potrzeby 
wyszczególniania miejsca ogłoszenia aktu, ponieważ wynika ono z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 
r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, 
poz. 1172, z późn. zm.). 

Sposób uwzględnienia uwagi: w aktualnie procedowanym projekcie zarządzenia nie podano już 
miejsca ogłoszenia aktu.  

17) Ponadto, w ostatnim pakiecie uwag z dnia 23 lutego 2016 r. Minister Środowiska zwrócił uwagę, że 
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w spra-
wie „Zasad techniki prawodawczej”, zmiana aktu prawa miejscowego polega na uchyleniu niektórych 
jego przepisów, zastąpieniu niektórych przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu albo na do-
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daniu do niego nowych przepisów. Nie ma zatem potrzeby wskazywania w takim akcie normatyw-
nym, że niezmieniane przepisy pozostają bez zmian.  

Sposób uwzględnienia uwagi: zgodnie z dyspozycją, w obecnie przygotowywanym projekcie zarzą-
dzenia nie umieszczono już §2 mówiącego o pozostawieniu bez zmian pozostałych zapisów zarządze-
nia. 

  

Poza wymienionymi wyżej poprawkami wynikającymi z uwag Ministra Środowiska, wprowadzono na-
stępujące zmiany: 

1) W §1.2 - z obszaru objętego planem zadań ochronnych wyłączono obszar rezerwatu przyrody 
Słoneczne Wzgórza, dla którego w międzyczasie ustanowiony został plan ochrony uwzględniają-
cy zakres, o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody. Obowiązek wyłączenia 
takich obszarów z planowania ochrony w ramach PZO wynika z art. 28 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. 

2) W §4 wprowadzono korektę polegającą na zamianie „siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ro-
ślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony” na „siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony” – co wynika z faktu, że żaden z 
gatunków roślin nie jest przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Dolna Odra PLH320037.  

3) W §6 ust. 2, ze słowniczka usunięto skrót i jego rozwinięcie dotyczące Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie, ponieważ w obecnym brzmieniu zarządzenia, instytucja ta 
nie jest wymieniana.  

4) W §7 uproszczono treść zapisu poprzez usunięcie numerów i tytułów uchwał rad gmin i pozosta-
wienie tylko listy gmin, do których studiów wprowadzane są zmiany. Taka korekta zwiększa czy-
telność zapisu. Wykreślono także słowo „roślin”, ponieważ żaden z gatunków roślin nie jest 
przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Dolna Odra PLH320037. 

5) Zmieniono załącznik nr 1 poprzez uwzględnienie w opisie granic obszaru wyłączonego rezerwatu 
przyrody Słoneczne Wzgórza oraz Wyspy Dębiny, o którą został w międzyczasie powiększony 
obszar Natura 2000.  

6) W załączniku nr 2 do zarządzenia, na mapie uwidocznione zostały granice rezerwatu przyrody 
Słoneczne Wzgórza, dla którego w międzyczasie ustanowiony został plan ochrony uwzględniają-
cy zakres planu zadań ochronnych, określony w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody. Wry-
sowana została także Wyspa Dębina, o która powiększony został w międzyczasie obszar Natura 
2000. 

7) W załączniku nr 5 oprócz wyżej już opisanych zmian wynikających z uwag wniesionych przez 
Ministra Środowiska i zmian korekcyjnych oraz redakcyjnych, wprowadzono następujące zmiany: 

- zmieniono treść działania 2, dotyczącego siedliska 2330, wskutek połączenia go z dawnym dzia-
łaniem nr 37, regulującym podobne kwestie związane z wycinkami drzew ekspansywnych na sie-
dlisku;  

- w pozycjach 2-7, w kolumnie „obszar wdrażania” zamieniono dotychczasowe kody GUID obra-
zujących lokalizację działań na numery konkretnych działek ewidencyjnych z jednoczesnym po-
daniem nazw obrębów i nazw gmin, w których te działania mają być wykonywane. Uznano bo-
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wiem, że taki sposób prezentowania miejsca lokalizacji działania jest zdecydowanie czytelniejszy 
i ułatwia lokalizację miejsc, w których te działania mają być wykonane; 

- wykreślono działanie nr 16 (wg pierwotnego tekstu zarządzenia – nr 21) dotyczące odkrzaczania 
muraw kserotermicznych, ponieważ działka ewidencyjna nr 3/5 z obrębu Zatoń Dolna, w całości 
znajduje się na terenie rezerwatu przyrody Słoneczne Wzgórza; 

- z działania ochronnego nr 16 (wg pierwotnego tekstu zarządzenia nr 22) wykreślono siedlisko 
6210 (razem z obszarem wdrażania dla niego działań), ponieważ zakres tego działania polegają-
cego na czynnym zapobieganiu sukcesji drzew i krzewów na murawach, zawarty jest w działaniu 
nr 14 (wg pierwotnego tekstu zarządzenia – nr 22); 

- wykreślono działanie nr 26 (wg pierwotnego tekstu zarządzenia nr 36) dotyczące pozyskiwania 
piasku na siedlisku 2330, ponieważ zakres merytoryczny tego działania jest zawarty w obecnym 
działaniu nr 3;  

- wykreślono działanie nr 27 (wg pierwotnego tekstu zarządzenia nr 37) dotyczące wycinek drzew 
ograniczających zadrzewienie siedliska 2330, ponieważ zakres merytoryczny tego działania jest 
zawarty w obecnym działaniu nr 2; 

- w działaniu nr 28 (pierwotnie nr 38, obecnie nr 30), zaktualizowano numerację wydzieleń le-
śnych, w których ma być realizowane działanie; 

- działanie nr 41 (pierwotnie nr 51) dotyczące inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, przeniesio-
no do części załącznika dotyczącej uzupełnienia stanu wiedzy i połączono z działaniem nr 118 
(wg obecnej numeracji 110); 

- działanie nr 47 (pierwotnie nr 60) dotyczące określenia źródeł biogenów rzeki Słubi, przeniesio-
no do części załącznika dotyczącej uzupełnienia stanu wiedzy – obecnie działanie znajduje się w 
pozycji nr 107, a odpowiedzialnym za jego wykonanie jest RDOŚ w Szczecinie; 

- wykreślono działanie ochronne nr 54 dotyczące niewprowadzania do  nasadzeń gatunków inwa-
zyjnych (dębu czerwonego, robinii akacjowej i klonu jesionolistnego) ponieważ w praktyce już 
się nie dokonuje takich nasadzeń w lasach, a kwestie te są regulowane obecnie w powszechnie 
obowiązującej Instrukcji hodowli lasu,   

- wykreślono działanie nr 64 dotyczące odstąpienia w pul od projektowania wskazań gospodar-
czych dla płatów siedliska 91D0 w Nadleśnictwie Mieszkowice, ponieważ działanie to stało się 
nieaktualne (PUL został sporządzony i uwzględnia zakres działania), 

- wykreślono działanie nr 73 (pierwotnie nr 87) dotyczące uzupełnienia inwentaryzacji płatów 
siedliska 91F0 i przyłączono je do działania nr 124 (obecnie 117) znajdującego się w części za-
łącznika dotyczącej uzupełnienia stanu wiedzy; 

- do treści działań monitoringowych przewidzianych dla wszystkich typów siedlisk dodano na po-
czątku zdanie: „Monitoring siedliska w oparciu o metodykę GIOŚ, w tym …..”; do treści tych 
działań dodano także informacje o częstotliwości wykonywania działań monitoringowych; 

- działanie nr 88 przyłączono do działania nr 87 ponieważ jest ono częścią planowanego monito-
ringu dla siedliska 3150 – obecnie zakres monitoringu tego siedliska jest opisany w działaniu nr 
77; 
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- działanie nr 92 przyłączono do działania nr 90 ponieważ jest ono częścią planowanego monito-
ringu dla siedliska 3270 – obecnie zakres monitoringu tego siedliska jest opisany w działaniu nr 
79; 

- wykreślono działanie nr 113, wskazujące na potrzebę opracowania profesjonalnego monitoringu 
dla siedliska 2330, a część jego treści przeniesiono do działania nr 85 (obecnie nr 75); 

- w działaniu nr 116 (obecnie 108) zmieniono przedmiot ochrony z siedliska 3260 (nizinne i pod-
górskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników), na 3270 (zalewane muliste brzegi rzek…) – 
pierwotny zapis był omyłkowy; 

- dodano działania nr 23 i 24 przewidziane dla kozioroga dębosza dotyczące doświetlania drzew 
rozwojowych i zwiększania liczby drzew rozwojowych. Działania te zostały zaprojektowane 
przez specjalistów kolepterologów w ramach przeprowadzonej na zlecenie RDOŚ inwentaryzacji 
potencjalnych stanowisk kozioroga dobosza na terenie obszaru Natura 2000 Dolna Odra 
PLH320037. Z tego samego powodu zmieniona została treść celów działań ochronnych; 

- dodano działania nr 25 – 28 przewidziane dla wydry, dotyczące miejsc nielegalnego składowa-
nia odpadów, przeciwdziałania kolizjom z pojazdami, ograniczenia liczebności populacji gatun-
ków obcych antagonistycznych w stosunku do wydry i edukacji lokalnych społeczności. Działania 
te wynikają z wykonanej na zlecenie RDOŚ pracy w zakresie uzupełnienia stanu wiedzy o wystę-
powaniu wydry w obszarze Natura 2000, zagrożeniach i sposobach ich eliminacji; 

- dodano działanie dla wydry nr 72 dotyczące regulacji koryt rzecznych, będących optymalnymi 
siedliskami wydry. Działanie to również wynika z omówionego wyżej uzupełnienia stanu wiedzy; 

- w działaniu 109 (obecnie 97) uzupełniono zakres monitoringu kozioroga dębosza; 

- dodano działania 99 – 102 dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych przewidzianych 
dla wydry; 

- wykreślono działanie nr 128 dotyczące wydry ponieważ działanie to zostało już wykonane.  

   

Zgodnie z art. 28 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, Regionalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska w Szczecinie zapewnił zainteresowanym podmiotom prowadzącym działalność w obrębie sie-
dlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000, możliwość udzia-
łu w pracach związanych z opracowaniem projektu zmiany planu zadań ochronnych.  

Informację o zamiarze przystąpienia do dokonywania zmiany planu zadań ochronnych podano do 
publicznej wiadomości pismem z dnia 12.08.2015 r., znak WOPN-PK.6320.18.2015.BG, poprzez: 

− udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Szczecinie w terminie od 12 sierpnia 2015 r.,  

− ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  
w Szczecinie w terminie od 14 sierpnia 2015 r. do 17 września 2015 r.,  

− ogłoszenie w prasie o zasięgu wojewódzkim – NASZ DZIENNIK, opublikowane w dniu 17 sierpnia 
2015 r. 
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W wyniku procedury z udziałem społeczeństwa swoje uwagi zgłosiło 5 podmiotów. Ich zestawienie 
wraz z informacją w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę oraz w jakim zakresie zostały uwzględnione, 
zawarto w poniższej tabeli. 

 

L.p. Podmiot zgłaszający/ 
data pisma 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

1 Zespół Parków Krajo-
brazowych Wojewódz-
twa Zachodniopomor-
skiego / pismo z dnia 
15.03.2016 r. 

Znaczną część zmian obejmują zmiany redakcyj-
ne, mające dostosować kształtem zarządzenia do 
obowiązujących przepisów. Natomiast jeśli cho-
dzi o szczegółowe zapisy merytoryczne, to od-
nieść można wrażenie, że dotychczas obowiązu-
jące sformułowania w większym stopniu chroniły 
przedmioty ochrony obszaru. Ze względu jednak, 
iż zaproponowane rozwiązania wynikają ze sta-
nowiska nadzorczego Ministerstwa, nie wydaje 
się zasadne ich podważania. 

Zgłoszone uwagi nie pociągają za 
sobą konieczności zmian konsulto-
wanego projektu zarządzenia. 

2 Szczecińskie Kopalnie 
Surowców Mineral-
nych Spółki Akcyjnej z 
siedzibą w Szczecinie / 
pismo z dnia 
15.03.2016 r. 

W załączniku nr 5 jako wskazania do Studium… 
(gminy Cedynia, Widuchowa, na których Spółka 
prowadzi działalność) podano: „1) Wskazuje się 
na konieczność wprowadzenia do Studium ustaleń 
zapewniających utrzymanie dotychczasowego 
przeznaczenia i sposobu użytkowania gruntów, na 
których zlokalizowane są płaty siedlisk przyrodni-
czych oraz siedliska zwierząt będących przedmio-
tami ochrony w obszarze Natura 2000, i tym sa-
mym nie dopuszczających do przeznaczania tych 
gruntów na inne cele (w tym pod zalesienia, za-
budowę, eksploatację kruszyw, zakładanie upraw 
rolnych, plantacji drzew, krzewów lub roślin 
energetycznych)”. Zapisy powyższe mogą spo-
wodować ograniczenia w możliwości eksploatacji 
kruszyw (choć jak wynika z powyższego nie 
tylko), zarówno dla udokumentowanych jak i 
planowanych do udokumentowania i eksploatacji 
w przyszłości. 

Uwagi nie uwzględniono. Zgodnie z 
art. 5 pkt 19 ustawy o ochronie przy-
rody, specjalny obszar ochrony sie-
dlisk wyznacza się w celu trwałej 
ochrony siedlisk przyrodniczych lub/i 
populacji zagrożonych wyginięciem 
roślin lub zwierząt lub w celu odtwo-
rzenia właściwego stanu ochrony 
siedlisk przyrodniczych lub właści-
wego stanu ochrony tych gatunków. 
W kontekście art. 28, 33 i 36 ustawy 
o ochronie przyrody, zachowanie lub 
odtworzenie siedlisk przyrodniczych 
z załącznika I Dyrektywy Siedlisko-
wej lub siedlisk gatunków z zał. II tej 
Dyrektywy, jest priorytetem w sto-
sunku do wszelkich innych działań w 
obszarze Natura 2000, zwłaszcza do 
tych z działań, które mogą przyczynić 
się do pogorszenia stanu przedmio-
tów ochrony. 

3 Szczecińskie Kopalnie 
Surowców Mineral-
nych Spółki Akcyjnej z 
siedzibą w Szczecinie / 
pismo z dnia 
15.03.2016 r. 

Zdaniem Spółki informacje o istniejących siedli-
skach i ich lokalizacji powinny znaleźć się w 
dokumentach planistycznych gmin, ale nie można 
od razu nie dopuszczać do zmiany przeznaczenia 
gruntów na inne cele, bez sprawdzenia czy dane 
siedlisko, którego obecność została stwierdzona w 
dokumentach opracowywanych w latach ubie-
głych istnieje, czy planowana np. w sąsiedztwie 
inwestycja, zmiana przeznaczenia wpłynie nega-
tywnie na to siedlisko. Jeśli z przeprowadzonej 
oceny wyniknie, że dana działalność może wpły-
nąć na stan tego siedliska inwestycja taka, czy 
zmiana użytkowania z mocy prawa nie zostanie 
dopuszczona. Jeżeli jednak z prowadzonego po-

Uwagi nie uwzględniono. Kwestio-
nowany zapis nie dotyczy całego 
obszaru Natura 2000 a jedynie płatów 
siedlisk przyrodniczych i siedlisk 
gatunków, dla których ochrony wy-
znaczono ten obszar. Celem jego 
wprowadzenia jest trwałe zabezpie-
czenie zidentyfikowanych siedlisk 
przed zniszczeniem lub pogorsze-
niem stanu, a obowiązek ten wynika 
z przepisów ustawy o ochronie przy-
rody i DS. Zapis ten oznacza, że 
grunty, na których znajdują się siedli-
ska przyrodnicze lub siedliska gatun-
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L.p. Podmiot zgłaszający/ 
data pisma 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

stępowania, wynikać będzie, że planowana zmia-
na przeznaczenia gruntu np. pod eksploatację nie 
wpłynie na stan siedliska, działalność taka zosta-
nie dopuszczona do realizacji. Nie można zatem 
od razu projektowanym zapisem nie dopuszczać 
do jakiejkolwiek zmiany przeznaczenia gruntów 
(w tym pod eksploatację kruszyw) i wnoszę o 
jego usunięcie. 

ków, dla których ochrony wyznaczo-
no obszar Natura 2000, powinny być 
użytkowane w sposób zgodny z do-
tychczasowym przeznaczeniem (rol-
nym lub leśnym). Każda zmiana 
przeznaczenia i sposobu użytkowania 
gruntów na inne cele, wyszczegól-
nione w projekcie zarządzenia, bę-
dzie prowadziła do zaburzeń w funk-
cjonowaniu siedlisk lub wręcz do ich 
fizycznego zniszczenia, co w świetle 
wyżej przytoczonych przepisów jest 
niedopuszczalne. W przypadku de-
gradacji lub zaniku wcześniej ziden-
tyfikowanego siedliska, istnieje obo-
wiązek jego odtworzenia. Kwestio-
nowany zapis nie dotyczy gruntów 
znajdujących się w sąsiedztwie sie-
dlisk – w takich przypadkach o moż-
liwości realizowania przedsięwzięć 
rozstrzygać będzie procedura oceny 
oddziaływania na środowisko lub na 
obszar Natura 2000. 

4 Szczecińskie Kopalnie 
Surowców Mineral-
nych Spółki Akcyjnej z 
siedzibą w Szczecinie / 
pismo z dnia 
15.03.2016 r. 

Podobnie wskazanie punktu 2: „Ze względu na 
znaczną mobilność i koncentracje nietoperzy, 
charakter obszaru Natura 2000 oraz jego położe-
nie w zasięgu transgranicznego korytarza migra-
cyjnego, w Studium należy umieścić ustalenia 
zapewniające utrzymanie dotychczasowej drożno-
ści tras migracji i przestrzeni powietrznej w za-
sięgach siedlisk rozrodczych i żerowiskowych 
przedmiotów ochrony, poprzez niedopuszczenie 
do zmiany przeznaczenia i sposobu użytkowania 
gruntów (i w efekcie nie przeznaczanie ich pod 
budowę farm wiatrowych)” – ogranicza nie tylko 
przeznaczenie gruntów pod farmy wiatrowe ale 
eliminuje jakąkolwiek zmianę przeznaczenia i 
użytkowania gruntów. W związku z powyższym 
zapis ten, zdaniem Spółki należy ograniczyć tylko 
i wyłącznie do nie przeznaczania konkretnie 
wskazanych terenów pod budowę farm wiatro-
wych. 

Uwagę uwzględniono poprzez nastę-
pujące zmodyfikowanie zapisu: „Ze 
względu na znaczną mobilność i 
koncentracje nietoperzy, charakter 
obszaru Natura 2000 oraz jego poło-
żenie w zasięgu transgranicznego 
korytarza migracyjnego, w Studium 
należy umieścić ustalenia zapewnia-
jące utrzymanie dotychczasowej 
drożności tras migracji i przestrzeni 
powietrznej w zasięgach siedlisk 
rozrodczych i żerowiskowych przed-
miotów ochrony, poprzez niedopusz-
czenie do zmiany przeznaczenia i 
sposobu użytkowania gruntów na 
cele budowy farm wiatrowych”. 

5 Enea Operator Sp. z 
o.o. Oddział Dystrybu-
cji Szczecin 

Brak uwag. Brak konieczności wprowadzania 
dodatkowych zmian do projektu. 

6 Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

Uwaga do nazwy działania nr 73 przewidzianego 
dla wydry: ponieważ chodzi w tym działaniu o 
ograniczenie regulacji koryt rzecznych, proponuję 
zapis: „Ograniczenie regulacji koryt rzecznych”. 

Proponowana zmiana została wpro-
wadzona. 
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L.p. Podmiot zgłaszający/ 
data pisma 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

7 Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

Komentarz do działania nr 81 (wg pierwotnego 
brzmienia zarządzenia), wykreślonego z zarzą-
dzenia (dotyczącego braku możliwości lokalizacji 
farm wiatrowych w obszarze Natura 2000): skoro 
dla wydry mogły być ograniczenia regulacji rzek, 
to przez analogię dla nietoperzy powinny być 
działania związane z ograniczeniem lokalizacji 
elektrowni wiatrowych w dolinach rzecznych 
oraz na trasach wędrówek dobowych i sezono-
wych oraz siedliskach, które są potencjalnymi  
żerowiskami nocka dużego i nocka łydkowłosego.  

Działanie nr 81, dotyczące braku 
możliwości lokalizowania elektrowni 
wiatrowych w obszarze Natura 2000 
ze względu na znaczną koncentrację 
nietoperzy będących przedmiotami 
ochrony oraz charakter ostoi, zostało 
usunięte z załącznika nr 5 do zarzą-
dzenia, w związku z zakwestionowa-
niem tego działania przez Ministra 
Środowiska (pismo MŚ z dnia 
23.02.2016 r.). Zdaniem MŚ, działa-
nie to ingerowało w kwestie związa-
ne z planowaniem przestrzennym, w 
związku z czym powinno być prze-
niesione do odpowiedniego załączni-
ka. W związku z ta dyspozycją, me-
rytoryczne znaczenie działania nr 81 
zostało uwzględnione  we wskaza-
niach do zmian w dokumentach pla-
nistycznych czyli do załącznika nr 6.  

8 Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

Uwaga do działań nr 125 i 126 (obecnie 119 i 
120) odnoszących się do nocka łydkowłosego i 
nocka dużego: W załączniku 5, gdzie są wskaza-
nia do zmian w istniejących studiach uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gmin jest mowa o utrzymaniu dotychczaso-
wych tras migracji i przestrzeni powietrznej w 
zasięgu siedlisk rozrodczych i żerowiskowych 
przedmiotów ochrony, poprzez niedopuszczenie 
do zmiany przeznaczenia i sposobu użytkowania 
gruntów. Może warto rozpocząć badania nad 
wykorzystaniem przez nietoperze doliny Odry – 
da to w przyszłości obraz wykorzystania poszcze-
gólnych fragmentów Doliny Odry. Technologicz-
nie jest to już możliwe a pomogłoby to w ochro-
nie nietoperzy nie tylko w aspekcie transgranicz-
nym ale również dalekiego i skumulowanego 
oddziaływania inwestycji. 

Uwaga została uwzględniona poprzez 
zmodyfikowanie każdego z wymie-
nionych obok działań w sposób na-
stępujący: „Uzupełnienie inwentary-
zacji terenowej w zakresie rozmiesz-
czenia i stopnia wykorzystania przez 
nietoperze siedlisk rozrodczych, że-
rowiskowych i zimowiskowych, a 
także w zakresie przebiegu tras mi-
gracji dobowych i sezonowych.” 

9 Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

Propozycja dodania do działania nr 125 (obecnie 
119) słów: „i szlaki wędrówek”. 

Uwagę uwzględniono – jak wyżej. 

10 Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

Propozycja dodania do działania nr 126 (obecnie 
120) słów: „i szlaki wędrówek”. 

Uwagę uwzględniono – jak wyżej. 

11 Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w 
Szczecinie 

Lp. 16 – wnosimy o wykreślenie zdania w nawia-
sie – usuwać siewki i podrost drzew i krzewów. 
Zdaniem RDLP wystarczającym jest zapis, że 
należy czynnie zapobiegać sukcesji drzew i krze-
wów poprzez wycinkę. 

Uwagę uwzględniono. Treść zmie-
nionego działania przewidzianego dla 
siedliska 6410 obecnie brzmi: „Nale-
ży czynnie zapobiegać sukcesji drzew 
i krzewów poprzez ich wycinkę”.  

12 Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w 

Lp. 55 – proponujemy zmianę zapisu na: zgodnie 
z załącznikiem do aneksu nr 3/2014 z dnia 

Uwagę uwzględniono częściowo. 
Zgodnie z Zasadami techniki prawo-
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L.p. Podmiot zgłaszający/ 
data pisma 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

Szczecinie 27.08.2014 r. do Porozumienia nr 1/2009 z dnia 
23 listopada 2009 r. zawartego pomiędzy Dyrek-
torem RDLP w Szczecinie i Regionalnym Dyrek-
torem Ochrony Środowiska w Szczecinie - syste-
matyczne dostosowywanie składów gatunkowych 
na siedliskach przyrodniczych. 

dawczej, doprecyzowanymi w Wy-
tycznych GDOŚ z dnia 12.12.2012 r., 
działania powinny być sformułowane 
tak, by miały samodzielny sens. Nie 
powinny odsyłać np. do wewnętrz-
nych zarządzeń, instrukcji i zasad 
poszczególnych podmiotów, innych 
planów, które  mogą być zmienione w 
okresie obowiązywania PZO. W 
związku z powyższym, do treści 
działania nr 59 (obecnie 55) dodano 
tylko wnioskowane zdanie: „Syste-
matyczne dostosowywanie składów 
gatunkowych na siedliskach przyrod-
niczych, w tym…”.  

13 Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w 
Szczecinie 

Lp. 58 - zgodnie z załącznikiem do aneksu nr 
3/2014 z dnia 27.08.2014 r. do Porozumienia nr 
1/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. zawartego 
pomiędzy Dyrektorem RDLP w Szczecinie i 
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w 
Szczecinie można sztucznie wprowadzać buka, 
jako gatunek główny i domieszkowy w płatach 
siedliska kwaśnej dąbrowy, w zależności od typu 
siedliskowego lasu, co jest zdaniem RDLP uza-
sadnione. 

Uwagę uwzględniono. Działanie nr 
62 (w opiniowanym projekcie nr 58) 
zostało usunięte. Tym samym, zmia-
nie ulega dalsza numeracja działań w 
pozostałej części załącznika. 

14 Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w 
Szczecinie 

Lp. 60 – w siedlisku przyrodniczym 91D0 – po-
dane są błędnie adresy oddziałów (siedliska przy-
rodnicze w Nadleśnictwie Mieszkowice znajdują 
się w oddz. 96d, 37d, 671g, 671h, 672a). 

 

Uwaga została częściowo uwzględ-
niona. Skorygowano obszar wdraża-
nia działania ochronnego nr 65 
(obecnie 60) jako wydzielenia leśne 
671f (cz), 671g, 671h i 672a (cz). 
Wnioskowane wydzielenia leśne 96d 
i 37d znajdują się poza obszarem 
Natura 2000. 

15 Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w 
Szczecinie 

Lp. 75 – dotyczy objęcia ochroną prawną (jako 
pomniki przyrody) zasiedlonych przez jelonka 
rogacza, pachnicę dębową, kozioroga dobosza, 
ewentualnie potencjalnych drzew rozwojowych – 
zdaniem RDLP obejmowanie taką formą ochrony 
przyrody jest nieuzasadnione, ponieważ drzewa 
preferowane przez te owady są pozostawiane w 
lesie do naturalnej śmierci w ramach zrównowa-
żonej gospodarki leśnej. 

Uwagę uwzględniono. Usunięto 
fragment działania nr 83 (obecnie 75) 
dotyczący obejmowania prawną 
ochroną jako pomniki przyrody, 
drzew rozwojowych i potencjalnie 
rozwojowych.  

 

Po zakończeniu etapu opracowywania projektu zmiany zarządzenia w sprawie PZO, Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, wykonując dyspozycję określoną przepisem art. 28 ust. 4 
ustawy o ochronie przyrody 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 na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), obwieszczeniem z dnia ….., znak: ……, podał do publicznej 
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wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji społecznych sporządzonego projektu zarządzenia 
zmieniającego plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry, 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 następujących 
podmiotów: ……. 

Szczegółowe informacje o sposobie rozpatrzenia wszystkich uwag znajdują się w tabeli poniżej: 

L.p. Podmiot zgła-
szający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

    

    

    

    

 

Projekt zarządzenia został uzgodniony, zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o 
wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 i 1960) z Wojewodą 
Zachodniopomorskim, pismem nr ………………… z dnia …………  

 


