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Projekt – 26 kwietnia 2016 r. 
 

 
 ZARZĄDZENIE   

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE  

z dnia ………………… 2016 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 

 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1651, ze zm.1)) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 
r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 1661, zm. Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 5419) wprowadza się następujące zmiany: 
1) treść §1.2 otrzymuje brzmienie: „Plan zadań ochronnych obejmuje obszar Natura 2000 z 

wyłączeniem obszaru rezerwatu przyrody Słoneczne Wzgórza, dla którego ustanowiono plan 
ochrony uwzględniający zakres, o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody”; 

2) treść §4 otrzymuje brzmienie: „Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla 
zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich 
siedlisk będących przedmiotami ochrony, określa załącznik nr 3 do zarządzenia”. 

3) treść §6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ilekroć w załączniku nr 5 do zarządzenia mówi się o: 
1) RDOŚ w Szczecinie – należy przez to rozumieć Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Szczecinie; 

2) RDLP w Szczecinie – należy przez to rozumieć Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych 
w Szczecinie; 

3) ZZMiUW – należy przez to rozumieć Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Szczecinie; 

4) RZGW – należy przez to rozumieć Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie; 
5) ANR – należy przez to rozumieć Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w 

Szczecinie. 
 

4) treść §7 otrzymuje brzmienie: „Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin: Boleszkowice, Cedynia, Chojna, Gryfino, 
Kołbaskowo, Mieszkowice, Miasto Szczecin i Widuchowa, dotyczące eliminacji lub ograniczenia 
zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia 
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk, dla 
których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, określa załącznik nr 6 do zarządzenia”; 

5) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

                                                 
1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 926, z 2015 r. poz. 1045 i z 2016 r. poz. 422. 
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6) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia; 
7) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia; 
8) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia; 
9) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

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