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Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 
z dnia ………………… 2016  r. 
zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 

Załącznik nr 6 do Zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

z dnia 31 marca 2014 r. 
 
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. 

Lp. 
Nazwa dokumentu, do którego 

odnoszą się wskazania 
Wskazania do zmiany 

1. Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Boleszkowice (uchwała nr 
XXVIII/128/05 Rady Gminy 
Boleszkowice z dnia 31 marca 
2005 r. zmieniona uchwałą nr 
XL VIII/293/2010 z dnia 29 
października 2010 r.) 

Działalność górnicza na tarasie akumulacyjnym Odry - kopalnie Chlewice 
(koncesja ważna do 2021 r.) i Kaleńsko powodują zanik wielu cennych siedlisk 
przyrodniczych, zamieranie drzewostanów łęgowych w otoczeniu kopalni, 
zakłócenie stosunków wodnych. Projektowane wydobycie - złoże „Namyślin E” 
– koncesja wydana w 1999 r. ważna do 2015 roku. Granice obszaru złożowego 
Kaleńsko-Namyślin-Porzecze udokumentowanego w 1981 r. obejmują niemal 
całą dolinną część gminy. Wg Studium: działalność górnicza demoluje 
powierzchnię terenu, niszczy siedliska gatunków roślin i zwierząt. Prócz 
wyrobisk i osadników popłucznych teren nadodrzańskich łęgów rozjeżdżany jest 
przez ciężki transport samochodowy (brak urządzonej drogi), prowizoryczne 
nabrzeże. 
Planowana przebudowa hydrotechniczna rzeki Odry (obecnie brak wałów 
przeciwpowodziowych w gminie. Obszarem corocznych - często kilka razy w 
roku - zalewów jest taras zalewowy doliny Odry do rzędnej 10,5 m n.p.m. na 
powierzchni 700-1200 ha w rejonie Kaleńska, Chlewic, Porzecza i Wielopola 
oraz doliny Myśli w koło Namyślina). 
Planowane uruchomienie połączenia promowego w rejonie Porzecza w ciągu drogi 
wojewódzkiej 127. 
 
WSKAZANIA: 
W dokumencie należy umieścić informacje o lokalizacji siedlisk przyrodniczych 
i gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony w 
obszarze Natura 2000 oraz o obowiązku ich ochrony przed zagrożeniami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także uwzględnić niżej wymienione wskazania 
do przeznaczenia i sposobu użytkowania gruntów: 
1) Wskazuje się na konieczność wprowadzenia do Studium ustaleń 

zapewniających utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia i sposobu 
użytkowania gruntów rolnych, na których zlokalizowane są płaty siedlisk 
przyrodniczych oraz siedliska zwierząt będących przedmiotami ochrony w 
obszarze Natura 2000, i tym samym nie dopuszczających do przeznaczania 
tych gruntów na inne cele (w tym pod zalesienia, zabudowę, eksploatację 
kruszyw, zakładanie upraw rolnych, plantacji drzew, krzewów lub roślin 
energetycznych). 

2) Ze względu na znaczną mobilność i koncentracje nietoperzy, charakter 
obszaru Natura 2000 oraz jego położenie w zasięgu transgranicznego 
korytarza migracyjnego, w Studium należy umieścić ustalenia zapewniające 
utrzymanie dotychczasowej drożności tras migracji i przestrzeni 
powietrznej w zasięgach siedlisk rozrodczych i żerowiskowych 
przedmiotów ochrony, poprzez niedopuszczenie do zmiany przeznaczenia i 
sposobu użytkowania gruntów na cele budowy farm wiatrowych. 

3) Należy utrzymywać grunty obszaru Natura 2000 bez przeznaczania ich pod 
budowę ferm zwierząt futerkowych (w tym zwłaszcza norki amerykańskiej) 
w związku z bardzo wysokim ryzykiem znaczącego negatywnego 
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oddziaływania tego typu przedsięwzięć na przedmioty ochrony takie jak: 
traszka grzebieniasta, kumak nizinny, kiełb białopłetwy, boleń,  koza i 
wydra.  

4) Ze względu na silną zależność występowania i stanu ochrony 
hydrogenicznych siedlisk przyrodniczych i siedlisk higrofilowych gatunków 
zwierząt od panujących stosunków wodnych, należy zapewnić w zasięgu 
tych siedlisk, reżim wodny pozwalający na utrzymanie lub poprawę ich 
stanu ochrony. 

5) Na siedliskach antropogenicznych (skarpy przy szlakach komunikacyjnych, 
tereny pokopalniane) należy uwzględnić potrzebę ochrony i kształtowania 
siedlisk kserotermicznych na etapie planowania zagospodarowania zielenią 
i rekultywacji. 

2. Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Cedynia 
(uchwała Nr III/26/02 Rady 
Miejskiej w Cedyni  z dnia 30 
grudnia 2002 r. zmieniona 
uchwałą Nr XLI/362/2010 Rady 
Miejskiej w Cedyni z dnia 24 
czerwca 2010 r.) 

Planowana przebudowa hydrotechniczna rzeki Odry. 
Planowana przystań i planowana infrastruktura rekreacyjna na południu od drogi 
krajowej 122 na zachód od Kostrzynka. 
Planowana przystań/marina i obiekty związane z jej obsługą w Bielinku. 
Modernizacja i odbudowa wałów przeciwpowodziowych. 
 
WSKAZANIA: 
W dokumencie należy umieścić informacje o lokalizacji siedlisk przyrodniczych 
i gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony w 
obszarze Natura 2000 oraz o obowiązku ich ochrony przed zagrożeniami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także uwzględnić niżej wymienione wskazania 
do przeznaczenia i sposobu użytkowania gruntów: 
1) Wskazuje się na konieczność wprowadzenia do Studium ustaleń 

zapewniających utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia i sposobu 
użytkowania gruntów rolnych, na których zlokalizowane są płaty siedlisk 
przyrodniczych oraz siedliska zwierząt będących przedmiotami ochrony w 
obszarze Natura 2000, i tym samym nie dopuszczających do przeznaczania 
tych gruntów na inne cele (w tym pod zalesienia, zabudowę, eksploatację 
kruszyw, zakładanie upraw rolnych, plantacji drzew, krzewów lub roślin 
energetycznych). 

2) Ze względu na znaczną mobilność i koncentracje nietoperzy, charakter 
obszaru Natura 2000 oraz jego położenie w zasięgu transgranicznego 
korytarza migracyjnego, w Studium należy umieścić ustalenia zapewniające 
utrzymanie dotychczasowej drożności tras migracji i przestrzeni powietrznej 
w zasięgach siedlisk rozrodczych i żerowiskowych przedmiotów ochrony, 
poprzez niedopuszczenie do zmiany przeznaczenia i sposobu użytkowania 
gruntów na cele budowy farm wiatrowych. 

3) Należy utrzymywać grunty obszaru Natura 2000 bez przeznaczania ich pod 
budowę ferm zwierząt futerkowych (w tym zwłaszcza norki amerykańskiej) 
w związku z bardzo wysokim ryzykiem znaczącego negatywnego 
oddziaływania tego typu przedsięwzięć na przedmioty ochrony takie jak: 
traszka grzebieniasta, kumak nizinny, kiełb białopłetwy, boleń, koza i 
wydra.  

4) Ze względu na silną zależność występowania i stanu ochrony 
hydrogenicznych siedlisk przyrodniczych i siedlisk higrofilowych gatunków 
zwierząt od panujących stosunków wodnych, należy zapewnić w zasięgu 
tych siedlisk, reżim wodny pozwalający na utrzymanie lub poprawę ich 
stanu ochrony. 

5) Na siedliskach antropogenicznych (skarpy przy szlakach komunikacyjnych, 
tereny pokopalniane) należy uwzględnić potrzebę ochrony i kształtowania 
siedlisk kserotermicznych na etapie planowania zagospodarowania zielenią i 
rekultywacji. 

 
3. Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Chojna 
(Uchwała Nr XLII /443/2001 
Rady Miejskiej w Chojnie  
z dnia 28 grudnia 2001 r., 

Potencjalnie groźne regulacje planistyczne ustalające warunki zagospodarowania 
turystycznego: „ustala się (...) zasadę zagospodarowania wszystkich przydatnych 
dla rekreacji terenów nad jeziorami w postaci utworzenia plaż, miejsc 
wypoczynkowych i pól namiotowych z parkingami” (Studium...). 
 
WSKAZANIA: 
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zmieniona uchwałą 
XXXVIII/384/2005 Rady 
Miejskiej w Chojnie  
z dnia 30 listopada 2005 r.) 

W dokumencie należy umieścić informacje o lokalizacji siedlisk przyrodniczych 
i gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony w 
obszarze Natura 2000 oraz o obowiązku ich ochrony przed zagrożeniami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także uwzględnić niżej wymienione wskazania 
do przeznaczenia i sposobu użytkowania gruntów: 
1) Wskazuje się na konieczność wprowadzenia do Studium ustaleń 

zapewniających utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia i sposobu 
użytkowania gruntów rolnych, na których zlokalizowane są płaty siedlisk 
przyrodniczych oraz siedliska zwierząt będących przedmiotami ochrony w 
obszarze Natura 2000, i tym samym nie dopuszczających do przeznaczania 
tych gruntów na inne cele (w tym pod zalesienia, zabudowę, eksploatację 
kruszyw, zakładanie upraw rolnych, plantacji drzew, krzewów lub roślin 
energetycznych). 

2) Ze względu na znaczną mobilność i koncentracje nietoperzy, charakter 
obszaru Natura 2000 oraz jego położenie w zasięgu transgranicznego 
korytarza migracyjnego, w Studium należy umieścić ustalenia zapewniające 
utrzymanie dotychczasowej drożności tras migracji i przestrzeni powietrznej 
w zasięgach siedlisk rozrodczych i żerowiskowych przedmiotów ochrony, 
poprzez niedopuszczenie do zmiany przeznaczenia i sposobu użytkowania 
gruntów na cele budowy farm wiatrowych. 

3) Należy utrzymywać grunty obszaru Natura 2000 bez przeznaczania ich pod 
budowę ferm zwierząt futerkowych (w tym zwłaszcza norki amerykańskiej) 
w związku z bardzo wysokim ryzykiem znaczącego negatywnego 
oddziaływania tego typu przedsięwzięć na przedmioty ochrony takie jak: 
traszka grzebieniasta, kumak nizinny, kiełb białopłetwy, boleń, koza i 
wydra.  

4) Ze względu na silną zależność występowania i stanu ochrony 
hydrogenicznych siedlisk przyrodniczych i siedlisk higrofilowych gatunków 
zwierząt od panujących stosunków wodnych, należy zapewnić w zasięgu 
tych siedlisk, reżim wodny pozwalający na utrzymanie lub poprawę ich 
stanu ochrony. 

5) Na siedliskach antropogenicznych (skarpy przy szlakach komunikacyjnych, 
tereny pokopalniane) należy uwzględnić potrzebę ochrony i kształtowania 
siedlisk kserotermicznych na etapie planowania zagospodarowania zielenią i 
rekultywacji. 

 
4. Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Widuchowa (Uchwała Nr 
XXVI/223/2013 Rady Gminy 
Widuchowa z dnia 30 grudnia 
2013 r.) 
 
  

Planowana przebudowa hydrotechniczna rzeki Odry. 
Koło miejscowości Bolkowice i Lubicz wyznaczono obszar lokalizacji 
elektrowni wiatrowych. 
 
WSKAZANIA: 
W dokumencie należy umieścić informacje o lokalizacji siedlisk przyrodniczych 
i gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony w 
obszarze Natura 2000 oraz o obowiązku ich ochrony przed zagrożeniami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także uwzględnić niżej wymienione wskazania 
do przeznaczenia i sposobu użytkowania gruntów: 
1) Wskazuje się na konieczność wprowadzenia do Studium ustaleń 

zapewniających utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia i sposobu 
użytkowania gruntów rolnych, na których zlokalizowane są płaty siedlisk 
przyrodniczych oraz siedliska zwierząt będących przedmiotami ochrony w 
obszarze Natura 2000, i tym samym nie dopuszczających do przeznaczania 
tych gruntów na inne cele (w tym pod zalesienia, zabudowę, eksploatację 
kruszyw, zakładanie upraw rolnych, plantacji drzew, krzewów lub roślin 
energetycznych). 

2) Ze względu na znaczną mobilność i koncentracje nietoperzy, charakter 
obszaru Natura 2000 oraz jego położenie w zasięgu transgranicznego 
korytarza migracyjnego, w Studium należy umieścić ustalenia zapewniające 
utrzymanie dotychczasowej drożności tras migracji i przestrzeni 
powietrznej w zasięgach siedlisk rozrodczych i żerowiskowych 
przedmiotów ochrony, poprzez niedopuszczenie do zmiany przeznaczenia i 
sposobu użytkowania gruntów na cele budowy farm wiatrowych. 



Projekt – 26 kwietnia 2016 r. 
 

98 
 

3) Należy utrzymywać grunty obszaru Natura 2000 bez przeznaczania ich pod 
budowę ferm zwierząt futerkowych (w tym zwłaszcza norki amerykańskiej) 
w związku z bardzo wysokim ryzykiem znaczącego negatywnego 
oddziaływania tego typu przedsięwzięć na przedmioty ochrony takie jak: 
traszka grzebieniasta, kumak nizinny, kiełb białopłetwy, boleń, koza i 
wydra.  

4) Ze względu na silną zależność występowania i stanu ochrony 
hydrogenicznych siedlisk przyrodniczych i siedlisk higrofilowych gatunków 
zwierząt od panujących stosunków wodnych, należy zapewnić w zasięgu 
tych siedlisk, reżim wodny pozwalający na utrzymanie lub poprawę ich 
stanu ochrony. 

5) Na siedliskach antropogenicznych (skarpy przy szlakach komunikacyjnych, 
tereny pokopalniane) należy uwzględnić potrzebę ochrony i kształtowania 
siedlisk kserotermicznych na etapie planowania zagospodarowania zielenią 
i rekultywacji. 

 
5. Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino 
przyjęte Uchwałą Nr 
XXI/183/08 Rady Miejskiej  
w Gryfinie z dnia 29 lutego 
2008 r., zmienione  Uchwałą Nr 
XXXIII/290/13 Rady Miejskiej 
w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 
2013 r.  

Planowana przebudowa hydrotechniczna rzeki Odry.  
Udostępnienie szlaków wodnych na Odrze Wschodniej dla jednostek bez napędu 
silnikowego. 
Urządzenie portu jachtowego w Gryfinie. 
Budowa kanalizacji sanitarnej budowę mostu lub alternatywnie połączenia 
promowego, zapewniającego sprawną komunikację terenów sportu i rekreacji 
znajdujących się przy przeciwnych brzegach „Ciepłego Kanału”. 
 
WSKAZANIA: 
W dokumencie należy umieścić informacje o lokalizacji siedlisk przyrodniczych 
i gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony w 
obszarze Natura 2000 oraz o obowiązku ich ochrony przed zagrożeniami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także uwzględnić niżej wymienione wskazania 
do przeznaczenia i sposobu użytkowania gruntów: 
1) Wskazuje się na konieczność wprowadzenia do Studium ustaleń 

zapewniających utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia i sposobu 
użytkowania gruntów rolnych, na których zlokalizowane są płaty siedlisk 
przyrodniczych oraz siedliska zwierząt będących przedmiotami ochrony w 
obszarze Natura 2000, i tym samym nie dopuszczających do przeznaczania 
tych gruntów na inne cele (w tym pod zalesienia, zabudowę, eksploatację 
kruszyw, zakładanie upraw rolnych, plantacji drzew, krzewów lub roślin 
energetycznych). 

2) Ze względu na znaczną mobilność i koncentracje nietoperzy, charakter 
obszaru Natura 2000 oraz jego położenie w zasięgu transgranicznego 
korytarza migracyjnego, w Studium należy umieścić ustalenia zapewniające 
utrzymanie dotychczasowej drożności tras migracji i przestrzeni 
powietrznej w zasięgach siedlisk rozrodczych i żerowiskowych 
przedmiotów ochrony, poprzez niedopuszczenie do zmiany przeznaczenia i 
sposobu użytkowania gruntów na cele budowy farm wiatrowych. 

3) Należy utrzymywać grunty obszaru Natura 2000 bez przeznaczania ich pod 
budowę ferm zwierząt futerkowych (w tym zwłaszcza norki amerykańskiej) 
w związku z bardzo wysokim ryzykiem znaczącego negatywnego 
oddziaływania tego typu przedsięwzięć na przedmioty ochrony takie jak: 
traszka grzebieniasta, kumak nizinny, kiełb białopłetwy, boleń, koza i 
wydra.  

4) Ze względu na silną zależność występowania i stanu ochrony 
hydrogenicznych siedlisk przyrodniczych i siedlisk higrofilowych gatunków 
zwierząt od panujących stosunków wodnych, należy zapewnić w zasięgu 
tych siedlisk, reżim wodny pozwalający na utrzymanie lub poprawę ich 
stanu ochrony. 

5) Na siedliskach antropogenicznych (skarpy przy szlakach komunikacyjnych, 
tereny pokopalniane) należy uwzględnić potrzebę ochrony i kształtowania 
siedlisk kserotermicznych na etapie planowania zagospodarowania zielenią 
i rekultywacji. 
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6. Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Kołbaskowo przyjęte Uchwałą 
nr XXXIII/434/06 Rady Gminy 
Kołbaskowo z dnia 12 czerwca 
2006 r. 

Planowana przebudowa hydrotechniczna rzeki Odry. 
Intensywna zabudowa mieszkaniowa terenów wzdłuż doliny Odry w północnej 
części gminy. 
W części południowej gminy pomiędzy miejscowościami Kamieniec – Pargowo 
na obszarze chronionym Natura 2000 wyznaczono tereny pod fermę wiatrową. 
 
WSKAZANIA: 
W dokumencie należy umieścić informacje o lokalizacji siedlisk przyrodniczych 
i gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony w 
obszarze Natura 2000 oraz o obowiązku ich ochrony przed zagrożeniami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także uwzględnić niżej wymienione wskazania 
do przeznaczenia i sposobu użytkowania gruntów: 
1) Wskazuje się na konieczność wprowadzenia do Studium ustaleń 

zapewniających utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia i sposobu 
użytkowania gruntów rolnych, na których zlokalizowane są płaty siedlisk 
przyrodniczych oraz siedliska zwierząt będących przedmiotami ochrony w 
obszarze Natura 2000, i tym samym nie dopuszczających do przeznaczania 
tych gruntów na inne cele (w tym pod zalesienia, zabudowę, eksploatację 
kruszyw, zakładanie upraw rolnych, plantacji drzew, krzewów lub roślin 
energetycznych). 

2) Ze względu na znaczną mobilność i koncentracje nietoperzy, charakter 
obszaru Natura 2000 oraz jego położenie w zasięgu transgranicznego 
korytarza migracyjnego, w Studium należy umieścić ustalenia zapewniające 
utrzymanie dotychczasowej drożności tras migracji i przestrzeni 
powietrznej w zasięgach siedlisk rozrodczych i żerowiskowych 
przedmiotów ochrony, poprzez niedopuszczenie do zmiany przeznaczenia i 
sposobu użytkowania gruntów na cele budowy farm wiatrowych. 

3) Należy utrzymywać grunty obszaru Natura 2000 bez przeznaczania ich pod 
budowę ferm zwierząt futerkowych (w tym zwłaszcza norki amerykańskiej) 
w związku z bardzo wysokim ryzykiem znaczącego negatywnego 
oddziaływania tego typu przedsięwzięć na przedmioty ochrony takie jak: 
traszka grzebieniasta, kumak nizinny, kiełb białopłetwy, boleń, koza i 
wydra.  

4) Ze względu na silną zależność występowania i stanu ochrony 
hydrogenicznych siedlisk przyrodniczych i siedlisk higrofilowych gatunków 
zwierząt od panujących stosunków wodnych, należy zapewnić w zasięgu 
tych siedlisk, reżim wodny pozwalający na utrzymanie lub poprawę ich 
stanu ochrony. 

5) Na siedliskach antropogenicznych (skarpy przy szlakach komunikacyjnych, 
tereny pokopalniane) należy uwzględnić potrzebę ochrony i kształtowania 
siedlisk kserotermicznych na etapie planowania zagospodarowania zielenią 
i rekultywacji. 

 
7. Zmiana studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta  
i gminy Mieszkowice przyjęta 
Uchwałą Nr XVII/132/08 Rady 
Miejskiej w Mieszkowicach  
z dnia 28 lutego 2008 r., 
zmieniona Uchwałą Nr 
XXI/156/2012 Redy Miejskiej 
w Mieszkowicach z dnia 18 
października 2012 r. i Uchwałą 
Nr XXIII/178/2012 Rady 
Miejskiej w Mieszkowicach z 
dnia 20 grudnia 2012 r.  

Wyznaczono obszary dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach 
Troszyn, Sitno, Wierzchlas i Zielin. 
 
WSKAZANIA: 
W dokumencie należy umieścić informacje o lokalizacji siedlisk przyrodniczych 
i gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony w 
obszarze Natura 2000 oraz o obowiązku ich ochrony przed zagrożeniami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także uwzględnić niżej wymienione wskazania 
do przeznaczenia i sposobu użytkowania gruntów: 
1) Wskazuje się na konieczność wprowadzenia do Studium ustaleń 

zapewniających utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia i sposobu 
użytkowania gruntów rolnych, na których zlokalizowane są płaty siedlisk 
przyrodniczych oraz siedliska zwierząt będących przedmiotami ochrony w 
obszarze Natura 2000, i tym samym nie dopuszczających do przeznaczania 
tych gruntów na inne cele (w tym pod zalesienia, zabudowę, eksploatację 
kruszyw, zakładanie upraw rolnych, plantacji drzew, krzewów lub roślin 
energetycznych). 

2) Ze względu na znaczną mobilność i koncentracje nietoperzy, charakter 
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obszaru Natura 2000 oraz jego położenie w zasięgu transgranicznego 
korytarza migracyjnego, w Studium należy umieścić ustalenia zapewniające 
utrzymanie dotychczasowej drożności tras migracji i przestrzeni 
powietrznej w zasięgach siedlisk rozrodczych i żerowiskowych 
przedmiotów ochrony, poprzez niedopuszczenie do zmiany przeznaczenia i 
sposobu użytkowania gruntów na cele budowy farm wiatrowych. 

3) Należy utrzymywać grunty obszaru Natura 2000 bez przeznaczania ich pod 
budowę ferm zwierząt futerkowych (w tym zwłaszcza norki amerykańskiej) 
w związku z bardzo wysokim ryzykiem znaczącego negatywnego 
oddziaływania tego typu przedsięwzięć na przedmioty ochrony takie jak: 
traszka grzebieniasta, kumak nizinny, kiełb białopłetwy, boleń, koza i 
wydra.  

4) Ze względu na silną zależność występowania i stanu ochrony 
hydrogenicznych siedlisk przyrodniczych i siedlisk higrofilowych gatunków 
zwierząt od panujących stosunków wodnych, należy zapewnić w zasięgu 
tych siedlisk, reżim wodny pozwalający na utrzymanie lub poprawę ich 
stanu ochrony. 

5) Na siedliskach antropogenicznych (skarpy przy szlakach komunikacyjnych, 
tereny pokopalniane) należy uwzględnić potrzebę ochrony i kształtowania 
siedlisk kserotermicznych na etapie planowania zagospodarowania zielenią 
i rekultywacji. 

 
8. Zmiana Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy M. 
Szczecin przyjętą Uchwałą 
XVII/484/12 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 26 marca 2012 
r. 

Rozpropagowanie na terenie miasta szerokiej gamy sportów wodnych w oparciu 
o naturalne akweny: Jezioro Dąbie Małe, Jezioro Dąbie, Odrę Zachodnią, 
Regalicę, Płonię, Jezioro Głębokie i inne zbiorniki wodne, poprzez rozbudowę 
centrum sportów wodnych, popularyzację sportów wioślarskich, 
motorowodnych i żeglarstwa, rozbudowę przystani rzecznych dla kajakarstwa i 
wioślarstwa. 
Zagospodarowanie Wyspy Dębiny. 
 
WSKAZANIA: 
W dokumencie należy umieścić informacje o lokalizacji siedlisk przyrodniczych 
i gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony w 
obszarze Natura 2000 oraz o obowiązku ich ochrony przed zagrożeniami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także uwzględnić niżej wymienione wskazania 
do przeznaczenia i sposobu użytkowania gruntów: 
1) Wskazuje się na konieczność wprowadzenia do Studium ustaleń 

zapewniających utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia i sposobu 
użytkowania gruntów rolnych, na których zlokalizowane są płaty siedlisk 
przyrodniczych oraz siedliska zwierząt będących przedmiotami ochrony w 
obszarze Natura 2000, i tym samym nie dopuszczających do przeznaczania 
tych gruntów na inne cele (w tym pod zalesienia, zabudowę, eksploatację 
kruszyw, zakładanie upraw rolnych, plantacji drzew, krzewów lub roślin 
energetycznych). 

2) Ze względu na znaczną mobilność i koncentracje nietoperzy, charakter 
obszaru Natura 2000 oraz jego położenie w zasięgu transgranicznego 
korytarza migracyjnego, w Studium należy umieścić ustalenia zapewniające 
utrzymanie dotychczasowej drożności tras migracji i przestrzeni 
powietrznej w zasięgach siedlisk rozrodczych i żerowiskowych 
przedmiotów ochrony, poprzez niedopuszczenie do zmiany przeznaczenia i 
sposobu użytkowania gruntów na cele budowy farm wiatrowych. 

3) Należy utrzymywać grunty obszaru Natura 2000 bez przeznaczania ich pod 
budowę ferm zwierząt futerkowych (w tym zwłaszcza norki amerykańskiej) 
w związku z bardzo wysokim ryzykiem znaczącego negatywnego 
oddziaływania tego typu przedsięwzięć na przedmioty ochrony takie jak: 
traszka grzebieniasta, kumak nizinny, kiełb białopłetwy, boleń, koza i 
wydra.  

4) Ze względu na silną zależność występowania i stanu ochrony 
hydrogenicznych siedlisk przyrodniczych i siedlisk higrofilowych gatunków 
zwierząt od panujących stosunków wodnych, należy zapewnić w zasięgu 
tych siedlisk, reżim wodny pozwalający na utrzymanie lub poprawę ich 
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stanu ochrony. 
5) Na siedliskach antropogenicznych (skarpy przy szlakach komunikacyjnych, 

tereny pokopalniane) należy uwzględnić potrzebę ochrony i kształtowania 
siedlisk kserotermicznych na etapie planowania zagospodarowania zielenią 
i rekultywacji. 

 
 
 


