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Uzasadnienie 

 

W związku z dyspozycją § 5 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez 
wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. Nr 222, poz. 1754) Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, pismem z dnia 27 maja 2014 r., znak: WOPN-
PK.0211.1.2014.BG wystąpił do Ministra Środowiska o dokonanie kontroli  zgodności z przepisami 
powszechnie obowiązującymi, a także zasadami rzetelności zarządzenia Regionalnego Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2014 roku  w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019, zwanego dalej zarządzeniem. Minister Środowiska  
po dokonaniu kontroli stwierdził uchybienia i pismem z dnia 15 lipca 2015 roku, znak: DP-074-
118/24442/14/JJ wniósł o zmianę zarządzenia we własnym zakresie. 

Minister Środowiska zwrócił uwagę, iż w załączniku nr 5 do zarządzenia ustanowiono działania 
ochronne (nr 7, 21, 24) dotyczące utrzymania lub modyfikacji metod gospodarowania polegające  
na nielokowaniu ferm norki amerykańskiej, farm wiatrowych w obszarze Natura 2000, nieprzeznaczaniu 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
miejsc pod budowę ferm norki amerykańskiej, farm wiatrowych w całym obszarze Natura 2000, unikaniu 
zabudowy rozproszonej, nadzorowaniu procedur zmian planistycznych, nieprzeznaczaniu pod zabudowę 
nowych terenów zlokalizowanych bliżej niż 100 metrów od brzegów jezior poza obszarami zwartej 
zabudowy. Minister Środowiska stwierdził, że „Należy wskazać, że nie ma podstaw prawnych  
do ustalania działań ochronnych modyfikujących zagospodarowanie przestrzenne określonych gmin,  
w tym zobowiązujących do utrzymania obowiązujących postanowień dokumentów planistycznych. 
Ustawodawca w planie zadań ochronnych obszaru Natura 2000 przewidział możliwość ingerencji  
w planowanie przestrzenne ale wyłącznie poprzez ustanawianie określonych 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.). Dlatego też ustanawianie działań 
ochronnych ingerujących w zagospodarowanie przestrzenne należy uznać za niewłaściwe”. W związku  
z tym z załącznika nr 5 z działań ochronnych dotyczących utrzymywania lub modyfikacji metod 
gospodarowania usunięto: działanie ochronne nr 7 dotyczące nielokowania ferm norki amerykańskiej  
w obszarze Natura 2000, działanie nr 21 dotyczące nielokowania farm wiatrowych w obszarze Natura 
2000 oraz działanie nr 24 dotyczące unikania zabudowy rozproszonej w okolicach jezior i wnikliwego 
nadzorowania procedur zmian planistycznych. W załączniku nr 8 dotyczącym wskazań do zmian  
w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zawarte są zapisy dotyczące nie przeznaczania na terenie obszaru 
Natura 2000 miejsc pod budowę farm wiatrowych i ferm norki amerykańskiej, które przeredagowano  
i uzupełniono o zapis: „w związku  z bardzo wysokim ryzykiem znaczącego negatywnego oddziaływania 
tego typu przedsięwzięć na przedmioty ochrony i ich siedliska” oraz wymieniono przedmioty ochrony  
w obszarze Natura 2000, na które farmy wiatrowe i fermy norki amerykańskiej oddziałują znacząco 
negatywnie. Ze względu na usunięcie działania nr 24, wprowadzono do załącznika 8 dotyczącego 



Projekt z dnia .07.07.2016 r. 

 

2 

 

wskazań do zmian w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin: 
Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Brzeżno, Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, 
Ostrowice, Połczyn Zdrój, Złocieniec zapis: „Wskazuje się na konieczność wprowadzenia do Studium 
ustaleń zapewniających utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia i sposobu użytkowania gruntów 
położonych bliżej niż 100 metrów od brzegów jezior poza obszarami zwartej zabudowy i tym samym  
nie dopuszczających do przeznaczania tych gruntów pod zabudowę. Przez zabudowę rozproszoną 
rozumie się zabudowę, w której kolejny budynek od już istniejących przynajmniej 3 budynków jest 
oddalony o więcej niż 150 m.”  

Minister Środowiska wskazał, iż w załączniku nr 5 do zarządzenia ustanowiono działania ochronne 
nr 1, 3, 6, 16, 27 dotyczące utrzymania lub modyfikacji metod gospodarowania polegające  
na wydzieleniu strefy z zakazem wchodzenia i używania sprzętu motorowodnego w okresie lęgowym, 
wprowadzenia zakazów penetrowania brzegów i wędkowania na odcinku rzeki Drawy pomiędzy 
Jeziorem Krzywym a Głębokim, wprowadzeniu strefy ciszy, w ramach której nie wolno wchodzić  
na brzeg, utrzymywaniu terenów zalewowych w stanie  niezabudowanym, niedopuszczaniu  
do zaorywania trwałych użytków zielonych, nieobniżaniu poziomu wód gruntowych, zaniechaniu 
polowań na przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000. Minister Środowiska stwierdził,  
że „Przedstawione działania faktycznie stanowią zakazy. W planie zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000 nie powinno się zamieszczać zakazów określonego działania. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. zabrania się, co do zasady, podejmowania działań mogących, osobno lub  
w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać 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 obszarami. 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 prawa miejscowego nie przewidziano możliwości ustanowienia  
w nich zakazów, to takie działanie stanowi przekroczenie delegacji ustawowej”. W związku z tym  
z załącznika nr 5 z działań dotyczących utrzymania lub  modyfikacji metod gospodarowania usunięto: 
działanie ochronne nr 1 dotyczące wydzielenia strefy z zakazem wchodzenia i używania sprzętu 
motorowodnego w celu ochrony stanowiska lęgowego łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus, działanie  
nr 6 dotyczące użytkowania dolin rzecznych zgodnie z dotychczasowym sposobem użytkowania oraz 
działanie nr 27 dotyczące zaniechania polowania na przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000. 
Zaniechanie polowań na cyraneczkę włączono do działania ochronnego dotyczącego ochrony czynnej 
polegającego na przygotowaniu i zawarciu umów z zarządcami/dzierżawcami obwodów łowieckich 
mających na celu dostosowanie gospodarki łowieckiej do wymogów ochrony obszaru Natura 2000. 
Zmodyfikowano działanie ochronne nr 3 dotyczące wprowadzenia stref spokoju dla spływów 
kajakowych i ograniczenia penetracji brzegów rzek. Działanie po modyfikacji ma charakter działania 
edukacyjnego polegającego na zwiększeniu świadomości ekologicznej kajakarzy i użytkowników sprzętu 
motorowodnego. Działanie to obejmuje dodatkowo łabędzia krzykliwego w celu poprawy ochrony 
stanowisk lęgowych tego przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000. Dla tego celu pierwotnie 
ustanowiono działanie ochronne nr 1 dotyczące wydzielenia strefy z zakazem wchodzenia i używania 
sprzętu motorowodnego. Zmodyfikowano działanie nr 16 dotyczące nieobniżania poziomu wód 
gruntowych w miejscach gniazdowania bąka, bociana czarnego i rybitwy czarnej. Działanie  
po modyfikacji dotyczy zachowania odpowiedniego dla ww. przedmiotów ochrony poziomu wód  
w okresie lęgowym w miejscach gniazdowania potwierdzonych podczas inwentaryzacji miejsc 
gniazdowania. Z podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie działania wyłączono spółki wodne. 



Projekt z dnia .07.07.2016 r. 

 

3 

 

Realizację działania powinny zagwarantować porozumienia zawierane przez właścicieli lub posiadaczy 
obszaru z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000. W związku z usunięciem działania 
nr 6 dotyczącego użytkowania dolin rzecznych zgodnie z dotychczasowym sposobem użytkowania, 
wprowadzono zmiany w załączniku nr 8 dotyczącym wskazań do zmian w studiach uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Do studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gmin: Barwice, Brzeżno, Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Grzmiąca, Kalisz Pomorski, 
Ostrowice, Połczyn Zdrój, Świdwin, Złocieniec, zaproponowano wprowadzenie zmian dotyczących 
wprowadzenia zapisu zachowania dotychczasowego użytkowania doliny rzecznej, wskazanej rzeki, przez 
utrzymywanie terenów zalewowych w stanie niezabudowanym i zachowanie trwałych użytków 
zielonych. 

Minister Środowiska zwrócił uwagę, iż w załączniku nr 5 do zarządzenia ustanowiono działania 
ochronne nr 15 i 22 dotyczące utrzymania lub modyfikacji metod gospodarowania nakładające na 
Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa obowiązki opracowania programu informacyjno – edukacyjnego na obszarach wiejskich  
o istotnym znaczeniu śródpolnych zbiorników wodnych  i zakrzaczeń, zachęcania społeczności lokalnych 
na obszarach wiejskich do ekstensywnego użytkowania gruntów w celu zachowania awifauny. Minister 
Środowiska stwierdził, że „Należy zauważyć, że kompetencje ARiMR zostały określone przede wszystkim 
w ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1438, z późn. zm.), w szczególności w jej art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1. Zgodnie ze wskazanymi 
przepisami do zadań ww. Agencji należy m.in. wspieranie określonych inwestycji, wspieranie realizacji 
innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i przetwórstwa 
produktów rolnych. W związku z powyższym wyznaczone w planie zadań ochronnych działania ochronne 
wykraczające poza zakres ustawowych kompetencji ARiMR. Ponadto, nie ma podstawy prawnej do ich 
ustanawiania, ponieważ w upoważnieniu ustawowym do wydania planu zadań ochronnych  
nie przewidziano możliwości ingerencji w ustawowo określony zakres kompetencji tej państwowej osoby 
prawnej”. W związku z tym w załączniku nr 5 w działaniach ochronnych nr 15 i 22 dotyczących 
utrzymania lub modyfikacji metod gospodarowania, z wymienionych podmiotów odpowiedzialnych  
za wykonanie działań ochronnych usunięto Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Minister Środowiska wskazał, iż w załączniku nr 5 do zarządzenia ustanowiono działania ochronne 
nr 5 w działaniach dotyczących ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych oraz nr 8 w działaniach 
dotyczących utrzymania lub modyfikacji metod gospodarowania, polegające na tym, iż w przypadku 
modernizacji istniejących lub budowy nowych linii napowietrznych, właściciel infrastruktury 
elektroenergetycznej powinien uzgodnić z właściwym organem sposoby umożliwiające ograniczenie 
negatywnego wpływu inwestycji na awifaunę, a lokalizacja i zakres zastosowanego rozwiązania powinny 
być adekwatne do rzeczywistego wpływu inwestycji na awifaunę. W przypadku wystąpienia  
o pozwolenie na pozyskanie trzciny, powinno się nałożyć na podmiot występujący o pozwolenie 
obowiązek przygotowania ekspertyz oddziaływania na przedmioty ochrony. Minister Środowiska zwrócił 
uwagę, że „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 
oddziaływać na obszar Natura 2000 jest zapewniona poprzez przeprowadzenie dla ww. przedsięwzięć 



Projekt z dnia .07.07.2016 r. 

 

4 

 

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 
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 działań ochronnych 
obszaru Natura 2000”. W związku z tym z załącznika nr 5 z działań dotyczących ochrony czynnej 
siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk usunięto działanie ochronne  
nr 5 dotyczące zabezpieczania linii napowietrznych, z działań dotyczących utrzymania lub modyfikacji 
metod gospodarowania usunięto działanie ochronne nr 8 dotyczące unikania pozyskiwania trzciny. 

W wyniku kontroli aktu Minister Środowiska stwierdził również, iż w załączniku nr 5 do zarządzenia 
ustanowiono działania ochronne nr 26 i 32 dotyczące utrzymania lub modyfikacji metod gospodarowania 
polegające na korekcie granic obszaru Natura 2000, które ma wykonać Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Szczecinie oraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Minister Środowiska wskazał, 
że procedura powiększania obszaru Natura 2000  została normatywnie określona w ustawie z dnia  
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ponadto nie ma podstaw prawnych do ingerowania  
w działaniach ochronnych w ww. procedurę poprzez zobowiązywanie określonych organów do zmiany 
granic obszaru Natura 2000. W związku z tym z załącznika nr 5 z działań dotyczących utrzymania lub 
modyfikacji metod gospodarowania usunięto: działanie ochronne nr 26 polegające na uzyskaniu 
spójności obszaru Natura 2000 oraz działanie ochronne nr 32 polegające na korekcie granic obszaru 
Natura 2000. Z zarządzenia usunięto załącznik nr 7, który określał obszar wdrażania działań ochronnych 
nr 26 i 32 oraz uchylono §8 zarządzenia, w którym wskazano, że proponowany obszar zasięgu prac 
inwentaryzacyjnych/monitoringowych dla ustalenia korekty przebiegu granic umożliwiających uzyskanie 
spójności obszaru Natura 2000 zawiera załącznik nr 7 do zarządzenia.  

Minister Środowiska zwrócił uwagę na nałożenie na Polski Związek Łowiecki, w działaniach 
ochronnych nr 6 dotyczącym ochrony czynnej oraz nr 25 dotyczącym utrzymania lub modyfikacji metod 
gospodarowania, następujących obowiązków: wprowadzenia nagrody za tuszkę, propagowania 
ograniczenia stosowania amunicji myśliwskiej ze śrutem ołowianym, ograniczenia używania śrucin 
ołowianych szkodliwych dla ptaków. Minister Środowiska wskazał, iż „Przedstawione działania 
wykraczają poza zakres przedmiotowy planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000. Należy podkreślić, 
że zadania Polskiego Związku Łowieckiego zostały określone przede wszystkim w art. 34 ustawy z dnia  
13 października 1995 r.  – Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm.). Do jego zadań 
można zaliczyć m.in. prowadzenie gospodarki łowieckiej, organizowanie szkoleń w zakresie 
prawidłowego łowiectwa    i strzelectwa myśliwskiego. Przedstawione działania wykraczają poza zakres 
kompetencji ww. podmiotu”. W związku z tym usunięto działanie ochronne nr 6 dotyczące ochrony 
czynnej polegające na redukcji liczebności inwazyjnych gatunków drapieżników. W działaniach 
dotyczących ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk 
ustanowiono działanie nr 6 polegające na przygotowaniu i zawarciu umów z zarządcami/dzierżawcami 
obwodów łowieckich mających na celu dostosowanie gospodarki łowieckiej do wymogów ochrony 
obszaru Natura 2000 oraz gatunków ptaków, dla których wyznaczono ten obszar, dotyczących redukcji 
liczebności inwazyjnych gatunków drapieżników (norki amerykańskiej, szopa i jenota).  W działaniu 
ochronnym nr 25 dotyczącym utrzymania lub modyfikacji metod gospodarowania polegającym  
na propagowaniu ograniczenia stosowania amunicji myśliwskiej ze śrutem ołowianym z podmiotów 
odpowiedzialnych za wykonanie działania ochronnego usunięto Polski Związek Łowiecki. 
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Minister Środowiska wskazał ponadto, iż w załączniku nr 8 do zarządzenia do wszystkich 
wymienionych w tym załączniku dokumentów planistycznych wyznaczono wskazanie do zmiany 
polegające na tym, że zapisy planu zadań ochronnych zapisane w załączniku nr 5 „Działania ochronne  
ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania” należy 
uwzględnić w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz przy 
zmianach miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego, a studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, zmieniane oraz powstające miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego oraz inne  dokumenty planistyczne powinny być uzupełnione o informacje zawarte w tym 
planie zadań ochronnych. Minister Środowiska zwrócił uwagę, że „Należy podkreślić, iż wskazania  
do zmian w dokumentach planistycznych, o których mowa w art. 28 ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, nie powinny być tożsame z działaniami ochronnymi, ponieważ 
te dwa elementy znacznie się od siebie różnią. Wskazania do zmian odnoszą się do konkretnych, 
istniejących dokumentów planistycznych, których postanowienia dotyczą zagospodarowania 
przestrzennego, w tym warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Natomiast działania ochronne 
określają konkretne czynności, które podmioty odpowiedzialne mają wykonać w okresie obowiązywania 
planu zadań ochronnych. Zakresy przestrzenne, przedmiotowe dokumentów planistycznych i działań 
ochronnych znacznie się różnią, dlatego niewłaściwe ustanawianie wskazań do zmian w dokumentach 
planistycznych polegających na uwzględnieniu w nich działań ochronnych. Podobnie wszystkie 
informacje dotyczące przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 zawarte w planach zadań ochronnych 
znacznie się różnią od zakresu dokumentów planistycznych mających normatywnie określony zakres 
przedmiotowy. W związku z powyższym w planie zadań ochronnych nie powinno się ustanawiać wskazań 
do zmian do dokumentów planistycznych wyłącznie odwołujących się w sposób generalny do działań 
ochronnych lub innych postanowień dotyczących zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony 
obszaru Natura 2000”. W związku z tym z załącznika nr 8, ze wskazań do zmiany wszystkich 
wymienionych w nim dokumentów planistycznych, usunięto zapisy w brzmieniu: „Zapisy planu zadań 
ochronnych zapisane w załączniku nr 5 „Działania ochronne  ze wskazaniem podmiotów 
odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania” ustalone są dla całego obszaru Natura 
2000 i służą zapobieganiu wskazanym w planie zadań ochronnych zagrożeniom. Należy je uwzględnić  
w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz przy zmianach 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, zmieniane oraz powstające miejscowe plany zagospodarowania  
przestrzennego oraz inne dokumenty planistyczne powinny być uzupełnione o informacje zawarte w 
planie zadań ochronnych.”  

Minister Środowiska pokreślił, że brak precyzyjnego podziału zakresu wykonania działań zmniejsza 
czytelność planu zadań ochronnych i utrudnia ustalenie szczegółowego podziału obowiązków. Zwrócił 
uwagę, że przy wyznaczaniu więcej niż jednego podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie działania 
ochronnego, w miarę możliwości, powinno się  wskazywać zakres odpowiedzialności poszczególnych 
podmiotów. W związku z tym w działaniach dotyczących ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, 
gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, zmieniono zapis dotyczący podmiotu odpowiedzialnego  
za wykonanie działania ochronnego dotyczącego budowy dla bąka, gęgawy, krakwy, cyraneczki, cyranki, 
błotniaka  stawowego i rybitwy czarnej płytkich zbiorników ramach programu małej retencji. Po zmianie 
podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie tego działania ochronnego jest Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Szczecinie w porozumieniu z Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. 



Projekt z dnia .07.07.2016 r. 

 

6 

 

W wyniku autokorekty zmieniono tytuł załącznika nr 8 do zarządzenia oraz brzmienie §9 zarządzenia, 
ponieważ wskazania do zmian dotyczą studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 12 gmin oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1 gminy. W związku 
z tym w załączniku nr 8 do zarządzenia skorygowano także zapis wskazania do zmian, które otrzymało 
brzmienie: „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 i ich siedliska 
takie jak: perkoz dwuczuby, bąk, bocian biały, łabędź niemy, łabędź krzykliwy, gęgawa, krakwa, 
cyraneczka, cyranka, błotniak stawowy, derkacz, rybitwa czarna, siniak.” oraz „Należy utrzymywać 
grunty obszaru Natura 2000 bez przeznaczania ich pod budowę farm wiatrowych w związku z bardzo 
wysokim ryzykiem znaczącego negatywnego oddziaływania tego typu przedsięwzięć na przedmioty 
ochrony i ich siedliska takie jak: bocian biały, bocian czarny, łabędź niemy, łabędź krzykliwy, 
trzmielojad, kania czarna, kania ruda, bielik, błotniak stawowy, orlik krzykliwy, derkacz, żuraw, 
puchacz.” Zapis o nie lokowaniu farm wiatrowych i ferm norki amerykańskiej ograniczono do granic 
obszaru Natura 2000. Projektowane w pobliżu granic obszaru Natura 2000 elektrownie wiatrowe i fermy 
norki amerykańskiej będą podlegały ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub ocenie 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W ramach autokorekty dokonano zmiany opisu  
zagrożenia istniejącego zidentyfikowanego dla wszystkich przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 
– „Ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka (G)”. Opis zagrożenia skrócono.  
W ramach autokorekty w działaniu nr 4 dotyczącym utrzymania lub modyfikacji metod gospodarowania 
polegającym na wprowadzeniu dodatkowej formy ochrony dla kolonii czapli, dokonano korekty zapisu. 
Dodatkowa forma ochrony kolonii czapli może być wprowadzona w zakresie i na podstawie 
przewidzianym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Także w ramach autokorekty 
w działaniu nr 9 dotyczącym utrzymania lub modyfikacji metod gospodarowania polegającym  
na zachowaniu w obecnym stanie naturalnych zbiorników wodnych, skorygowano zapis dotyczący 
podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie usuwając użytkowników rybackich. Za powyższe działanie 
odpowiedzialni są m.in. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Poznaniu, które mogą 
wpływać na użytkowników rybackich za pomocą odpowiednich zapisów w umowach dzierżawnych. 
Ponadto w wyniku autokorekty w działaniu ochronnym nr 10 dotyczącym utrzymania lub modyfikacji 
metod gospodarowania polegającym na pozostawianiu kęp starodrzewi na zrębach, poprawiono zapis 
dotyczący przedmiotów ochrony, usuwając wyrazy „A094 Rybołów Pandion haliaetus” ponieważ ten 
przedmiot ochrony był w tym działaniu ochronnym wymieniony dwukrotnie.  Również w wyniku 
autokorekty zmodyfikowano zapis działania nr 2 dotyczącego monitoringu stanu przedmiotów ochrony 
oraz realizacji celów działań ochronnych polegającego na kontroli stanu zachowania śródpolnych 
zbiorników wodnych. Kontrolą planuje się objąć zbiorniki śródpolne, których powierzchnia przekracza 
0,5 ha. Przyjęto kryterium powierzchni, które gwarantuje stabilność zbiornika i jego zachowanie nawet 
podczas długotrwałej suszy. Ponadto większe zbiorniki charakteryzują się większą bioróżnorodnością  
i z większym prawdopodobieństwem mogą stanowić siedlisko przedmiotów ochrony, dla których 
przewidziano działanie nr 2. W ramach autokorekty uzupełniono zapis działania nr 3 dotyczącego 
uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony polegającego  
na przeprowadzenie oceny natężenia ruchu turystycznego na ciekach i brzegach jezior. Działanie 
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uzupełniono o konieczność określenia działań pozwalających na poprawę ochrony, w przypadku 
stwierdzenia niekorzystnego oddziaływania ruchu turystycznego na wskazane gatunki. 

Po uwzględnieniu uwag, które wpłynęły w dniu 18 marca 2016 r. od Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska, z przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 usunięto 12 gatunków ptaków (perkoza 
rdzawoszyjego, kszyka, perkozka, bączka, błotniaka łąkowego, wodnika, kropiatkę, kokoszkę, łyskę, 
brodźca piskliwego, słonkę i lelka). Według obowiązującego dla obszaru Natura 2000 Standardowego 
Formularza Danych (data aktualizacji: grudzień 2015 r.) ww. gatunki ptaków nie są przedmiotami 
ochrony. Nie spełniły kryteriów, które wymagane są w celu uznania za przedmiot ochrony w obszarze 
Natura 2000. Usunięcie 12 gatunków ptaków z przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 
skutkowało zmianą załączników w planie zadań ochronnych: załącznika nr 3, który określa identyfikację 
istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków 
będących przedmiotami ochrony oraz ich siedlisk, załącznika nr 4, który określa cele działań ochronnych, 
załącznika nr 5, który określa działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 
wykonanie i załącznika nr 6, który określa zakres i terminy przeprowadzenia prac związanych  
z monitoringiem przedmiotów ochrony. Dla niektórych z tych gatunków ptaków w planie zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 były zaplanowane działania  ochronne. Dla perkoza rdzawoszyjego 
w planie zadań ochronnych było zaplanowane działanie ochronne dotyczące ochrony czynnej polegające 
na budowie płytkich zbiorników w ramach programu małej retencji. Działanie to zachowano w projekcie 
zmiany planu zadań ochronnych, zmieniając tylko  przedmiot ochrony, dla którego jest ono planowane. 
Po zmianie działanie to jest planowane dla bąka, gęgawy, krakwy, cyraneczki, cyranki, błotniaka 
stawowego i rybitwy czarnej. Dla lelka w planie zadań ochronnych było zaplanowane działanie ochronne 
dotyczące utrzymania lub modyfikacji metod gospodarowania, które polegało na unikaniu zalesiania 
śródleśnych terenów otwartych. Działanie to zmodyfikowano w projekcie zmiany planu zadań 
ochronnych. Po zmianie działanie to jest planowane dla orlika krzykliwego w celu ochrony jego żerowisk 
położonych na terenach śródleśnych. Po zmodyfikowaniu działanie to nie jest ograniczone  
do wprowadzania ustaleń na etapie prac przy planie urządzenia lasu. W pracach nad planem zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 dla lelka i orlika krzykliwego stwierdzono istnienie podobnego 
zagrożenia potencjalnego - zalesianie terenów otwartych (B01). Zagrożenie to polega na zalesianiu 
śródleśnych i przyleśnych terenów otwartych skutkującym utratą żerowisk (w przypadku orlika 
krzykliwego) i siedlisk (w przypadku lelka). Dla błotniaka łąkowego i kszyka w planie zadań ochronnych 
były zaplanowane działania ochronne dotyczące zachowania siedlisk gatunku na trwałych użytkach 
zielonych. Działania te zostały usunięte z planu zadań ochronnych. W projekcie zmiany planu zadań 
ochronnych znajdują się działania ochronne dotyczące zachowania  siedlisk na trwałych użytkach 
zielonych dla derkacza, cyraneczki, cyranki, trzmielojada, orlika krzykliwego, żurawia, bociana białego, 
kani rudej i kani czarnej. Realizacja tych działań pozwoli także na zachowanie siedlisk błotniaka 
łąkowego i kszyka położonych na trwałych użytkach zielonych. Bąk, gęgawa, krakwa, cyraneczka, 
cyranka, błotniak stawowy, rybitwa czarna, orlik krzykliwy, derkacz, trzmielojad, żuraw, bocian biały, 
kania ruda i kania czarna spełnią rolę gatunków parasolowych (osłonowych) dla 12 gatunków ptaków, 
które  z powodu nie spełniania kryteriów umożliwiających uznanie ich za przedmioty ochrony w obszarze 
Natura 2000 usunięto z planu zadań ochronnych.  

Uwzględniono uwagę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczącą zapisu odnośnie obszaru 
wdrażania działań ochronnych w brzmieniu: „w całym obszarze Natura 2000  z wyłączeniem części 
pokrywającej się z rezerwatem przyrody „Przełom Rzeki Dębnicy”. Zarządzeniem Nr 21/2013 RDOŚ  
w Szczecinie z dnia 28.05.2013 r. ustanowiono plan ochrony dla tego rezerwatu. Plan zadań ochronnych 
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został opracowany z wyłączeniem tego rezerwatu, co zostało wskazane w treści §1 ust. 2 zarządzeniu 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie 
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019.  
Nie zachodzi wobec tego konieczność   wspominania o tym fakcie w treści załączników  
do ww. zarządzenia. W związku z tym, w treści załączników nr 5 i 6 dokonano korekt usuwając zapisy  
w brzmieniu: „z wyłączeniem części pokrywającej się z rezerwatem przyrody „Przełom Rzeki Dębnicy”. 

Po uwzględnieniu kolejnych uwag zgłoszonych przez Generalną Dyrekcję Ochrony  Środowiska 
dokonano zmian stylistycznych, przeredagowania zapisów dotyczących niżej wymienionych działań 
ochronnych uwzględniając m.in. opinię Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska, która 
wskazuje na to, że zachowanie nie jest działaniem oraz precyzując działania i terminy prac: 
1. Działanie ochronne polegające na  „Zachowaniu w obecnym stanie naturalnych zbiorników wodnych, 

terenów bagiennych i podmokłych”. Po przeredagowaniu otrzymało brzmienie: „Zapobiegnięcie 
zmniejszeniu się powierzchni biotopów, poprzez zachowanie w obecnym stanie naturalnych 
zbiorników wodnych, terenów bagiennych i podmokłych.”  

2. Działanie ochronne polegające na „Ograniczeniu użytkowania starych drzewostanów  w pobliżu 
gniazd przedmiotów ochrony”. Po sprecyzowaniu działań i ich terminów otrzymało brzmienie: 
„Ograniczenie użytkowania starych drzewostanów w pobliżu gniazd przedmiotów ochrony. 
Ograniczenie użytkowania w okresie lęgowym, 150 m od miejsc gniazdowania przedmiotów ochrony. 
Ograniczenie użytkowania dotyczy wykonywania w okresie lęgowym cięć pielęgnacyjnych, 
sanitarnych i rębnych.” 

3. Działanie ochronne polegające na „Zachowaniu roślinności szuwarowej. Zachowanie powierzchni 
roślinności szuwarowej na aktualnym poziomie na zbiornikach wodnych”, po przeredagowaniu 
otrzymało brzmienie: „Zapobiegnięcie zmniejszeniu się powierzchni lęgowych, poprzez zachowanie 
roślinności szuwarowej.” 

4. Działanie ochronne polegające na „Zachowaniu drzew dziuplastych. Utrzymywanie w drzewostanach 
drzew dziuplastych”, po przeredagowaniu otrzymało brzmienie: „Zapobiegnięcie zmniejszeniu się 
miejsc lęgowych, poprzez zachowanie drzew dziuplastych.”  

5. Działanie ochronne polegające na „Zachowaniu odpowiedniego dla przedmiotu ochrony poziomu 
wód w okresie lęgowym, w miejscach gniazdowania, potwierdzonych podczas inwentaryzacji miejsc 
gniazdowania”, po przeredagowaniu i sprecyzowaniu w jaki sposób ma być zachowany odpowiedni 
poziom wody, otrzymało brzmienie: „Zapobiegnięcie zmniejszeniu się powierzchni biotopów, 
poprzez zachowanie odpowiedniego dla przedmiotu ochrony poziomu wód w okresie lęgowym,  
w miejscach gniazdowania, potwierdzonych  podczas inwentaryzacji miejsc gniazdowania. 
Odpowiedni dla przedmiotu ochrony poziom wód zostanie ustalony w ocenie stanu zachowania 
siedlisk bąka i rybitwy czarnej oraz podczas inwentaryzacji aktywnych gniazd bociana czarnego  
(w ramach realizacji działań nr 1 i 2 dotyczących uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony 
i uwarunkowaniach ich ochrony).” 

6. Działanie ochronne polegające na „Zachowaniu śródleśnych zbiorników wodnych i niewielkich 
rzek.”, po przeredagowaniu otrzymało brzmienie: „Zapobiegnięcie zmniejszeniu się powierzchni 
biotopów, poprzez zachowanie śródleśnych zbiorników wodnych i niewielkich rzek.”  

7. Działanie ochronne polegające na „Zachowaniu zadrzewień brzegów leśnych jezior i rzek.  
Zachowanie lasów i zadrzewień w odległości 30 m od brzegów jezior i po obu stronach rzek o 
korycie szerszym niż 1,5 m”, po przeredagowaniu i podaniu sposobu zachowania zadrzewień 
otrzymało brzmienie: „Zapobiegnięcie zmniejszeniu się powierzchni drzewostanów dojrzałych, 
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poprzez pozostawianie wyłączonych z cięć rębnych pasów zadrzewień brzegów leśnych jezior i rzek. 
Zachowanie lasów i zadrzewień w odległości 30 m od brzegów jezior i po obu stronach rzek  
o korycie szerszym niż 1,5 m.”  

8. Działanie ochronne polegające na „Utrzymywaniu zróżnicowanej struktury wiekowej i jakościowej 
drzewostanu. Dążenie w nadleśnictwach do zróżnicowania gatunkowego i udziału drzewostanu  
w wieku powyżej 100 lat”, po przeredagowaniu i podaniu sposobu utrzymywania zróżnicowanej 
struktury wiekowej i jakościowej drzewostanu otrzymało brzmienie: „Zapobiegnięcie zmniejszeniu 
się powierzchni biotopów trzmielojada i włochatki, poprzez utrzymywanie zróżnicowanej struktury 
wiekowej i jakościowej drzewostanu. Dążenie w nadleśnictwach do zróżnicowania gatunkowego  
i udziału drzewostanu w wieku powyżej 100 lat, zgodnie z zasadami hodowli lasu uwzględniającymi 
wymagania ww. przedmiotów ochrony.” 

9. Działanie ochronne polegające na „Pozostawianiu obumierających drzew w lasach gospodarczych. 
Pozostawianiu w drzewostanach obumierających i martwych drzew zawierających dziuple”,  
po przeredagowaniu otrzymało brzmienie: „Zapobiegnięcie zmniejszaniu się ilości dogodnych 
siedlisk lęgowych i żerowiskowych, poprzez pozostawianie w drzewostanach drzew martwych, 
obumierających i dziuplastych, z wyłączeniem sytuacji stwarzających zagrożenie dla zdrowia, życia 
lub mienia ludzkiego oraz zagrożenie dla stanu sanitarnego drzewostanów.” 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie podał do publicznej wiadomości informację 
o zamiarze zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 obwieszczeniem znak: WOPN-
PK.6320.18.2015.BG z dnia 12.08.2015 r. 

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zapewniono 
możliwość udziału osobom zainteresowanym i działającym w obrębie siedlisk gatunków, dla których 
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, w pracach nad tworzeniem zmiany planu zadań ochronnych. 
W związku z powyższym projekt zmiany zarządzenia udostępniono w dniu 11 marca 2016 r. na stronie 
internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  w Szczecinie http://szczecin.rdos.gov.pl/  
w zakładce „Natura 2000 – Plany Zadań Ochronnych” oraz w siedzibie tut. Organu. Natomiast pismem 
WOPN-ON.6320.3.2016.RCh z dnia 10 marca 2016 r. projekt zarządzenia został wysłany  
do zainteresowanych osób oraz podmiotów również pocztą tradycyjną. Na wniesienie uwag i wniosków 
do projektu dokumentu wyznaczono termin do 18 marca 2016 r. W tym czasie wpłynęły uwagi i wnioski 
od następujących podmiotów: mieszkańców Sołectwa Rzęśnica Gmina Złocieniec, Stowarzyszenia 
Diabetyków Koło w Złocieńcu, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, 
Burmistrza Złocieńca, Starosty Szczecineckiego, Urzędu Gminy Ostrowice, Gminy Grzmiąca, Klubu 
Przyrodników, Fundacji Łyński Kamień oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uzyskał akceptację przedłożonego projektu dokumentu przez 
Nadleśnictwo Trzebież w dniu 17 marca 2016 r., Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie  
w dniu 18 marca 2016 r. oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu 18 marca  
2016 r.  

W dniu 18 marca 2016 r. wpłynęły drogą elektroniczną pisma (o jednakowej treści) mieszkańców 
Sołectwa Rzęśnica Gmina Złocieniec oraz Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Złocieńcu,  
z następującymi uwagami: 
1. Wstrzymać prace nad zmianą planu zadań ochronnych dla tego obszaru Natura 2000. Uwagi  

nie uwzględniono.  Zmiana planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 jest następstwem 
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stwierdzonych przez Ministra Środowiska uchybień i wniesienia o zmianę  zarządzenia we własnym 
zakresie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (na mocy zapisów 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów 
prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej 
(Dz. U. Nr 222, poz. 1754). 

2. Przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisem art. 33 ust.3 ustawy  
o ochronie przyrody, który stanowi, że: „3. Projekty polityk, strategii, planów i programów  
oraz zmian do takich dokumentów a także planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco 
oddziaływać na obszar Natura 2000, a które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 
2000 lub obszarów, o których mowa w ust. 2, lub nie z tej ochrony, wymagają przeprowadzenia 
odpowiedniej oceny oddziaływania na zasadach określonych 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”. Wskazano, że usunięcie działań 
ochronnych nr 7, 21 i 24 z obecnego planu zadań ochronnych powinno być traktowane, jako 
działanie, które nie jest związane z ochroną obszaru Natura 2000, gdyż osłabia to istniejącą ochronę – 
dla takich propozycji niezbędne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. 
Uwagi nie uwzględniono. Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, jak również jego 
zmiana nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania wspomnianej w art. 33 ust. 3 ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Plan zadań ochronnych jest aktem prawa 
miejscowego bezpośrednio związanym z ochroną obszaru Natura 2000 a jego ustanowienie wynika  
z zapisów ww. ustawy. 

3. Przeprowadzić konsultacje społeczne w każdej gminie, której dotyczy plan zadań ochronnych, w tym 
konsultacje z samymi gminami. Uwaga bezzasadna. W piśmie WOPN-ON.6320.3.2016.RCh z dnia 
10 marca 2016 r., którym przesłano projekt zarządzenia zainteresowanym osobom i instytucjom,  
w celu wniesienia uwag i wniosków, poinformowano, że zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie 
przyrody po zakończeniu analizy uwag zgłoszonych w ramach prowadzonej procedury zmiany planu, 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zapewni możliwość udziału społeczeństwa 
w procedurze zmiany planu na zasadach oraz w trybie określonym 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. Pismo było wysłane m.in. do wszystkich 
gmin z terenu obszaru Natura 2000. 

4. Przeprowadzić publiczną dyskusję z udziałem ekspertów od ochrony środowiska i prawników,  
na temat proponowanych zmian, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, które w gruncie 
rzeczy zmniejszają radykalnie teren ochrony całego obszaru Natura 2000 „Ostoja Drawska”. Ustawa 
środowiskowa dopuszcza możliwość przeprowadzenia rozprawy administracyjnej i w tej sprawie 
będzie ona konieczna. Uwagi nie uwzględniono. Procedura sporządzania planu zadań ochronnych  
dla obszaru Natura 2000 oraz jego zmiany, wymaga zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, 
na zasadach i w trybie określonym 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 postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie 
projektu. Na ww. podstawie dla projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
zostaną przeprowadzone 21 dniowe konsultacje społeczne. Art. 36 ww. ustawy przewiduje 
przeprowadzenie rozprawy administracyjnej przez organ przed wydaniem lub zmianą decyzji. 
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Natomiast w procedurze opracowywania dokumentu, jakim jest także projekt planu zadań 
ochronnych, nie przewiduje się przeprowadzania rozprawy administracyjnej. 

5. Wydłużyć termin na składanie uwag i wniosków do 21 dni, zgodnie z przepisem art. 39 ust. 1 pkt 4) 
ustawy środowiskowej z 3 października 2008 r. Uwaga bezzasadna. W piśmie WOPN-
ON.6320.3.2016.RCh z dnia 10 marca 2016 r., którym przesłano projekt zarządzenia 
zainteresowanym osobom i instytucjom, w celu wniesienia uwag i wniosków, poinformowano,  
że zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody po zakończeniu analizy uwag zgłoszonych  
w ramach prowadzonej procedury zmiany planu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Szczecinie zapewni możliwość udziału społeczeństwa  w procedurze zmiany planu na zasadach 
oraz w trybie określonym 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. Na ww. podstawie dla projektu zmiany planu zadań ochronnych  
dla obszaru Natura 2000 zostaną przeprowadzone 21 dniowe konsultacje społeczne. 

6. RDOŚ w Szczecinie ma wskazać korzyści dla środowiska i ochrony gatunków, w tym szczególnie  
dla ostoi ptasiej „Ostoja Drawska”, które wynikają z dopuszczenia do lokalizowania elektrowni 
wiatrowych oraz ferm norki amerykańskiej w odległości do 5 km od granic tego obszaru Natura 2000. 
Jak wskazuje praktyka i liczne publikacje naukowe elektrownie wiatrowe i norka amerykańska nie 
tylko nie są obojętne dla wielu gatunków ptaków, w tym także dla tych będących przedmiotem 
ochrony, ale mogą wręcz stanowić dla nich zagrożenie. Uwagi nie uwzględniono. Wykracza ona poza 
zakres prac koniecznych do sporządzenia zmiany planu zadań ochronnych. Projektowane w pobliżu 
granic obszaru Natura 2000 elektrownie wiatrowe i fermy norki amerykańskiej będą podlegały ocenie 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 
Natura 2000, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 
W dniu 18 marca 2016 r. wpłynęło  pismo Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 

Zachodniopomorskiego, z następującymi uwagami: 
1. Działanie ochronne nr 2 dotyczące utrzymania lub modyfikacji metod gospodarowania polegające na 

zwiększeniu świadomości ekologicznej kajakarzy i użytkowników sprzętu motorowodnego: działaniu 
nadano edukacyjny charakter, prowadzenie edukacji ekologicznej i organizowanie działalności 
edukacyjnej i turystycznej to zadanie ustawowe służby parku krajobrazowego i dyrektora parku 
krajobrazowego. Otwiera to również możliwość współpracy pomiędzy Zespołem Parków 
Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 
w Szczecinie. Uwagę częściowo uwzględniono. Jako podmiot odpowiedzialny za wykonanie 
działania pozostawiono Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. W realizacji 
tego działania może on współpracować z innymi jednostkami, w tym z Zespołem Parków 
Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. 

2. Działanie ochronne nr 2 dotyczące utrzymania lub modyfikacji metod gospodarowania polegające na 
zwiększeniu świadomości ekologicznej kajakarzy i użytkowników sprzętu  motorowodnego. 
Ponownej analizy wymaga proponowana lokalizacja montażu tablic: wpisana do dokumentu obejmuje 
odcinek Drawy, na którym nie są organizowane spływy (z powodu niskiego poziomu wody) – 
powyżej jeziora Żerdno, oraz na Starej Drawie. W związku z tym lokalizacja w tym miejscu tablic 
skierowanych do kajakarzy mija się z celem. Uwagę częściowo uwzględniono. Skorygowano zapis 
dotyczący montażu tablic na wybranych odcinkach rzek. Z miejsc wskazanych do lokalizacji tablic 
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wyłączono odcinek Drawy pomiędzy Jeziorem Krzywym a Głębokim, na którym nie są organizowane 
spływy kajakowe.  Na Starej Drawie były i mogą być organizowane spływy kajakowe, dlatego na 
odcinku tej rzeki planuje się ustawienie tablic. 

W dniu 18 marca 2016 r. wpłynęło drogą elektroniczną pismo Burmistrza Złocieńca, z następującymi 
uwagami: 
1. Załącznik nr 8 „wskazania do zmian w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego”. Działanie ochronne dotyczące nie lokalizowania farm wiatrowych w odniesieniu  
do terenu gminy Złocieniec jest działaniem bezprzedmiotowym  z uwagi na fakt, iż Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem nr WST-K.4242.44.2012.KD.15 z dnia 
18 grudnia 2012 r. dokonał uzgodnienia przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej  
o mocy 6MW (3 turbiny) na terenie wsi Darskowo gm. Złocieniec i na podstawie tego uzgodnienia 
została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr RG-IV/7625/2/2010 z dnia  
19 lutego 2013 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Złocieniec określa kierunek rozwoju terenu położonego na południe od miejscowości Darskowo jako 
teren parku elektrowni wiatrowych, a zmiana niniejszego kierunku rozwoju zgodnie ze „wskazaniem” 
może doprowadzić do powstania roszczenia odszkodowawczego wobec Gminy Złocieniec.  
W związku z powyższym przedmiotowa regulacja powinna ograniczyć się ewentualnie  
do nie przeznaczania nowych miejsc pod lokalizację wskazanych inwestycji. Oceniono,  
że w kontekście powyższego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Szczecinie pozwalającego na realizację farmy wiatrowej na terenie wsi Darskowo, brak jest 
podstaw do uznania budowy fermy wiatrowej jako przedsięwzięcia obarczonego bardzo wysokim 
ryzykiem znaczącego negatywnego oddziaływania na przedmioty ochrony i ich siedliska. Uwagi nie 
uwzględniono. Uzgodnienia przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na terenie 
wsi Darskowo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie dokonał przed sporządzeniem 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Podczas prac nad planem zadań ochronnych dla  
13 przedmiotów ochrony stwierdzono, że elektrownie wiatrowe stanowią potencjalne zagrożenie. 
Oprócz    farmy wiatrowej we wsi Darskowo, na terenie gminy Złocieniec mogą być planowane 
lokalizacje kolejnych farm wiatrowych. W celu ograniczenia tego zagrożenia zaproponowano 
wskazanie do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Złocieniec polegające na nie przeznaczaniu, na terenie obszaru Natura 2000 gruntów pod budowę 
farm wiatrowych. Zapis ten ma zastosowanie przy dokonywaniu zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

2. Załącznik nr 8 „wskazania do zmian w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego”. Działanie ochronne dotyczące wprowadzenia zapisu nie przeznaczania  
pod zabudowę nowych terenów zlokalizowanych bliżej niż 100 m od brzegów jezior poza obszarami 
zwartej zabudowy należy uregulować precyzyjnie, jasno i jednoznacznie. W szczególności należy 
wskazać czy przedmiotowe ustalenia należy rozumieć jako nie wyznaczenie nowych terenów  
w studium kierunkiem rozwoju, który dopuszczałby lokalizację nowej zabudowy, czy też jako 
ustalenie, które należałoby analizować przy ocenie zgodności rozwiązań przyjętych w projektach 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o której stanowi art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199). 
Jednocześnie definicja legalna pojęcia zabudowy rozproszonej również wydaje się mało czytelna  
i należy ją dopracować w celu uniknięcia przyszłych wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności 
parametry przyjęte przy definiowaniu w postaci odległości (150 m) i ilości budynków (3) wydają się 
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być chybione i mogą nastręczać pewnych problemów (m.in. jaka jest maksymalna odległość między 
już istniejącymi 3 budynkami; czy budynki mogą być położone na jednej nieruchomości;  
czy odległość 150 m liczona jest od najbliższego spośród trzech budynków). Uwagi  
nie uwzględniono. Zapis dotyczący nie przeznaczania pod zabudowę nowych terenów 
zlokalizowanych bliżej niż 100 metrów od brzegów jezior poza obszarami zwartej zabudowy, nie jest 
działaniem ochronnym tylko wskazaniem do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec. Ma on zastosowanie w przypadku zmiany 
obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zabudowa 
zwarta i rozproszona nie są zdefiniowane w przepisach. Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie  
z 10 listopada 2011 r. (sygn. akt IV SA/Wa 1530/11) zwarta zabudowa  występuje wówczas,  
gdy przez jednostkowe jej uzupełnienie powstaje stan kiedy nie ma już możliwości dalszego 
inwestowania – gospodarstwa ścieśnione (zabudowa centralna, śródmiejska). Natomiast zabudowa 
rozproszona polega na tym, że odległości między gospodarstwami są na tyle duże, że uzupełnianie 
wiązałoby się z kontynuacją zabudowy. Na potrzeby planu zadań ochronnych przyjęto, że za budowę 
rozproszoną uznaje się zabudowę, w której kolejny (planowany) budynek od już istniejących 
przynajmniej 3 budynków byłby oddalony o więcej niż 150 m. Z analizy tego zapisu wynika,  
że odległość 150 m może być liczona od każdego z 3 istniejących budynków, istotne jest  
by ta odległość dla kolejnego (planowanego) budynku przekraczała 150 m od już istniejących  
3 budynków. Budynki istniejące mogą być zlokalizowane na jednej działce lub działkach odrębnych, 
nie ma to wpływu na przyjętą w planie zadań ochronnych definicję zabudowy rozproszonej.  

3. Załącznik nr 8 „wskazania do zmian w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego”. Wprowadzić zapis, który odnosiłby się i sankcjonował brak konieczności nie 
przeznaczania pod zabudowę w studium terenów, dla których wydana została decyzja o warunkach 
zabudowy w celu ochrony praw nabytych. Uwagi nie uwzględniono. Plan zadań ochronnych nie 
wpływa na obowiązujące decyzje o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego jest wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych. Jego zapisy 
nie są podstawą przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Ocena aktualności studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w tym analiza zmian  
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy) należy do zadań burmistrza. Zmiana studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powinna uwzględniać zmianę 
przeznaczenia terenów, która nastąpiła w skutek wydanych decyzji o warunkach zabudowy. 

4. Załącznik nr 5 – działanie dotyczące zachowania roślinności szuwarowej – podmiotom 
odpowiedzialnym za wykonanie działania należy przekazać inwentaryzację obecnego stanu 
środowiska (konieczność posiadania stanu odniesienia), która pozwoli na zachowanie powierzchni 
roślinności szuwarowej na aktualnym poziomie. Uwagi nie uwzględniono. Dokonano korekty zapisu 
działania ochronnego odnośnie powierzchni zajmowanej przez roślinność szuwarową. 

W dniu 18 marca 2016 r. wpłynęło drogą elektroniczną pismo Starosty Szczecineckiego,  
z następującymi uwagami: 
1. W załączniku nr 8 do zarządzenia, dla dokumentów planistycznych gmin zlokalizowanych na terenie 

powiatu szczecineckiego (tj. gminy Barwice, Grzmiąca, Biały Bór, Borne Sulinowo i Szczecinek), 
zasadne jest pozostawienie zapisu dotyczącego nie przeznaczania miejsc pod budowę ferm norki 
amerykańskiej nie tylko na terenie obszaru Natura 2000 ale także  w odległości 5 km od jego granicy. 
Utworzenie ww. „strefy buforowej” dla obszaru Natura 2000 pozwoli na ograniczenie zagrożeń 
zewnętrznych mogących powodować wysokie ryzyko znaczącego negatywnego oddziaływania tego 
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typu przedsięwzięć na przedmioty ochrony i ich siedliska. Wskazanie do wprowadzenia powyższego 
zapisu, w szczególności do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
umożliwi organom gmin zmiany przedmiotowych dokumentów, a w konsekwencji pozwoli 
ujednolicić podejście do ochrony przedmiotowego obszaru Natura 2000, w przypadku wydawania 
decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla tego typu przedsięwzięć. Uwagi  
nie uwzględniono. Projektowane w pobliżu granic obszaru Natura 2000 elektrownie wiatrowe i fermy 
norki amerykańskiej będą podlegały ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub ocenie 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, zgodnie z zapisami 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. 

2. Definicja „zabudowy rozproszonej” podana w załączniku nr 8 wymaga zmiany. Obecny zapis 
powoduje konieczność domyślnego definiowania „zwartej zabudowy”, której mają dotyczyć zapisy 
nie przeznaczania pod zabudowę nowych terenów. Jednocześnie przy dotychczasowej definicji  
nie można stwierdzić, czy proponowany zapis dotyczy niemożności lokalizowania  w obszarze 100 m 
od brzegów jezior każdej zabudowy, w tym również w postaci np. stacji uzdatniania wody, 
pomostów, dróg dojazdowych, itp. Uwagi nie uwzględniono. Zabudowa zwarta i rozproszona  
nie są zdefiniowane w przepisach. Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 10 listopada 2011 r. 
(sygn. akt IV SA/Wa 1530/11) zwarta zabudowa  występuje wówczas, gdy przez jednostkowe  
jej uzupełnienie powstaje stan kiedy nie ma już możliwości dalszego inwestowania – gospodarstwa 
ścieśnione (zabudowa centralna,  śródmiejska). Natomiast zabudowa rozproszona polega na tym,  
że odległości między gospodarstwami są na tyle duże, że uzupełnianie wiązałoby się z kontynuacją 
zabudowy. Na potrzeby planu zadań ochronnych przyjęto, że za budowę rozproszoną  
uznaje się zabudowę, w której kolejny (planowany) budynek od już istniejących przynajmniej  
3 budynków byłby oddalony o więcej niż 150 m. Zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wśród obiektów budowlanych wyróżnia się budynki, budowle  
i obiekty małej architektury. Wskazanie do zmiany studium uwarunkowań  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin dotyczy tylko budynków. Stacje  uzdatniania wody, pomosty 
i drogi dojazdowe, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  
nie są budynkami. 

W dniu 18 marca 2016 r. wpłynęło drogą elektroniczną pismo Urzędu Gminy Ostrowice,  
z następującymi uwagami: 
1. Wprowadzenie zmian w Uchwale Nr VII/26/03 Rady Gminy Ostrowice z dnia 30 czerwca 2003 r.  

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy 
Ostrowice, o zapis: na terenie obszaru Natura 2000 nie należy  przeznaczać miejsc pod budowę farm 
wiatrowych, w związku z bardzo wysokim ryzykiem znaczącego negatywnego oddziaływania tego 
typu przedsięwzięć na przedmioty ochrony i ich siedliska, jest sprzeczny z projektem zmian obecnego 
studium. Projekt zmian obecnego studium zakłada możliwość lokalizacji odnawialnych źródeł energii 
w postaci m. in. turbin wiatrowych, poprzedzonej badaniami nad negatywnym wpływem na ptaki  
i nietoperze. Zapis przedstawiony w projekcie zmiany przedmiotowego zarządzenia jest 
nieprecyzyjny, ponieważ mówi tylko o bardzo wysokim ryzyku znaczącego oddziaływania  
na przedmiot ochrony, a nie określa, jakie kroki należy przedsięwziąć w celu określenia  
czy w rzeczywistości lokalizacja turbin wiatrowych wpływa negatywnie na obszar chroniony. Uwagi 
nie uwzględniono. Dla obszaru Natura 2000 plan zadań ochronnych ustanowiono  zarządzeniem 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 2014 roku  w sprawie planu zadań 
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ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019. W  załączniku nr 8 zawarto 
wskazania do zmiany Uchwały nr VII/26/03 Rady Gminy w Ostrowicach z dnia 30 czerwca 2003 r.  
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Ostrowice m. in. wskazujące, że na  terenie obszaru Natura 2000 i w odległości 5 km od jego granicy 
nie należy przeznaczać w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w studiach 
uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miejsc pod budowę farm wiatrowych. 
Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 jest aktem prawa miejscowego i jego zapisy powinny 
być uwzględniane przy dokonywaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Podczas prac nad planem zadań ochronnych dla 13 przedmiotów ochrony 
stwierdzono, że elektrownie wiatrowe stanowią potencjalne  zagrożenie. W celu eliminacji tego 
zagrożenia wprowadzono wskazanie do zmiany studium  uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, w tym gminy Ostrowice, dotyczące nie przeznaczania 
gruntów pod budowę farm wiatrowych. Konieczne jest ograniczenie lokalizowania farm wiatrowych 
w ostojach ptasich Natura 2000, ze względu na negatywne oddziaływanie na przedmioty ochrony,  
co wynika bezpośrednio z artykułu 33 ustawy o ochronie przyrody.  

2. Należy doprecyzować zapisy nt. przeznaczania pod zabudowę nowych terenów zlokalizowanych 
bliżej niż 100 m od brzegów jezior poza obszarami zabudowy zwartej. Należy doprecyzować 
definicje zabudowy rozproszonej, zwartej i odległości do definicji już  istniejących. Uwagi  
nie uwzględniono. Zabudowa zwarta i rozproszona nie są zdefiniowane  w przepisach. Zgodnie  
z wyrokiem WSA w Warszawie z 10 listopada 2011 r. (sygn. akt  IV SA/Wa 1530/11) zwarta 
zabudowa występuje wówczas, gdy przez jednostkowe jej   uzupełnienie powstaje stan kiedy  
nie ma już możliwości dalszego inwestowania –gospodarstwa ścieśnione (zabudowa centralna, 
śródmiejska). Natomiast zabudowa  rozproszona polega na tym, że odległości między 
gospodarstwami są na tyle duże, że uzupełnianie wiązałoby się z kontynuacją zabudowy. Na potrzeby 
planu zadań ochronnych przyjęto, że za budowę rozproszoną uznaje się zabudowę, w której kolejny 
(planowany)  budynek od już istniejących przynajmniej 3 budynków byłby oddalony o więcej  
niż 150 m. Z analizy tego zapisu wynika, że odległość 150 m może być liczona od każdego  
z 3 istniejących budynków, istotne jest by ta odległość dla kolejnego (planowanego) budynku 
przekraczała 150 m od już istniejących 3 budynków. Budynki istniejące mogą być  zlokalizowane na 
jednej działce lub działkach odrębnych, nie ma to wpływu na przyjętą w planie zadań ochronnych 
definicję zabudowy rozproszonej. 

3. Duże wątpliwości budzi zapis ograniczający użytkowanie trwałych użytków w granicach  
gm. Ostrowice. Co należy rozumieć poprzez ograniczenia w użytkowaniu gdzie grunty te stanowią 
źródło dochodu dla rolników? Wyjaśnia się, że proponowany zapis do zmiany  studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowice odnośnie zachowania 
dotychczasowego użytkowania doliny rzecznej rzek: Kokna, Rakon i Miedznik przez  
m. in. zachowanie trwałych użytków zielonych, ma na celu zachowanie trwałych użytków zielonych 
w dolinach ww. rzek, w celu ochrony siedlisk niektórych przedmiotów ochrony w obszarze Natura 
2000. Zapis wyraźnie wskazuje, że trwałe użytki zielone w dolinach ww. rzek należy zachować czyli 
nie zmieniać przeznaczenia terenu na  inny. Według tego zapisu rolnicy mogą użytkować trwałe 
użytki zielone w dolinach ww. rzek bez możliwości ich przekształcania np. zaorywania, zalesiania, 
budowy stawów hodowlanych. 

4. Wniosek o wydłużenie terminu na uzgodnienie i wniesienie uwag. Wyjaśnia się, że w piśmie WOPN-
ON.6320.3.2016.RCh z dnia 10 marca 2016 r., którym przesłano projekt zarządzenia 
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zainteresowanym osobom i instytucjom, w celu wniesienia uwag i wniosków, poinformowano,  
że zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody po zakończeniu analizy uwag zgłoszonych  
w ramach prowadzonej procedury zmiany planu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Szczecinie zapewni możliwość udziału społeczeństwa w procedurze zmiany planu na zasadach oraz 
w trybie określonym 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. Na ww. podstawie dla projektu zmiany planu zadań ochronnych  
dla obszaru Natura 2000 zostaną przeprowadzone 21 dniowe konsultacje społeczne. 

W dniu 18 marca 2016 r. wpłynęło drogą elektroniczną pismo Gminy Grzmiąca, z następującymi 
uwagami: 
1. W treści załącznika nr 2 i nr 8 w pkt 7: „Uchwała Nr IV/20/2002 Rady Gminy Grzmiąca z dnia  

30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Grzmiąca” dokonać zmiany na prawidłową treść: „Uchwała  
Nr XXXVII/231/2014 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grzmiąca”. Uwagę 
uwzględniono. 

2. W treści załącznika nr 2 i nr 8 w pkt 7: „Wprowadzenie zapisu zachowania dotychczasowego 
użytkowania doliny rzek: Trzebiegoszcz, Radusza, Perznica przez utrzymywanie terenów 
zalewowych w stanie niezabudowanym i zachowanie trwałych użytków zielonych. Na terenie obszaru 
Natura 2000 nie należy przeznaczać miejsc pod budowę farm wiatrowych i ferm norki amerykańskiej, 
w związku z bardzo wysokim ryzykiem znaczącego negatywnego oddziaływania tego typu 
przedsięwzięć na przedmioty ochrony i ich siedliska.” dokonać zmiany na prawidłową treść: 
„Wprowadzenie zapisu zachowania dotychczasowego użytkowania  doliny rzecznej rzek: 
Trzebiegoszcz, Radusza, Perznica przez utrzymywanie terenów zalewowych w stanie 
niezabudowanym i zachowanie trwałych użytków zielonych. Na terenie obszaru Natura 2000  
i w odległości 5 km od jego granicy nie należy przeznaczać terenów pod zabudowę ferm norki 
amerykańskiej, w związku z bardzo wysokim ryzykiem znaczącego negatywnego oddziaływania tego 
typu przedsięwzięć na przedmioty ochrony i ich siedliska.” W granicach obszaru Natura 2000  
nie należy przeznaczać terenów pod budowę farm wiatrowych bez ustanawiania odległości 5 km  
od jej granic w przypadku tego typu inwestycji z uwagi na indywidualnie przeprowadzane 
postępowania środowiskowe. Uwagi nie uwzględniono. Projektowane w pobliżu granic obszaru 
Natura 2000 elektrownie wiatrowe i fermy norki amerykańskiej będą podlegały ocenie oddziaływania 
przedsięwzięcia na  środowisko lub ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, 
zgodnie  z zapisami 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. 

3. W treści uzasadnienia do projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Ze względu na usunięcie działania  
nr 24, wprowadzono do załącznika nr 8 dotyczącego wskazań do zmian w studiach uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Brzeżno, 
Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Połczyn Zdrój, Złocieniec zapis 
„Wprowadzenie zapisu nie przeznaczania pod zabudowę     nowych terenów zlokalizowanych bliżej 
niż 100 metrów od brzegów jezior poza obszarami zwartej zabudowy. Przez zabudowę rozproszoną 
rozumie się zabudowę, w której kolejny budynek od już istniejących przynajmniej 3 budynków  
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jest oddalony o więcej niż 150 m.” rozszerzenia i zmodyfikowania zapisu do: „Ze względu  
na usunięcie działania nr 24, wprowadzono do załącznika nr 8 dotyczącego wskazań do zmian  
w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin: Barwice, Biały Bór, 
Borne Sulinowo, Brzeżno, Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Grzmiąca, Kalisz Pomorski, Ostrowice, 
Połczyn Zdrój, Złocieniec zapis „Wprowadzenie zapisu nie przeznaczania pod zabudowę nowych 
terenów zlokalizowanych bliżej niż 100 metrów od brzegów jezior poza obszarami zwartej 
zabudowy. Przez zabudowę rozproszoną rozumie się zabudowę, w której kolejny budynek  
od już istniejących przynajmniej 3 budynków jest oddalony o więcej niż 150 m.” Uwagi  
nie uwzględniono. Na terenie gminy Grzmiąca, w granicach obszaru Natura 2000, znajduje się  
jedynie kilka niewielkich jezior, dlatego nie uznano za istotne wprowadzanie wskazania do studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy polegającego na nie 
przeznaczaniu pod zabudowę gruntów położonych bliżej niż 100 metrów od brzegów jezior poza 
obszarami zwartej zabudowy.  

W dniu 21 marca 2016 r. wpłynęło drogą elektroniczną pismo Klubu Przyrodników, z następującymi 
uwagami: 
1. Wielokrotne zmiany planu zadań ochronnych obowiązującego dla obszaru Natura 2000,  

w tym rozważanie kolejnej zmiany PZO zaledwie w trzy miesiące po dokonaniu zmiany tego planu, 
ma bardzo negatywny odbiór społeczny i sprawi, że ochrona obszaru Natura 2000 nie będzie 
postrzegana poważnie. Uwagi nie uwzględniono. Zmiana planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000 jest następstwem stwierdzonych przez Ministra Środowiska uchybień  i wniesienia o zmianę 
zarządzenia we własnym zakresie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 
(na mocy zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie 
trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej 
administracji rządowej (Dz. U. Nr 222, poz. 1754). 

2. Czy zostały zrealizowane korekty granic obszaru (powiększenie o kolonię czapli w Osieku 
Drawskim), wypracowane podczas prac nad oryginalnym PZO? Jeśli nie, to dla uniknięcia 
wielokrotnych zmian planu zadań ochronnych należy przed zmianą PZO poczekać na dokonanie tego 
powiększenia obszaru i dopiero wówczas zmieniać PZO w sposób uwzględniający także tę zmianę 
granic. Uwagi nie uwzględniono. Rozszerzenie obszaru Natura 2000 o przyległą do jej granic kolonii 
lęgową czapli siwej w okolicach wsi Osiek Drawski, było zaplanowane do realizacji w ciągu 3 lat 
obowiązywania planu zadań  ochronnych i nie zostało jeszcze zrealizowane. Działanie to zgodnie z 
uwagami Ministra Środowiska zawartymi w piśmie z dnia 15 lipca 2015 roku, znak: DP-074-
118/24442/14/JJ zostało usunięte z planu zadań ochronnych. Zmiana planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 jest następstwem stwierdzonych przez Ministra Środowiska uchybień  
i wniesienia o zmianę zarządzenia we własnym zakresie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Szczecinie (na mocy zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia  
23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez 
wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. Nr 222, poz. 1754). 

3. Klub Przyrodników podtrzymuje przedstawiane już wcześniej stanowisko w sprawie warunków 
dopuszczalności zmiany planu zadań ochronnych. Zgodnie z art. 28 ust. 5 zdanie ostatnie ustawy  
o ochronie przyrody, plan zadań ochronnych może być zmieniony, jeżeli   wynika to z potrzeb 
ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt. Ustawodawca przyjął tu, że plan 
zadań ochronnych sporządza się na czas określony, a przed upływem tego czasu można go zmienić 
tylko w okolicznościach określonych ustawą. Intencją takiego zapisu była ochrona trwałości 
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ustanowionego planu. W ocenie Klubu przepis ten uniemożliwia dokonanie zmiany planu zadań 
ochronnych z przyczyn innych, niż potrzeby przedmiotów ochrony, tj. w zarządzeniu zmieniającym 
nie można ująć zmian wynikających z innych przyczyn. W szczególności, w świetle delegacji 
ustawowej, niedopuszczalne zaś są zmiany, które osłabiałyby ochronę siedlisk przyrodniczych lub 
gatunków. Uwagi nie uwzględniono. Zmiana planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 jest 
następstwem stwierdzonych przez Ministra Środowiska uchybień i wniesienia o zmianę zarządzenia 
we własnym zakresie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (na mocy 
zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli 
aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji 
rządowej (Dz. U. Nr 222, poz. 1754). Nie podjęcie działań przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Szczecinie skutkowałoby uchyleniem planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 
przez Prezesa Rady Ministrów, co znacząco  pogorszyłoby poziom ochrony obszaru Natura 2000  
i osłabiło ochronę przedmiotów ochrony i ich siedlisk. 

4. W swoich uwagach Minister Środowiska uważa, że zabronione jest adresowanie norm ustanawianych 
planem zadań ochronnych do osób prywatnych (np. właścicieli lasów poprzez ich zobowiązanie  
do zmodyfikowania prowadzonej przez nich w określonym siedlisku  przyrodniczym gospodarki 
leśnej, ale też innych form gospodarowania). Zdaniem Ministra, nie można w PZO wprowadzać 
zapisów, które stanowiłyby zakaz określonego działania. Klub Przyrodników nie podziela takiego 
stanowiska. W przytoczonym przepisie art. 7 konstytucji, ani w przytoczonym przez Ministra 
Środowiska wyroku NSA I FSK 88/11 (dotyczącym zagadnień podatkowych) nie widać podstaw  
do twierdzenia, że zapisy PZO, w szczególności działania ochronne, nie mogą być adresowane  
do podmiotów prywatnych, jak również, że nie mogą wprowadzać zakazów ani ograniczeń. Wymóg 
dostosowania prowadzonej gospodarki do wymogów ochrony siedliska przyrodniczego nie jest 
wprowadzaniem nowego, pozaustawowego zakazu, gdyż zakaz prowadzenia gospodarki  
w niezmodyfikowanej formie wynika z art. 33 ustawy o ochronie przyrody. W obiegu prawnym 
funkcjonuje wiele nie kwestionowanych rozporządzeń doprecyzowujących zakazy ustawowe, w tym 
określające czynności zabronione. Akty prawa miejscowego, jakimi są plany zagospodarowania 
przestrzennego także prowadzą do określenia licznych zakazów i ograniczeń dotyczących 
zagospodarowania terenu. W praktyce niekwestionowane jest, że PZO określa normy, w tym 
ograniczenia co do modyfikacji gospodarki, dotyczące gospodarki rolnej. Taką normę, adresowaną 
także do prywatnego rolnika, stanowi określenie w PZO tzw. „działań obligatoryjnych” w zakresie 
gospodarki rolnej. W samej ustawie  o ochronie przyrody art. 37 ust. 2 przewiduje obowiązek 
określonego działania RDOŚ  w sytuacji, gdy na obszarze Natura 2000 zostaną podjęte działania 
„sprzeczne z ustaleniami planu zadań ochronnych”. Tym samym jednak jasne jest, że ustawodawca 
przewiduje  określenie w PZO jakichś norm, z którymi dane działania mogą być sprzeczne. Istnienie 
przepisu art. 37 ust. 2 wymaga, by przyjąć iż PZO może i powinien określać normy, których skutkiem 
jest zakazanie określonych działań lub określonych form działania. PZO może więc ograniczać 
swobodę gospodarowania i działania – o ile oczywiście jest to niezbędne dla  osiągnięcia celu 
ochrony obszaru Natura 2000. Jeżeli jednak RDOŚ uznałby, że chce mimo to uwzględnić uwagę 
Ministra i usunąć z PZO zapisy stanowiące zakaz lub ograniczenie, albo usunąć zapisy adresowane  
do innych podmiotów niż sam RDOŚ, to Klub Przyrodników wnioskuje, by sytuację taką uznać  
za przesłankę do sporządzenia planu ochrony dla obszaru. W planie ochrony bez wątpienia można 
będzie wskazać „warunki właściwego stanu  przedmiotów ochrony”, odnoszące się m.in. do różnych 
dziedzin gospodarki, prowadzonej przez różne podmioty. Uwagi nie uwzględniono. Zmiana planu 
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zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 jest następstwem stwierdzonych przez Ministra 
Środowiska uchybień i wniesienia o zmianę zarządzenia we własnym zakresie przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (na mocy zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego 
ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. Nr 222,  
poz. 1754). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie był zobligowany do podjęcia 
działań w celu usunięcia stwierdzonych uchybień. Brak działań skutkowałby uchyleniem planu zadań 
ochronnych obszaru Natura 2000 przez Prezesa Rady Ministrów, co znacząco pogorszyłoby poziom 
ochrony obszaru Natura 2000  i osłabiło ochronę przedmiotów ochrony i ich siedlisk. Przy pracach 
nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 oceniono, że nie istnieje potrzeba 
sporządzenia planu ochrony dla całości lub części obszaru. Ocenę tą podtrzymuje się po 
wprowadzeniu zmian będących  następstwem stwierdzonych przez Ministra Środowiska uchybień. 

5. Odnośnie zapisów PZO ingerujących w zagospodarowanie w zagospodarowanie przestrzenne, Klub 
Przyrodników zwrócił uwagę, że – jak zidentyfikowano podczas prac nad PZO – dla ochrony obszaru 
Natura 2000 konieczne są określone ograniczenia zagospodarowania przestrzennego. Ograniczeń tych 
nie zapewni samo wskazanie potrzeby zmian w istniejących studiach i planach zagospodarowania 
przestrzennego. Wskazanie takie nie ma bowiem żadnego skutku wobec postępującego 
zagospodarowania przestrzennego na drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, jak również nie wyłącza stosowania tych zapisów studiów i planów, które wskazano jako 
wymagające zmiany, ale które jeszcze nie zostały zmienione. Wskazanie w PZO potrzeby zmian  
nie zobowiązuje  również w żaden sposób organów gminy do rzeczywistego wprowadzenia takich 
zmian.  Dlatego nie można zakładać, że ingerencja PZO w zagospodarowanie przestrzenne tylko  
za pomocą zapisów w załączniku 8 odniesie zamierzony skutek. Wniosek Klubu Przyrodników  
o uznanie konieczności sporządzenia planu ochrony dla obszaru Natura 2000, w którym  będzie 
można określić „warunki właściwego stanu przedmiotów ochrony”, odnoszące się m.in.  
do zagospodarowania przestrzennego zarówno w samym obszarze Natura 2000, jak  w jego 
sąsiedztwie. W szczególności dotyczy to warunków odnoszących się do: 
a) wykluczenia zabudowy terenów zalewowych; 
b) wykluczenia możliwości lokalizacji ferm norki amerykańskiej; 
c) wykluczenia lokalizacji farm wiatrowych; 
d) ograniczenia zabudowy rozproszonej; 
e) ograniczania zabudowy w sąsiedztwie brzegów jezior (przy czym strefą chronioną powinno być 

500 m od brzegów, a nie tylko 100 m). 
Uwagi nie uwzględniono. Zmiana planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 jest następstwem 
stwierdzonych przez Ministra Środowiska uchybień i wniesienia o zmianę zarządzenia we własnym 
zakresie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (na mocy zapisów 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów 
prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę   i organy niezespolonej administracji rządowej 
(Dz. U. Nr 222, poz. 1754). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie był zobligowany 
do zmiany aktu normatywnego we własnym zakresie, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień. Brak 
działań skutkowałby uchyleniem planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 przez Prezesa Rady 
Ministrów, co znacząco pogorszyłoby poziom ochrony obszaru Natura 2000 i osłabiło ochronę 
przedmiotów ochrony i ich siedlisk. Przy pracach nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000 oceniono, że nie istnieje potrzeba sporządzenia planu ochrony dla całości lub części obszaru. 
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Ocenę tą podtrzymuje się po wprowadzeniu zmian będących następstwem stwierdzonych przez 
Ministra Środowiska uchybień. 

6. Klub Przyrodników nie zgadza się z usunięciem działania ochronnego dotyczącego zabezpieczania 
napowietrznych linii energetycznych. Zwrócił uwagę, że zabezpieczenie linii nie powinno być 
odkładane do chwili ich modernizacji i nie może być uzależnione od takiej modernizacji, ale powinno 
być działaniem ochronnym do realizacji w okresie PZO. Uwagi nie uwzględniono. Zgodnie  
z ze stanowiskiem Ministra Środowiska określonym w piśmie DP-074-118/24442/14/JJ z dnia  
15 lipca 2015 r. z planu zadań ochronnych usunięto działanie ochronne polegające na zabezpieczaniu 
linii napowietrznych. W działaniu tym przewidywano, że w przypadku modernizacji istniejących  
lub budowy nowych linii napowietrznych, właściciel infrastruktury elektroenergetycznej uzgodni  
z właściwym organem sposoby umożliwiające ograniczenie negatywnego wpływu inwestycji  
na awifaunę. Działanie to dotyczyło modernizacji istniejących lub budowy nowych linii 
napowietrznych, nie wskazano innych przypadków zabezpieczenia linii napowietrznych. Podzielając 
stanowisko Ministra Środowiska stwierdza się, że modernizowanie istniejących lub budowa nowych 
linii napowietrznych w obszarze Natura 2000, będzie poprzedzona  przeprowadzeniem dla tych 
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. 

7. Klub Przyrodników nie zgadza się ze zmianą zapisów dotyczących zapobieganiu zagrożeniom  
od turystyki kajakowej, która osłabiłaby ochronę zagrożonych przez taką turystykę gatunków. Sama 
edukacja turystów nie jest wystarczającą dla usunięcia zagrożeń, gdyż niektóre z zagrożeń 
powodowane są przez samą obecność ludzi w krytycznych miejscach i okresach, niezależnie  
od sposobu zachowania się. W szczególności presja kajakarstwa na gągoły i nurogęsi polega przede 
wszystkim na konflikcie z ptakami wodzącymi pisklęta na tafli wody od maja do połowy lipca. 
Obecność kajakarza wywołuje (niezależnie od jego zachowania się) zachowania odwodzące samic, 
które wówczas czasowo opuszczają pisklęta. Jeśli płoszenie takie jest permanentne (co ma miejsce 
przy dużym natężeniu ruchu kajakowego), to może obniżać przeżywalność piskląt lub wymuszać 
przemieszczanie się ptaków na inne, mniej optymalne dla nich, ale spokojniejsze akweny. Jedynym 
sposobem zapobieżenia takiemu oddziaływaniu jest utrzymanie niskiego natężenia ruchu kajakowego 
w krytycznym okresie, ponieważ zachowania odwodzące wystąpią niezależnie od zachowania się 
turystów. Jeśli RDOŚ chciałby podzielić pogląd Ministra  Środowiska o niedopuszczalności w PZO 
zapisu w obecnej formie, to należy wskazać konieczność sporządzenia planu ochrony obszaru Natura 
2000, by móc w nim wskazać  odpowiednie „warunki właściwego stanu przedmiotów ochrony”, 
odnoszące się m.in. do  turystyki kajakowej i do powszechnego korzystania z wód do celów rekreacji 
wodnej. Uwagi nie uwzględniono. Zmiana planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 jest 
następstwem stwierdzonych przez Ministra Środowiska uchybień i wniesienia o zmianę zarządzenia 
we własnym zakresie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (na mocy 
zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli 
aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji 
rządowej (Dz. U. Nr 222, poz. 1754). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie  
był zobligowany do podjęcia działań w celu usunięcia stwierdzonych uchybień. Brak działań 
skutkowałby uchyleniem planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 przez Prezesa Rady 
Ministrów, co znacząco pogorszyłoby poziom ochrony obszaru Natura 2000  i osłabiło ochronę 
przedmiotów ochrony i ich siedlisk. Zmienione działanie przewidywało wprowadzenie stref spokoju 
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na wybranych odcinkach rzeki Drawy. Strefa spokoju dla spływów kajakowych oznaczała miejsce,  
w którym  uczestnicy spływu mają zachować bezwzględną ciszę i nie wychodzić na brzeg. Strefy 
miały być oznakowane tablicami informacyjnymi. Nie przewidywano ograniczania natężenia 
spływów kajakowych oraz okresowego wyłączania odcinków rzeki dla kajakarstwa. Działanie 
zmieniono nadając mu charakter edukacyjny, zachowując jednocześnie oznakowanie odcinków rzeki 
tablicami informacyjnymi, na których znajdą się informacje  o sposobie zachowania się uczestników 
spływów w celu ochrony gągoła, nurogęsi  i zimorodka.  Przy pracach nad planem zadań ochronnych 
dla obszaru Natura 2000 oceniono, że nie istnieje potrzeba sporządzenia planu ochrony dla całości  
lub części obszaru. Ocenę tą podtrzymuje się po wprowadzeniu zmian będących następstwem 
stwierdzonych przez  Ministra Środowiska uchybień. Ponadto w projekcie zmiany planu zadań 
ochronnych znajduje się działanie ochronne polegające na przeprowadzeniu oceny natężenia ruchu 
turystycznego na ciekach i brzegach jezior, zaplanowane m. in. dla gągoła, nurogęsi  i zimorodka. 
Działanie to uzupełniono o zapis „W przypadku stwierdzenia niekorzystnego oddziaływania ruchu 
turystycznego na wskazane gatunki, określenie działań pozwalających na poprawę ich ochrony  
np. poprzez zgłaszanie do starostw wniosków o powołanie stref ciszy.” 

8. Usunięcie zapisów dotyczących ochrony stanowisk lęgowych łabędzia krzykliwego  
jest pogorszeniem ochrony tego gatunku i jest niedopuszczalne jako zmiana niewynikająca z potrzeb 
ochrony przedmiotów ochrony, a wręcz z tymi potrzebami sprzeczna. Należy znaleźć taką formułę 
zapisu, która umożliwi jednak ochronę gniazd łabędzia krzykliwego przed zbliżaniem się do nich 
ludzi. Jeśli RDOŚ chciałby podzielić pogląd Ministra Środowiska o niedopuszczalności w PZO 
zapisu w obecnej formie, to należy wskazać konieczność sporządzenia planu ochrony obszaru Natura 
2000, by móc w nim wskazać odpowiednie „warunki właściwego stanu przedmiotów ochrony”, 
odnoszące się m.in. do   turystyki i do powszechnego korzystania z wód do celów rekreacji wodnej. 
Uwagi nie uwzględniono. Zmiana planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 jest następstwem 
stwierdzonych przez Ministra Środowiska uchybień i wniesienia o zmianę zarządzenia we własnym 
zakresie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (na mocy zapisów 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów 
prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej 
(Dz. U. Nr 222, poz. 1754). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie był zobligowany 
do podjęcia działań w celu usunięcia stwierdzonych uchybień. Brak działań skutkowałby uchyleniem 
planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 przez Prezesa Rady Ministrów, co znacząco 
pogorszyłoby poziom ochrony obszaru Natura 2000  i osłabiło ochronę przedmiotów ochrony  
i ich siedlisk. Zmienione działanie przewidywało ochronę stanowisk lęgowych przed płoszeniem. 
Ochrona miała polegać na wydzieleniu strefy z zakazem wchodzenia i używania sprzętu 
motorowodnego w odległości do 50 m od gniazda w sezonie lęgowym. Działanie zmieniono nadając 
mu charakter edukacyjny, skierowany do kajakarzy i użytkowników sprzętu motorowodnego. 
Zwiększenie świadomości ekologicznej tych grup powinno przynieść efekt w postaci zapewnienia 
ochrony stanowiskom lęgowym łabędzia krzykliwego, biorąc także pod uwagę fakt, że gatunek  
ten unika kontaktu z człowiekiem i na miejsca lęgowe wybiera tereny mało penetrowane przez ludzi. 
Przy pracach nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 oceniono, że nie istnieje 
potrzeba sporządzenia planu ochrony dla całości lub części obszaru. Ocenę tą podtrzymuje się  
po wprowadzeniu zmian będących następstwem stwierdzonych przez Ministra Środowiska uchybień. 

9. Usunięcie zapisów dotyczących ograniczenia pozyskiwania trzciny jest pogorszeniem ochrony 
wskazanych gatunków i jest niedopuszczalne jako zmiana niewynikająca z potrzeb ochrony 
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przedmiotów ochrony, a wręcz z tymi potrzebami sprzeczna. Należy znaleźć taką formułę zapisu, 
która umożliwi jednak ochronę trzcinowisk przed użytkowaniem. Jeśli RDOŚ chciałby podzielić 
pogląd Ministra Środowiska o niedopuszczalności w PZO zapisu  w obecnej formie, to należy 
wskazać konieczność sporządzenia planu ochrony obszaru Natura 2000, by móc w nim wskazać 
odpowiednie „warunki właściwego stanu przedmiotów ochrony”, odnoszące się m.in.  
do pozyskiwania trzciny. Uwagi nie uwzględniono. Zgodnie z ze stanowiskiem Ministra Środowiska 
określonym w piśmie DP-074-118/24442/14/JJ z dnia 15 lipca 2015 r. z planu zadań ochronnych 
usunięto działanie ochronne polegające na unikaniu pozyskiwania trzciny. W działaniu tym 
przewidywano, że w przypadku wystąpienia o pozwolenie na pozyskanie trzciny, zostanie nałożony 
na podmiot występujący o pozwolenie, obowiązek przygotowania ekspertyzy oddziaływania  
na przedmioty ochrony dla miejsc, w których pozyskiwana ma być trzcina. Podzielając stanowisko 
Ministra Środowiska stwierdza się, że pozyskiwanie trzciny jako szczególne korzystanie z wód 
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na mocy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego będzie poprzedzone przeprowadzeniem 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. Przy pracach nad planem zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 oceniono, że nie istnieje potrzeba sporządzenia planu ochrony 
dla całości lub części obszaru. Ocenę tą podtrzymuje się po wprowadzeniu zmian będących 
następstwem stwierdzonych przez Ministra Środowiska uchybień. 

10. Klub Przyrodników nie zgadza się z usunięciem działania dotyczącego zaniechania polowań  
na cyraneczkę w obszarze. Ten gatunek jest w obszarze Natura 2000 przedmiotem ochrony  
i nie powinien być celowo zabijany. Usunięcie zapisu jest pogorszeniem ochrony tego gatunku  
i jest niedopuszczalne jako zmiana niewynikająca z potrzeb ochrony przedmiotów ochrony, a wręcz  
z tymi potrzebami sprzeczna. Jeśli RDOŚ chciałby podzielić pogląd Ministra Środowiska  
o niedopuszczalności w PZO zapisu w obecnej formie, to należy  wskazać konieczność sporządzenia 
planu ochrony obszaru Natura 2000, by móc w nim wskazać odpowiednie „warunki właściwego stanu 
przedmiotów ochrony”, odnoszące się m.in. do gospodarki łowieckiej, wykluczające łowieckie 
pozyskanie cyraneczki. Uwagę uwzględniono. Zaniechanie polowań na cyraneczkę włączono  
do działania ochronnego dotyczącego ochrony czynnej polegającego na przygotowaniu i zawarciu 
umów z zarządcami/dzierżawcami obwodów łowieckich mających na celu dostosowanie gospodarki 
łowieckiej do wymogów ochrony obszaru Natura 2000. 

11. Wyjątek od zachowania roślinności szuwarowej „Nie dotyczy stawów hodowlanych sztucznie 
utworzonych, a za takie uważa się te zbiorniki, których właściciel/dzierżawca jest zarejestrowany  
w Głównym Inspektoracie Sanitarnym jako producent ryb” wymaga poprawienia, ponieważ treść 
normy w stosunku do konkretnego zbiornika wodnego mogłaby w ten sposób być uzależniana od 
przyszłej rejestracji dzierżawcy zbiornika jako producenta ryb. Nie wydaje się konieczne dodatkowe 
definiowanie „stawów hodowlanych sztucznie utworzonych”, gdyż definicja wydaje się jasna – są one 
urządzeniami wodnymi  funkcjonującymi na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, określającego 
m.in. cel korzystania z wód. Uwagi nie uwzględniono. Zapis został wypracowany podczas prac  
nad planem zadań ochronnych. Zmiana planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  
jest następstwem stwierdzonych przez Ministra Środowiska uchybień i wniesienia o zmianę 
zarządzenia we własnym zakresie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 
(na mocy zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie 
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trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej 
administracji rządowej (Dz. U. Nr 222, poz. 1754).  Do definiowania stawów hodowlanych sztucznie 
utworzonych Minister Środowiska nie wniósł uwag.  

12. Działanie polegające na zachowaniu w stanie naturalnym rzek nie powinno być ograniczane tylko  
do cieków < 2 m szerokości. Szczególnie dla gągoła i nurogęsia ważne znaczenie mają także cieki 
szersze niż 2 m. W obszarze nie ma potrzeby utrzymywania odwodnień siedlisk leśnych, a tym 
samym bezzasadny jest wyjątek dopuszczający pogłębianie (odmulanie „istniejących rowów 
melioracyjnych, których utrzymanie w stanie funkcjonalnym warunkuje prawidłowe gospodarowanie 
na siedliskach leśnych”. Klub Przyrodników wnosi o poprawienie brzmienia zapisu. Uwagi  
nie uwzględniono. Zapis został wypracowany podczas prac nad planem zadań ochronnych. Zmiana 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 jest następstwem stwierdzonych przez Ministra 
Środowiska uchybień  i wniesienia o zmianę zarządzenia we własnym zakresie przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (na mocy zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego 
ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. Nr 222,  
poz. 1754).  Do ww. działania ochronnego Minister Środowiska nie wniósł uwag.  

13. Działanie ochronne dla zimorodka, polegające na „zachowaniu zadrzewień brzegów leśnych jezior 
 i rzek oraz zachowania lasów i zadrzewień w odległości 30 m od brzegów jezior i po obu stronach 
rzek o korycie szerszym niż 1,5 m” powinno być poszerzone także o zachowanie rumoszu drzewnego 
w nurcie takich rzek. Dostępna wiedza o ekologii zimorodka wyraźnie wskazuje, że obecność 
rumoszu drzewnego w ciekach jest kluczowa dla tego gatunku i że dla jego ochrony rumosz taki 
powinien być zachowany. Klub Przyrodników wnosi o poprawienie brzmienia zapisu. Uwagi  
nie uwzględniono. Zapis został wypracowany podczas prac nad planem zadań ochronnych. Zmiana 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 jest następstwem stwierdzonych przez Ministra 
Środowiska uchybień i wniesienia o zmianę zarządzenia we własnym zakresie przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (na mocy zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego 
ustanowionych przez wojewodę           i organy niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. Nr 222, 
poz. 1754).  Do ww. działania ochronnego Minister Środowiska nie wniósł uwag.  

W dniu 18 marca 2016 r. wpłynęło drogą elektroniczną pismo Fundacji Łyński Kamień,  
z następującymi uwagami: 
1. Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 20004 r. o ochronie przyrody 

podmiot sporządzający projekt planu zadań ochronnych lub też jego zmiany ma prawny obowiązek 
zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad tym projektem, zgodnie z przepisami 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. Uwaga 
bezzasadna. Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
zapewniono możliwość udziału osobom zainteresowanym i działającym w obrębie siedlisk gatunków, 
dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, w pracach nad tworzeniem zmiany planu zadań 
ochronnych. W związku z powyższym projekt zmiany zarządzenia udostępniono w dniu 11 marca 
2016 r. na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie 
http://szczecin.rdos.gov.pl/ w zakładce „Natura 2000 – Plany Zadań Ochronnych” oraz w siedzibie 
tut. Organu. Natomiast pismem WOPN-ON.6320.3.2016.RCh z dnia 10 marca 2016 r. projekt 
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zarządzenia został wysłany do zainteresowanych osób oraz podmiotów również pocztą tradycyjną.  
Na wniesienie uwag i wniosków do projektu dokumentu wyznaczono termin do 18 marca 2016 r. 

2. Publikacja projektu zmiany planu zadań ochronnych wraz ze wskazaniem przez Regionalnego 
Dyrektora możliwości zgłaszania uwag oraz wniosków do tego projektu dokumentu odbyła się  
z naruszeniem przepisu art. 39 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 października 2008 r. przez bezpodstawne 
skrócenie okresu na składanie uwag z 21 dni do 7 dni. Należy podnieść, że termin wskazany  
w ustawie ma charakter terminu prawa  materialnego, a więc nie może być skracany,  
ani też wydłużany w drodze indywidualnych decyzji organu. Oznacza to, że organ w dalszym ciągu 
ma prawny obowiązek wypełnienia wymogu przewidzianego przepisem art. 39 ust. 1 pkt 4) ustawy 
środowiskowej. Uwaga bezzasadna. W piśmie WOPN-ON.6320.3.2016.RCh z dnia 10 marca 2016 r., 
którym przesłano projekt zarządzenia zainteresowanym osobom i instytucjom, w celu wniesienia 
uwag i wniosków, poinformowano, że zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody  
po zakończeniu analizy uwag zgłoszonych w ramach prowadzonej procedury zmiany planu,  
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zapewni możliwość udziału społeczeństwa 
w procedurze zmiany planu na zasadach oraz w trybie określonym 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. Na ww. podstawie dla projektu zmiany 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zostaną przeprowadzone 21 dniowe konsultacje 
społeczne. 

3. Opublikowany projekt zarządzenia nie zawiera uzasadnienia proponowanych zmian,  
które odpowiadałoby przesłance wyrażonej przepisem art. 28 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody,  
który jednoznacznie wskazuje, że: „Plan zadań ochronnych może być zmieniony, jeżeli  wynika  
to z potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt”. Brak  stosownej analizy 
skutków środowiskowych propozycji zmian w uzasadnieniu do projektu aktu prawnego rangi prawa 
miejscowego jest rażącym uchybieniem proceduralnym, które może stanowić podstawę  
do stwierdzenia nieważności całego zarządzenia zmieniającego. Jest to tym bardziej istotne, że celem 
aktu prawnego w postaci planu zadań ochronnych jest „ochrona siedlisk przyrodniczych lub gatunków 
roślin i zwierząt”, tymczasem podana  argumentacja odnosi się do ustaleń kontroli przeprowadzonej 
przez Ministra Środowiska w zakresie zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi. Zarzuty 
Ministra Środowiska są nie tylko, niewystarczające do dokonania zmiany w zarządzeniu 
Regionalnego Dyrektora, ale ich wdrożenie w życie może spowodować skutki dokładnie odwrotne  
od tych, które są celem powstania obszarów Natura 2000 i szczególnych zasad ich ochrony, tym 
samym pozostają w jawnej i oczywistej sprzeczności z wymogami zawartymi w art. 33 ustawy  
o ochronie przyrody. Tylko ten argument powinien wystarczyć do zaniechania dokonywania 
proponowanych zmian w PZO. Uwagi nie uwzględniono. Zmiana planu zadań ochronnych  
dla obszaru Natura 2000 jest następstwem stwierdzonych przez Ministra Środowiska uchybień  
i wniesienia o zmianę zarządzenia we własnym zakresie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Szczecinie (na mocy zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  
23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez 
wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. Nr 222, poz. 1754). Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie był zobligowany do podjęcia działań w celu usunięcia  
stwierdzonych uchybień. Brak działań skutkowałby uchyleniem planu zadań ochronnych obszaru 
Natura 2000 przez Prezesa Rady Ministrów, co znacząco pogorszyłoby poziom ochrony obszaru 
Natura 2000 i osłabiło ochronę przedmiotów ochrony i ich siedlisk.  
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4. Zgodnie z przepisem §6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie 
sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Zmiany w planie zadań 
ochronnych przeprowadza się w trybie, o którym mowa w § 2”. Oznacza to konieczność 
sformułowania m.in. założeń do sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych, pod kątem 
„potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt”. Tymczasem w załączniku 
nr 8 zarządzenia dokonuje się zmian we wskazaniach do studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego niektórych gmin oraz dla miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Szczecinek polegających na eliminacji zakazów chroniących obszar znajdujący 
się w odległości do 5 km od granic obszaru Natury 2000 przez co dochodzi do radykalnego 
zmniejszenia obszaru ochrony, co jest działaniem wprost sprzecznym z celami ustawowymi oraz 
celami, dla których ustanowiono tą formę ochrony przyrody. Ustawodawca dokładnie precyzuje,  
w jakich przypadkach plan zadań ochronnych może zostać zmieniony. Organ nie ma w tym zakresie 
swobody decyzji i nie działa na zasadzie uznaniowości, gdyż wszelkie zmiany w prawodawstwie 
regulującym kwestie ochrony obszarów europejskiej sieci Natura 2000 powinny być notyfikowane 
Komisji Europejskiej, która jest również organem współfinansującym PZO. Należy podkreślić,  
że usuwanie z planów zadań ochronnych obszarów ochronnych znajdujących się wokół samego 
obszaru Natura 2000 jest niezgodne z upoważnieniem zawartym w ustawie o ochronie przyrody, gdyż 
nie wskazano w uzasadnieniu zmian w konkretny sposób „potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych 
lub gatunków roślin i zwierząt”, dla których dokonuje się tych czynności. Trudno logicznie uzasadnić 
to, że ograniczanie obszaru ochrony oraz usuwanie zadań ochronnych nr 7, 21 i 24 służy lepiej 
ochronie siedlisk i gatunków niż ich obecna ochrona. Uwagi nie uwzględniono. Zmiana planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 jest następstwem stwierdzonych przez Ministra Środowiska 
uchybień i wniesienia o zmianę zarządzenia we własnym zakresie przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Szczecinie (na mocy zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez 
wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. Nr 222, poz. 1754). Regionalny 
Dyrektor Ochrony  Środowiska w Szczecinie był zobligowany do podjęcia działań w celu usunięcia 
stwierdzonych uchybień. Brak działań skutkowałby uchyleniem planu zadań ochronnych obszaru 
Natura 2000 przez Prezesa Rady Ministrów, co znacząco pogorszyłoby poziom ochrony obszaru 
Natura 2000  i osłabiło ochronę przedmiotów ochrony i ich siedlisk. Minister Środowiska wniósł 
uwagę do załącznika nr 8 do zarządzenia i do wskazania  do zmiany wymienionego w tym załączniku 
do wszystkich dokumentów planistycznych. W związku z uwagą Ministra Środowiska zapis 
zmieniono. Zmieniono także zapis odnośnie nie przeznaczania gruntów pod budowę farm wiatrowych 
i ferm norki amerykańskiej. Zapis ten po zmianach odnosi się do obszaru Natura 2000. Projektowane 
w pobliżu granic obszaru Natura 2000 elektrownie wiatrowe i fermy norki amerykańskiej będą 
podlegały ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub ocenie oddziaływania 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, zgodnie z zapisami 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. 

5. Zgodnie z przepisem art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie „1. Prezes Rady Ministrów uchyla, w trybie nadzoru, akty prawa 
miejscowego, w tym rozporządzenia porządkowe, ustanowione przez wojewodę lub organy 
niezespolonej administracji rządowej, jeżeli są one niezgodne z ustawami lub aktami wydanymi w 
celu ich wykonania, a także może je uchylać z powodu niezgodności z polityką Rady Ministrów lub 
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naruszenia zasad rzetelności i gospodarności”. Stawiany w pkt 7) pisma Ministra Środowiska z dnia 
19 marca 2015 r. zarzut przekroczenia delegacji ustawowej przez RDOŚ w Szczecinie nie został 
poparty rzetelną analizą prawną   całego zagadnienia, ani też stosowną logiczną argumentacją.  
Co więcej, z treści tego pisma nie wynika, w jaki sposób ustalenia z załącznika nr 5), tj. zadania 
ochronne nr 7, 21 i 24 do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Drawska” 
naruszają obowiązujące przepisy. Skoro kontrola wykonywana była pod kątem zgodności z prawem, 
to zastosowana argumentacja jest zupełnie nieadekwatna i nie została poparta żadnym dowodem, 
który by wskazał sprzeczność z prawem takiego rodzaju zakazów. Minister Środowiska nie wskazał 
w żaden sposób, że hodowla norki amerykańskiej czy też budowa i eksploatacja elektrowni 
wiatrowych na obszarach bytowania ściśle chronionej ornitofauny polepsza ochronę siedlisk 
przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt. Uwagi nie uwzględniono. Jej treść dotyczy sposobu 
przeprowadzenia kontroli i uzasadnienia zgłoszonych uchybień przez Ministra Środowiska,  
co pozostaje poza kompetencjami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.  
Jak wskazał Minister Środowiska w piśmie DP-074-118/24442/14/JJ z dnia 15 lipca 2015 r., 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zobligowany jest do zmiany aktu 
normatywnego we własnym zakresie, w przeciwnym razie Minister Środowiska przedstawi Prezesowi 
Rady Ministrów projekt zarządzenia nadzorczego w sprawie uchylenia aktu prawa miejscowego, 
jakim jest zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24 czerwca 
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Drawska 
PLB320019.  Uchylenie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  znacząco pogorszyłoby 
poziom ochrony obszaru Natura 2000  i osłabiło ochronę przedmiotów ochrony i ich siedlisk.  

6. W uzasadnieniu projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zmianę części 
zapisów uzasadniono w następujący sposób: „Należy wskazać, że nie ma podstaw prawnych  
do ustalania działań ochronnych modyfikujących zagospodarowanie przestrzenne określonych gmin, 
w tym zobowiązujących do utrzymania obowiązujących postanowień dokumentów planistycznych. 
Ustawodawca w planie zadań ochronnych obszaru Natura 2000 przewidział możliwość ingerencji  
w planowanie przestrzenne ale wyłącznie poprzez ustanawianie określonych 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.). Dlatego  
też ustanawianie działań ochronnych ingerujących w zagospodarowanie przestrzenne należy uznać  
za niewłaściwe”. Z powyższą argumentacją nie można się zgodzić. Użyte sformułowanie i zawarty  
w nim wniosek: „Dlatego też ustanawianie działań ochronnych ingerujących w zagospodarowanie 
przestrzenne należy uznać za niewłaściwe” wykracza poza zakres upoważnienia przyznanemu 
Ministrowi Środowiska z mocy przepisów art. 5 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez 
wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. Nr 222, poz. 1754) oraz z mocy 
indywidualnego upoważnienia Prezesa Rady Ministrów do przeprowadzania kontroli aktów prawa 
miejscowego. Stwierdzenie niezgodności z prawem wymaga bowiem ustalenia w drodze analizy,  
że konkretne zachowanie opisane w treści zarządzenia (zakaz, nakaz lub przyzwolenie) narusza  
w sposób obiektywny porządek prawny, w szczególności normy wyższego rzędu w hierarchicznym 
systemie źródeł prawa. W uzasadnieniu nie wskazano jaką normę prawną naruszają tego rodzaju 
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zakazy. Tymczasem, jak wprost wynika z treści art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody  
„1. Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu 
z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym 
szczególności: 
1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 
2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 
3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.” 
Jest to norma o charakterze prawno materialnym, będąca źródłem możliwych do wprowadzenia 
zakazów, w powiązaniu z art. 28 ustawy o ochronie przyrody. Co więcej mając na względzie 
systemowe powiązanie regulacji z ustawy o ochronie przyrody z regulacją z zakresu planowania 
przestrzennego dotyczącą uchwalania studium uwarunkowań oraz miejscowych planów, to należy 
wskazać, że zgodnie z przepisem art. 1 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy 
uwzględniać wymagania ochrony środowiska, co przekłada się m.in. na konieczność opiniowania 
projektu studium czy planu przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a w przypadku 
obszarów Natura 2000 na obowiązek uzgodnienia projektu. W każdym przypadku źródłem 
materiałoprawnych zakazów będzie art. 33 ustawy o ochronie przyrody. Uwagi nie uwzględniono.  
Jej treść dotyczy sposobu przeprowadzenia kontroli i uzasadnienia zgłoszonych uchybień przez 
Ministra Środowiska, co pozostaje poza kompetencjami Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Szczecinie. Jak wskazał Minister Środowiska w piśmie DP-074-118/24442/14/JJ  
z dnia 15 lipca 2015 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zobligowany jest do 
zmiany aktu normatywnego we własnym zakresie, w przeciwnym razie Minister  Środowiska 
przedstawi Prezesowi Rady Ministrów projekt zarządzenia nadzorczego w sprawie uchylenia aktu 
prawa miejscowego, jakim jest zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019.  Uchylenie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000  znacząco pogorszyłoby poziom ochrony obszaru Natura 2000 i osłabiło ochronę przedmiotów 
ochrony i ich siedlisk.  

7. Odnośnie zarzutu Ministerstwa Środowiska o braku delegacji ustawowej do wprowadzania w planach 
zadań ochronnych zakazów dotyczących planów lub przedsięwzięć mogących negatywnie 
oddziaływać na przedmioty ochrony, wskazano, że przepis art. 33 ustawy o ochronie przyrody 
stanowi bezpośrednią transpozycję art. 6 ust.3 Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 92/43/EWG (Dyrektywa Siedliskowa). 
Przepis ten należy interpretować w taki sposób, że nie stoi on na przeszkodzie wprowadzenia 
faktycznych zakazów rozumianych jako bardziej rygorystyczne środki ochrony, a dotyczące 
przedsięwzięć lub planów, które mogą „znacząco negatywnie oddziaływać 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 obszarami”, o ile realizują one ten sam 
cel, co wskazana dyrektywa, tzn. dążą do  należących do sieci Natura 2000, a w szczególności  
do ochrony siedlisk przyrodniczych przed rozpoznanymi i zdefiniowanymi zagrożeniami. Nie bez 
znaczenia dla tej sprawy jest też to, że plany zadań ochronnych są aktami obligatoryjnymi, 
współfinansowanymi w 80%  z budżetu Unii Europejskiej a obowiązek ich sporządzenia  wynika  
ze wspomnianej dyrektywy i ma być skuteczną realizacją jej założeń ochronnych. Uwagi nie 
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uwzględniono. Jej treść dotyczy sposobu uzasadnienia zgłoszonych uchybień przez Ministra 
Środowiska, co pozostaje poza kompetencjami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Szczecinie. Jak wskazał Minister Środowiska w piśmie DP-074-118/24442/14/JJ z dnia 15 lipca 
2015 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zobligowany jest do zmiany aktu 
normatywnego we własnym zakresie, w przeciwnym razie Minister  Środowiska przedstawi 
Prezesowi Rady Ministrów projekt zarządzenia nadzorczego w sprawie uchylenia aktu prawa 
miejscowego, jakim jest  zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  
z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Ostoja Drawska PLB320019.  Uchylenie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 znacząco 
pogorszyłoby poziom ochrony obszaru Natura 2000  i osłabiło ochronę przedmiotów ochrony  
i ich siedlisk.  

8. W zakresie konieczności przestrzegania granic kompetencji ustawowej nie ma wątpliwości, iż organ 
stanowiący plany zadań ochronnych (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska), przyjmując akty 
prawa miejscowego w oparciu o przepis art. 28 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody ma nie tylko prawo, 
ale i obowiązek realizowania skutecznej ochrony siedlisk lub gatunków roślin i zwierząt –  
„5. 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”. Realizując założenia dyrektyw siedliskowej  
i ptasiej, przepis art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody precyzuje, że plan zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 musi obligatoryjnie zawierać identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń 
dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt  
i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony (pkt 2), cele działań  ochronnych  (pkt 3) oraz 
określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów  odpowiedzialnych za ich wykonanie i 
obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących ochrony czynnej siedlisk 
przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk (pkt 4a). Zgodnie z tym, plan działań 
ochronnych jest aktem prawa miejscowego mającym charakter wykonawczy w stosunku do ogólnych 
zapisów ustawowych, transponujących do prawodawstwa polskiego dyrektywy unijne. Zgodnie  
z ustawą organ ustanawiający plan zadań ochronnych może, po dokonaniu identyfikacji  zagrożeń, 
wprowadzić taki szczególny rodzaj działania ochronnego, który prowadzi bezpośrednio  
do utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk  przyrodniczych oraz gatunków 
roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono dany obszar Natura 2000. Każde działanie 
ochronne, także to, które zostało sformułowane  jako faktyczny zakaz, mieści się ściśle w ramach 
tego, co ustawa o ochronie przyrody określa w przepisie art. 33 ogólnie jako zakaz działań mogących, 
osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony 
obszaru Natura 2000. W przypadku kwestionowanych zapisów planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 Ostoja Drawska to, co ustawa określa ogólnie, zostało w planie zadań ochronnych 
doprecyzowane. Plan zadań ochronnych Ostoi Drawskiej, zgodnie z upoważnieniem zawartym  
w przepisie art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody określa szczegółowo, o jakie cele ochrony 
chodzi. Uwagi nie uwzględniono. Jej treść dotyczy interpretacji przepisów dotyczących sporządzania 
planu zadań ochronnych. Jak wskazał Minister Środowiska w piśmie DP-074-118/24442/14/JJ z dnia 
15 lipca 2015 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zobligowany jest do zmiany 
aktu normatywnego we własnym zakresie, w przeciwnym razie Minister Środowiska przedstawi 
Prezesowi Rady Ministrów projekt zarządzenia nadzorczego w sprawie uchylenia aktu prawa 
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miejscowego, jakim jest zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 
dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Ostoja Drawska PLB320019.  Uchylenie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 znacząco 
pogorszyłoby poziom ochrony obszaru Natura 2000  i osłabiło ochronę przedmiotów ochrony i ich 
siedlisk. 

9. Należy wskazać, że plan zadań ochronnych będąc aktem prawa miejscowego i źródłem norm 
powszechnie obowiązujących posiada samodzielny zakres regulacji określony w przepisie  art. 28 ust. 
10 ustawy o ochronie przyrody i może zawierać wskazania niezbędne do utrzymania lub też 
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt,  
w tym także konkretne zakazy zachowań lub działań. Taki jest bowiem cel tego właśnie aktu 
prawnego - precyzyjne wskazanie zakazów obowiązujących na danym terenie objętym tak szczególną 
ochroną. Pozbawienie planów zadań ochronnych tego instrumentu prawnego w postaci zakazów 
podejmowania konkretnych zachowań lub działań negatywnie oddziałujących na cele ochrony, 
niweczy całkowicie sens przygotowywania planów. Mając na względzie systemowe powiązania 
wymogów ochrony środowiska  z planowaniem przestrzennym opartym o władztwo planistyczne 
gmin, które zawiera przepis art. 1 ust. 2 pkt 3) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym należy wskazać, że skoro wymogi ochrony środowiska muszą być uwzględniane w 
planowaniu przestrzennym przez gminy, to teza wyrażona w uzasadnieniu projektowanej zmiany 
zarządzenia, iż „nie ma podstaw prawnych do ustalania działań ochronnych modyfikujących 
zagospodarowanie przestrzenne określonych gmin, w tym zobowiązujących do utrzymania 
obowiązujących postanowień dokumentów planistycznych” jest całkowicie nieuprawniona i wręcz 
sprzeczna z obowiązującym prawem. Uwagi nie uwzględniono. Jej treść dotyczy sposobu 
uzasadnienia zgłoszonych uchybień przez Ministra Środowiska, co pozostaje poza kompetencjami 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz interpretacji przepisów dotyczących 
sporządzania planu zadań ochronnych. Jak wskazał Minister Środowiska w piśmie DP-074-
118/24442/14/JJ z dnia 15 lipca 2015 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie 
zobligowany jest do zmiany aktu normatywnego we własnym zakresie, w przeciwnym razie Minister 
Środowiska przedstawi Prezesowi Rady Ministrów projekt zarządzenia nadzorczego w sprawie 
uchylenia aktu prawa miejscowego, jakim jest zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 
dla obszaru Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019.  Uchylenie planu zadań ochronnych  
dla obszaru Natura 2000 znacząco pogorszyłoby poziom ochrony obszaru Natura 2000  i osłabiło 
ochronę przedmiotów ochrony i ich siedlisk. 

10. Wskazano, że zakazy zawarte w obecnym planie zadań ochronnych „Ostoja Drawska”    mieszczą się 
ściśle w ramach tego, co ustawa określa jako „zakazy ogólnie określone”. Plan zadań ochronnych 
musi też zawierać wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
dotyczące 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 (art. 28 ust. 10 pkt 
5) ustawy). Ten zapis wyraźnie wskazuje, że konkretne wskazania lub zakazy rozumiane jako 
działania ochronne Muszą znaleźć się w aktach prawa miejscowego, ponieważ tylko w ten sposób 
ochrona  obszarów Natura 2000 zostanie skutecznie wyegzekwowana. W przeciwnym razie, plany 
zadań ochronnych staną się aktami fasadowymi, nie mającymi żadnej mocy sprawczej, a tym samym 
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w ogóle nie będą realizować celu, dla którego zostały ustanowione. Wprowadzenie zakazów 
faktycznych dotyczących obszarów będących częścią Europejskiej Sieci Natura 2000 jest, zgodnie  
z polityką oraz prawodawstwem Unii Europejskiej, która w dziedzinie ochrony środowiska stawia 
sobie za cel: „wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach 
Unii, Opiera się na zasadzie ostrożności oraz na zasadach działania zapobiegawczego.” (art. 191 
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Sprawy ochrony przyrody zostały uregulowane 
bardzo szczegółowo w prawodawstwie unijnym (Dyrektywa Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r.  
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 79/409/EWG, oraz Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1992 r.  
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 92/43/EWG). Zgodnie z tym 
prawodawstwem cele ochrony przyrody są traktowane równorzędnie z potrzebą rozwoju 
gospodarczego i ekonomicznego Europy. Bardzo istotny dla ochrony środowiska jest również przepis 
art. 11 TFUE (dawny art. 6 TWE), który stanowi, że: „przy ustalaniu i realizacji polityki i działań 
Wspólnoty, w szczególności w celu wspierania stałego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi 
ochrony środowiska naturalnego”. Przepis ten wprowadza zatem zasadę integracji polityki ochrony 
środowiska z politykami sektorowymi. Problematyka ochrony środowiska uwzględniona została także 
w Traktacie o Unii Europejskiej z 1992 r. – dalej jako „TUE”. Zgodnie z przepisem art. 3 TUE  „Unia 
(…) działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost 
gospodarczy (…) oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska”. Przepis ten podkreśla 
zasadę wysokiego poziomu ochrony, wyrażoną w art. 191 TFUE. W świetle uzasadnienia 
Ministerstwa Środowiska do zmiany planu zadań ochronnych, a powtórzonego przez RDOŚ  
w Szczecinie w projekcie zmiany planu zadań ochronnych dla Ostoi Drawskiej, można odnieść 
wrażenie, że potrzeba ochrony środowiska jest zmarginalizowana. Niezrozumiały jest cel, dla którego 
usuwa się z zapisów planu zadań ochronnych konkretne działania sformułowane w formie zakazów 
faktycznych, pod pretekstem rzekomej niezgodności tych zapisów z obowiązującym prawem  
i to bez prawidłowego wskazania podstawy prawnej dla takich działań. Jest rzeczą oczywistą,  
że osłabi to skuteczność planów zadań ochronnych jako narzędzia wykonawczego w rękach 
Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska realizującego cele ochrony środowiska  
na podległych im obszarach. Uwagi nie uwzględniono. Jej treść dotyczy sposobu uzasadnienia 
zgłoszonych uchybień przez Ministra Środowiska, co pozostaje poza kompetencjami Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz interpretacji przepisów. Jak wskazał Minister 
Środowiska w piśmie DP-074-118/24442/14/JJ z dnia 15 lipca 2015 r., Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Szczecinie zobligowany jest do zmiany aktu normatywnego we własnym zakresie,  
w przeciwnym razie Minister Środowiska przedstawi Prezesowi Rady Ministrów projekt zarządzenia 
nadzorczego w sprawie uchylenia aktu prawa miejscowego, jakim jest zarządzenie Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019. Uchylenie planu 
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 znacząco pogorszyłoby poziom ochrony obszaru Natura 
2000  i osłabiło ochronę przedmiotów ochrony i ich siedlisk.  

11. Propozycja zmiany planów zadań ochronnych mająca na celu usunięcie ustaleń dotyczących 
konkretnych działań skierowanych na zapewnienie skutecznej ochrony obszarów Natura 2000, 
pozostaje w jawnej sprzeczności z zasadą przezorności. Jest to tym bardziej niepokojące, że w PZO 
zdefiniowane zostały realne zagrożenia dla przedmiotów ochrony na tych obszarach, których 
negatywne oddziaływanie nie może być poddane w wątpliwość. Zasada przezorności w prawie 
wspólnotowym stanowi jedną z podstaw działania, łącznie z zasadą prewencji. Nakazuje ona podjęcie 
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działań zapobiegawczych zawsze wtedy, kiedy nie został dowiedziony brak negatywnych 
oddziaływań na środowisko. Wskazano, że szczególnie duży nacisk kładzie się na realizację zasady 
przezorności i prewencji  w postępowaniach administracyjnych, dotyczących realizacji przedsięwzięć 
mogących mieć wpływ na obszary Natura 2000. Wspomniana zasada przezorności znajduje 
odzwierciedlenie w treści dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – dyrektywa siedliskowa. Przepisy zawarte  
w ustawie o ochronie przyrody należy interpretować w świetle uregulowań dyrektywy siedliskowej, 
czyli że zgoda na realizację przedsięwzięcia może zostać udzielona jedynie po upewnieniu się,  
że przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na dany obszar Natura 2000. Powyższe podejście znajduje 
potwierdzenie w orzeczeniach Europejskiego Trybunału  Sprawiedliwości (np. wyrok ETS w sprawie 
C-127/02 Waddenzee, C-239/04 Castro Verde), w którym Sąd orzekł, że zezwolenie na realizację 
planu lub przedsięwzięcia może zostać udzielone jedynie pod warunkiem, gdy właściwe władze 
krajowe uzyskają pewność, że plan lub przedsięwzięcie nie będą miały negatywnych skutków  
dla tego terenu. W przypadku gdy organ ochrony przyrody ma wątpliwości co do braku takich 
skutków, zgodnie z zasadą przezorności ma obowiązek odmówić wydania zgody na realizację takiej 
inwestycji. Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, na mocy art. 288 TFUE jest 
zobowiązana do podjęcia wszelkich koniecznych środków do osiągnięcia celu przewidzianego  
w dyrektywach, w tym przypadku w dyrektywie siedliskowej, która obliguje każdy kraj członkowski 
Unii Europejskiej do zapewnienia odpowiedniej ochrony siedliskom przyrodniczym i gatunkom 
wymienionym w załącznikach do tej dyrektywy. Sformułowanie w planie zadań ochronnych działania 
ochronnego jako faktycznego zakazu pozostaje w zgodzie z zasadą przezorności (art. 6 ust. 1 i 2 
Prawo ochrony środowiska) i nie pozostaje w sprzeczności z art. 33 ustawy o ochronie przyrody.  
W przypadku zdefiniowanych w PZO zagrożeń dla przedmiotów ochrony na tych obszarach, skoro 
brak jest pewności, że nie nastąpi negatywny wpływ na te przedmioty ochrony, nie ma potrzeby 
każdorazowego przeprowadzania indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko. Jest to również 
rozsądne i odpowiedzialne podejście do kwestii ochrony przyrody, skoro praktyka w Polsce jest taka, 
że ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko sporządza zespół osób, które nie muszą 
posiadać odpowiedniego wykształcenia w tym kierunku i zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką 
wykonują to zadanie na zlecenie i za pieniądze inwestora, czyli pozostają w konflikcie interesów. 
Uwagi nie uwzględniono. Jej treść dotyczy interpretacji przepisów prawa wspólnotowego.  
Jak wskazał Minister Środowiska w piśmie DP-074-118/24442/14/JJ z dnia 15 lipca 2015 r., 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zobligowany jest do zmiany aktu 
normatywnego we własnym zakresie, w przeciwnym razie Minister  Środowiska przedstawi 
Prezesowi Rady Ministrów projekt zarządzenia nadzorczego w sprawie uchylenia aktu prawa 
miejscowego, jakim jest zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  
z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Ostoja Drawska PLB320019. Uchylenie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 znacząco 
pogorszyłoby poziom ochrony obszaru Natura 2000  i osłabiło ochronę przedmiotów ochrony  
i ich siedlisk. 

12. Propozycja zmiany planu zadań ochronnych Ostoi Drawskiej pozostaje także w sprzeczności  
z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który wielokrotnie wypowiadał się 
odnośnie możliwości stosowania przez władze krajowe zakazów chroniących obszary Natura 2000 
nawet bardziej rygorystycznych od wymogów unijnych. Tytułem przykładu zgodnie z orzeczeniem 
wstępnym ETS z 14 września 2006 r. w sprawie C-244/05, odpowiedni reżim ochrony mający 
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zastosowanie do obszarów, które znajdują się na krajowej liście przekazanej Komisji, zgodnie  
z art. 4 ust. 2 Dyrektywy Siedliskowej zobowiązuje  Państwa Członkowskie do nie zezwalania  
na ingerencje mogące powodować ryzyko poważnego naruszenia ekologicznych cech tych obszarów 
[§ 1 orzeczenia właściwego]. Państwa Członkowskie muszą zgodnie z przepisami prawa krajowego, 
podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zapobieżenia ingerencjom, które mogą powodować ryzyko 
poważnego naruszenia ekologicznych cech obszarów notyfikowanych Komisji na liście krajowej [§ 2 
orzeczenia właściwego]. Zgodnie z wyrokiem ETS z dnia 26 października 2006 r. w sprawie C-
239/04 komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej, każdy plan  
lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania terenu, 
ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków  
dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. Zezwolenie na realizację planu  
lub przedsięwzięcia może zostać udzielone jedynie pod warunkiem, że właściwe władze krajowe 
uzyskają pewność, że plan lub przedsięwzięcie nie będą miały negatywnych skutków dla terenu, 
którego dotyczą. Ma to miejsce wówczas, gdy z naukowego punktu widzenia brak jest racjonalnych 
wątpliwości, że skutki takie nie wystąpią. Orzeczenie to wprost odwołuje się do przepisu art. 6 ust. 3 
Dyrektywy Siedliskowej (zgodnie z art. 7 dotyczy on również Dyrektywy Ptasiej), który stanowi,  
że każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne  
do zagospodarowania  terenu, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać zarówno 
oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie 
jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków 
wynikających z tej oceny oraz bez uszczerbku dla przepisów ust. 4, właściwe władze krajowe 
wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie  
on niekorzystnie na integralność danego terenu oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu opinii 
całego społeczeństwa. Istotny z punktu widzenia wyboru kryteriów, jakie należy stosować przy 
ocenie prawdopodobieństwa, że taki plan lub przedsięwzięcie może niekorzystnie wpłynąć  
na integralność danego terenu, jest wyrok ETS z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie C-258/11 Peter 
Sweetman i in. przeciwko An Bord Pleanala (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Sąd Najwyższy w Irlandii). Zgodnie z tym wyrokiem „artykuł 6 ust. 3 dyrektywy Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja  1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny  
i flory należy  interpretować w ten sposób, że plan lub przedsięwzięcie bezpośrednio nie związane   
z zagospodarowaniem terenu ani niekonieczne do jego zagospodarowania naruszają integralność 
tego terenu, jeżeli mogą one uniemożliwić trwałe utrzymanie istotnych cech danego terenu, 
związanych z występowaniem siedliska przyrodniczego o znaczeniu  priorytetowym, którego ochrona 
uzasadniła umieszczenie tego terenu w wykazie terenów  mających znaczenie dla Wspólnoty  
w rozumieniu tej dyrektywy. Przy dokonywaniu takiej oceny należy stosować zasadę ostrożności”. 
Zgodnie z wyrokiem ETS w sprawie C-2/10 Azienda Agro-Zootecnica i in. vs Regione Puglia należy 
stwierdzić, że uruchomienie mechanizmu ochrony środowiska przewidzianego w art. 6 ust. 3 
Dyrektywy Siedliskowej zakłada zaistnienie prawdopodobieństwa lub ryzyka, że plan  
lub przedsięwzięcie może oddziaływać na dany teren w istotny sposób. Mechanizm ten zostaje 
uruchomiony w sytuacji, gdy plan lub przedsięwzięcie stwarza zagrożenie dla obszaru należącego  
do sieci Natura 2000. W wyroku tym ETS przypomina ponadto, że art. 193 TFUE umożliwia 
państwom członkowskim utrzymanie lub ustanawianie, pod pewnymi warunkami, bardziej  
rygorystycznych środków w dziedzinie środowiska. Uregulowania te w rezultacie prowadzą  
do automatycznej odmowy wydania pozwolenia na jakikolwiek plan lub przedsięwzięcie (…) bez 



Projekt z dnia .07.07.2016 r. 

 

33 

 

dokonania jakiejkolwiek oceny skutków określonego planu lub przedsięwzięcia dla środowiska  
na konkretnym obszarze. Należy więc uznać, że takie uregulowania ustanawiają bardziej restrykcyjny 
system ochrony obszarów należących do sieci Natura 2000 od systemu wprowadzonego zgodnie  
z dyrektywą siedliskową i dyrektywą ptasią. Należy zaznaczyć, że to właśnie przepis art. 193 TFUE 
umożliwia państwom członkowskim wydanie bardziej rygorystycznych środków ochronnych  
w zakresie ochrony środowiska dla obszarów Natura 2000. Przepis ten podporządkowuje Take środki 
jedynie wymogowi, aby były one zgodne z traktatem TFUE i aby były zgłoszone Komisji. Trybunał 
orzekł również, że „w ramach wspólnotowej polityki w dziedzinie środowiska naturalnego 
wykroczenie poza wymogi minimalne ustanowione przez tę dyrektywę jest przewidziane  
i dopuszczalne na podstawie art. 176 WE zgodnie z określonymi w nim przesłankami”. Także z art. 14 
Dyrektywy ptasiej wprost wynika, że państwa członkowskie mogą wprowadzać bardziej 
rygorystyczne środki ochronne niż przewidziane w tej dyrektywie i jakkolwiek Dyrektywa 
Siedliskowa nie zawiera przepisu równoważnego z art. 14 Dyrektywy ptasiej, to ponieważ  
ta dyrektywa została  wydana na podstawie art. 192 TFUE, możliwe jest również zastosowanie takich 
bardziej rygorystycznych środków. Uwagi nie uwzględniono. Jej treść dotyczy interpretacji przepisów 
prawa wspólnotowego. Jak wskazał Minister Środowiska w piśmie DP-074-118/24442/14/JJ z dnia 
15 lipca 2015 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zobligowany jest do zmiany 
aktu normatywnego we własnym zakresie, w przeciwnym razie Minister Środowiska przedstawi 
Prezesowi Rady Ministrów projekt zarządzenia nadzorczego w sprawie uchylenia aktu prawa 
miejscowego, jakim jest  zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  
z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Ostoja Drawska PLB320019. Uchylenie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 znacząco 
pogorszyłoby poziom ochrony obszaru Natura 2000  i osłabiło ochronę przedmiotów ochrony  
i ich siedlisk. 

13. Należy podkreślić, że niepodjęcie odpowiednich działań w celu uniknięcia na specjalnych obszarach 
ochrony pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków zgodnie z art. 6 ust. 2 
Dyrektywy Siedliskowej będzie mogło stać się przedmiotem skargi do Komisji Europejskiej. Zgodnie 
z art.. 258 TFUE, jeśli Komisja uzna, że Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, 
które na nim ciążą na mocy Traktatów, Wydaje ona uzasadnioną opinię w tym przedmiocie,  
po uprzednim umożliwieniu temu Państwu  przedstawienia swych uwag. Jeśli Państwo  
to nie zastosuje się do opinii w terminie określonym przez Komisję, może ona wnieść sprawę do 
Trybunału Sprawiedliwości Unii  Europejskiej. Trzeba zauważyć, że w sprawie C-517/11 Komisja 
Europejska przeciwko Republice Greckiej, której przedmiotem było m.in. uchybienie zobowiązaniom 
państwa członkowskiego polegające na naruszeniu art. 6 ust. 2 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia  
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, trybunał uznał, 
że: „nie przyjmując środków koniecznych do uniknięcia pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych  
i siedlisk gatunków, dla których został sklasyfikowany specjalny obszar ochrony GR 1220009 
Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na podstawie art. 6 ust. 2 dyrektywy 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory w związku z art. 7 tej dyrektywy”. Mając na względzie traktatowe kompetencje Komisji 
Europejskiej, należy spodziewać się, że usunięcie środków zapobiegawczych chroniących obszar 
Natura 2000 Ostoja Drawska, będzie skutkowało wszczęciem postępowania przez Komisję w trybie 
przepisu art. 258 TFUE. Tym bardziej usunięcie takich faktycznych zakazów z planów zadań 
ochronnych wszystkich obszarów Natura 2000, które zostały wymienione w piśmie Ministra 
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Środowiska z dnia 15 lipca 2015 r., znak: DP-074-118/2442/14/JJ, nie ma podstaw prawnych  
ani w prawie polskim, ani tym bardziej prawie wspólnotowym. Ministerstwu Środowiska z urzędu 
jest znana umowa zawarta między Polską a Komisją Europejską, a która dotyczyła właśnie naruszenia 
przepisów wspólnotowych regulujących funkcjonowanie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000 Łąki Skoszewskie. (EU-Pilot 5328/13/ENVI). Obecne żądanie Ministra Środowiska dotyczy 
również usunięcia zakazów faktycznych planu zadań ochronnych dla tego obszaru Natura 2000,  
co naraża Polskę na zarzut złamania tej umowy. W sprawie dotyczącej obszaru specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 Łąki Skoszewskie, po tym jak inż. ochrony środowiska Jonathan Rauhut  
z Niemiec wraz z polskimi organizacjami społecznymi wniósł skargę do Komisji Europejskiej przy 
wsparciu kilku europejskich organizacji pozarządowych oraz Magnusa Sylvena, byłego wieloletniego 
dyrektora WWF Europe. Komisja Europejska poddała analizie sporządzoną przez inwestora  
na potrzeby tej inwestycji indywidualną ocenę oddziaływania na środowisko i uznała  
ją za niesatysfakcjonującą. W rezultacie, w roku 2013 udzieliła następującej odpowiedzi:  
„W odniesieniu do Stepnicy i planowanych farm wiatrowych na terenie obszaru specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 Łąki Skoszewskie, zakończyliśmy wstępne konsultacje z władzami polskimi. 
Nie jesteśmy zadowoleni z udzielonych przez nich odpowiedzi w tej sprawie i planujemy otwarcie 
postępowania w sprawie naruszenia”. Pod koniec 2014 roku Komisja Europejska poinformowała 
skarżących: „Pragnę poinformować, że polskie władze zobowiązały się do zmodyfikowania planu 
zagospodarowania gminy Stepnica w celu dostosowania go do przyjętego w dniu 30 kwietnia 2014 r. 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie planu zadań ochronnych dla 
obszaru PLB320007 Łąki Skoszewskie. Plan ten ustanawia środki ochronne dla tego obszaru  
i zabrania (prohibitis) lokalizowania farm wiatrowych na terenie tego obszaru. Plan zadań 
ochronnych wzywa także do modyfikacji planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica  
w celu zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie przyrody UE. W świetle tego zobowiązania 
Komisja zamierza zamknąć sprawę dotyczącą tej skargi”. Jak zostało wykazane, powodem,  
dla którego Komisja Europejska wstrzymała planowane postępowania przeciwko Rzeczypospolitej 
Polskiej w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego była okoliczność, że RDOŚ w Szczecinie 
ustanowił plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Skoszewskie, który wyraźnie 
zawierał konkretne środki ochronne w postaci zakazów lokalizowania farm wiatrowych w całym 
obszarze specjalnej ochrony ptaków, i do których wdrożenia w planowaniu przestrzennym 
zobowiązały się polskie władze. Dlaczego Minister Środowiska w sposób tak diametralny  
i bez żadnego uzasadnienia wynikającego z przepisów obowiązującego prawa zmienia swoją politykę 
i nakazuje usuwanie wszystkich zakazów faktycznych zapisanych w planach zadań ochronnych 
Natura 2000. Uwagi nie uwzględniono. Jej treść dotyczy stanowiska zajętego przez Ministra 
Środowiska podczas kontroli planów zadań ochronnych, co pozostaje poza kompetencjami 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz interpretacji przepisów prawa 
wspólnotowego. Jak wskazał Minister Środowiska w piśmie DP-074-118/24442/14/JJ z dnia 15 lipca 
2015 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zobligowany jest do zmiany aktu 
normatywnego we własnym zakresie, w przeciwnym razie Minister Środowiska przedstawi Prezesowi 
Rady Ministrów projekt zarządzenia nadzorczego w sprawie uchylenia aktu prawa miejscowego, 
jakim jest zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24 czerwca 
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Drawska 
PLB320019. Uchylenie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 znacząco pogorszyłoby 
poziom ochrony obszaru Natura 2000 i osłabiło ochronę przedmiotów ochrony i ich siedlisk. 
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14. Fundacja wniosła o:  
1) wycofanie się proponowanych zmian i umorzenie postępowania w tej sprawie, 
2) przeprowadzenie publicznej rozprawy administracyjnej, podczas której możliwe będzie 

zaprezentowanie przez organizacje ekologiczne stanowiska w przedmiotowej sprawie, 
3) przedłożenie analizy skutków środowiskowych (oceny oddziaływania na obszar Natura 2000) 

usunięcia zadań ochronnych nr 7, 21 i 24 z dotychczasowego brzmienia PZO oraz zmiany 
załącznika nr 8 poprzez zmniejszenie obszaru ochrony. W obecnym kształcie projekt zmiany 
zarządzenia w ogóle nie posiada takiej analizy, 

4) przedłożenia projektu zmiany zarządzenia do notyfikacji Komisji Europejskiej. 
Uwag nie uwzględniono. Zmiana planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 jest następstwem 
stwierdzonych przez Ministra Środowiska uchybień i wniesienia o zmianę zarządzenia we własnym 
zakresie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (na mocy zapisów 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów 
prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej 
(Dz. U. Nr 222, poz. 1754). Jak wskazał Minister Środowiska w piśmie DP-074-118/24442/14/JJ  
z dnia 15 lipca 2015 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zobligowany jest  
do zmiany aktu normatywnego we własnym zakresie, w przeciwnym razie Minister Środowiska 
przedstawi Prezesowi Rady Ministrów projekt zarządzenia nadzorczego w sprawie uchylenia aktu 
prawa miejscowego, jakim jest zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019. Uchylenie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000  znacząco pogorszyłoby poziom ochrony obszaru Natura 2000 i osłabiło ochronę przedmiotów 
ochrony i ich siedlisk. Procedura sporządzania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 oraz 
jego zmiany wymaga zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie 
określonym 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 postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu. Na ww. podstawie dla 
projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zostaną przeprowadzone 21 
dniowe konsultacje społeczne. Art. 36 ww. ustawy przewiduje przeprowadzenie rozprawy 
administracyjnej przez organ przed wydaniem lub zmianą decyzji. Natomiast w procedurze 
opracowywania  dokumentu, jakim jest także projekt planu zadań ochronnych, nie przewiduje się 
przeprowadzania rozprawy administracyjnej. Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000, jak również jego zmiana nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania wspomnianej w 
art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Plan  zadań ochronnych  
jest aktem prawa miejscowego bezpośrednio związanym z ochroną obszaru Natura 2000 a jego 
ustanowienie wynika z zapisów ww. ustawy. Przepisy dotyczące sporządzania projektu planu zadań 
ochronnych oraz jego zmiany nie przewidują konieczności przedłożenia projektu zmiany zarządzenia 
do notyfikacji Komisji Europejskiej. 

W dniu 18 marca 2016 r. wpłynęły drogą elektroniczną uwagi Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska: 
1. Uwaga dotycząca poprawienia przedmiotów ochrony zgodnie z obowiązującym SDF i usunięcia 

gatunków, które nie są przedmiotami ochrony wg obowiązującego SDF: 
1) według obowiązującego SDF perkoz rdzawoszyi nie jest przedmiotem ochrony na tym obszarze 

Natura 2000, 
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2) według obowiązującego SDF kszyk nie jest przedmiotem ochrony na tym obszarze Natura 2000, 
3) według obowiązującego SDF perkozek nie jest przedmiotem ochrony na tym obszarze Natura 

2000, 
4) według obowiązującego SDF bączek nie jest przedmiotem ochrony na tym obszarze Natura 2000, 
5) według obowiązującego SDF błotniak łąkowy nie jest przedmiotem ochrony na tym obszarze 

Natura 2000, 
6) według obowiązującego SDF wodnik nie jest przedmiotem ochrony na tym obszarze Natura 2000, 
7) według obowiązującego SDF kropiatka nie jest przedmiotem ochrony na tym obszarze Natura 

2000, 
8) według obowiązującego SDF kokoszka nie jest przedmiotem ochrony na tym obszarze Natura 

2000, 
9) według obowiązującego SDF łyska nie jest przedmiotem ochrony na tym obszarze Natura 2000, 
10) według obowiązującego SDF brodziec piskliwy nie jest przedmiotem ochrony na tym obszarze 

Natura 2000, 
11) według obowiązującego SDF słonka nie jest przedmiotem ochrony na tym obszarze Natura 2000, 
12) według obowiązującego SDF lelek nie jest przedmiotem ochrony na tym obszarze Natura 2000. 
Uwagę uwzględniono. Według obowiązującego dla obszaru Natura 2000 Standardowego Formularza 
Danych (data aktualizacji: grudzień 2015 r.) ww. gatunki ptaków nie są przedmiotami ochrony. Nie 
spełniły kryteriów, które wymagane są w celu uznania za przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000. 
Dla niektórych z tych gatunków ptaków w planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 były 
zaplanowane działania ochronne. Dla perkoza rdzawoszyjego w planie zadań ochronnych było 
zaplanowane działanie ochronne dotyczące ochrony czynnej polegające na budowie płytkich 
zbiorników w ramach programu małej retencji. Działanie to zachowano w projekcie zmiany planu 
zadań ochronnych, zmieniając tylko przedmiot ochrony, dla którego jest ono planowane. Po zmianie 
działanie to jest planowane dla bąka, gęgawy, krakwy, cyraneczki, cyranki, błotniaka stawowego  
i rybitwy czarnej. Dla lelka w planie zadań ochronnych było zaplanowane działanie ochronne 
dotyczące utrzymania lub modyfikacji metod gospodarowania, które polegało na unikaniu zalesiania 
śródleśnych terenów otwartych. Działanie to zmodyfikowano w projekcie zmiany planu zadań 
ochronnych. Po zmianie działanie to jest planowane dla orlika krzykliwego w celu ochrony jego 
żerowisk położonych na terenach śródleśnych. W pracach nad planem zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 dla lelka i orlika krzykliwego stwierdzono istnienie podobnego zagrożenia potencjalnego 
- zalesianie terenów otwartych (B01). Zagrożenie to zgodnie z opisem polega na zalesianiu 
śródleśnych i przyleśnych terenów otwartych skutkującym utratą żerowisk (w przypadku orlika 
krzykliwego) i siedlisk (w przypadku lelka). Dla błotniaka łąkowego i kszyka w planie zadań 
ochronnych były zaplanowane działania ochronne dotyczące zachowania siedlisk gatunku na trwałych 
użytkach zielonych. Działania te zostały usunięte z planu zadań ochronnych. W projekcie zmiany 
planu zadań ochronnych znajdują się działania ochronne dotyczące zachowania siedlisk na trwałych 
użytkach zielonych dla derkacza, cyraneczki, cyranki, trzmielojada, orlika krzykliwego, żurawia, 
bociana białego, kani rudej i kani czarnej. Realizacja tych działań pozwoli także na zachowanie 
siedlisk błotniaka łąkowego i kszyka położonych na trwałych użytkach zielonych. Bąk, gęgawa, 
krakwa, cyraneczka, cyranka, błotniak stawowy, rybitwa czarna, orlik krzykliwy, derkacz, 
trzmielojad, żuraw, bocian biały, kania ruda i kania czarna spełnią rolę gatunków parasolowych 
(osłonowych) dla 12 gatunków ptaków, które z powodu nie spełniania kryteriów umożliwiających 
uznanie ich za przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 usunięto z planu zadań ochronnych.  
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2. Uwaga do zapisu dotyczącego obszaru wdrażania działań ochronnych w całym obszarze Natura 2000 
z wyłączeniem części pokrywającej się z rezerwatem przyrody „Przełom Rzeki Dębnicy”. 
Zarządzeniem Nr 21/2013 RDOŚ w Szczecinie z dnia 28.05.2013 r. ustanowiono plan ochrony dla 
tego rezerwatu. PZO jest opracowane z wyłączeniem tego rezerwatu. Oznacza to, że nie można 
wyłączyć czegoś co jest już wyłączone. Uwagę uwzględniono. 

3. Uwaga do działania ochronnego „Zachowanie w obecnym stanie naturalnych zbiorników wodnych, 
terenów bagiennych i podmokłych”. Zgodnie z opinią Departamentu Prawnego Ministerstwa 
Środowiska zachowanie nie jest działaniem. Wniosek o sformułowanie tego działania zgodnie  
z opinią BPMŚ. Uwagę uwzględniono.  

4. Uwaga do działania ochronnego „Ograniczenie użytkowania starych drzewostanów w pobliżu gniazd 
przedmiotów ochrony”. Wniosek o sprecyzowanie jakie działania należy prowadzić i w jakich 
terminach. Uwagę uwzględniono. 

5. Uwaga do działania ochronnego „Zachowanie roślinności szuwarowej. Zachowanie powierzchni 
roślinności szuwarowej na aktualnym poziomie na zbiornikach wodnych”. Zgodnie z interpretacją 
Ministerstwa Środowiska zachowanie nie jest działaniem. Wniosek o sformułowanie tego działania 
zgodnie z opinią MŚ. Uwagę uwzględniono. 

6. Uwaga do działania ochronnego „Zachowanie drzew dziuplastych. Utrzymywanie w drzewostanach 
drzew dziuplastych”. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska zachowanie nie jest 
działaniem. Wniosek o sformułowanie tego działania zgodnie z opinią MŚ. Uwagę uwzględniono. 

7. Uwaga do działania ochronnego „Zachowanie odpowiedniego dla przedmiotu ochrony poziomu wód 
w okresie lęgowym, w miejscach gniazdowania, potwierdzonych podczas inwentaryzacji miejsc 
gniazdowania”. Wniosek o podanie w jaki sposób ma być zachowany odpowiedni poziom wody i 
uwaga, że jest to cel a nie działanie. Uwagę uwzględniono. Dokonano przeredagowania działania 
ochronnego. 

8. Uwaga do działania ochronnego „Zachowanie śródleśnych zbiorników wodnych i niewielkich rzek. 
Zachowanie w stanie dotychczasowym znajdujących się w lasach zbiorników wodnych i rzek poniżej 
2 m szerokości koryta poprzez zaniechanie pogłębiania regulowania brzegów  i usuwania roślinności 
szuwarowej”. Wniosek o podanie w jaki sposób mają być zachowane śródleśne zbiorniki wodne i 
niewielkie rzeki i uwaga, że jest to cel a nie działanie. Uwagę częściowo uwzględniono. Dokonano 
przeredagowania działania ochronnego. W działaniu zawarto w jaki sposób mają być zachowane 
śródleśne zbiorniki wodne i niewielkie rzeki - poprzez zaniechanie pogłębiania, regulowania brzegów 
i usuwania roślinności szuwarowej. 

9. Uwaga do działania ochronnego „Zachowanie zadrzewień brzegów leśnych jezior i rzek.  Zachowanie 
lasów i zadrzewień w odległości 30 m od brzegów jezior i po obu stronach rzek o korycie szerszym 
niż 1,5 m”. Wniosek o podanie w jaki sposób mają być zachowane zadrzewienia brzegów leśnych 
jezior i rzek i uwaga, że jest to cel a nie działanie. Uwagę uwzględniono. Dokonano przeredagowania 
działania ochronnego. 

10. Uwaga do działania ochronnego „Utrzymywanie zróżnicowanej struktury wiekowej i jakościowej 
drzewostanu. Dążenie w nadleśnictwach do zróżnicowania gatunkowego i udziału drzewostanu  
w wieku powyżej 100 lat”. Wniosek o podanie w jaki sposób ma być utrzymywana zróżnicowana 
struktura wiekowa i jakościowa drzewostanu i uwaga, że jest to cel a nie działanie. Uwagę 
uwzględniono. Dokonano przeredagowania działania ochronnego. 

11. Uwaga do działania ochronnego „Pozostawianie obumierających drzew w lasach gospodarczych. 
Pozostawianie w drzewostanach obumierających i martwych drzew zawierających dziuple”. Wniosek 
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o podanie w jaki sposób mają być pozostawiane obumierające drzewa i uwaga, że jest to cel  
a nie działanie. Uwagę uwzględniono. Dokonano przeredagowania działania ochronnego. 

Zgodnie z art. 28 ust. 9 oraz ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zapewnił udział społeczeństwa w opracowywaniu zmiany 
planu zadań ochronnych w trybie 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 2016 r. poz. 353). Informację o przystąpieniu do dokonywania 
zmiany planu zadań ochronnych podano do publicznej wiadomości poprzez: 

- udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Szczecinie w terminie od …….. do ……..  

- ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  
w Szczecinie w terminie od ……..do…… 

- ogłoszenie w prasie o zasięgu wojewódzkim ……………. 

W wyniku procedury z udziałem społeczeństwa zgłoszono …… uwag i wniosków. Ich zestawienie 
wraz z informacją w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę oraz w jakim zakresie zostały uwzględnione 
zawarto w poniższej tabeli. 

 

Lp. Podmiot 
zgłaszający 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

    

    

    

 

Projekt zarządzenia został uzgodniony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w trybie art. 59 
ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej                          w 
województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525) – pismo z dnia……2016 r. znak: …… 

 

 


