
 
ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE 

z dnia 21 sierpnia 2017 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2134, ze zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Rozwarowskie PLB320001 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 444) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 3, w tabeli zagrożeń, w pozycjach 11, 16 i 19, zagrożenie określone jako „B02.02 - wycin-

ka lasu” przenosi się z kolumny „zagrożenia istniejące” do kolumny „zagrożenia potencjalne”; 

2) w załączniku nr 5, w tabeli zawierającej wykaz działań ochronnych dla obszaru Natura 2000: 

a) działanie A1 otrzymuje brzmienie: 

Przedmiot ochrony Zakres prac
2) 

Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

A021 Bąk Botaurus stellaris 
A043 Gęgawa Anser anser 
A051 Krakwa Anas strepera 
A052 Cyraneczka Anas crecca 
A055 Cyranka Anas querquedula 
A081 Błotniak stawowy Circus 

aeruginosus 
A084 Błotniak łąkowy Circus 

pygargus 
A119 Kropiatka Porzana porzana 
A120 Zielonka Porzana parva 
A127 Żuraw Grus grus 
A153 Kszyk Gallinago gallinago 
A154 Dubelt Gallinago media 
A229 Zimorodek Alcedo atthis 
A272 Podróżniczek Luscinia svecica 
A292 Brzęczka Locustella 

luscinioides 
A294 Wodniczka Acrocephalus 

paludicola - gatunek kluczowy 
A323 Wąsatka Panurus biarmicus 

Redukcja liczebności inwazyjnych 

gatunków drapieżników 

1) Przygotowanie i zawarcie umowy 

z zarządcą/dzierżawcą obwodu 

łowieckiego, mającej na celu 

dostosowanie gospodarki łowieckiej 

do wymogów ochrony gatunków 

ptaków, dla których ochrony 

wyznaczono obszar Natura 2000, 

a w szczególności - pozyskanie 

ssaków drapieżnych (norki 

amerykańskiej, szopa pracza, jednota 

i lisa) na większym niż dotychczas 

poziomie; 

2) Dostosowanie gospodarki 

łowieckiej do wymogów ochrony 

gatunków ptaków, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 

2000 poprzez zwiększenie 

pozyskania ssaków drapieżnych: 

norki amerykańskiej, szopa pracza, 

jenota i lisa (w przypadku zawarcia 

umowy, o której mowa w punkcie 1)” 

Cały obszar 

Natura 2000 
1) w pierw-

szej poło-

wie obo-

wiązywania 

PZO 
2) corocz-

nie w ter-

minach 

1 stycznia - 

28 lutego 

i 15 sierp-

nia - 31 

grudnia  

RDOŚ w zakresie 

przygotowy-

wania i zawarcia 

umów 

(w porozumieniu 

z Nadleśniczym 

Nadleśnictwa 

Międzyzdroje 

uzgadniającym 

roczne plany 

łowieckie; 

zarządca/ 

dzierżawca 

obwodu 

łowieckiego 

w zakresie 

wykonania 

działania nr 2  

                                                      
1) 

Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074. 
2) 

Nie dotyczy wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa, prowadzenia akcji ratowniczej 

oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 22 sierpnia 2017 r.

Poz. 3544



b) uchyla się działanie A2,

c) działanie A3 otrzymuje brzmienie:

Przedmiot ochrony Zakres prac2) 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

A153 Kszyk Gallinago gallinago 
A272 Podróżniczek Luscinia 

svecica 
A294 Wodniczka Acrocephalus 

paludicola - gatunek kluczowy 

Ograniczenie presji ptaków 

szponiastych i krukowatych 
Podjęcie inicjatyw przewidzianych 

prawem w celu redukcji ambon 

i zwyżek łowieckich znajdujących się 

w obszarze występowania wodniczki 

(wykorzystywanych jako czatownie 

przez ptaki szponiaste i krukowate).  

Obszar 

wyróżniony na 

mapie stanowiącej 

zał. nr 5b 

Niezwło-

cznie po 

ustano-

wieniu PZO 

RDOŚ 

d) działania A7 i A8 otrzymują brzmienie:

Przedmiot ochrony Zakres prac2) 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

A021 Bąk Botaurus stellaris 
A229 Zimorodek Alcedo atthis 
A294 Wodniczka Acrocephalus 

paludicola - gatunek kluczowy 

Ograniczenie eutrofizacji siedlisk 
Wykonanie serii 4 badań czystości wód 

w kluczowych dla siedlisk wrażliwych 

gatunków ptaków ciekach wodnych (po 

jednym w każdej porze roku).  

Wg zał. nr 5a W ciągu 3 

pierwszych 

lat obowią-

zywania 

PZO 

RDOŚ 

W przypadku potwierdzenia badaniami 

laboratoryjnymi spływu substancji 

biogennych z terenów rolniczych 

i z oczyszczalni ścieków - opracowanie 

i niezwłoczne wdrożenie bezpiecznego 

dla siedlisk wrażliwych gatunków 

ptaków, programu odprowadzania 

zanieczyszczonych wód i ścieków. 

Program powinien być przygotowany 

z uwzględnieniem najlepszej dostępnej 

wiedzy w zakresie skutecznej 

eliminacji substancji biogennych. 

Propagowanie wśród rolników działań 

dotyczących ochrony gleb, w tym 

stosowania poplonów i upraw ozimych. 

Cały obszar 

Natura 2000 
W 4 i 5 

roku 

obowią-

zywania 

PZO 

RDOŚ na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego 

z właścicielami 

gruntów 

i ZZMiUW
3) 

e) działanie A11 otrzymuje brzmienie:

Przedmiot ochrony Zakres prac2) 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

A021 Bąk Botaurus stellaris 
A031 Bocian biały Ciconia ciconia 
A038 Łabędź krzykliwy Cygnus 

cygnus 
A039 Gęś zbożowa Anser fabalis 
A041 Gęś białoczelna Anser 

albifrons 
A043 Gęgawa Anser anser 
A045 Bernikla białolica Branta 

leucopsis 
A051 Krakwa Anas strepera 
A052 Cyraneczka Anas crecca 
A055 Cyranka Anas querquedula 
A075 Bielik Haliaeetus albicilla 
A081 Błotniak stawowy Circus 

aeruginosus 
A084 Błotniak łąkowy Circus 

pygargus 
A127 Żuraw Grus grus 

Zabezpieczenie linii i urządzeń 

elektroenergetycznych 
Zabezpieczenie napowietrznych linii 

i urządzeń elektroenergetycznych 

w sposób minimalizujący ryzyko 

porażenia prądem lub kolizji ptaków. 

Wg wskazań 

oceny 

kolizyjności, 

o której mowa

w działaniu C5 

W ciągu 5 

pierwszych 

lat obowią-

zywania 

PZO 

RDOŚ na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego 

z właściwym 

terytorialnie 

Zakładem 

Energetycznym 

3) 
ZZMiUW – Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. 
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f) działanie A17 otrzymuje brzmienie: 

Przedmiot ochrony Zakres prac2) 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

A229 Zimorodek Alcedo atthis Zwiększenie zasięgu optymalnych 

siedlisk gatunku 
Wprowadzenie nasadzeń drzew wzdłuż 

brzegów Wołczenicy poniżej Rekowa, 

z jednoczesnym zabezpieczeniem ich 

przed zgryzaniem przez bobry. 

W nasadzeniach należy stosować 

wyłącznie rodzime gatunki drzew. 
Pozostawianie rumoszu drzewnego 

w nurcie cieków oraz erodowanych 

skarp brzegowych cieków, w miejscach 

niezagrażających trwałości urządzeń 

i budowli wodnych oraz 

niestwarzających zagrożenia 

powodziowego. 

Wołczenica 

poniżej Rekowa 
W ciągu 

4 pierw-

szych lat 

obowiązy-

wania PZO 

RDOŚ na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego 

z właścicielem, 

zarządcą lub 

posiadaczem 

gruntu 

g) działanie B2 otrzymuje brzmienie: 

Przedmiot ochrony Zakres prac2) 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

A021 Bąk Botaurus stellaris 
A031 Bocian biały Ciconia ciconia 
A038 Łabędź krzykliwy Cygnus 

cygnus 
A039 Gęś zbożowa Anser fabalis 
A041 Gęś białoczelna Anser 

albifrons 
A043 Gęgawa Anser anser 
A045 Bernikla białolica Branta 

leucopsis 
A051 Krakwa Anas strepera 
A052 Cyraneczka Anas crecca 
A055 Cyranka Anas querquedula 
A081 Błotniak stawowy Circus 

aeruginosus 
A084 Błotniak łąkowy Circus 

pygargus 
A119 Kropiatka Porzana porzana 
A120 Zielonka Porzana parva 
A127 Żuraw Grus grus 
A153 Kszyk Gallinago gallinago 
A 154 Dubelt Gallinago media 
A272 Podróżniczek Luscinia 

svecica 
A292 Brzęczka Locustella 

luscinioides 
A294 Wodniczka Acrocephalus 

paludicola - gatunek kluczowy 
A323 Wąsatka Panurus biarmicus 

Przyśpieszenie odtworzenia 

właściwych stosunków wodnych 

w obszarze Natura 2000 poprzez 

wykorzystanie retencyjnej działalności 

bobrów wszędzie tam, gdzie 

działalność ta nie zagraża 

bezpieczeństwu publicznemu i nie 

przyczynia się do wystąpienia szkód 

ponad poziom akceptowalny 

społecznie. Do czasu opracowania 

ekspertyzy hydrologicznej i wdrożenia 

jej wyników, modyfikacja 

dotychczasowego sposobu użytkowania 

poprzez konserwację istniejących 

urządzeń wodnych (kanałów i rowów) 

z częstotliwością nie większą niż 1x na 

3 lata, z pozostawianiem odcinków 

nienaruszanych o długości 20-40 m na 

każde 200 m rowu. Rowy wzdłuż drogi 

z Dużej Wyspy na Lisią Wyspę 

konserwować naprzemiennie. 

Cały obszar 

Natura 2000 
Przez cały 

okres 

obowią-

zywania 

PZO  

RDOŚ 

i wszystkie 

podmioty 

gospodarujące 

w obszarze 

Natura 2000
4) 

h) usuwa się działanie B3, 

                                                      
4) 

Właściciel lub posiadacz gruntu na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia 

z tytułu obniżenia dochodowości albo na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Na-

tura 2000, a w odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa lub stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego - 

zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepi-

sów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nad-

zór nad obszarem Natura 2000. 
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i) działanie B11 otrzymuje brzmienie: 

Przedmiot ochrony Zakres prac2 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

A075 Bielik Haliaeetus albicilla 
A127 Żuraw Grus grus 
A229 Zimorodek Alcedo atthis 
 

Ochrona ptaków i ich siedlisk 

w gospodarce leśnej 
Zmodyfikowanie zasięgu sieci 

ekosystemów referencyjnych 

w granicach obszaru Natura 2000, 

poprzez uznanie za takie powierzchnie 

następujących wydzieleń leśnych: 404-

a, -b, 431-a, -b, -d, -i, -j, -h, 445-l, -m, 

-n, -o, 447-b, 448-b, -k, 449-k, -l, 

451-b, -k, -p, -r, 452-l, 453-c, 466-g, 

467-c, -i, 468-f, 472-c, 489-b, -c, -d, -h, 

-i, 490-a, 494-c, 495-a, -b, -f, 496-a 

w Leśnictwie Troszyn Nadleśnictwa 

Międzyzdroje. 

wydzielenia leśne: 

404-a, -b, 431-a, 

-b, -d, -i, -j, -h, 

445-l, -m, -n, -o, 

447-b, 448-b, -k, 

449-k, -l, 451-b, 

-k, -p, -r, 452-l, 

453-c, 466-g, 

467-c, -i, 468-f, 

472-c, 489-b, -c, 

-d, -h, -i, 490-a, 

494-c, 495-a, -b, 

-f, 496-a, w Leśn. 

Troszyn Nadl. 

Międzyzdroje. 

Przez cały 

okres 

obowią-

zywania 

PZO 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa 

Międzyzdroje 

j) w działaniach: B7, B8, B10, B14 i B16, słowo „Ostromęcka” zastępuje się słowem „Ostromicka”, 

k) działanie C2 otrzymuje brzmienie: 

Przedmiot ochrony Zakres prac2) 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

A021 Bąk Botaurus stellaris 
A229 Zimorodek Alcedo atthis 
A294 Wodniczka Acrocephalus 

paludicola - gatunek kluczowy 

Monitoring jakościowy wód 
Prowadzenie monitoringu czystości 

wód w kluczowych dla siedlisk ptaków 

ciekach wodnych - powtarzane co roku 

kwartalne serie badań 

w wytypowanych punktach.  

Wg zał. nr 5a W 4 – 10 

roku 

obowią-

zywania 

PZO 

RDOŚ  

l) działanie C5 otrzymuje brzmienie: 

Przedmiot ochrony Zakres prac2) 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

A021 Bąk Botaurus stellaris 
A031 Bocian biały Ciconia ciconia 
A038 Łabędź krzykliwy Cygnus 

cygnus 
A039 Gęś zbożowa Anser fabalis 
A041 Gęś białoczelna Anser 

albifrons 
A043 Gęgawa Anser anser 
A045 Bernikla białolica Branta 

leucopsis 
A051 Krakwa Anas strepera 
A052 Cyraneczka Anas crecca 
A055 Cyranka Anas querquedula 
A075 Bielik Haliaeetus albicilla 
A081 Błotniak stawowy Circus 

aeruginosus 
A084 Błotniak łąkowy Circus 

pygargus 
A127 Żuraw Grus grus 

Ocena kolizyjności 
Ocena kolizyjności gatunku 

z elementami infrastruktury 

napowietrznych linii 

elektroenergetycznych w obszarze 

Natura 2000 i ocena skuteczności 

zastosowanych zabezpieczeń. 

W przypadku stwierdzenia 

negatywnych oddziaływań - 

opracowanie i wdrożenie środków 

zaradczych. 

Napowietrzne 

linie elektroenerg. 

w obszarze 

i trakcja linii 

kolejowej wzdłuż 

południowej 

granicy obszaru 

Natura 2000 

Rozpo-

częcie 

w ciągu 

trzech 

pierwszych 

lat obowią-

zywania 

PZO 

i konty-

nuowanie 

przez 3 

następne 

lata 

RDOŚ  

m) działanie C7 otrzymuje brzmienie: 

Przedmiot ochrony Zakres prac2) 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

A075 Bielik Haliaeetus albicilla Ocena stanu zasiedlenia platform 

nadrzewnych 
Kontrola stanu zasiedlenia 

i wykorzystywania platform. 

Siedliska leśne 

w obszarze Natura 

2000 

Corocznie 

po wybudo-

waniu 

platform 

RDOŚ na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego 

z Nadleśniczym 

Nadleśnictwa 

Międzyzdroje 
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n) działanie D1 otrzymuje brzmienie:

Przedmiot ochrony Zakres prac2) 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

 A075 Bielik Haliaeetus albicilla Rozpoznanie miejsc rozrodu 
Bieżące wyszukiwanie miejsc 

gniazdowania i wdrażanie procedur 

ustanawiania stref ochronnych. 

Tereny leśne 

i zadrzewienia 

w obszarze Natura 

2000 

Przez cały 

okres 

obowią-

zywania 

PZO 

RDOŚ na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego 

z Nadleśniczym 

Nadleśnictwa 

Międzyzdroje 

o) działania D3 i D4 otrzymują brzmienie:

Przedmiot ochrony Zakres prac2) 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

wykonania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

A294 Wodniczka Acrocephalus 

paludicola - gatunek kluczowy 
Określenie optymalnego składu oraz 

struktury roślinności w siedliskach 
Przeprowadzenie badań składu 

gatunkowego oraz struktury roślinności 

na powierzchniach próbnych w obrębie 

siedlisk zajmowanych obecnie przez 

wodniczkę i w oparciu o porównanie 

z siedliskami silnej wschodniej 

populacji wodniczki, określenie 

optymalnego dla tego gatunku składu 

oraz struktury roślinności, 

z jednoczesną oceną możliwości 

osiągnięcia takiego stanu. Badania 

powinny być prowadzone w sposób nie 

stwarzający ryzyka negatywnego 

wpływu na wodniczkę, najlepiej poza 

aktualnie zajętymi rewirami, 

ustalonymi w oparciu o prowadzony 

monitoring.  

Wszystkie 

siedliska 

wodniczki 

W ciągu 5 

pierwszych 

lat obowią-

zywania 

PZO 

RDOŚ na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego 

z właścicielami 

gruntów 

A294 Wodniczka Acrocephalus 

paludicola - gatunek kluczowy 
Ocena potencjalnej bazy żerowiskowej 
Przeprowadzenie badań składu 

gatunkowego bezkręgowców 

(pajęczaków i owadów) na 

powierzchniach próbnych w obrębie 

siedlisk zajmowanych obecnie przez 

wodniczkę.  

Wszystkie 

siedliska 

wodniczki 

W ciągu 5 

pierwszych 

lat obowią-

zywania 

PZO 

RDOŚ na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego 

z właścicielami 

gruntów 

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

Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Szczecinie 

Sylwia Jurzyk-Nordlöw 
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