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Załącznik nr 1 

do Obwieszczenia WOPN-ON.6320.14.2017.RCh 

z dnia 28 listopada 2017 r. 

 

 

 

Opis założeń do projektu planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Gogolice - Kosa PLH320038 

 

 

Obszar Natura 2000 Gogolice - Kosa PLH320038 o powierzchni 1451,72 ha został 

zatwierdzony 2009/93/WE  jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (Decyzja Komisji z dnia 

12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz 

terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039) Dz. Urz. UE z dnia 13.2.2009 

L43). Obszar położony jest w województwie zachodniopomorskim, w powiatach gryfińskim i 

myśliborskim oraz w gminach Dębno oraz Trzcińsko-Zdrój. 

 Obszar obejmuje swoim zasięgiem  doliny dwóch małych rzek: Kosy i Myśli. Na terenie 

znajdują się zarośla olszowe i nadrzeczne zalewane olsy. W dolinie występują również kompleksy 

eutroficznych zbiorników oraz torfowiska. W obszarze występuje znaczna populacja żółwia 

błotnego. Rzeki są ważnym korytarzem ekologicznym dla migrujących żółwi błotnych. Wg SDF 

stwierdzono na tym  obszarze 30 dorosłych żółwi. Stwierdzono występowanie także 3 innych 

gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej takich jak kumak nizinny, wydra oraz bóbr 

europejski.  

 

Wyszczególnienie przedmiotów ochrony obszaru.  

Zgodnie z informacją zawartą w standardowym formularzu danych, za przedmioty ochrony obszaru 

uznaje się dziewięć (9) siedlisk przyrodniczych:  

- Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion - 

kod siedliska 3150  

- Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)* - kod siedliska 6120 

- Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea 

nigrae) - kod siedliska 7140 

- Żyzne buczyny Galio odorati-Fagetum – kod siedliska 9130 

- Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) – kod siedliska 9160 

- Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – kod 

siedliska 9170 

- Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) – kod siedliska 9190 

- Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) – kod siedliska 91E0, 

- Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) – kod siedliska 91F0, 

 

a także cztery  (4) gatunki zwierząt:  
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- Kumak nizinny Bombina bombina – kod gatunku 1188, 

- Bóbr europejski Castor fiber – kod gatunku 1337 

- Żółw błotny Emys orbicularis – kod gatunku 1220, 

- Wydra Lutra lutra – kod gatunku 1355, 

 

Lista przedmiotów ochrony może ulec weryfikacji w wyniku prac. 

  

 

Co to jest projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (PZO), podstawy 

prawne, cele oraz sposób w jaki będzie powstawał i jakie będzie wywoływał skutki. 

 

Podstawą prawną dla opracowania projektu planu zadań ochronnych jest art. 28 ustawy o 

ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.), a tryb 

sporządzania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie 

sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, 

poz. 186 z późn. zm.).  

Ustanowiony, w oparciu o przygotowany projekt, plan zadań ochronnych (PZO) jest 

narzędziem do skutecznej ochrony obszaru Natura 2000, zwłaszcza siedlisk i gatunków dla ochrony 

których wyznaczono ten obszar. Jeżeli jest to niezbędne dla przedmiotów ochrony, ustalenia planu 

mogą dotyczyć także terenów poza granicą obszaru. Podstawowym celem opracowania projektu 

PZO jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony walorów obszaru 

Natura 2000, czyli zapewnienie, że siedliska i gatunki, dla ochrony których wyznaczono obszar, nie 

zostaną utracone, a stan ich ochrony nie pogorszy się. W tym celu konieczne jest:  

• zebranie, zweryfikowanie, przeanalizowanie i wykorzystanie istniejących informacji 

o obszarze Natura 2000;  

• ustalenie, jakiej wiedzy i informacji brakuje, następnie zaplanowanie i 

zorganizowanie jej zebrania/uzupełnienia;  

• uzupełnienie podstawowych informacji (w zakresie niezbędnym do oceny, jaki jest 

stan ochrony przedmiotów ochrony i czy wymaga pilnych działań);  

• określenie działań ochronnych, które trzeba jak najszybciej podjąć;  

• rozstrzygnięcie, czy i kiedy należy dla obszaru lub jego części opracować gruntowny 

plan ochrony. 

Projekt PZO sporządza się na bazie wiedzy o obszarze Natura 2000 jaka jest dostępna i 

jaką uda się uzyskać podczas procesu planowania. W ramach tego procesu  przeprowadza się prace 

terenowe w takim zakresie, jaki jest potrzebny do pilnego zaplanowania ochrony.  

Plan zadań ochronnych sporządza się na okres 10 lat. Jest to dokument posiadający status 

aktu prawa miejscowego wydanego w formie zarządzenia przez regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska. 

Sporządzenie projektu planu zadań ochronnych obejmie:  

• opisanie granic obszaru w formie wektorowej warstwy informacyjnej,  

• zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o obszarze i przedmiotach 

ochrony,  

• ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony,  
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• ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony,  

• ustalenie celów działań ochronnych do osiągnięcia,  

• określenie działań ochronnych wynikających z ustalonych celów, w tym z zakresu 

ochrony czynnej, monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów 

działań ochronnych, 

• określenie – jeżeli zasadne – koniecznych zmian do obowiązujących dokumentów 

planistycznych, w tym do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Przygotowywany projekt planu zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000 w 

związku z brakiem przesłanek, o których mowa w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody.   

  

Projekt planu zadań ochronnych jest sporządzany na podstawie art. 28 ustawy o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.), zgodnie z ust. 11 planu zadań ochronnych nie 

sporządza się dla obszaru Natura 2000 lub jego części: 

1. Dla którego ustanowiono plan ochrony, zgodnie z art. 29;  

2. Pokrywającego się w całości lub w części z obszarem parku narodowego, rezerwatu przyrody lub 

parku krajobrazowego, dla których ustanowiono plan ochrony uwzględniający zakres, o którym 

mowa w ust. 10;  

3. Pokrywającego się w całości lub w części z obszarem parku narodowego lub rezerwatu przyrody, 

dla których ustanowiono zadania ochronne uwzględniające zakres, o którym mowa w ust. 10;  

3a. Pokrywającego się w całości lub w części z obszarem będącym w zarządzeniu nadleśnictwa, dla 

którego ustanowiony plan urządzeni lasu uwzględnia zakres, o którym mowa w ust. 10  

4. Znajdującego się w obszarach morskich.  

 

 

Prace nad planem zadań ochronnych będą prowadzone z wyłączeniem gruntów Lasów 

Państwowych, tj. obejmą teren o łącznej powierzchni 437,6 ha.  W dalszym etapie realizacji zadania 

zostaną wskazane obszary podlegające terenom opisanym w punkcie 3a. art. 28 wspomnianej 

ustawy.  

 

Informacja o spotkaniach dyskusyjnych.  

W ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Gogolice - Kosa 

PLH320038 zaplanowano zorganizowanie trzech spotkań dyskusyjnych, do udziału w których zaproszeni 

zostaną przede wszystkim zainteresowane udziałem w pracach nad projektem osoby i podmioty prowadzące 

działalność w obrębie stanowisk i siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000, 

a także przedstawiciele organizacji, instytucji i osób mogących swoją wiedzą lub zaangażowaniem wspomóc 

proces planowania, a docelowo także wdrażania planu. Osoby i podmioty skupione będą, na czas 

przygotowania projektu planu, w tzw. Zespole Lokalnej Współpracy (ZLW).  

Zakłada się poniższy harmonogram spotkań:  

- I spotkanie i  II spotkanie – przedstawienie obszaru i przebiegu jego granic, przedstawienie 

dotychczas zgromadzonych informacji o przedmiotach ochrony oraz propozycji uzupełniających tę wiedzę, 
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prezentacja eksperckiej oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony, zidentyfikowanych zagrożeń oraz 

omówienie proponowanych celów działań ochronnych,  

- III spotkanie – dyskusja nad: propozycjami działań ochronnych, potrzebą sporządzenia planu 

ochrony i koniecznością ustalenia wskazań do dokumentów planistycznych oraz przedstawienie projektu 

zarządzenia i zmian do standardowego formularza danych.  

 

Informacja o możliwości i sposobie zapoznawania się ze stanem prac nad projektem Planu, a także 

zgłaszania uwag oraz wniosków podczas procesu planistycznego. 

 

Aby zapewnić udział wszystkich zainteresowanych w tworzeniu dokumentu, informacje o 

przebiegu prac nad projektem planu zadań ochronnych oraz wypracowany projekt planu zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie 

http://szczecin.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych. 

 


