
PROJEKT 

 

 

 
ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM  

z dnia ……………………….r. 
 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Młodno 

PLH080005 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340  oraz Dz.U. z 2019 r. poz. 1696) zarządza się, co 

następuje: 

  

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Młodno 

PLH080005, zwanego dalej „obszarem”. 

2. Plan zadań ochronnych obejmuje obszar Natura 2000, z wyłączeniem części 

pokrywającej się z rezerwatem przyrody Młodno, dla którego ustanowiono plan 

ochrony w drodze zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Gorzowie Wielkopolskim uwzględniający zakres o którym mowa  w art. 28 ust. 

11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

§ 2. Opis granicy obszaru Natura 2000 określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony obszaru określa załącznik 

nr 3 do zarządzenia. 

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia. 

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie  

i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia. 

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

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Gorzowie Wielkopolskim  

z dnia…………………….. 

 

 

Opis granic obszaru 
Granicę obszaru opisano w postaci wykazu współrzędnych punkw jej załamania w układzie 

współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992:   

NR X Y 

1 482442,07 211521,56 

2 482354,46 211844,75 

3 482379,02 211861,48 

4 482089,49 211879,13 

5 481837,90 211971,69 

6 481838,68 212085,13 

7 481744,17 212137,06 

8 481706,95 212265,23 

9 481726,95 212277,81 

10 481473,71 212291,15 

11 481234,12 212296,83 

12 481120,57 212282,19 

13 481036,04 212274,38 

14 480970,28 212076,94 

15 480940,42 212019,68 

16 480930,88 211910,19 

17 480912,96 211784,68 

18 480892,57 211548,37 

19 480854,48 211452,97 

20 480840,13 211382,01 

21 480828,76 211290,48 

22 480814,10 211239,76 

23 480801,79 211203,43 

24 480799,86 211173,95 

25 480795,70 211151,12 

26 480792,49 210985,44 

27 480765,31 210802,75 

28 480734,44 210720,51 

29 481240,63 210675,39 

30 481303,16 210665,46 

31 481330,28 210653,91 

32 481342,99 210535,71 

33 481451,93 210304,20 

34 481416,07 210252,38 

35 481734,08 210269,49 

36 481745,46 210442,71 

37 481993,00 210486,59 

38 482073,65 210544,13 

39 482115,31 210620,08 

40 482165,74 210729,46 

41 482225,39 210921,07 

42 482329,95 210978,54 

43 482361,31 211143,84 

44 482453,29 211232,97 

45 482501,44 211290,65 

46 482453,98 211319,26 

 

  



Załącznik nr 2 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim  

z dnia…………………….. 

  

Mapa obszaru  
 

 
 

 



Załącznik nr 3 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Gorzowie Wielkopolskim  

z dnia…………………….. 

 

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących 
przedmiotami ochrony. 

 

L.p. Przedmiot ochrony 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
Istniejące Potencjalne 

1. 

6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

A03.03 zaniechanie/brak 

koszenia 
 

Siedlisko wymaga regularnego użytkowania kośnego. Jego brak powoduje 

niekorzystne zmiany florystyczne oraz ekspansję gatunków nietolerujących 

koszenia np. pokrzywa zwyczajna, ostrożeń polny. Itp. 

 
X- brak zagrożeń i 
nacisków 

Analizowano i nie stwierdzono zagrożeń 

2. 

7140 Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

Nie dotyczy (brak przedmiotu ochrony w obszarze) 

3. 

7230 Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

Zagrożeń nie określa się ponieważ siedlisko przyrodnicze w całości położone jest na terenie rezerwatu przyrody Młodno i podlega 

ustaleniom określonym w formie planu ochrony rezerwatu przyrody 

4. 

91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albae, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) 

M01.02 susze i zmniejszenie opadów 

 
 

Susze wywołane zmianami klimatycznymi 

przyczyniające się do pogarszania się 
warunków hydrologicznych (stopnia 

uwilgotnienia). W obszarze ma to szczególne 

znaczenie bowiem większość łęgów 

zlokalizowana jest na obrzeżach torfowiska i 

ich reżim hydrologiczny kształtują wody 

gruntowe. 



 
J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

 

Brak zasobów martwego drewna wynikająca 

z wczesnego stadium rozwoju fitocenozy na 

użytkowanych w przeszłości zbiorowiskach 

łąkowych. 

 X- brak zagrożeń i nacisków  Analizowano i nie stwierdzono zagrożeń 

5. 1188 Kumak nizinny 
Nie dotyczy (brak przedmiotu ochrony w obszarze) 

6. 
1166 Traszka 

grzebieniasta 

Nie dotyczy (brak przedmiotu ochrony w obszarze) 



 

Załącznik nr 4 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Gorzowie Wielkopolskim  

z dnia…………………….. 

 

Cele działań ochronnych 

L.p. Przedmiot ochrony Cel działań ochronnych 

1. 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

Poprawa stanu w zakresie wskaźników „udział 

dobrze zachowanych płatów” i „gatunki dominujące” 

poprzez przywrócenie regularnego użytkowania 

kośnego  

2. 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea) 

Nie dotyczy (brak przedmiotu ochrony w obszarze) 

3. 

7230 górskie i nizinne torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 

Celów działań ochronnych nie określa się ponieważ 
siedlisko przyrodnicze w całości położone jest na 

terenie rezerwatu przyrody Młodno i podlega 

ustaleniom określonym w formie planu ochrony 

rezerwatu przyrody 

4. 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

Poprawa stanu ochrony w zakresie wskaźników 

“martwe drewno” i “wiek drzewostanu” poprzez 

kontynuowanie dotychczasowego sposobu 

zagospodarowania polegającego na wyłączeniu 

siedliska z użytkowania rębnego 

5. 1188 Kumak nizinny (Bombina bombina) 
Nie dotyczy (brak przedmiotu ochrony w obszarze) 

6. 1166 Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) 
Nie dotyczy (brak przedmiotu ochrony w obszarze) 

 

 



Załącznik nr 5  

Załącznik nr 5 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Gorzowie Wielkopolskim  

z dnia ………………….. 

 

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania 

Lp. 
Przedmiot ochrony 

Nr 
Działania ochronne Obszar wdrażania

 Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

Działania dotyczące ochrony czynnej 

1 6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

A1 Działanie obligatoryjne: 

Zachowanie siedliska przyrodniczego stanowiącego przedmiot ochrony 

obszaru, poprzez ekstensywne użytkowanie kośne, kośno –

pastwiskowe, pastwiskowe zbiorowisk roślinnych we wskazanym 

obszarze wdrażania 

Działanie fakultatywne: 

Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu rolno-

środowiskowo-klimatycznego w ramach obowiązującego Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę siedliska 

półnaturalnych łąk świeżych (6510) 

Zadanie należy realizować od drugiego roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych, do końca jego obowiązywania 

Płaty siedlisk 

przyrodniczych -

zgodnie z mapą 
stanowiącą załącznik nr 

6 

Miejscowy Nadleśniczy  

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

2 6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe 

i jesionowe 

(Salicetum albae, 

C1 Zgodnie z założeniami metodycznymi obowiązującymi w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska Monitoring wykonać w 5 i 10 

roku obowiązywania planu zadań ochronnych 

W granicach obszaru 

 

Sprawujący nadzór nad obszarem 



Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

 



Załącznik nr 6 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Gorzowie Wielkopolskim  

z dnia ………………….. 
 

 

Lokalizacja obszaru wdrażania działań z zakresu ochrony czynnej siedliska przyrodniczego 6510  

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

 (Działanie ochronne nr: A1) 
 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 
 

Obszar mający znaczenie dla Unii Europejskiej Torfowisko Młodno PLH080005 został 

wyznaczony w związku z wypełnieniem zobowiązań Państwa Polskiego względem wymogów 

wynikających z Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, ze zm.), na podstawie 

decyzji Komisji Europejskiej z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia siódmego 

zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 

kontynentalny region biogeograficzny - Dz.U L. 350/287 z 21.12.2013), której aktualne brzmienie 

zawiera decyzja Komisji Europejskiej (UE) 2018/43 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się 
na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8260 (Dz.U. UE L 

z dnia 19 stycznia 2018 r.). 

Na podstawie art. 131 ust. 1 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 2018 r. poz. 2081. ze zm.) do zadań regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska, należy w szczególności, ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 na 

zasadach i w zakresie określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 

2018 r. poz. 1614), dalej zwaną ustawą o ochronie przyrody. 

W związku z powyższym, regionalny dyrektor ochrony środowiska, jako organ sprawujący 

nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie przepisu art. 27a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, 

oraz koordynujący w myśl przepisu art. 32 ust. 3 ww. ustawy, funkcjonowanie obszarów Natura 2000 

na obszarze swojego działania, obowiązany jest do sporządzenia oraz przyjęcia środków ochrony, o 

których mowa w regulacji art. 28 ustawy o ochronie przyrody. 

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, dla obszaru Natura 

2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych na okres 10 lat; 

pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję 
Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru 

specjalnej ochrony ptaków. Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, 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, dla których ochrony wyznaczono obszar 

Natura 2000. 

Podstawowym celem opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej jego ochrony, czyli podjęcie 

stosownych środków ochrony mających na celu utrzymanie (jeżeli jest właściwy) lub przywrócenie 

(jeżeli jest niezadawalający lub zły) właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru. 

Obowiązek osiągnięcia tak sformułowanego celu działań ochronnych na gruntach o różnej strukturze 

własności, w tym w szczególności stanowiących własność prywatną, wymogła na ustawodawcy 

decyzje o nadaniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 statusu normy prawnej 

ustanawianej w formie zarządzenia jako akt prawa miejscowego.  

Szczegółowy tryb sporządzania projektu planu zadań ochronnych oraz zakres prac 

koniecznych do wykonania na potrzeby przygotowania projektu planu, określa rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z 2010 r. ze zm.). 

Zgodnie z art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody, projekt planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 zawiera: 

1) opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000; 

2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami 

ochrony; 

3) cele działań ochronnych; 

4) określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 

wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących: 

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, 



b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów, o których 

mowa w pkt 3, 

c) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony; 

 

5) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach 

zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące 

eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla 

utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000; 

6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości 

obszaru. 

Ponadto, przy opracowaniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie 

Torfowisko Młodno PLH080005, kierowano się także oprócz wyżej przytoczonych aktów prawa 

powszechnie obowiązującego, wytycznymi Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 12 

grudnia 2012 r. „w sprawie opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000” oraz 

Instrukcją wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000 wersja 2012.1.  

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 położonego na terenie więcej niż jednego 

województwa ustanawiają wspólnie na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy o ochronie przyrody, w drodze 

aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, na których 

obszarze działania znajdują się części tego obszaru. W związku z powyższym, iż zgodnie ze 

Standardowym Formularzem Danych ostoi, obszar Natura 2000 Torfowisko Młodno PLH080005 
położony jest w całości w granicach administracyjnych województwa lubuskiego, przytoczony wyżej 

przepis prawa nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu. 

Organ sporządzający projekt planu zadań ochronnych, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 

ustawy o ochronie przyrody, ma obowiązek zapewnienia możliwości zainteresowanym osobom i 

podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla 

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze sporządzaniem 

projektu tego dokumentu, a także zgodnie z regulacją przepisu art. 28 ust. 4 ww. ustawy, 

obligatoryjnie zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym 

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, 

w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu dokumentu. 

Ponadto, organ sporządzający projekt planu zadań ochronnych, zgodnie z dyspozycją art. 21 

ust. 2 pkt 24 lit. a 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, 

obowiązany jest do podania informacji o projektach planów zadań ochronnych tworzonych dla form 

ochrony przyrody, umieszczanej w publicznie dostępnych wykazach danych, o których mowa w art. 

23 w/cyt. ustawy. 

W myśl przepisu art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), projekt planu zadań ochronnych, wymaga 

uzgodnienia z właściwym miejscowo wojewodą. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, sporządził projekt 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Młodno PLH080005, uwzględniając 

przepis art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody oraz treść rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000, a także postanowienia obowiązujących wytycznych i instrukcji. 

W toku prac planistycznych związanych ze sporządzeniem projektu planu zadań ochronnych 

dla obszaru Torfowisko Młodno PLH080005, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Gorzowie Wlkp., jako organ sprawujący nadzór nad obszarem, obowiązany był do dokonania szeregu 

czynności obejmujących m.in.: 

1) opis granic obszaru, który dokonano w formie wektorowej warstwy informacyjnej, w 

oparciu o wyznaczenie 76  punktów węzłowych, dla których podano długość i szerokość geograficzną 
w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, zgodnie z wymogami rozporządzenia 



Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 
przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247); 

2) ustalenia terenu objętego projektem planu zadań ochronnych na podstawie weryfikacji 

przesłanek określonych przepisem art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody. W trakcie prac ustalono, 

że zgodnie z art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody zachodzą podstawy prawne do wyłączenia z 

zakresu sporządzania planu zadań ochronnych części obszaru znajdującego się w rezerwacie 

„Młodno” o powierzchni 92,91 ha, dla którego obecnie istnieje plan ochrony zatwierdzony 

Zarządzeniem Nr 33/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 

z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Młodno". 

Plan zadań ochronnych zatem dotyczy części obszaru Natura 2000 Torfowisko Młodno PLH080005 o 

powierzchni 146,45 ha. 

3) ustalenie przedmiotów ochrony obszaru objętego projektem planu zadań ochronnych, 

polegające na dokonaniu czynności weryfikacji danych wyjściowych o obszarze, w tym w 

szczególności przekazanych do Komisji Europejskiej w formie opisowych i przestrzennych baz 

danych, a także uwzględnieniu aktualnych wyników badań naukowych oraz dostępnych źródeł 

literaturowych, w zakresie ustalenia istotności obszaru dla ochrony siedlisk przyrodniczych 

występujących w obszarze. Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych obszaru przedmiotowa 

ostoja Natura 2000 pełni w skali kraju istotne znaczenie dla ochrony i zachowania 4 typów siedlisk 

przyrodniczych (6510, 7140, 7230, 91E0) i 2 gatunków zwierząt (1188, 1166) ujętych w załączniku I 

Dyrektywy Unii Europejskiej 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Wszystkie ww. siedliska przyrodnicze wyszczególnione 

zostały także w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów 

wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1302 ze zm.); W trakcie badań naukowych przeprowadzonych na potrzebę opracowania 

niniejszego projektu planu, pozyskano nową wiedzę naukową, pozwalającą stwierdzić, że w graniach 

obszaru występują tylko 2 siedliska – 6510 i 91E0. 

4) ustalenia oceny stanu ochrony siedliska przyrodniczego, dla którego ochrony wyznaczono 

obszar Natura 2000 na podstawie parametrów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000, a także indywidualnego zestawu wskaźników, przyjętych na podstawie wiedzy naukowej do 

celów monitoringu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody oraz raportów i 

notyfikacji, o których mowa w art. 38 tej ustawy. Dokonana ocena wykazała, iż siedliska i gatunki, 

stanowiące przedmiot ochrony w obszarze objętym PZO tj. 6510 uzyskało ocenę na poziomie 

niewłaściwym (U1), 91E0 na poziomie niewłaściwym (U1). Pozostałe siedliska i gatunki wskazywane 

w całym obszarze jako przedmioty ochrony nie występowały w części objętej niniejszym planem.   

5) przeanalizowania istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągniecia 

właściwego stanu zachowania przedmiotu ochrony obszaru oraz oceny prawdopodobnych kierunków 

zmian uwarunkowań przyrodniczych i gospodarczych i ich możliwego wpływu na parametry oceny 

stanu ochrony siedlisk przyrodniczych. Dokonana analiza wykazała, iż do najistotniejszych 

istniejących i/lub potencjalnych zagrożeń obszaru odpowiadających w głównej mierze za określony 

powyżej stan ochrony siedlisk przyrodniczych należy, w szczególności zaliczyć: (1) susze i niedobory 

opadów związane ze zmianami klimatycznymi, (2) zaniechanie użytkowania ekosystemów łąkowych. 

. 

6) sformułowania celów działań ochronnych do osiągniecia w okresie obowiązywania planu 

zadań ochronnych w sposób umożliwiający ich monitoring i weryfikację oraz postęp w realizacji. W 

odniesieniu do siedliska przyrodniczego 6510 zaplanowano poprawę stanu siedliska w zakresie 

wskaźników: gatunki dominujące oraz udział dobrze zachowanych płatów, natomiast w stosunku do 

siedliska 91E0 poprawę stanu w zakresie wskaźników: martwe drewno oraz wiek drzewostanów.  

Powyższe cele działań ochronnych zostały sformułowane przy uwzględnieniu istniejących 

uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz panujących ograniczeń (wynikających ze środków 

technicznych oraz aktualnego stanu wiedzy), przy zachowaniu jednak ogólnej zasady przybliżenia 

obszaru do stanu "przyrodniczo optymalnego" tj. przywrócenia właściwego stanu ochrony, wszystkim 

przedmiotom ochrony na poziomie obszaru Natura 2000; 

7) ustalenia działań ochronnych zapewniających skuteczne i efektywne osiągnięcie celów 



działań ochronnych, a także monitoring przyjętych parametrów stanu ochrony wszystkich 

przedmiotów ochrony obszaru. 

8) zaprojektowania działań dotyczących monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

obszaru oraz realizacji celów działań ochronnych zgodnie z wymogami ich ochrony. Przedmiotowy 

monitoring realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi standardami metodycznymi stosowanymi 

w monitoringu siedlisk przyrodniczych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w ramach 

realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska. Realizacja przedmiotowego działania umożliwi w 

przyszłości sprawującemu nadzór nad obszarem realizację dyspozycji określonej brzmieniem przepisu 

art. 31 ustawy o ochronie przyrody; 

9) dokonania szczegółowej analizy zapisów obowiązującego studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cybinka. Na podstawie dokonanej analizy 

ustalono, że nie istnieją przesłanki do sformułowania potrzeby dokonania zmiany w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cybinka.  

10) w trakcie prac nad sporządzeniem projektu planu zadań ochronnych, ustalono brak 

potrzeby sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru o znaczeniu Wspólnotowym 

Torfowisko Młodno PLH080005.  

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., wykonując dyspozycję określoną 
przepisem art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz § 2 pkt 3 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzenia projektu planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, a także art. 39 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, obwieszczeniem z dnia 24.04.2019 r. , znak: WPN-

II.6320.1.1.2019.WT, podał do publicznej wiadomości informacje o zamiarze przystąpienia do 

sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Torfowisko 

Młodno PLH080005, podając informację o: 

1) przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu i jego przedmiocie, 

2) możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona 

wyłożona do wglądu, 

Powyższy obowiązek w zakresie podania ww. informacji do publicznej wiadomości wykonano 

zgodnie z czynnościami określonymi w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 11 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, publikując w ustawowo przewidzianym 

terminie wskazane wyżej informacje w formie obwieszczenia z dnia 24.04.2019 r. , znak: WPN-

II.6320.1.1.2019.WT 

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Gorzowie Wlkp., 

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., 

3) na tablicy ogłoszeń wszystkich jednostek samorządu terytorialnego objętych granicami obszaru 

Natura 2000, 

4) w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu. 

Powyższa procedura w trybie art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie 

ze stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 22 listopada 2011 r. została 

przeprowadzona dwukrotnie tj. zarówno na etapie przed przystąpieniem do opracowania projektu 

dokumentu, jak również na etapie sporządzonego projektu aktu normatywnego (jakim jest plan zadań 
ochronnych). 

W związku z powyższym, wykonując dyspozycję określoną przepisem art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie 

przyrody oraz art. 39 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, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, obwieszczeniem 

z dnia …………. znak: ………………….. podał do publicznej wiadomości informację o 

przystąpieniu do konsultacji społecznych sporządzonego projektu zarządzenia ustanawiającego plan 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Młodno PLH080005, zgodnie z czynnościami 

określonymi w art. 3 ust. 1 pkt 11 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. 

 

Na etapie procedury konsultacji społecznych projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Gorzowie Wlkp. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Torfowisko Młodno PLH080005 wpłynęły do powyższego organu ochrony przyrody następujące 

uwagi i/lub wnioski ze strony opinii publicznej: 

………………………………………… 

Podstawowym środkiem realizacji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wlkp. obowiązku wynikającego z przepisu art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, mającego na 

celu "zapewnienie możliwości udziału zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność 
w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar 

Natura 2000", było zorganizowanie i przeprowadzenie z udziałem Wykonawcy projektu planu, cyklu 

spotkań dyskusyjnych, na które każdorazowo zapraszano wszystkie kluczowe z punktu widzenia 

ochrony obszaru grupy interesu oraz zainteresowane osoby fizyczne. Spotkania dyskusyjno-

warsztatowe odbyły się według następującego harmonogramu: I spotkanie – 13 czerwca 2019 r. w 

siedzibie RDOŚ Gorzów Wlkp., II spotkanie – 26 września 2019 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.  

Zaproszeni przedstawiciele organów, instytucji oraz podmiotów zainteresowanych ochroną obszaru, 

stworzyli tzw. Zespół Lokalnej Współpracy tj. grupę roboczą pracującą nad opracowaniem projektu 

planu, a także szeroko i wnikliwie dyskutującą nad kolejnymi etapami powstawania projektu 

przedmiotowego dokumentu.  

W skład Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru o znaczeniu Wspólnotowym w siedzibie 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, weszli reprezentanci 

oraz przedstawiciele następujących grup interesu: 

 

- Nadleśnictwa Cybinka. 

- Urządu Miejskiego Cybinka,  

- Wykonawcy projektu pzo – Klub Przyrodników,  

- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 

 

Celem spotkań dyskusyjnych było wypracowanie przez ich uczestników wspólnej wizji ochrony 

obszaru Natura 2000 uwzględniającej zarówno obowiązek ochrony przedmiotów ochrony przy 

wykorzystaniu wiedzy naukowej, jak i przy wykorzystaniu lokalnej wiedzy na temat obszaru oraz 

potrzeb i aspiracji osób oraz podmiotów korzystających z obszaru do zrównoważonego rozwoju. 

Zgłaszane na bieżąco w trakcie prac Zespołu Lokalnej Współpracy uwagi i wnioski członków grupy 

miały realny wpływy na ostateczną treść przyjętego projektu dokumentu. 

 

Informacja o projekcie dokumentu została opublikowana w …………… r. ………………….. w 

publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku „EKOPORTAL” 

prowadzonym na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 24 lit a 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, wypełniając w ten sposób, dyspozycje określoną 
brzmieniem art. 21 ust. 1 w/cyt. ustawy. 

 

Wojewoda Lubuski pismem z dnia ……………… r. znak: ………………………, działając na 

podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie, uzgodnił projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Gorzowie Wlkp. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Torfowisko Młodno PLH080005, nie wnosząc żadnych uwag. 

 

Realizacja działań ochronnych i monitoringowych, zawartych w niniejszej regulacji prawnej 

finansowana będzie zgodnie z przepisem art. 39 ustawy o ochronie przyrody, m.in. ze środków Unii 

Europejskiej, a w zakresie nie objętym finansowaniem przez Wspólnotę ze środków budżetu państwa, 

a także z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków Narodowego Funduszu 



Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej. Szacuje się, że koszt realizacji działań ochronnych oraz monitoringowych 

zawartych w niniejszym akcie normatywnym w okresie obowiązywania planu wyniesie łącznie około 

……… zł. 

 

Zarządzenie nie zawiera przepisów technicznych i nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2039 ze zm.). 

 


