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ZARZĄDZENIE
 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM  

 

z dnia …………………2016 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru  

Natura 2000 Dolina Pliszki PLH080011 

 

 

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

z 2015 r. poz. 1651 ze zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 

z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Dolina Pliszki PLH080011 (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r. poz. 184), wprowadza się następujące 

zmiany, załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.  

   

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

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1936.  



Załącznik do Zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Gorzowie Wielkopolskim  

z dnia ………….2016 r. 

 

 

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

Działania ochronne Obszar wdrażania Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie Przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 

Nr Opis zadania ochronnego 

Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk  

Wszystkie przedmioty ochrony 

obszaru  

A1 Poinformowanie podmiotów władających gruntem  

o ustaleniu na danym terenie występowania siedliska 

przyrodniczego i/lub gatunku będącego przedmiotem 

ochrony obszaru , a także o formalnych zasadach jego 

ochrony. 

Zadanie należy wykonać do końca trzeciego roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych.  
 

Podmioty władające 

gruntem w obszarze  

Sprawujący nadzór nad 

obszarem  

7140 Torfowiska przejściowe  

i trzęsawiska (przeważnie  

z roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea) 

 

A2 Budowa zastawki piętrzącej na urządzeniu melioracji 

wodnej (rowie ziemnym). 
 

Zadanie należy wykonać do końca piątego roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych.    

Nadl. Torzym  

adres leśny:  

14-13-1-04-255-n-00,  

14-13-1-04-254-b-00, 
(rów ziemny na granicy 

obu wydzieleń)  

Miejscowy nadleśniczy  

7230 Górskie  

i nizinne torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, turzycowisk  

i mechowisk 

A3 Zainstalowanie w tamie bobrowej urządzenia 

stabilizującego poziom wody. 
 

Zadanie należy wykonać w pierwszych dwóch latach  

obowiązywania planu zadań ochronnych.   

 

Struga Konotop, 

poniżej działki nr 

109/1 

Właściciel lub zarządca 

nieruchomości na podstawie  

zawartej umowy lub 

porozumienia ze 

sprawującym nadzór nad 

obszarem   

A4 Montaż zastawek piętrzących wodę na urządzeniu 

melioracji wodnej (rowie ziemnym). 
 

Zadanie należy wykonać w drugim roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych.   

Gmina Łagów, obręb 

ewidencyjny 

Kosobudki, działka  

o nr 117 

Właściciel lub zarządca 

nieruchomości na podstawie  

zawartej umowy lub 

porozumienia ze 

sprawującym nadzór nad 



obszarem   

A5 Usunięcie pojedynczych nalotów drzew i krzewów oraz 

ich skupień z powierzchni siedliska przyrodniczego 

wraz z usunięciem ściętej biomasy poza powierzchnię 

torfowisk.  

 

Zadanie należy wykonać w pierwszych dwóch latach  

obowiązywania planu zadań ochronnych, a następnie 

powtórzyć w zależności od potrzeb.   

 

 

 

 

Gmina Łagów, obręb 

ewidencyjny 

Kosobudki, działka  

o nr 117 

Właściciel lub zarządca 

nieruchomości na podstawie  

zawartej umowy lub 

porozumienia ze 

sprawującym nadzór nad 

obszarem   

Nadl. Bytnica  

adres leśny:  

14-20-2-08-23k,  

14-20-2-08-23l, 

14-20-2-08-24g, 

14-20-2-08-25c, 

14-20-2-08-48a, 

14-20-2-08-47a, 
 

Nadl. Torzym  

adres leśny:  

14-13-1-02-329i, 
 

Nadl. Krosno  

adres leśny: 

14-04-1-02-1a, 

14-04-3-09-5a, 

14-04-3-09-6a, 

Miejscowi nadleśniczowie  

1324 Nocek duży  

(Myotis myotis) 

A6 Zabezpieczenie miejsca bytowania gatunku przed 

degradacją, na podstawie wyników sporządzonej 

ekspertyzy, o której mowa w zadaniu  nr D1.      

     

Obiekt starej fabryki 

celulozy, 

zlokalizowany na 

działce ewidencyjnej 

o nr  324, w 

miejscowości 

Koziczyn (Gmina 

Cybinka) 

Właściciel lub zarządca 

nieruchomości na podstawie  

zawartej umowy lub 

porozumienia ze 

sprawującym nadzór nad 

obszarem   



1096 Minóg strumieniowy 

(Lampetra planeri), 

 

1149 Koza (Cobitis taenia), 

 

1163 Głowacz białopłetwy  

(Cottus gobio) 

A7 Poinformowanie Lubuskiego Zarządu Melioracji i 

Urządzeń Wodnych, wykonującego w imieniu 

Marszałka Województwa uprawnienia Skarbu Państwa, 

w odniesieniu do śródlądowych wód 

powierzchniowych stanowiących własność publiczną,  

o konieczności systematycznej likwidacji (rozbierania) 

tam bobrowych tworzących poprzeczne przegrody 

koryta rzeki Pliszki i strugi Konotop. 

Rzeka Pliszka i struga 

Konotop na całej 

długości w granicach 

obszaru  

Sprawujący nadzór nad 

obszarem       

A8 Wyposażenie obiektów piętrzących wodę w 

rozwiązania techniczne, umożliwiające wędrówkę w 

obrębie rzeki gatunkom stanowiącym przedmioty 

ochrony obszaru. 

 

Rzeka Pliszka na całej 

długości w granicach 

obszaru  

Właściciel lub zarządca 

nieruchomości na podstawie  

zawartej umowy lub 

porozumienia ze 

sprawującym nadzór nad 

obszarem   

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Wszystkie przedmioty ochrony 

obszaru  
B1 Poinformowanie właściwych organów administracji 

publicznej, o konieczności prowadzenia systematycznej 

min. co 3 lata, kontroli warunków poboru, piętrzenia  

i zrzutu wód przez użytkowników wód w obszarze.    

 

Cały obszar  Sprawujący nadzór nad 

obszarem 

3150 Starorzecza  

i naturalne eutroficzne zbiorniki 

wodne ze zbiorowiskami 

Nymphenion, Potamion, 

 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki  

ze zbiorowiskami włosieniczników 

(Ranunculion fluitantis) 

 

B2 Przeprowadzenie szkolenia edukacyjnego dla 

organizatorów spływów kajakowych w celu 

podniesienie ich świadomości ekologicznej oraz 

zminimalizowania niekorzystnego wpływu na 

przedmioty ochrony obszaru aktywności turystyczno-

rekreacyjnej związanej ze spływami kajakowymi.        

 

Zadanie należy wykonać do końca czwartego roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych.   

Cały obszar  Sprawujący nadzór nad 

obszarem  



6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

B3 Działanie obligatoryjne:  

Zachowanie siedliska przyrodniczego stanowiącego 

przedmiot ochrony obszaru, poprzez ekstensywne 

użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub 

pastwiskowe we wskazanych obszarach wdrażania.     

   

Działanie fakultatywne:  

Użytkować zgodnie z wymogami odpowiedniego 

pakietu rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach 

obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę siedliska 6510 

niżowe i górskie  świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie.     

Zadanie należy realizować od drugiego roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych, do końca jego 

obowiązywania. 
 

Nadl. Krosno  

adres leśny:  

14-04-1-02-1a-00 

14-04-1-02-4c-00  

 

Miejscowy nadleśniczy  

7140 Torfowiska przejściowe  

i trzęsawiska (przeważnie  

z roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea) 

 

B4 Modyfikacja gospodarki leśnej w zakresie wyłączenia  

z użytkowania rębnego i trzebieży, drzewostanów 

zlokalizowanych w strefie min. 30 m od granicy 

występowania siedliska przyrodniczego. 
 

Zadanie należy realizować od pierwszego roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych, do końca jego 

obowiązywania. 
 

Nadl. Torzym  

adres leśny:  

14-13-1-04-225j-00 

14-13-1-04-226k -00 
(zadanie dot. wszystkich 

drzewostanów 

zlokalizowanych wokół 

ww. wydzieleń) 

Miejscowy nadleśniczy 



7230 Górskie  

i nizinne torfowiska zasadowe  

o charakterze młak, turzycowisk  

i mechowisk 

B5 Działanie obligatoryjne:  

Zachowanie siedliska przyrodniczego stanowiącego 

przedmiot ochrony obszaru, poprzez ekstensywne 

użytkowanie kośne we wskazanych obszarach 

wdrażania.   

  

Działanie fakultatywne:  

Użytkować zgodnie z wymogami odpowiedniego 

pakietu rolno-środowisko-klimatycznego w ramach 

obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę torfowisk.  

- termin koszenia nie wcześniej niż od dnia 15 sierpnia  

do dnia 30 września; z pozostawieniem od 50% do 80% 

powierzchni nieskoszonej wydzielenia, przy czym 

każdego roku powinno to dotyczyć innej powierzchni; 

pozyskaną biomasę należy usunąć poza zasięg 

torfowiska.    
 

Zadanie należy realizować od drugiego roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych, do końca jego 

obowiązywania. 

Gmina Łagów, obręb 

ewidencyjny 

Kosobudki, działka nr 

117 i 109/1 

Właściciel lub zarządca 

nieruchomości na podstawie 

umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem lub na podstawie 

zobowiązania podjętego  

w związku z korzystaniem  

z programów wsparcia  

z tytułu obniżenia 

dochodowości     

Nadl. Bytnica  

adres leśny:  

14-20-2-08-23k, 

14-20-2-08-23l, 

14-20-2-08-24g, 

14-20-2-08-25c, 

14-20-2-08-48a, 

14-20-2-08-47a, 
 

Nadl. Krosno  

adres leśny: 

14-04-1-02-1a, 

14-04-3-09-5a, 

14-04-3-09-6a, 

Miejscowi nadleśniczowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9110 Kwaśne buczyny  

(Luzulo-Fagetum) 
B6 Modyfikacja gospodarki leśnej w zakresie 

wyłączenia z użytkowania rębnego płaty siedlisk 

przyrodniczych, zlokalizowane we wskazanym 

obszarze wdrażania. Dopuszcza się w sytuacjach 

zagrażających bezpieczeństwu ludzi, wycinkę 

pojedynczych drzew, z pozostawieniem 

pozyskanego drewna na powierzchni na której 

ścięto drzewo.  
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Nadl. Torzym 

adres leśny:  

14-13-1-02-296k-00 
 

Nadl. Krosno  

adres leśny:   

14-04-1-01-12l-00 

14-04-1-01-15c-00 

14-041-02-16b-00 

14-04-1-02-16h-00 

14-04-1-02-17c-00 

14-04-1-02-17d-00 

Miejscowi nadleśniczowie 



14-04-1-02-17f-00 

14-04-1-02-17g-00 

14-04-1-02-17i-00 

14-04-1-02-17j-00 

14-04-1-02-17k-00 

14-04-1-02-17l-00 

14-04-1-02-18a-00 

B7 Modyfikacja gospodarki leśnej w zakresie 

pozostawiania w drzewostanach użytkowanych rębnie,  

drzewostanu w formie biogrup, zajmujących  

co najmniej 5% powierzchni i zawierających  

co najmniej 5% miąższości z chwili rozpoczęcia cięć 

rębnych, do naturalnej śmierci i rozpadu.  
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

Wszystkie płaty 

siedliska 

przyrodniczego 9110 

zlokalizowane w 

obszarze, z 

wyłączeniem płatów 

wskazanych w 

zadaniu B6 

Miejscowi nadleśniczowie  

9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion 

robori-petraeae) 
B8 Modyfikacja gospodarki leśnej w zakresie wyłączenia z 

użytkowania rębnego płaty siedlisk przyrodniczych, 

zlokalizowane we wskazanym obszarze wdrażania. 

Dopuszcza się w sytuacjach zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi, wycinkę pojedynczych drzew, z 

pozostawieniem pozyskanego drewna na powierzchni 

na której ścięto drzewo.  

 

Działanie ciągłe realizowane w okresie obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

Nadl. Cybinka  

adres leśny:  

14-01-1-02-97g-00 

14-01-1-02-102f-00 

14-01-2-07-219l-00 

14-01-2-07-252f-00 
 

Nadl. Krosno  

adres leśny:   

14-04-1-01-12b-00 

14-04-1-01-12f-00 

14-04-1-01-12s-00 

14-04-1-01-13j-00 

14-04-1-01-36a-00 

14-04-1-02-3d-00 

14-04-3-10-33a-00 

14-04-3-10-36a-00 

Miejscowi nadleśniczowie 



B9 Modyfikacja gospodarki leśnej w zakresie 

pozostawiania w drzewostanach użytkowanych rębnie,  

drzewostanu w formie biogrup zajmujących  

co najmniej 10% powierzchni i zawierających  

co najmniej 10% miąższości z chwili rozpoczęcia cięć 

rębnych, do naturalnej śmierci i rozpadu. 
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

Wszystkie płaty 

siedliska 

przyrodniczego 9190 

zlokalizowane w 

obszarze, z 

wyłączeniem płatów 

wskazanych w 

zadaniu B8 

Miejscowi nadleśniczowie 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) 

B10 Modyfikacja gospodarki leśnej w zakresie wyłączenia  

z użytkowania rębnego, płaty siedlisk przyrodniczych  

(z wyjątkiem pozyskania związanego z realizacją 

potrzeb zbioru nasion z drzewostanów nasiennych)  

we wskazanym obszarze wdrażania. 

Dopuszcza się także w sytuacjach zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi, wycinkę pojedynczych drzew, z 

pozostawieniem pozyskanego drewna na powierzchni 

na której ścięto drzewo.  

 

Działanie ciągłe realizowane w okresie obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

Nadl. Cybinka 

adres leśny:  

14-01-1-01-1b-00 

14-01-1-01-2c-00 

14-01-1-01-2d-00 

14-01-1-01-3a-00 

14-01-1-01-3b-00 

14-01-1-01-4a-00 

14-01-1-01-5a-00 

14-01-1-01-5j-00 

14-01-1-01-10b-00 

14-01-1-01-10l-00 

14-01-1-01-10m-00 

14-01-1-01-15a-00 

14-01-1-01-15h-00 

14-01-1-02-53f-00 

14-01-1-02-77a-00 

14-01-1-02-77b-00 

14-01-1-02-98a-00 

14-01-1-02-110b-00 

14-01-1-02-110f-00 

14-01-2-07-216d-00 

14-01-2-07-221o-00 

14-01-2-06-222n-00 

14-01-2-06-222p-00 

14-01-2-06-223n-00 

14-01-2-06-224h-00 

Miejscowi nadleśniczowie 



14-01-2-06-225k-00 

14-01-2-06-226g-00 

14-01-2-06-227d-00 

14-01-2-06-227g-00 

14-01-2-07-249i-00 

14-01-2-09-330k-00 

14-01-2-09-331h-00 

14-01-2-09-339f-00 

14-01-2-09-340c-00 

14-01-2-09-351j-00 

 

Nadl. Torzym  

adres leśny:  

14-13-1-02-330j-00 

14-13-1-02-327b-00 

14-13-1-02-317o-00 

14-13-1-03-223g-00 

14-13-1-03-275g-00 

14-13-1-03-277o-00 

14-13-1-03-278k-00 

14-13-1-03-278t-00 

14-13-1-03-294k-00 

14-13-1-03-295d-00 

14-13-1-03-295h-00 

14-13-1-03-309m-00 

14-13-1-03-309n-00 

14-13-1-03-309p-00 

14-13-1-03-309t-00 

14-13-1-03-309ix-00 

14-13-1-03-310i-00 

14-13-1-03-310k-00 

14-13-1-03-311c-00 

14-13-1-03-311d-00 

14-13-1-03-312h-00 

14-13-1-03-312j-00 



14-13-1-04-143f-00 

14-13-1-04-143i-00 

14-13-1-04-143m-00 

14-13-1-04-144g-00 

14-13-1-04-169h-00 

14-13-1-04-170a-00 

14-13-1-04-170b-00 

14-13-1-04-170h-00 

14-13-1-04-170j-00 

14-13-1-04-170l-00 

14-13-1-04-192i-00 

14-13-1-04-205k-00 

14-13-1-04-206d-00 

14-13-1-04-225k-00 

14-13-1-04-226b-00 

14-13-1-04-227b-00 

14-13-1-04-227c-00 

14-13-1-04-228m-00 

14-13-1-04-230b-00 

14-13-1-04-230k-00 

14-13-1-04-231a-00 

14-13-1-04-231ax-00 

14-13-1-04-231c-00 

14-13-1-04-231m-00 

14-13-1-04-231n-00 

14-13-1-04-231o-00 

14-13-1-04-231s-00 

14-13-1-04-232o-00 

14-13-1-04-256d-00 

14-13-1-04-256o-00 

14-13-1-04-257a-00 

14-13-1-04-257f-00 

 

 

 



Nadl. Bytnica  

adres leśny:  

14-20-2-07-8i-00 

14-20-2-07-12k-00 

14-20-2-07-12l-00 

14-20-2-07-16c-00 

14-20-2-07-32i-00 

14-20-2-07-32j-00 

14-20-2-08-21c-00 

14-20-2-08-22a-00 

14-20-2-08-22l-00 

14-20-2-08-23g-00 

14-20-2-08-23j-00 

14-20-2-08-23k-00 

14-20-2-08-23l-00 

14-20-2-08-23m-00 

14-20-2-08-24c-00 

14-20-2-08-24d-00 

14-20-2-08-25a-00 

14-20-2-08-25b-00 

14-20-2-08-46d-00 

14-20-2-08-47a-00 

14-20-2-08-48a-00 

14-20-2-08-48b-00 

 

Nadl. Krosno 

adres leśny:   

14-04-1-01-10a-00 

14-04-1-01-10k-00 

14-04-1-01-10o-00 

14-04-1-01-12a-00 

14-04-1-01-12d-00 

14-04-1-01-12m-00 

14-04-1-01-13b-00 

14-04-1-01-13l-00 



14-04-1-01-14a-00 

14-04-1-01-14b-00 

14-04-1-01-14c-00 

14-04-1-01-14h-00 

14-04-1-01-14n-00 

14-04-1-01-14s-00 

14-04-1-02-1a-00 

14-04-1-02-1b-00 

14-04-1-02-2b-00 

14-04-1-02-2d-00 

14-04-1-02-3a-00 

14-04-1-02-16g-00 

14-04-1-02-17b-00 

14-04-1-02-18b-00 

14-04-1-02-18f-00 

14-04-1-02-18i-00 

14-04-1-02-18j-00 

14-04-1-02-19b-00 

14-04-1-02-19c-00 

14-04-1-03-5c-00 

14-04-1-03-5d-00 

14-04-1-03-6b-00 

14-04-1-03-6c-00 

14-04-1-03-6d-00 

14-04-1-03-6a-00 

14-04-1-03-7a-00 

14-04-1-03-7c-00 

14-04-1-03-7i-00 

14-04-1-03-7k-00 

14-04-1-03-8a-00 

14-04-1-03-8f-00 

14-04-1-03-9a-00 

14-04-1-03-9c-00 

14-04-1-03-9n-00 

14-04-1-03-27j-00 



14-04-1-03-27l-00 

14-04-1-03-27r-00 

14-04-1-03-28a-00 

14-04-3-09-2d-00 

14-04-3-09-3b-00 

14-04-3-09-3c-00 

14-04-3-09-3g-00 

14-04-3-09-3h-00 

14-04-3-09-4a-00 

14-04-3-09-4b-00 

14-04-3-09-5c-00 

14-04-3-09-6j-00 

14-04-3-09-6i-00 

14-04-3-09-6k-00 

14-04-3-09-6w-00 

14-04-3-09-6g-00 

14-04-3-09-7c-00 

14-04-3-09-19i-00 

14-04-3-09-31a-00 

14-04-3-09-31b-00 

14-04-3-10-32a-00 

14-04-3-10-34f-00 

14-04-3-10-35a-00 

14-04-3-10-36b-00 

14-04-3-10-37a-00 

14-04-3-10-39b-00 

B11 Modyfikacja gospodarki leśnej w zakresie 

pozostawiania w drzewostanach użytkowanych rębnie,  

drzewostanu w formie biogrup zajmujących  

co najmniej 5% powierzchni i zawierających  

co najmniej 5% miąższości z chwili rozpoczęcia cięć 

rębnych, do naturalnej śmierci i rozpadu. 
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

Wszystkie płaty 

siedliska 

przyrodniczego 91E0 

zlokalizowane w 

obszarze, z 

wyłączeniem płatów 

wskazanych w 

zadaniu B10 

Miejscowi nadleśniczowie 



1014 Poczwarówka zwężona 

(Vertigo angustior), 
 

1016 Poczwarówka jajowata 

(Vertigo moulinsiana) 

B12 Działanie obligatoryjne:  

Zachowanie siedlisk gatunków stanowiących przedmiot 

ochrony obszaru, poprzez ekstensywne użytkowanie 

kośne zbiorowisk roślinnych we wskazanych obszarach 

wdrażania.    

  

Działanie fakultatywne:  

Użytkować zgodnie z wymogami odpowiedniego 

pakietu rolno-środowisko-klimatycznego w ramach 

obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę torfowisk.  

- termin koszenia nie wcześniej niż od dnia 15 sierpnia  

do dnia 30 września; kosić corocznie 20% powierzchni 

wydzielenia, przy czym każdego roku powinno to 

dotyczyć  innej powierzchni; pozyskaną biomasę należy 

usunąć poza zasięg torfowiska. 
 

Zadanie należy realizować od drugiego roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych, do końca jego 

obowiązywania. 

 

Nadl. Torzym  

adres leśny:  

14-13-1-02-328h, 

14-13-1-02-329i, 

14-13-1-02-331d,  

 

Miejscowy nadleśniczy  

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

3150 Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami Nymphenion, 

Potamion 

 

C1 Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami 

metodycznymi obowiązującymi w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 

 

Zadanie wykonać w 5 oraz 10 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

Zgodnie z lokalizacją 

określoną w 

załączniku nr 5a do 

zarządzenia 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem  

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników 

(Ranunculion fluitantis) 

 

 

C2 Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami 

metodycznymi obowiązującymi w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 

Zadanie wykonać w 5 oraz 10 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

Zgodnie z lokalizacją 

określoną w 

załączniku nr 5a do 

zarządzenia 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem  



6430 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) i ziołorośla 

nadrzeczne (Convolvuletalia 

sepium) 

C3 Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami 

metodycznymi obowiązującymi w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 

Zadanie wykonać w 5 oraz 10 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

Zgodnie z lokalizacją 

określoną w 

załączniku nr 5a do 

zarządzenia 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

C4 Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami 

metodycznymi obowiązującymi w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 

Zadanie wykonać w 5 oraz 10 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

Zgodnie z lokalizacją 

określoną w 

załączniku nr 5a do 

zarządzenia 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem 

7140 Torfowiska przejściowe  

i trzęsawiska (przeważnie  

z roślinnością  

z Scheuchzerio-Caricetea) 

C5 

 

 

 

 

Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami 

metodycznymi obowiązującymi w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 

 

Zadanie wykonać w 5 oraz 10 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

Zgodnie z lokalizacją 

określoną w 

załączniku nr 5a do 

zarządzenia 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem 

7220 Źródliska wapienne ze 

zbiorowiskami Cratoneurion 

commutati 

C6 Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami 

metodycznymi obowiązującymi w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 

Zadanie wykonać w 5 oraz 10 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

Zgodnie z lokalizacją 

określoną w 

załączniku nr 5a do 

zarządzenia 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem 

7230 Górskie  

i nizinne torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, turzycowisk  

i mechowisk 

C7 Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami 

metodycznymi obowiązującymi w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 

Zadanie wykonać w 5 oraz 10 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

Zgodnie z lokalizacją 

określoną w 

załączniku nr 5a do 

zarządzenia 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem 

9110 Kwaśne buczyny  

(Luzulo-Fagetum) 

C8 Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami 

metodycznymi obowiązującymi w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 

Zadanie wykonać w 5 oraz 10 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

Zgodnie z lokalizacją 

określoną w 

załączniku nr 5a do 

zarządzenia 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem 



9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion 

robori-petraeae 

C9 Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami 

metodycznymi obowiązującymi w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 

Zadanie wykonać w 5 oraz 10 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

Zgodnie z lokalizacją 

określoną w 

załączniku nr 5a do 

zarządzenia 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) 

C10 Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami 

metodycznymi obowiązującymi w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 

Zadanie wykonać w 5 oraz 10 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

Zgodnie z lokalizacją 

określoną w 

załączniku nr 5a do 

zarządzenia 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem 

1324 Nocek duży (Myotis myotis) C11 Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami 

metodycznymi obowiązującymi w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 

Zadanie wykonać w 2, 6 oraz 10 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

Obiekt starej fabryki 

celulozy, 

zlokalizowany na 

działce ewidencyjnej 

o nr  324, w 

miejscowości 

Koziczyn (Gmina 

Cybinka) 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem 

1337 Bóbr (Castor fiber) C12 Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami 

metodycznymi obowiązującymi w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 

Zadanie wykonać w 5 oraz 10 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

W miejscach 

występowania w 

granicach obszaru 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem 

1352 Wilk (Canis lupus) 

 

C13 Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami 

metodycznymi obowiązującymi w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 

Zadanie wykonać w 5 oraz 10 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

 

 

 

 

W miejscach 

występowania w 

granicach obszaru 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem 



1355 Wydra  

(Lutra lutra) 

C14 Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami 

metodycznymi obowiązującymi w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 

Zadanie wykonać w 5 oraz 10 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

W miejscach 

występowania w 

granicach obszaru 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem 

1096 Minóg strumieniowy 

(Lampetra planeri) 

C15 Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami 

metodycznymi obowiązującymi w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 

Zadanie wykonać w 5 oraz 10 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

W miejscach 

występowania w 

granicach obszaru 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem 

1149 Koza (Cobitis taenia) C16 Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami 

metodycznymi obowiązującymi w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 

Zadanie wykonać w 5 oraz 10 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

W miejscach 

występowania w 

granicach obszaru 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem 

1163 Głowacz białopłetwy (Cottus 

gobio) 

C17 Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami 

metodycznymi obowiązującymi w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 

Zadanie wykonać w 5 oraz 10 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

W miejscach 

występowania w 

granicach obszaru 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem 

1014 Poczwarówka zwężona 

(Vertigo angustior) 

C18 Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami 

metodycznymi obowiązującymi w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 

Zadanie wykonać w 5 oraz 10 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

W miejscach 

występowania w 

granicach obszaru 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem 

1016 Poczwarówka jajowata 

(Vertigo moulinsiana) 

C19 Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami 

metodycznymi obowiązującymi w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 

Zadanie wykonać w 5 oraz 10 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

 

W miejscach 

występowania w 

granicach obszaru 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem 



1083 Jelonek rogacz  

(Lucanus cervus) 

C20 Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami 

metodycznymi obowiązującymi w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 

Zadanie wykonać w 5 oraz 10 roku obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

 

W miejscach 

występowania w 

granicach obszaru 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem 

Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony   

1324 Nocek duży  

(Myotis myotis) 

D1 Opracowanie ekspertyzy mającej na celu określenie 

stanu technicznego części budynku wykorzystywanej 

przez nietoperze wraz ze wskazaniem ewentualnych 

działań zabezpieczających obiekt w celu zachowania 

trwałości siedliska gatunku.  

 

Zadanie należy wykonać do końca 6 roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Obiekt starej fabryki 

celulozy, 

zlokalizowany na 

działce ewidencyjnej 

o nr  324, w 

miejscowości 

Koziczyn (Gmina 

Cybinka)  

Sprawujący nadzór nad 

obszarem 

   

 

  

 



UZASADNIENIE 
 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, działając 

zgodnie dyspozycją określoną przepisem § 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. z 2009 r. Nr 222, poz. 

1754), pismem z dnia 5 lutego 2014 r. znak: WPN-I.0211.1.2014.MB, wystąpił do Ministra 

Środowiska o dokonanie kontroli zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi,  

a także zasadami rzetelności i gospodarności, zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Pliszki PLH080011, zwanego dalej 

„zarządzeniem”.  

Minister Środowiska, po dokonania stosownej kontroli, stwierdził uchybienia w 

przedmiotowym akcie prawnym i pismem z dnia 21 maja 2014 r. znak: DP-074-

21/20253/14/JJ, wniósł o zmianę zarządzenia we własnym zakresie, przez organ wydający 

przedmiotowy akt normatywny.        

Wykazane podczas kontroli uchybienia polegały na: 

 błędnym wskazaniu podmiotu prywatnego tj. Stowarzyszenia Klub Przyrodników, 

jako podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie działań ochronnych o nr A3 i A4 oraz 

A5 w załączniku nr 5 do zarządzenia. Jednocześnie Minister Środowiska wskazała na 

fakt, iż dopuszczalne jest nakładanie w planie zadań ochronnych obowiązków 

wykonania określonych działań ochronnych na regionalnych dyrektorów ochrony 

środowiska, którzy na podstawie umów lub porozumień zawartych z podmiotami 

prywatnymi, za odpowiednim wynagrodzeniem, będą realizować ustalone w akcie 

prawa miejscowego zadania. W związku z powyższym, dozwolone jest wskazywanie 

także podmiotów, które na podstawie porozumienia zawartego z organem 

nadzorującym będą wykonywały zadania, za które odpowiedzialność powinna zostać 

przypisana regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska.       

 błędnym określeniu działań o nr D2 i D3 w załączniku nr 5 do zarządzenia,  

dotyczących procedury usunięcia siedlisk przyrodniczych 3160 i 6410 z listy 

przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000.    
 

W związku z powyższym oraz działając na podstawie art. 28 ust. 5 i ust. 9 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1651 ze zm.), 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, dokonał zmian  

w przedmiotowym zarządzeniu, uwzględniając wszystkie uwagi Ministra Środowiska  

i prowadząc w efekcie, do usunięcia wykazanych podczas kontroli uchybień.   

Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 

w trakcie procedowania przedmiotowych zmian, wniósł autopoprawki precyzujące treść 

zapisów załącznika do niniejszego zarządzenia, zgodnie z aktualnymi wymogami 

Ministerstwa Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jakie stawiane są 

procedurze tworzenia aktów prawa miejscowego w formie planów zadań ochronnych oraz 

uwzględniające uwagi wniesione przez podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk 

przyrodniczych w obszarze.  



W szczególności usunięto działania ochronne o nr B2, B3 oraz D1 (polegające na 

montażu tablic informacyjnych w obszarze oraz uzupełnieniu stanu wiedzy w zakresie 

głowacza białopłetwego) w związku z ich wykonaniem przez organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 w roku 2015. Ponadto, z uwagi na konieczność wykonania zadania 

ochronnego o nr A6 dodano nowe zadanie o nr D1, stanowiące podstawę merytoryczną dla 

jego właściwej realizacji.  

Zgodnie z art. 29 ust. 9 i ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, umożliwił zainteresowanym osobom  

i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

gatunków, dla których ochrony wyznaczono przedmiotowy obszar Natura 2000, udział  

w pracach związanych ze sporządzeniem projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie  

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Pliszki 

PLH080011. W tym celu projekt zarządzenia zmieniającego został udostępniony na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim, a także powiadomiono w formie pisma elektronicznego, osoby i podmioty  

(w szczególności tworzące na etapie sporządzania planu zadań ochronnych tzw. Zespół 

Lokalnej Współpracy), o możliwości składania uwag i wniosków.   

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, wykonując 

dyspozycję określoną przepisem art. 28 ust. 9 i ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, w związku 

z 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), obwieszczeniem z dnia 15 września 

2015 r. znak: WPN-II.6320.16.1.2015.MB, podał do publicznej wiadomości informacje  

o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu zmieniającego zarządzenie w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Pliszki PLH080011, 

podając informację o: 

1) przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu i jego przedmiocie, 

2) możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w formie założeń zmian 

przedmiotowego dokumentu oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu, 

3) możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich 

składania, 

4) a także wskazał organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków. 

Powyższy obowiązek w zakresie podania ww. informacji do publicznej wiadomości 

wykonano zgodnie z czynnościami określonymi w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy  

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 15 

września 2015 r. znak: WPN-II.6320.16.1.2015.MB, 

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

Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, 



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

Wielkopolskim, 

3) na tablicy ogłoszeń wszystkich jednostek samorządu terytorialnego objętych granicami 

obszaru Natura 2000, 

4) w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu. 

Zgodnie ze stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wyrażonym 

pismem z dnia 22 listopada 2011 r. z uwagi iż ww. założenia mają charakter ogólny  

i zawierają wyłącznie wskazanie elementów, które powinny się znaleźć w sporządzanym 

projekcie planu, bez określenia jednak konkretnych rozwiązań, należy przeprowadzić 

postępowanie z udziałem społeczeństwa, zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, także na etapie sporządzonego projektu dokumentu, czyli 

konkretnego projektu zarządzenia ustanawiającego przedmiotowy plan zadań ochronnych.  

W tym miejscu należy podkreślić, iż z uwagi na cel ww. regulacji, czyli zapewnienie 

społeczeństwu jak najszerszej możliwości udziału w opracowaniu dokumentu, powyższy tryb 

postępowania (czyli zapewnienie przez właściwy organ dwukrotnego udział społeczeństwa w 

postępowaniu legislacyjnym) daje najpewniejsze, powszechne prawo zarówno do informacji 

o środowisku, jak i do czynnego udziału opinii publicznej w jego ochronie, w tym w 

szczególności, do udziału w opracowaniu dokumentu, którego przedmiotem jest opracowanie 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

Mając powyższe na uwadze, udział społeczeństwa w opracowaniu projektu zarządzenia, 

zgodnie z 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, został zapewniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, obwieszczeniem z dnia ………….2016 r. znak: 

………………, zawierającym informację o przystąpieniu do konsultacji społecznych 

sporządzonego projektu zarządzenia, zgodnie z czynnościami określonymi art. 3 ust. 1 pkt 11 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

W ramach powyższej procedury, w przewidzianym okresie ustawowym, wpłynęły do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ze strony opinii 

publicznej uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego projektu zarządzenia. W związku  

z powyższym, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 42 ustawy o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, organ zawarł poniżej szczegółowe uzasadnienie zawierające 

informacje o udziale społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu oraz o tym, w jaki 

sposób zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie przedmiotowej procedury. 
 

……………………………….. 

Wojewoda Lubuski pismem z dnia ……………2016 r., znak: ……………, działając na 

podstawie 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 ze zm.), uzgodnił projekt zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, zmieniającego 

zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Dolina Pliszki PLH080011, nie wnosząc żadnych uwag. 

 

 

 


