
Projekt                                                                                                                                    

                  

 

ZARZĄDZENIE
 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM  

i  

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 

we WROCŁAWIU  

 

z dnia …………………2016 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru  

Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry PLH080014  

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 8 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 

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry PLH080014 

(Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r. poz. 938; Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 2133), 

wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,  

2) załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 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 nr 1 do Zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Gorzowie Wielkopolskim  

i  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu  

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  

Nr Opis zadania ochronnego 

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

Wszystkie 

przedmioty 

ochrony 

obszaru  

A1 Poinformowanie właścicieli i/lub zarządców 

nieruchomości, w tym w szczególności 

uprawnionych do rybactwa i wędkarstwa,  

o ustaleniu na danym terenie występowania 

przedmiotu ochrony obszaru, a także o 

formalnych zasadach jego ochrony.   

Właściciele i/lub zarządcy 

nieruchomości w obszarze 

 

 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem  

6440  

Łąki 

selernicowe 

(Cnidion 

dubii) 

A2 Działanie obligatoryjne:  

Zachowanie siedliska przyrodniczego 

stanowiącego przedmiot ochrony obszaru, 

poprzez ekstensywne użytkowanie kośne, 

kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe we 

wskazanych obszarach wdrażania.   

Płaty siedlisk przyrodniczych, 

zlokalizowane na działkach 

ewidencyjnych, zgodnie z 

rysunkiem planu – stanowiącym 

załącznik nr 2 do zarządzenia   

 

Miejscowy nadleśniczy lub w 

odniesieniu do nieruchomości 

nie stanowiących własność 

Skarbu Państwa w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe, 



 

Działanie fakultatywne:  

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego pakietu rolno-środowisko-

klimatycznego w ramach obowiązującego 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

ukierunkowanego na ochronę siedlisk 

zalewowych łąk selernicowych (6440).  
 

W sytuacji gdy zaistnieje konieczność 

przywrócenia siedliska do stanu 

umożliwiającego użytkowanie rolnicze działki 

rolnej poprzez wycięcie drzew i/lub krzewów, 

działanie te należy wykonać w pierwszej 

kolejności, przed wprowadzeniem działań z 

zakresu użytkowania kośnego lub 

pastwiskowego trwałych użytków zielonych we 

wskazanych obszarach wdrażania. 
 

Zadanie należy realizować od trzeciego roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych, do 

końca jego obowiązywania.  

 właściciel albo 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     

6510 Niżowe i 

górskie świeże 

łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatheri

on elatioris) 

A3 Działanie obligatoryjne:  

Zachowanie siedliska przyrodniczego 

stanowiącego przedmiot ochrony obszaru, 

poprzez ekstensywne użytkowanie kośne lub 

pastwiskowe we wskazanych obszarach 

wdrażania.   
 

Działanie fakultatywne:  

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego pakietu rolno-środowiskowo-

klimatycznego w ramach obowiązującego 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

Płaty siedlisk przyrodniczych, 

zlokalizowane na działkach 

ewidencyjnych, zgodnie z 

rysunkiem planu – stanowiącym 

załącznik nr 2 do zarządzenia   

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     



ukierunkowanego na ochronę siedlisk 

półnaturalnych łąk świeżych (6510).   
 

W sytuacji gdy zaistnieje konieczność 

przywrócenia siedliska do stanu 

umożliwiającego użytkowanie rolnicze działki 

rolnej poprzez wycięcie drzew i/lub krzewów, 

działanie te należy wykonać w pierwszej 

kolejności, przed wprowadzeniem działań z 

zakresu użytkowania kośnego lub 

pastwiskowego trwałych użytków zielonych we 

wskazanych obszarach wdrażania. 
 

Zadanie należy realizować od drugiego roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych, do 

końca jego obowiązywania.  

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

9110 Kwaśne 

buczyny 

(Luzulo-

Fagetum) 

 

B1 Wyłączyć z użytkowania rębnego płaty siedlisk 

przyrodniczych, zlokalizowane we wskazanym 

obszarze wdrażania, z wyjątkiem dopuszczenia 

możliwości ich usunięcia, w ramach 

wykonywania koniecznych prac z zakresu 

ochrony przeciwpowodziowej.   
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

 

Nadl. Przytok  

adres leśny: 

14-18-1-06-177-j, 

14-18-1-06-178-h, 

14-18-1-06-198-c, 

14-18-1-06-198-d, 

14-18-1-06-200-a, 

14-18-1-06-200-b, 

14-18-1-06-200-d, 

14-18-1-06-200-f, 

14-18-1-06-200-g, 

14-18-1-06-200-i,  

 

 

Miejscowy nadleśniczy  



9170 Grąd 

środkowoeuro

pejski i 

subkontynenta

lny (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

B2 Wyłączyć z użytkowania rębnego płaty siedlisk 

przyrodniczych, zlokalizowane we wskazanym 

obszarze wdrażania, z wyjątkiem dopuszczenia 

możliwości ich usunięcia, w ramach 

wykonywania koniecznych prac z zakresu 

ochrony przeciwpowodziowej.   

 

Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadl. Nowa Sól  

adres leśny:   

14-08-1-13-138-i, 

14-08-1-13-139-a, 

14-08-1-13-140-c, 

14-08-2-07-307-f, 

 

Nadl. Sława Śląska  

adres leśny:  

14-09-1-03-320-o, 

14-09-1-04-263-c, 

14-09-1-04-264-g, 

14-09-1-04-264-k, 

14-09-1-04-276-h, 

14-09-1-04-276-n, 

14-09-1-04-278-b, 

14-09-1-04-279-c, 

14-09-1-04-280-a, 

14-09-1-04-280-b, 

14-09-1-04-280-d, 

14-09-1-04-296-m, 

14-09-1-04-311-m, 

14-09-1-04-311-p, 

14-09-1-04-318-a, 

14-09-1-04-318-f, 

14-09-1-04-321-a, 

14-09-1-04-279-b, 

14-09-1-04-280-f. 

Miejscowi nadleśniczowie 



B3 W drzewostanach użytkowanych rębnie, 

pozostawiać drzewostan w formie grup i/lub 

kęp zajmujących, co najmniej 5% powierzchni 

drzewostanu do naturalnego rozpadu, z 

wyjątkiem dopuszczenia możliwości  ich 

usunięcia, w ramach wykonywania 

koniecznych prac z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej.   

  

Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Wszystkie płaty siedliska 9170 

zlokalizowane w obszarze, na 

gruntach stanowiących własność 

Skarbu Państwa w zarządzie PGL 

Lasy Państwowe z wyłączeniem 

płatów wskazanych w zadaniu B2 

 

Miejscowi nadleśniczowie 

9190 Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercion 

robori-

petraeae) 

B4 

 

 

 

Wyłączyć z użytkowania rębnego płaty siedlisk 

przyrodniczych, zlokalizowane we wskazanym 

obszarze wdrażania, z wyjątkiem 

dopuszczenia możliwości ich usunięcia, w 

ramach wykonywania koniecznych prac z 

zakresu ochrony przeciwpowodziowej.   
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Nadl. Nowa Sól 

adres leśny:   

14-08-2-07-317-a, 

 

Nadl. Sława Śląska  

adres leśny:  

14-09-1-04-264-m, 

14-09-1-04-277-a, 

14-09-1-04-311-a, 

Miejscowi nadleśniczowie 

B5 

 

 

 

W drzewostanach użytkowanych rębnie, 

pozostawiać drzewostan w formie grup i/lub 

kęp zajmujących, co najmniej 5% powierzchni 

drzewostanu do naturalnego rozpadu,  

z wyjątkiem dopuszczenia możliwości ich 

usunięcia, w ramach wykonywania 

koniecznych prac z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej.   
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Wszystkie płaty siedliska 9190 

zlokalizowane w obszarze, na 

gruntach stanowiących własność 

Skarbu Państwa w zarządzie PGL 

Lasy Państwowe z wyłączeniem 

płatów wskazanych w zadaniu B4 

Miejscowi nadleśniczowie  



91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae) i olsy 

źródliskowe 

 

B6 Wyłączyć z użytkowania rębnego płaty siedlisk 

przyrodniczych, zlokalizowane we wskazanym 

obszarze wdrażania, z wyjątkiem  

dopuszczenia możliwości ich usunięcia,  

w ramach wykonywania koniecznych prac  

z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.   
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Nadl. Przytok  

adres leśny:   

14-18-1-06-145-d, 

14-18-1-06-176-g, 

 

Nadl. Nowa Sól  

adres leśny:  

14-08-1-13-60-l, 

 

Nadl. Sława Śląska 

adres leśny:   

14-09-1-03-320-m, 

14-09-1-03-320-r, 

14-09-1-04-237-i, 

14-09-1-04-237-n, 

14-09-1-04-238-g, 

14-09-1-04-238-h, 

14-09-1-04-238-k, 

14-09-1-04-239-g, 

14-09-1-04-239-h, 

14-09-1-04-258-dx, 

14-09-1-04-258-gx, 

14-09-1-04-258-ix, 

14-09-1-04-258-jx, 

14-09-1-04-258-y, 

14-09-1-04-259-a, 

14-09-1-04-259-b, 

14-09-1-04-259-c, 

14-09-1-04-259-d, 

14-09-1-04-259-h, 

14-09-1-04-260-i, 

14-09-1-04-260-j, 

Miejscowi nadleśniczowie 



14-09-1-04-260-k, 

14-09-1-04-261-d, 

14-09-1-04-261-g, 

14-09-1-04-261-h, 

14-09-1-04-262-c, 

14-09-1-04-262-f, 

14-09-1-04-262-g, 

14-09-1-04-262-h, 

14-09-1-04-263-b, 

14-09-1-04-263-f, 

14-09-1-04-263-h, 

14-09-1-04-263-m, 

14-09-1-04-263-o, 

14-09-1-04-263-p, 

14-09-1-04-264-c, 

14-09-1-04-264-d, 

14-09-1-04-264-h, 

14-09-1-04-264-i, 

14-09-1-04-264-l, 

14-09-1-04-264-n, 

14-09-1-04-276-b, 

14-09-1-04-276-f, 

14-09-1-04-278-d, 

14-09-1-04-278-f, 

14-09-1-04-278-g, 

14-09-1-04-278-n, 

14-09-1-04-278-o, 

14-09-1-04-278-t, 

14-09-1-04-318-b, 

14-09-1-04-321-b, 



B7 W drzewostanach użytkowanych rębnie, 

pozostawiać drzewostan w formie grup i/lub 

kęp zajmujących, co najmniej 5% powierzchni 

drzewostanu do naturalnego rozpadu,   

z wyjątkiem dopuszczenia możliwości ich 

usunięcia, w ramach wykonywania 

koniecznych prac z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej.   
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Wszystkie płaty siedliska 91E0 

zlokalizowane w obszarze, na 

gruntach stanowiących własność 

Skarbu Państwa w zarządzie PGL 

Lasy Państwowe z wyłączeniem 

płatów wskazanych w zadaniu B6 

Miejscowi nadleśniczowie  

91F0 Łęgowe 

lasy dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

(Ficario-

Ulmetum) 

 

 

 

 

B8 Wyłączyć z użytkowania rębnego płaty siedlisk 

przyrodniczych, zlokalizowane we wskazanym 

obszarze wdrażania, z wyjątkiem  

dopuszczenia ich możliwości usunięcia,  

w ramach wykonywania koniecznych prac  

z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.   
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

 

 

Nadl. Przytok  

adres leśny:   

14-18-1-06-174-f, 

14-18-1-06-176-b, 

14-18-1-06-176-c, 

14-18-1-06-176-j, 

14-18-1-06-177-g, 

14-18-1-06-177-i, 

14-18-1-06-198-a, 

 

Nadl. Sulechów  

adres leśny: 

14-10-1-16-304-a, 

14-10-1-16-304-f, 

 

Nadl. Sława Śląska  

adres leśny:  

14-09-1-03-312-ix, 

14-09-1-03-319-b, 

14-09-1-03-319-c, 

14-09-1-03-319-g, 

14-09-1-03-319-i, 

Miejscowi nadleśniczowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14-09-1-03-320-b, 

14-09-1-03-320-g, 

14-09-1-03-320-i, 

14-09-1-04-259-k, 

14-09-1-04-277-c, 

14-09-1-04-279-a, 

14-09-1-04-296-k, 

14-09-1-04-318-h, 

 

Nadl. Nowa Sól  

adres leśny:  

14-08-1-13-60-a, 

14-08-1-13-61-a, 

14-08-1-13-85-k, 

14-08-1-13-87-a, 

14-08-1-13-88-b, 

14-08-1-13-115-c, 

14-08-1-13-116-a, 

14-08-1-13-116-d, 

14-08-1-13-142-g, 

14-08-1-13-142-j, 

14-08-1-13-143-a, 

14-08-1-13-143-f, 

14-08-1-13-180-l, 

14-08-1-13-181-o, 

14-08-1-13-182-c, 

14-08-1-13-183-f, 

14-08-1-13-225-i, 

14-08-1-13-241-f, 

14-08-1-13-242-m, 

14-08-1-15-269-a, 

14-08-1-15-269-b, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14-08-1-15-269-h, 

14-08-1-15-270-h, 

B9 W drzewostanach użytkowanych rębnie, 

pozostawiać drzewostan w formie grup i/lub 

kęp zajmujących, co najmniej 5% powierzchni 

drzewostanu do naturalnego rozpadu,  

z wyjątkiem dopuszczenia możliwości ich 

usunięcia, w ramach wykonywania 

koniecznych prac z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej.   
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Wszystkie płaty siedliska 91F0 

zlokalizowane w obszarze, na 

gruntach stanowiących własność 

Skarbu Państwa w zarządzie PGL 

Lasy Państwowe z wyłączeniem 

płatów wskazanych w zadaniu B8 

 

Miejscowi nadleśniczowie 

 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

Wszystkie 

przedmioty 

ochrony 

obszaru  

C1 

 

 

Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami 

metodycznymi obowiązującymi w ramach  

Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 

Monitoring należy wykonać w 5 oraz w 10 

roku obowiązywania planu zadań ochronnych. 

W granicach obszaru  Sprawujący nadzór nad 

obszarem  

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

1060 

Czerwończyk 

nieparek 

(Lycaena 

dispar) 

D1 Opracowanie ekspertyzy mającej na celu 

określenie wielkości zasobów gatunku 

występujących w obszarze oraz dokonanie 

oceny stanu jego ochrony wraz ze wskazaniem 

zagrożeń i w uzasadnionym przypadku, 

dodatkowych działań ochronnych. 
 

Zadanie należy wykonać do końca 3 roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

W granicach obszaru Sprawujący nadzór nad 

obszarem 

1166 Traszka 

grzebieniasta 

D2 Opracowanie ekspertyzy mającej na celu 

określenie wielkości zasobów gatunku 

W granicach obszaru Sprawujący nadzór nad 

obszarem 



(Triturus 

cristatus) 

występujących w obszarze oraz dokonanie 

oceny stanu jego ochrony wraz ze wskazaniem 

zagrożeń i w uzasadnionym przypadku, 

dodatkowych działań ochronnych. 
 

Zadanie należy wykonać do końca 3 roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

1188 Kumak 

nizinny 

(Bombina 

bombina) 

D3 

 

 

 

Opracowanie ekspertyzy mającej na celu 

określenie wielkości zasobów gatunku 

występujących w obszarze oraz dokonanie 

oceny stanu jego ochrony wraz ze wskazaniem 

zagrożeń i w uzasadnionym przypadku, 

dodatkowych działań ochronnych. 
 

Zadanie należy wykonać do końca 3 roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

W granicach obszaru Sprawujący nadzór nad 

obszarem 

 

   



 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Gorzowie Wielkopolskim  

i  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu  

z dnia ………….2016 r. 

 

 

LOKALIZACJA OBSZARU WDRAŻANIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU  

OCHRONY CZYNNEJ SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO 6440 ŁĄKI SELERNICOWE  

(DZIAŁANIE OCHRONNE NR: A2) 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 19 maja 2014 r. znak: WPN-I.0211.16.2014.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 i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry PLH080014, zwanego dalej 

„zarządzeniem”.  

Minister Środowiska, po dokonania stosownej kontroli, stwierdził uchybienia  

w przedmiotowym akcie prawnym i pismem z dnia 27 lutego 2015 r. znak: DP-074-

101/52677/14/JJ, wniósł o zmianę zarządzenia we własnym zakresie, przez organ wydający 

przedmiotowy akt normatywny.        

Wskazane podczas kontroli uchybienia polegały na: 

 ustanowieniu zadań ochronnych w załączniku nr 5 m.in. dla ochrony siedlisk 

przyrodniczych 91F0 i 91E0, polegających na wyłączeniu z użytkowania rębnego 

drzewostanów tych siedlisk lub pozostawieniu w drzewostanach co najmniej 5% ich 

powierzchni w formie grup lub kęp do naturalnego rozpadu, bez uwzględnienia 

potrzeby podejmowania działań przeciwpowodziowych i związanych z tą 

koniecznością wycinki oraz uprzątnięcia drzew. W związku z powyższym, Minister 

Środowiska wniósł o usunięcie lub modyfikację treści przedmiotowych działań 

ochronnych, tak aby umożliwiły one w razie zaistniałej potrzeby, podejmowanie 

działań przeciwpowodziowych również w zakresie usuwania roślinności drzewiastej 

stanowiącej siedliska przyrodnicze 91F0 i 91E0;      

 wskazaniu w zarządzeniu podstawy prawnej  art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, która powinna być stosowna w przypadku gdy obszar 

Natura 2000 leży w całości na obszarze jednego województwa. W sytuacji gdy obszar 

położony jest na terenie dwóch lub więcej województw, wyłączną podstawą prawną 

ustanawiająca zarządzenie, jest przepis art. 28 ust. 8 ustawy o ochronie przyrody.  

    

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 zakres 

załącznika nr 2 niniejszego zarządzenia, eliminując błędy powstałe na etapie tworzenia planu 

zadań ochronnych (błędne wskazanie kilku płatów siedliska 6440 na gruntach stanowiących 

wg ewidencji gruntów las, podlegający planowej gospodarce leśnej).      



 

 

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 Nowosolska 

Dolina Odry PLH080014. 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 Nowosolska Dolina Odry 

PLH080014, 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 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, także na etapie sporządzonego projektu 

dokumentu, czyli konkretnego projektu  

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 i 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zmieniającego zarządzenie w 

sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowosolska Dolina 

Odry PLH080014, nie wnosząc żadnych uwag. 



 

 

Wojewoda Dolnośląski 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 i 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zmieniającego zarządzenie w 

sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowosolska Dolina 

Odry PLH080014, nie wnosząc żadnych uwag. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


