
ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
I

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
we WROCŁAWIU

z dnia 13 czerwca 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. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r. poz. 938; Dz. Urz. 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.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
we Wrocławiu

Michał Jęcz

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim

Jan Rydzanicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 i 2171 oraz z 2016 r. 
poz. 422.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 czerwca 2016 r.

Poz. 1254



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Gorzowie Wielkopolskim  

i  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu  

z dnia 13 czerwca 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 

wskazanym obszarze wdrażania.   

Płaty siedlisk przyrodniczych, 

zlokalizowane na działkach 

ewidencyjnych, zgodnie z 

rysunkiem planu – stanowiącym 

załącznik nr 2 do zarządzenia   

 

Działanie obligatoryjne: 

Miejscowy nadleśniczy lub w 

odniesieniu do nieruchomości 

nie stanowiących własności 

Skarbu Państwa w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa 
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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.  

 Leśnego Lasy Państwowe, 

sprawujący nadzór nad 

obszarem lub właściciel lub 

zarządca nieruchomości na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości      
 

Działanie fakultatywne:   

Miejscowy nadleśniczy lub w 

odniesieniu do nieruchomości 

nie stanowiących własności 

Skarbu Państwa w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe, 

sprawujący nadzór nad 

obszarem lub właściciel lub 

zarządca nieruchomości 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, 

kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe we 

wskazanym obszarze wdrażania.   
 

 

Płaty siedlisk przyrodniczych, 

zlokalizowane na działkach 

ewidencyjnych, zgodnie z 

rysunkiem planu – stanowiącym 

załącznik nr 5b do zarządzenia   

Działanie obligatoryjne: 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem lub właściciel lub 

zarządca nieruchomości na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu obniżenia 
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Działanie fakultatywne:  

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego pakietu rolno-środowiskowo-

klimatycznego w ramach obowiązującego 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

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.  

dochodowości     
 

Działanie fakultatywne:  

Sprawujący nadzór nad 

obszarem lub właściciel lub 

zarządca nieruchomości na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości     

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

9110 Kwaśne 

buczyny 

(Luzulo-

Fagetum) 

 

B1 Modyfikacja gospodarki leśnej w zakresie 

wyłączenia z użytkowania rębnego siedlisk 

przyrodniczych we wskazanym obszarze 

wdrażania, z wyjątkiem dopuszczenia 

możliwości ich użytkowania rębnego 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, 

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

9170 Grąd 

środkowoeuro

pejski i 

subkontynenta

lny (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

B2 Modyfikacja gospodarki leśnej w zakresie 

wyłączenia z użytkowania rębnego siedlisk 

przyrodniczych we wskazanym obszarze 

wdrażania, z wyjątkiem dopuszczenia 

możliwości ich użytkowania rębnego 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 
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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 tym w szczególności użytkowania 

rębnego), 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 

 

 

 

Modyfikacja gospodarki leśnej w zakresie 

wyłączenia z użytkowania rębnego siedlisk 

przyrodniczych we wskazanym obszarze 

wdrażania, z wyjątkiem dopuszczenia 

możliwości ich użytkowania rębnego 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 tym w szczególności użytkowania 

rębnego), 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  
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91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae) i olsy 

źródliskowe 

 

B6 Modyfikacja gospodarki leśnej w zakresie 

wyłączenia z użytkowania rębnego siedlisk 

przyrodniczych we wskazanym obszarze 

wdrażania, z wyjątkiem dopuszczenia 

możliwości ich użytkowania rębnego 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, 

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

Miejscowi nadleśniczowie 
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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, 
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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 tym w szczególności użytkowania 

rębnego), 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 Modyfikacja gospodarki leśnej w zakresie 

wyłączenia z użytkowania rębnego siedlisk 

przyrodniczych we wskazanym obszarze 

wdrażania, z wyjątkiem dopuszczenia 

możliwości ich użytkowania rębnego 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, 

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

Miejscowi nadleśniczowie 
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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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 10 – Poz. 1254



 

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 tym w szczególności użytkowania 

rębnego), 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 

(Triturus 

cristatus) 

D2 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, 

W granicach obszaru Sprawujący nadzór nad 

obszarem 
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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 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Gorzowie Wielkopolskim  

i  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu  

z dnia 13 czerwca 2016 r. 

 

 

LOKALIZACJA OBSZARU WDRAŻANIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU  

OCHRONY CZYNNEJ SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO 6440 ŁĄKI SELERNICOWE  

(DZIAŁANIE OCHRONNE NR A2) 
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