
 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

I 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA  

W POZNANIU  

 

z dnia 20 lutego 2017 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002 

Na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2134 ze. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

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

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002 (Dz. Urz. Woj. 

Lubuskiego z 2014 r. poz. 979; Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 2885), wprowadza się 

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

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

  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Poznaniu 

 

Jolanta Ratajczak 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim 

 

Jan Rydzanicz 

 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 lutego 2017 r.

Poz. 426



Załącznik do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Gorzowie Wielkopolskim  

i 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Poznaniu  

z dnia 20 lutego 2017 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 o ustaleniu na danym terenie 

występowania przedmiotu ochrony obszaru,  

a także o formalnych zasadach jego ochrony.   

Zadanie należy wykonać do końca trzeciego 

roku obowiązywania planu zadań ochronnych.  

Obszar Natura 2000  

 

 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem  

6410 

Zmiennowilgo

tne łąki 

trzęślicowe 

(Molinion) 

A2 Działanie obligatoryjne:  

Zachowanie siedliska przyrodniczego 

stanowiącego przedmiot ochrony obszaru, 

poprzez ekstensywne użytkowanie kośne, 

pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe 

zbiorowisk roślinnych we wskazanych 

obszarach wdrażania.   
 

 

Płaty siedlisk przyrodniczych, 

zlokalizowane na działkach 

ewidencyjnych, zgodnie z 

rysunkiem planu – stanowiącym 

załącznik nr 6 do zarządzenia   

 

 

 

 

Działania obligatoryjne: 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem lub właściciel  

lub zarządca nieruchomości  

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości     
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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 

zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (6410).  

W sytuacji gdy zaistnieje konieczność 

przywrócenia siedliska do stanu 

umożliwiającego użytkowanie rolnicze działki 

rolnej, poprzez wycięcie drzew i krzewów oraz 

roślinności szuwarowej, 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 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     

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, 

pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe 

zbiorowisk roślinnych we wskazanych 

obszarach wdrażania.   
 

Działanie fakultatywne:  

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego pakietu rolno-środowiskowo-

klimatycznego w ramach obowiązującego 

Płaty siedlisk przyrodniczych, 

zlokalizowane na działkach 

ewidencyjnych, zgodnie z 

rysunkiem planu – stanowiącym 

załącznik nr 7 do zarządzenia   

 

Działania obligatoryjne: 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem lub właściciel  

lub zarządca nieruchomości   

na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości     
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Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

ukierunkowanego na ochronę siedliska 

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 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     

7140 

Torfowiska 

przejściowe  

i trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea) 

A4 Usunięcie nalotu drzew i krzewów w wieku do 

20 lat z powierzchni torfowisk. Zadanie należy 

wykonać w okresie zimowym, w zależności  

od potrzeb.         

Każdorazowo usuniętą biomasę zebrać  

i wywieść przy użyciu metody zrywki 

podwieszonej lub nasiębiernej (ewentualnie  

ręcznie) poza obręb płatów siedliska 

przyrodniczego.    

Nadl. Trzciel 

adres leśny:  

10-29-2-08-113-b, 

10-29-2-08-197-i, 
 

Nadl. Babimost  

adres leśny:  

14-17-2-05-106-n,  

Miejscowy nadleśniczy  

1188  

Kumak 

nizinny 

(Bombina 

bombina) 

 

 

A5 Utrzymanie otwartego terenu w celu 

odpowiedniego doświetlenia siedliska gatunku, 

poprzez cykliczne usuwanie nalotów drzew i 

krzewów w pasie do 15 m od linii brzegowej 

zbiornika wodnego, wskazanego w obszarze 

wdrażania.   

Nadl. Międzychód 

adres leśny:  

10-18-2-14-238-g, 

10-18-2-14-238-h, 

10-18-2-14-239-j,  
 

Nadl. Wolsztyn 

Miejscowy nadleśniczy 
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Działanie ciągłe realizowane w okresie  

obowiązywania planu zadań ochronnych.     

adres leśny:  

14-14-2-08-184-l, 

14-14-2-08-185-i, 

14-14-2-08-185-m,    

1324  

Nocek duży 

(Myotis 

myotis) 

A6 Usuwanie guana nagromadzonego na strychu 

budynku. Prace należy wykonać w 1, 3, 5, 7 i 

10 roku obowiązywania planu zadań 

ochronnych w terminie pomiędzy 15 

października, a 15 marca. 

Gmina: Miedzichowo  

budynek zlokalizowany na działce 

o nr ewid.197 w m. Prądówka    

Sprawujący nadzór nad 

obszarem na podstawie zawartej 

umowy lub  porozumienia  

z właścicielem lub zarządcą 

nieruchomości   

A7 1) Pozostawienie otworów wlotowych dla 

nietoperzy w niezmienionej liczbie i kształcie 

przez okres obowiązywania planu zadań 

ochronnych.  

2) Oznakowanie wlotów dla nietoperzy 

tabliczką z napisem „Wlot dla nietoperzy – nie 

zamykać!” od strony wewnętrznej budynku. 

Zadanie wykonać w drugim roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych  

w okresie od 15 października do 15 marca. 

Gmina: Miedzichowo  

budynek zlokalizowany na działce 

o nr ewid.197 w m. Prądówka    

Sprawujący nadzór nad 

obszarem na podstawie zawartej 

umowy lub  porozumienia  

z właścicielem lub zarządcą 

nieruchomości   

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiskami 

z Nympheion, 

Potamion 

 

 

 

B1 Wyłączenie z użytkowania rębnego 

drzewostanów bezpośrednio graniczących  

z siedliskiem przyrodniczym 3150 w pasie  

o szerokości od jednej do dwóch wysokości 

drzewostanu lub pozostawianie całych, nie 

użytkowanych rębnie wydzieleń leśnych. 

Dopuszcza się w sytuacjach zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi, wycinkę pojedynczych 

drzew. Pozyskane drewno, należy pozostawić 

w całości na powierzchni z której zostało ścięto 

drzewo. Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Drzewostany graniczące  

z siedliskiem 3150 zlokalizowane 

w obszarze, na gruntach 

stanowiących własność Skarbu 

Państwa w zarządzie PGL Lasy 

Państwowe, zgodnie z rysunkiem 

planu – stanowiącym załącznik  

nr 8 do zarządzenia   

Miejscowy nadleśniczy 
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3140 

Twardowodne 

oligo- i 

mezotroficzne 

zbiorniki  

z podwodnymi 

łąkami 

ramienic 

(Charcteria 

app.) 

 

3150 

Starorzecza  

i naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiskami 

z Nympheion, 

Potamion 

B2 W nowo sporządzanych operatach rybackich 

określających zasady prowadzenia gospodarki 

rybackiej w obwodzie rybackim na zbiornikach 

wodnych stanowiących siedliska przyrodnicze 

3140 i 3150, wprowadzić zapisy: 
 

1) Wskazujące na preferowanie zarybiania 

zbiorników gatunkami ryb drapieżnych takich 

jak: szczupak (Esox lucius), sandacz (Sander 

lucioperca) i okoń (Perca fluviatilis).       
 

2) Wykluczające zarybianie zbiorników 

karpiem (Cyprinus carpio) oraz gatunkami 

obcymi rodzimej ichtiofaunie, w tym w 

szczególności, amurem białym 

(Ctenopharyngodon idella) i tołpygą 

(Hypophthalmichthys molitrix).  
 

3) Wykluczające stosowanie połowu przy 

użyciu sieci ciągnionych po dnie zbiornika.    

Zbiorniki wodne stanowiące 

siedlisko przyrodnicze 3150  

w granicach obszaru, zgodnie  

z rysunkiem planu – stanowiącym 

załącznik nr 8 do zarządzenia,  

a także zbiorniki wodne stanowiące 

siedlisko przyrodnicze 3140    

Podmioty sporządzające oraz 

opiniujące operaty rybackie    

9170 Grąd 

środkowoeuro

pejski i 

subkontynenta

lny (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

B3 Modyfikacja gospodarki leśnej w zakresie 

wyłączenie z użytkowania rębnego siedlisk 

przyrodniczych we wskazanym obszarze 

wdrażania, z wyjątkiem dopuszczenia 

możliwości wycinki drzew zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi w stacjach klęskowych 

oraz w związku z usuwaniem gatunków obcych 

dla siedliska. Pozyskane drewno należy jednak 

pozostawić na powierzchni z której ścięto 

drzewo.  
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Nadl. Trzciel 

adres leśny:  

10-29-1-05-285-b, 

10-29-1-05-285-d, 

 

Miejscowy nadleśniczy 
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B4 Modyfikacja gospodarki leśnej w zakresie 

pozostawiania w drzewostanach użytkowanych 

rębnie, fragmenty drzewostanów w formie grup 

i/lub kęp zajmujących, co najmniej 5% 

powierzchni drzewostanu do naturalnego 

rozpadu (nie dotyczy bloków upraw 

pochodnych). Pozostawiać także, wszystkie 

drzewa miejscowo spróchniałe, drzewa  

z owocnikami grzybów, a także drzewa 

dziuplaste i wykroty, z wyjątkiem sytuacji 

klęskowych i konieczności zapewnienia 

bezpieczeństwa powszechnego oraz trwałości 

lasu.      
    
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 B3 

Miejscowy nadleśniczy  

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe  

i jesionowe 

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae) i olsy 

źródliskowe 

 

B5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modyfikacja gospodarki leśnej w zakresie 

wyłączenie z użytkowania rębnego siedlisk 

przyrodniczych we wskazanym obszarze 

wdrażania, z wyjątkiem dopuszczenia 

możliwości wycinki drzew zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi w stacjach klęskowych 

oraz w związku z usuwaniem gatunków obcych 

dla siedliska. Pozyskane drewno należy jednak 

pozostawić na powierzchni z której ścięto 

drzewo. 
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Nadl. Trzciel 

adres leśny: 

10-29-2-08-220-a, 

10-29-2-08-223-a, 
 

Nadl. Wolsztyn  

adres leśny: 

14-14-2-08-209-l, 

14-14-2-08-209-m, 

14-14-2-08-210-d, 

14-14-2-08-220-f, 

14-14-2-08-220-h, 
 

Nadl. Babimost  

adres leśny:  

14-17-1-02-160-a, 

14-17-1-02-164-a, 

14-17-2-05-106-a,  

Miejscowy nadleśniczy  
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B6 

 

 

 

Modyfikacja gospodarki leśnej w zakresie 

pozostawiania w drzewostanach użytkowanych 

rębnie, fragmenty drzewostanów w formie grup 

i/lub kęp zajmujących, co najmniej 10% 

powierzchni drzewostanu do naturalnego 

rozpadu (nie dotyczy bloków upraw 

pochodnych). Pozostawiać także, wszystkie 

drzewa miejscowo spróchniałe, drzewa z 

owocnikami grzybów, a także drzewa 

dziuplaste i wykroty, z wyjątkiem sytuacji 

klęskowych i konieczności zapewnienia 

bezpieczeństwa powszechnego oraz trwałości 

lasu.      

    

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 B5 

Miejscowy nadleśniczy   

9190 Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercion 

robori-

petraeae) 

 

 

 

 

B7 Modyfikacja gospodarki leśnej w zakresie 

wyłączenie z użytkowania rębnego siedlisk 

przyrodniczych we wskazanym obszarze 

wdrażania, z wyjątkiem dopuszczenia 

możliwości wycinki drzew zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi w stacjach klęskowych 

oraz w związku z usuwaniem gatunków obcych 

dla siedliska. Pozyskane drewno należy jednak 

pozostawić na powierzchni z której ścięto 

drzewo. 
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

 

 

 

Nadl. Trzciel  

adres leśny:  

10-29-2-08-127-i, 

10-29-2-08-128-h, 

10-29-2-08-138-a, 

10-29-2-08-138-f, 

10-29-2-08-145-b, 
 

Nadl. Babimost  

adres leśny:  

14-17-2-05-67-a,  
 

Nadl. Bolewice  

adres leśny:  

10-04-2-05-415-o, 

10-04-2-06-400-k,  

Miejscowy nadleśniczy  
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B8 Modyfikacja gospodarki leśnej w zakresie 

pozostawiania w drzewostanach użytkowanych 

rębnie, fragmenty drzewostanów w formie grup 

i/lub kęp zajmujących, co najmniej 5% 

powierzchni drzewostanu do naturalnego 

rozpadu (nie dotyczy bloków upraw 

pochodnych). Pozostawiać także, wszystkie 

drzewa miejscowo spróchniałe, drzewa z 

owocnikami grzybów, a także drzewa 

dziuplaste i wykroty, z wyjątkiem sytuacji 

klęskowych i konieczności zapewnienia 

bezpieczeństwa powszechnego oraz trwałości 

lasu.      
    
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 B7 

Miejscowy nadleśniczy  

 

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 

1149 Koza 

(Cobitis 

taenia) 

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 4 roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

W granicach obszaru Sprawujący nadzór nad 

obszarem 
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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, 

dodatkowych działań ochronnych. 
 

Zadanie należy wykonać do końca 5 roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

W granicach obszaru Sprawujący nadzór nad 

obszarem 

3140 

Twardowodne 

oligo- i 

mezotroficzne 

zbiorniki  

z podwodnymi 

łąkami 

ramienic 

(Charcteria 

app.) 

 

3150 

Starorzecza  

i naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiskami 

z Nympheion, 

Potamion 

D3 Opracowanie ekspertyzy mającej na celu 

weryfikacje (ustalenie) legalności 

funkcjonowania obiektów budowlanych w tym 

także, pomostów oraz kładek wędkarskich na 

zbiornikach wodnych stanowiących siedliska 

przyrodnicze 3140 i 3150 oraz w strefie do 100 

m od linii brzegowej ww. zbiorników.  

 

Zadanie obejmujące sporządzenie ekspertyzy, 

należy wykonać do końca 7 roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

Na podstawie wyników ekspertyzy w 

odniesieniu do samowoli budowlanych, organ 

sprawujący nadzór nad obszarem, podejmie 

działania informujące właściwy organ nadzoru 

budowlanego o konieczności podjęcia  

czynności zgodnych z przepisami ustawy 

Prawo budowlane, zmierzającymi do usunięcia 

nielegalnych obiektów budowlanych.   

Zbiorniki wodne stanowiące 

siedliska przyrodnicze 3140  

i 3150  w granicach obszaru 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem 
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