DZIENNIK URZĘDOWY
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Gorzów Wielkopolski, dnia 23 czerwca 2017 r. Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
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Poz. 1451

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE I REGIONALNEGO
DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 22 czerwca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Jezioro Kozie PLH320010
Na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2134 ze zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Kozie PLH320010 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2014 r. poz. 1923, Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r. poz. 1004) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Szczecinie

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim

Radosław Grzegorczyk

Jan Rydzanicz

ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 30, 162 i 1074
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Załącznik nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 22 czerwca 2017 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Jezioro Kozie PLH320010
Załącznik nr 4 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Cele działań ochronnych
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Przedmiot ochrony
3140 Twardowodne oligo- i
mezotroficzne zbiorniki z
podwodnymi łąkami ramienic
Charetea.
6410 Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion)

6510 Niżowe i górskie świeże
łąki użytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris)
7210* Torfowiska nakredowe
(Cladietum marisci, Caricetum
buxbaumii, Schoenetum
nigricantis)
7230 Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe o
charakterze młak, turzycowisk i
mechowisk

1903 Lipiennik
Loesela Liparis loeselii

Cel działań ochronnych
Utrzymanie obecnego, właściwego stanu ochrony siedliska.
Wykluczenie zrzutów ścieków do jeziora i jego zlewni oraz
intensywnej gospodarki rybackiej i wędkarskiej.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony oraz zahamowanie
degeneracyjnych procesów prowadzących do regresji i zaniku
siedliska poprzez odkrzaczenie i wprowadzenie ekstensywnego
użytkowania kośnego.
Utrzymanie obecnej powierzchni łąk – nie mniej niż 9 ha, oraz
utrzymanie obecnego właściwego stanu ochrony siedliska poprzez
m.in. utrzymanie ich bogactwa gatunkowego.
Utrzymanie obecnego, właściwego stanu ochrony siedliska
poprzez optymalizację poziomu wód przyczyniającą się do
opóźnienia procesów sukcesji ekologicznej.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony oraz utrzymanie
bogactwa florystycznego poprzez zatrzymanie rozprzestrzeniania
się gatunków ekspansywnych (głównie trzciny), zatrzymanie
procesów sukcesji ekologicznej oraz zapewnienie stałego,
właściwego uwodnienia płatów siedliska.
Precyzyjne rozpoznanie rozmieszczenia i stanu populacji a na
podstawie wyników zaplanowanie strategii ochrony gatunku w
ostoi.
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Załącznik nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 22 czerwca 2017 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Jezioro Kozie PLH320010
Załącznik nr 5 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania
Przedmiot ochrony

Lp.

Działania ochronne

Obszar wdrażania

Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin oraz ich siedlisk
6410 Zmiennowilgotne
1.
Usunięcie nalotu i podrostu Dwa płaty siedliska 6410
łąki
trzęślicowe
drzew oraz krzewów w na działce nr 673/1 obręb
(Molinion)
obrębie zachowanych płatów Trzcinna gm.
łąk trzęślicowych.
Nowogródek Pomorski o
łącznej powierzchni 0,57
Zadanie należy wykonać do ha oraz dwa płaty
końca
czwartego
roku siedliska na działkach nr:
obowiązywania planu zadań 453/3 i 453/4, 468/1, 466,
ochronnych i powtórzyć w 465, 462, 461 obrębu
zależności od potrzeb.
Ławy gm. Myślibórz o
łącznej powierzchni
1,9 ha
Dotyczące utrzymania lub modyfikacji metod gospodarowania
3140
Twardowodne 2.
Spowolnienie odpływu wód z Kanał Kozi (nie
oligo- i mezotroficzne
powierzchni
siedlisk wydzielony geodezyjnie
zbiorniki z podwodnymi
przyrodniczych zależnych od na działce nr 517 obr.
łąkami ramienic Charetea
wody w obszarze Natura Ławy gm. Myślibórz oraz

Podmiot odpowiedzialny za wykonanie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w
porozumieniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Różańsko oraz
innymi właścicielami lub posiadaczami gruntów.

Właściciele lub posiadacze gruntów na podstawie umowy
zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura
2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z
korzystaniem z programów wsparcia z tytułu dochodowości, a w
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na działce nr 673/1 obr.
Trzcinna gm.
Nowogródek Pomorski)
Rowy melioracyjne, ,
znajdujące się w obrębie
płatów siedliska 7230 w
obszarze Natura 2000,
położonych w granicach
działek nr 458/3, 468/1,
517 obr. Ławy gm.
Myślibórz; 671/2, 665
obr. Trzcinna gm.
Nowogródek Pom.;
215/2, 240/3, 247, 248,
249, 824, 825 obr. Staw
gm. Lubiszyn

odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem
obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na podstawie
przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów, na
podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym
nadzór nad obszarem Natura 2000.

Po
wygaśnięciu Jezioro Kozie (działka nr
obowiązującego
operatu 517 obr. Ławy gm.
rybackiego kolejny operat Myslibórz)
rybacki należy uzupełnić o
następujące
zapisy:
Wykluczenie
odłowów
sieciowych
sprzętem
ciągnionym
i
odłowów
elektrycznych. Wędkowanie
wyłącznie z łodzi. Utrzymanie
maksymalnej liczby wędkarzy
w obszarze 10 osób/dzień. Nie
zarybianie gatunkami obcego
pochodzenia geograficznego,
w
tym
karpiem,
rekomendowane
zarybianie
jeziora rybami drapieżnymi.

Użytkownicy rybaccy; organy opiniujące operaty rybackie, przy
czym podmiot główny - na podstawie umowy zawartej z organem
sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na
podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z
programów wsparcia z tytułu dochodowości, a w odniesieniu do
gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zarządca
nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z
zakresu ochrony środowiska, na podstawie przepisów prawa albo
w przypadku braku tych przepisów, na podstawie porozumienia
zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura
2000.

2000, poprzez dopuszczanie
do naturalnych procesów
zarastania i zamulania Kanału
Koziego
na
odcinku
znajdującym się w granicach
obszaru Natura 2000 oraz
rowów
melioracyjnych
znajdujących się w obrębie
siedlisk przyrodniczych.

1903
Lipiennik
Loesela Liparis loeselii

3140 Twardowodne
3.
oligo- i mezotroficzne
zbiorniki z podwodnymi
łąkami
ramienic
Charetea
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Do końca
obecnego

obowiązywania
operatu
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łąki
trzęślicowe
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rekomenduje
się
zminimalizowanie odłowów
sieciowych
sprzętem
ciągnionym aby zapobiec
dewastacji łąk ramienicowych.
Obligatoryjne:
zachowanie
siedlisk
przyrodniczych położonych na
trwałych użytkach zielonych.
Ekstensywne
użytkowanie
kośne, kośno-pastwiskowe lub
pastwiskowe
trwałych
użytków zielonych.

Płaty siedliska 6410 (łąki
trzęślicowe) w obrębie

działek nr: 610, 466, 465,
462, 461, 468/1 oraz
458/1, 453/3 i 453/4
obrębu Ławy gm.
Myślibórz; działek nr
215/2 i 825 obrębu Staw
gm. Lubiszyn oraz działki
Fakultatywne:
nr 673/1 obręb Trzcinna
użytkowanie
zgodnie
z
gm. Nowogródek
wymogami
odpowiedniego
Pomorski.
pakietu rolno środowiskowego
(lub jego odpowiednika w
nowym programie wsparcia
finansowego),
ukierunkowanego na ochronę
łąk trzęślicowych.
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Obligatoryjne: Właściciele lub posiadacze gruntów;
Fakultatywne:
Właściciele lub posiadacze gruntów na podstawie umowy
zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura
2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z
korzystaniem z programów wsparcia z tytułu dochodowości, a w
odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem
obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na podstawie
przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów, na
podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym
nadzór nad obszarem Natura 2000.

usunięcie nalotu i podrostu
drzew oraz krzewów z
powierzchni siedliska przed
przystąpieniem
do
użytkowania – w zależności od
potrzeb.
6510 Niżowe i górskie 5. 
świeże łąki użytkowane

ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris)

Obligatoryjne:
zachowanie
siedlisk
przyrodniczych położonych na
trwałych użytkach zielonych.
Ekstensywne
użytkowanie
kośne, kośno-pastwiskowe lub

Płaty siedliska 6510 (łąki
świeże) w obrębie działek

nr 215/2 obręb Staw gm.
Lubiszyn, 671/2 obręb
Trzcinna gm.
Nowogródek Pomorski

Obligatoryjne: Właściciele lub posiadacze gruntów;
Fakultatywne:
Właściciele lub posiadacze gruntów na podstawie umowy
zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura
2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z
korzystaniem z programów wsparcia z tytułu dochodowości, a w
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trwałych oraz 466, 465, 462, 461,
468/1, 453/3, obręb Ławy
gm. Myślibórz.



Fakultatywne:
użytkowanie
zgodnie
z
wymogami
odpowiedniego
pakietu rolnośrodowiskowego
(lub jego odpowiednika w
nowym programie wsparcia
finansowego),
ukierunkowanego na ochronę
łąk świeżych.

7230 Górskie i nizinne 6. 
torfowiska zasadowe o

charakterze
młak,
turzycowisk i mechowisk

Obligatoryjne:
zachowanie
siedlisk
przyrodniczych położonych na
trwałych użytkach zielonych.
Ekstensywne
użytkowanie
kośne, kośno-pastwiskowe lub
pastwiskowe
trwałych
użytków zielonych.

1903
Lipiennik
Loesela Liparis loeselii



Fakultatywne:
użytkowanie
zgodnie
z
wymogami
odpowiedniego
pakietu rolno środowiskowego
(lub jego odpowiednika w
nowym programie wsparcia
finansowego),
ukierunkowanego na ochronę
mechowisk
(lub
ogólnie
torfowisk).
usunięcie nalotu i podrostu
drzew oraz krzewów z
powierzchni siedliska przed
przystąpieniem
do
użytkowania – w zależności od

Wszystkie płaty 7230
(mechowiska) w obrębie

działek nr 517, 665, 671/2
obręb Trzcinna gm.
Nowogródek Pomorski,
nr 453/3, 461, 468/1, 610
obręb Ławy gm
Myślibórz oraz 215/2, 219
i 240/3 obręb Staw gm.
Lubiszyn.
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odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem
obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na podstawie
przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów, na
podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym
nadzór nad obszarem Natura 2000.

Obligatoryjne: Właściciele lub posiadacze gruntów;
Fakultatywne:
Właściciele lub posiadacze gruntów na podstawie umowy
zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura
2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z
korzystaniem z programów wsparcia z tytułu dochodowości, a w
odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem
obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na podstawie
przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów, na
podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym
nadzór nad obszarem Natura 2000.
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potrzeb.
Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych
3140 Twardowodne
7.
Monitoring stanu siedliska Jezioro Kozie.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
oligo- i mezotroficzne
przyrodniczego w oparciu o
zbiorniki z podwodnymi
metodykę GIOŚ.
łąkami ramienic
Termin realizacji: dwukrotnie
Charetea
w okresie obowiązywania PZO
6410 Zmiennowilgotne
8.
Monitoring stanu siedliska Wybrane płaty siedliska
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i
łąki trzęślicowe
przyrodniczego w oparciu o 6410 w granicach obszaru Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie
(Molinion)
metodykę GIOŚ wraz z oceną Natura 2000.
Wielkopolskim
efektywności zaplanowanych
działań ochronnych.

6510 Niżowe i górskie 9.
świeże łąki użytkowane
ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris)

7210* Torfowiska
nakredowe (Cladietum
marisci, Caricetum
buxbaumii, Schoenetum
nigricantis)

10.

7230 Górskie i nizinne 11.
torfowiska zasadowe o
charakterze
młak,
turzycowisk i mechowisk

Termin realizacji: dwukrotnie
w okresie obowiązywania PZO
Monitoring stanu siedliska Wybrane płaty siedliska
przyrodniczego w oparciu o 6510 w granicach obszaru
metodykę GIOŚ wraz z oceną Natura 2000.
efektywności zaplanowanych
działań ochronnych.
Termin realizacji: dwukrotnie
w okresie obowiązywania PZO
Monitoring stanu siedliska Wybrane płaty siedliska
przyrodniczego w oparciu o 7210* w granicach
metodykę GIOŚ wraz z oceną obszaru Natura 2000.
efektywności zaplanowanych
działań ochronnych.
Termin realizacji: dwukrotnie
w okresie obowiązywania PZO
Monitoring stanu siedliska Wybrane płaty siedliska
przyrodniczego w oparciu o 7230 w granicach obszaru
metodykę GIOŚ wraz z oceną Natura 2000.
efektywności zaplanowanych
działań ochronnych.
Termin realizacji: dwukrotnie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim
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w okresie obowiązywania PZO
Monitoring stanu gatunku w Wybrane płaty siedliska
oparciu o metodykę GIOŚ.
gatunku 1903w granicach
obszaru Natura 2000.
Termin realizacji: dwukrotnie
w okresie obowiązywania PZO
Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony
7230 Górskie i nizinne
13
Zlecenie
ekspertyzy Płaty siedliska 7230 w
torfowiska zasadowe o
fitosocjologicznej,
obrębie działek nr 215/2
charakterze młak,
ekologicznej
w
celu oraz 219 obrębu Staw
turzycowisk i mechowisk,
rozpoznania rozmieszczenia, gm. Lubiszyn oraz działki
liczebności i stanu zachowania nr 610 obrębu Ławy gm.
1903 lipiennik Loesela
populacji lipiennika Loesela Myślibórz.
(1903) oraz jego siedliska
(7230) i procesów związanych
z jego funkcjonowaniem (w
pierwszej
połowie
obowiązywania PZO).
1903
Lipiennik 12.
Loesela Liparis loeselii

Poz. 1451

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim
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Załącznik nr 3 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 22 czerwca 2017 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Jezioro Kozie PLH320010

Załącznik nr 6 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Wskazania do zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Lubiszyn,
Nowogródek Pomorski oraz Myślibórz, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub
zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków roślin i ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.
Lp.
1.

Nazwa dokumentu, do którego
odnoszą się wskazania
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy Lubiszyn przyjęte Uchwałą nr
XII/99/00 Rady Gminy Lubiszyn z dnia
28 kwietnia 2000 r.; zmienione
uchwałami Nr XXXVIII/293/06 z dnia
31 sierpnia 2006 r., Nr XXXIX/305/06 z
dnia 29 września 2006 r., Nr
XXXIV/281/2009 z dnia 30 września
2009 r.

2.

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy Nowogródek Pomorski przyjęte
Uchwałą Nr XXVIII/168/14 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24
stycznia 2014 r.

3.

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy Myślibórz Uchwała Nr
LXV/511/2010 Rady Miejskiej w
Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2010r.

Wskazanie do zmiany
„Tereny o funkcjach rekreacyjno-turystycznych” w
południowo-zachodniej części obszaru Natura 2000, w
obrębie Kozin, powinny być ograniczone do gruntów poza
granicami tego obszaru. Wszystkie istniejące i nowo
tworzone obiekty w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Natura 2000 (strefa do 500m), w których dochodzi lub
będzie dochodziło do produkcji ścieków, powinny być
wyposażone w szczelne i atestowane zbiorniki na ścieki. W
granicach obszaru Natura 2000 nie należy lokalizować
zabudowy kubaturowej, ze względu na zachowanie
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
występowanie w obszarze miejsc podmokłych i
potencjalnie podtapianych.
„Powierzchnię przeznaczoną do usług turystycznych i
handlu” w północno-wschodniej części obszaru Natura
2000, w obrębie Trzcinna, należy ograniczyć do terenów
poza granicami tego obszaru. Wszystkie istniejące i nowo
tworzone obiekty w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
Natura 2000 (strefa do 500m), w których dochodzi lub
będzie dochodziło do produkcji ścieków, powinny być
wyposażone w szczelne i atestowane zbiorniki na ścieki. W
granicach obszaru Natura 2000 nie należy lokalizować
zabudowy kubaturowej, ze względu na zachowanie
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
występowanie w obszarze miejsc podmokłych i
potencjalnie podtapianych.
Utrzymanie dostępu do jeziora w miejscu obecnie
zorganizowanym (kanał na północnym skraju jeziora), przy
pełnej ochronie roślinności strefy brzegowej jeziora
Koziego na pozostałych odcinkach.

