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OBWIESZCZENIE 

  

W związku z realizacją projektu POIS.02.04.00-00-0193/16-00 pn.: „Opracowanie 

planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, współfinasowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 

II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz na 

podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 

r. poz. 21341)) oraz 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia o zamiarze przystąpienia do opracowania 

projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: 

1) Dorzecze Parsęty PLH320007 – województwo zachodniopomorskie: powiat 

białogardzki/ gminy: Białogard, Karlino, Tychowo; powiat kołobrzeski/ gminy: 

Dygowo, Kołobrzeg; powiat koszaliński/ gmina Bobolice; powiat szczecinecki/ gminy: 

Barwice, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek; powiat świdwiński/ gminy: Połczyn-

Zdrój, Rąbino, Sławoborze; miasto Kołobrzeg; 

2) Police - kanały PLH320015 – województwo zachodniopomorskie: powiat policki/ 

gmina Police; 

3) Dolina Radwi Chocieli i Chotli PLH320022 – województwo zachodniopomorskie: 

powiat białogardzki/ gminy: Białogard, Karlino, Tychowo; powiat koszaliński/ gminy: 

Bobolice, Biesiekierz, Manowo, Polanów, Świeszyno; 

                                                 
1) Zmiany jednolitego tekstu ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 

1074, 1566 i 1595. 

 

 

 

 



2 

 

4) Lasy Bierzwnickie PLH320044 – województwo zachodniopomorskie: powiat 

choszczeński/ gminy: Bierzwnik, Krzęcin; województwo lubuskie: powiat strzelecko-

drezdeński/ gmina Dobiegniew; 

5) Dolina Bielawy PLH320053 – województwo zachodniopomorskie: powiat koszaliński/ 

gmina Sianów; powiat sławieński/ gmina Malechowo; 

6) Jezioro Kopań PLH320059 – województwo zachodniopomorskie: powiat sławieński/ 

gminy: Darłowo, Postomino 

7) Ostoja Wkrzańska PLB320014 – województwo zachodniopomorskie: powiat policki/ 

gminy: Nowe Warpno, Police. 

Projektem POIS.02.04.00-00-0193/16-00 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych 

dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, zostały objęte części wymienionych wyżej obszarów 

Natura 2000, znajdujące się poza gruntami administrowanymi przez Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub 

odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6 (1) 

dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE. L 206 z 22.07.1992 ze zm.).  

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia w drodze aktu prawa 

miejscowego w formie zarządzenia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, kierując się 

wynikającą z zapisu ustawowego koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego 

stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla 

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w 

sposób bezpośredni oddziaływać na: organy administracji samorządowej i terenowe organy 

administracji rządowej, właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód oraz 

właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty ochrony obszarów 

Natura 2000: Dorzecze Parsęty PLH320007, Police - kanały PLH320015, Dolina Radwi 

Chocieli i Chotli PLH320022, Lasy Bierzwnickie PLH320044, Dolina Bielawy PLH320053, 

Jezioro Kopań PLH320059, Ostoja Wkrzańska PLB320014, a także przedsiębiorców, którzy 

prowadzą działalność lub są zainteresowani realizacją przedsięwzięć na ww. obszarach 

Natura 2000. 

Ustalenia planu zadań ochronnych winny być transponowane do obowiązujących 

dokumentów planistycznych pozostających w kompetencjach organów władzy publicznej, 

np.: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Podstawową informację przyrodniczą wskazującą przedmioty ochrony obszarów Natura 

2000 oraz stanowiąca założenie wyjściowe do prac nad dokumentacjami do planów zadań 

ochronnych zawierają Standardowe Formularze Danych (SDF) dostępne na oficjalnej stronie 

internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod adresem: 

http://natura2000.gdos.gov.pl/.  

Szczegółowy opis założeń projektów planów zadań ochronnych dla poszczególnych 

obszarów Natura 2000 oraz terminy spotkań Zespołów Lokalnej Współpracy stanowią 

http://natura2000.gdos.gov.pl/
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załączniki od nr 1 do nr 8 niniejszego obwieszczenia, udostępnione na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie 

http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/ w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia” oraz w zakładce 

„Natura 2000 – Plany Zadań Ochronnych”, a także w jej siedzibie przy ul. Teofila Firlika 20, 

71-637 Szczecin. Założenia projektów planów zadań ochronnych mogą ulec zmianom na 

skutek weryfikacji podczas prac Zespołów Lokalnej Współpracy.  

Prace nad sporządzeniem dokumentacji do planów zadań ochronnych będą prowadzone 

w oparciu o zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2134
1)

) oraz zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w 

sprawie sporządzania projektu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 34, poz. 186, z 2012 r. poz. 506) przez zewnętrznych Wykonawców, w trzech etapach, tj.: 

Etap I: Wstępny, mający na celu przygotowanie do uruchomienia prac nad 

dokumentacjami planów zadań ochronnych, w tym ustalenie przedmiotów 

ochrony, identyfikację interesariuszy oraz utworzenie Zespołów Lokalnej 

Współpracy; 

Etap II: Opracowanie dokumentacji do planów zadań ochronnych; 

Etap III: Opiniowanie i weryfikacja dokumentacji do planów zadań ochronnych. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie zorganizuje szereg spotkań 

dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących 

działalność w obrębie ww. obszarów Natura 2000, dla których zostaną sporządzone projekty 

planów zadań ochronnych. Etapy tworzenia dokumentacji do planów zadań ochronnych, 

wszelkie informacje na temat stanu prac, w tym informacje o terminach i miejscach spotkań 

dyskusyjnych będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

http://szczecin.rdos,gov.pl.  

Dokumentacje dla ww. obszarów Natura 2000 przygotowane przez zewnętrznych 

Wykonawców będą podstawą do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych, w 

formie zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, a w przypadku 

obszaru Natura 2000 Lasy Bierzwnickie PLH320044 – w formie zarządzenia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu końcowych 

projektów planów zadań ochronnych zostanie podana odrębnym obwieszczeniem. 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony  

Środowiska w Szczecinie 

 

Radosław Grzegorczyk 
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