
 

 

ZARZĄDZENIE
 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM  

  

z dnia …………….. 2017 r. 

 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru  

Natura 2000 Brożek PLH080051 

 

Na podstawie art. 28 ust. 5 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: 

 

§ 1.1 Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Brożek PLH080051, 

zwanego dalej: „obszarem”. 

 2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar z wyłączeniem gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe. 

§ 2. Opis granic obszaru określa załącznik nr 1 do zarządzenia.  

§ 3. Mapę obszaru stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.  

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotami ochrony obszaru, określa załącznik  

nr 3 do zarządzenia.  

§ 5. Cele działań ochronnych, określa załącznik nr 4 do zarządzenia.  

§ 6.1 Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie  

i obszarów ich wdrażania, określa załącznik nr 5 do zarządzenia.  

2. Lokalizację obszaru wdrażania działań z zakresu ochrony czynnej siedliska przyrodniczego 

2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi oraz 3130 Brzegi i osuszane dna zbiorników 

wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoeto–Nanojuncetea, określa załącznik nr 7 do 

zarządzenia.  

§ 7. Wskazania do zmian w uchwale nr XIII/62/99 Rady Gminy Brody z dnia 4 sierpnia 1999 r., 

zmienionej uchwałą nr XXX/239/13 Rady Gminy Brody z dnia 15 lipca 2013 r. dotyczące eliminacji 

lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub 

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony wyznaczono 

obszar, określa załącznik nr 6 do zarządzenia.  

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

                                                 
1) 

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

z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074.   

 



 

 

                                                                                               Załącznik nr 1 do zarządzenia   

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim  

z dnia …….2017 r.  

 

 

Opis granic obszaru  

Granicę obszaru opisano w postaci wykazu współrzędnych punktów jej załamania w układzie 

współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992:  

 
Numer punktu 

załamania granicy 

 

PL-1992 

X Y 

1 205071,41 434032,49 

2 205108,33 433981,57 

3 205095,87 433985,69 

4 205066,94 434028,70 

5 205064,39 434031,43 

6 205061,09 434034,95 

7 205060,75 434035,32 

8 205060,40 434035,69 

9 205057,99 434038,26 

10 205012,20 434087,18 

11 204953,83 434149,54 

12 204875,92 434257,13 

13 204838,22 434309,20 

14 204824,46 434319,98 

15 204808,98 434322,55 

16 204808,13 434322,69 

17 204807,29 434322,83 

18 204737,53 434334,39 

19 204733,12 434339,96 

20 204587,74 434488,75 

21 204587,36 434488,44 

22 204587,17 434488,29 

23 204584,29 434493,57 

24 204584,69 434493,88 

25 204589,12 434497,35 

26 204744,64 434339,99 

27 204813,86 434327,18 

28 204814,60 434327,04 

29 204829,72 434324,08 

30 204845,30 434311,83 

31 204886,89 434255,68 

32 204958,57 434156,04 

33 205032,00 434078,49 

34 205066,96 434040,09 

35 205069,18 434036,29 

36 205071,41 434032,49 

37 204587,74 434488,75 

38 204597,25 434469,86 

39 204597,25 434469,86 

40 204587,74 434488,75 



 

 

Numer punktu 

załamania granicy 

 

PL-1992 

X Y 

41 204909,02 434041,07 

42 204909,02 434041,07 

43 204909,02 434041,07 

44 204909,02 434041,07 

45 204623,24 434409,60 

46 204623,24 434409,60 

47 204628,40 434403,15 

48 204623,24 434409,60 

49 203326,15 435766,30 

50 203340,41 435746,81 

51 203359,23 435760,57 

52 203392,92 435732,92 

53 203429,20 435686,47 

54 203482,90 435637,12 

55 203456,10 435607,95 

56 203465,49 435558,75 

57 203503,22 435491,98 

58 203533,70 435470,21 

59 203569,99 435461,50 

60 203610,63 435487,63 

61 203651,27 435526,81 

62 203707,88 435486,17 

63 203654,17 435438,28 

64 203633,85 435406,35 

65 203641,11 435380,22 

66 203674,49 435346,84 

67 203735,45 435268,46 

68 203747,06 435229,27 

69 203765,93 435203,15 

70 203797,83 435158,98 

71 203828,34 435146,54 

72 203853,05 435136,47 

73 203905,27 435082,68 

74 203967,68 435001,40 

75 204041,70 434954,95 

76 204069,52 434937,50 

77 204106,98 434914,00 

78 204133,14 434860,61 

79 204167,98 434828,68 

80 204201,36 434745,95 

81 204216,66 434708,04 

82 204272,48 434661,76 

83 204311,99 434629,01 

84 204381,34 434587,74 

85 204429,24 434574,68 

86 204472,85 434562,78 

87 204517,77 434539,84 

88 204568,57 434483,24 

89 204517,25 434437,18 

90 204314,57 434277,13 



 

 

Numer punktu 

załamania granicy 

 

PL-1992 

X Y 

91 204244,90 434335,19 

92 204194,94 434388,23 

93 204156,37 434444,05 

94 203829,80 434770,62 

95 203361,41 435280,95 

96 203160,69 435486,17 

97 202896,53 435776,46 

98 202961,05 435835,18 

99 203006,54 435876,57 

100 203075,05 435917,25 

101 203104,08 435952,08 

102 203147,62 435965,15 

103 203192,62 435956,44 

104 203220,19 435933,22 

105 203250,67 435889,67 

106 203282,61 435825,81 

107 203326,15 435766,30 

108 203042,83 435755,57 

109 203141,00 435834,66 

110 203136,08 435840,97 

111 203036,66 435763,48 

112 203042,83 435755,57 
 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim 

z dnia …….2017 r.  

 

 

Mapa obszaru  



 

 

                                                                                   Załącznik nr 3 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim 

z dnia ………2017 r.  

 

 

 

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami 

ochrony obszaru  

Lp. 
Przedmiot 

ochrony obszaru  

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 
1. 2330 Wydmy 

śródlądowe  

z murawami 

napiaskowymi 

(Corynephorus, 

Agrostis) 

 

A02 zmiana sposobu uprawy,  

I01 obce gatunki inwazyjne 

 

- 

 

 

Zagrożenie związane z pogorszeniem naturalnej struktury siedliska oraz 

zmniejszeniem jego powierzchni w obszarze, na skutek naturalnej 

sukcesji roślinnej związanej z ekspansją niepożądanych gatunków 

drzew i krzewów oraz roślin zielnych, a także prowadzonymi 

działaniami z zakresu użytkowania rolnego w kierunku 

uproduktywnienia siedliska.  

- X Brak zagrożeń  

i nacisków 

Analizowano i nie stwierdzono zagrożeń.   

 

2. 3130 Brzegi i 

osuszane dna 

zbiorników 

wodnych ze 

zbiorowiskami  

z Littorelletea, 

Isoeto–

Nanojuncetea 

I01 obce gatunki inwazyjne, 

I02 problematyczne gatunki 

rodzime 

 

- 

 

 

Zagrożenie związane z pogorszeniem naturalnej struktury siedliska oraz 

zmniejszeniem jego powierzchni w obszarze na skutek jego 

przekształcenia w wyniku postępującej ekspansją niepożądanych 

gatunków roślin zielnych. 

 - J02.01 

Zasypywanie 

terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie 

Zagrożenie związane ze zmniejszeniem powierzchni siedliska  

w obszarze, na skutek potencjalnego osuszania lub zasypywania terenu 

związanego z potrzebami uproduktywnienia obszaru na cele rolnicze.  



 

 

3. 4010 Wilgotne 

wrzosowiska  

z wrzoścem 

bagiennym  

(Ericion tetralix) 

- - Nie dotyczy (brak przedmiotu ochrony na gruntach objętych zakresem 

niniejszego planu). 

4. 7140 Torfowiska 

przejściowe  

i trzęsawiska 

(przeważnie  

z roślinnością  

z Scheuchzerio-

Caricetea)  

- - Nie dotyczy (brak przedmiotu ochrony na gruntach objętych zakresem 

niniejszego planu). 

5. 7150 Obniżenia na 

podłożu torfowym  

z roślinnością  

ze związku 

Rhynchosporion   

- - Nie dotyczy (brak przedmiotu ochrony na gruntach objętych zakresem 

niniejszego planu). 

 



 

 

                                                                                            Załącznik nr 4 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim  

z dnia ……..2017 r. 

 

Cele działań ochronnych 

Lp. Przedmiot ochrony obszaru  Cel działań ochronnych 
1. 2330 Wydmy śródlądowe  

z murawami napiaskowymi 

(Corynephorus, Agrostis) 

 

 

Utrzymanie otwartego charakteru siedliska 

przyrodniczego o naturalnej strukturze gatunkowej, 

poprzez zapewnienie usuwania nalotów drzew i krzewów 

oraz gatunków obcych, na powierzchni co najmniej 50% 

zasobów siedliska w obszarze. 

2. 3130 Brzegi i osuszane dna 

zbiorników wodnych ze 

zbiorowiskami  

z Littorelletea, Isoeto–

Nanojuncetea 

Utrzymanie otwartego charakteru siedliska 

przyrodniczego o naturalnej strukturze gatunkowej, 

poprzez zapewnienie usuwania nalotów drzew i krzewów 

oraz gatunków obcych, na powierzchni co najmniej 50% 

zasobów siedliska w obszarze. 

3. 4010 Wilgotne wrzosowiska 

z wrzoścem bagiennym 

(Ericion tetralix) 

Nie dotyczy (brak przedmiotu ochrony na gruntach 

objętych zakresem niniejszego planu).  

4. 7140 Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z roślinnością  

z Scheuchzerio-Caricetea)  

Nie dotyczy (brak przedmiotu ochrony na gruntach 

objętych zakresem niniejszego planu). 

5. 

 

 

7150 Obniżenia na podłożu 

torfowym z roślinnością  

ze związku Rhynchosporion   

Nie dotyczy (brak przedmiotu ochrony na gruntach 

objętych zakresem niniejszego planu). 

 

 



 

 

Załącznik nr 5 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim 

z dnia …….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, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk  

2330 Wydmy śródlądowe  

z murawami napiaskowymi 

(Corynephorus, Agrostis) 

 

3130 Brzegi i osuszane dna 

zbiorników wodnych ze 

zbiorowiskami z Littorelletea, Isoeto–

Nanojuncetea 

A1 Usuwanie nalotów drzew i krzewów ze szczególnym 

uwzględnieniem gatunków obcych poprzez wycinkę oraz 

wyrywanie. Pozyskaną biomasę należy usunąć poza 

obszar siedliska przyrodniczego.  

 

Działanie należy wykonać w 2, 6 oraz 9 roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych.   

Płaty siedlisk przyrodniczych, 

zgodnie z rysunkiem planu – 

stanowiącym załącznik nr 7  

do zarządzenia   

 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem na 

podstawie 

zawartej 

umowy lub 

porozumienia  

z właścicielem 

lub  

zarządcą 

nieruchomości   

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

2330 Wydmy śródlądowe  

z murawami napiaskowymi 

(Corynephorus, Agrostis) 

 

3130 Brzegi i osuszane dna 

zbiorników wodnych ze 

zbiorowiskami z Littorelletea, 

Isoeto–Nanojuncetea 

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 



 

 

Załącznik nr 6 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim  

z dnia ……….2017 r. 

 

 

Wskazania do zmian w uchwale: nr XIII/62/99 Rady Gminy Brody z dnia 4 sierpnia 1999 

r., zmienionej uchwałą nr XXX/239/13 Rady Gminy Brody z dnia 15 lipca 2013 r, 

dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla 

utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, dla których 

ochrony wyznaczono obszar  
   

Nazwa dokumentu Wskazanie do zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Brody – uchwała nr XIII/62/99 

Rady Gminy Brody z dnia 4 sierpnia 

1999 r., zmieniona uchwałą nr 

XXX/239/13 Rady Gminy Brody z dnia 

15 lipca 2013 r. 

W przypadku aktualizacji należy wprowadzić następujące 

zapisy:  

- w obszarze Natura 2000 Brożek PLH080051, ochronie 

podlegają siedliska przyrodnicze: wydmy śródlądowe z 

murawami szczotlichowymi (kod; 2330), brzegi i 

osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z 

Littorelletea, Isoeto–Nanojuncetea (kod 3130), wilgotne 

wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix) 

(kod 4010), obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością 

ze związku Rhynchosporio (kod 7150) 

- w granicach występowania siedlisk przyrodniczych i ich 

bezpośredniego sąsiedztwa należy podejmować działania 

służące ich ochronie wynikające z odrębnych przepisów,  

a w szczególności działania   

z zakresu edukacji przyrodniczej oraz czynnej ochrony 

siedlisk przyrodniczych.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzosiec_bagienny


 

 

 

Załącznik nr 7 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim  

z dnia ……….2017 r. 

 

 

LOKALIZACJA OBSZARU WDRAŻANIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OCHRONY CZYNNEJ 

SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO 2330 ORAZ 3130  

(ZADANIE OCHRONNE NR A1)  

 

 



 

 

 

U Z A S A D N I E N I E 
 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Brożek PLH080051 został wyznaczony w związku  

z wypełnieniem zobowiązań Państwa Polskiego względem wymogów wynikających z Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 

i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, ze zm.), na podstawie decyzją Komisji z dnia z dnia 10 

stycznia 2011 r., której aktualne brzmienie zawiera Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 9 grudnia 

2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego, zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla 

Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. Urz. UE L. 2016.353/324). 

 

Na podstawie art. 131 ust. 1 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. Nr 199, poz. 1227, z 2008 r. ze zm.) do zadań regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska, należy w szczególności, ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 

na zasadach i w zakresie określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. 

U. z 2013 r. poz. 627, ze zm.), dalej zwaną ustawą o ochronie przyrody. 

W związku z powyższym, regionalny dyrektor ochrony środowiska, jako organ sprawujący 

nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie przepisu art. 27a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, 

oraz koordynujący w myśl przepisu art. 32 ust. 3 ww. ustawy, funkcjonowanie obszarów Natura 2000 

na obszarze swojego działania, obowiązany jest do sporządzenia oraz przyjęcia środków ochrony, o 

których mowa w regulacji art. 28 ustawy o ochronie przyrody. 

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, dla obszaru Natura 

2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych na okres 10 lat; 

pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję 

Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru 

specjalnej ochrony ptaków. Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, regionalny 

dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, 

plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania 

do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. 

Podstawowym celem opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej jego ochrony, czyli podjęcie 

stosownych środków ochrony mających na celu utrzymanie (jeżeli jest właściwy) lub przywrócenie 

(jeżeli jest niezadawalający lub zły) właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru. 

Obowiązek osiągnięcia tak sformułowanego celu działań ochronnych na gruntach o różnej strukturze 

własności, w tym w szczególności stanowiących własność prywatną, wymogła na ustawodawcy 

decyzje o nadaniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 statusu normy prawnej 

ustanawianej w formie zarządzenia jako akt prawa miejscowego.  

Szczegółowy tryb sporządzania projektu planu zadań ochronnych oraz zakres prac koniecznych do 

wykonania na potrzeby przygotowania projektu planu, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 

dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z 2010 r. ze zm.), a także rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 

kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2012 r. poz. 506). 

 

Zgodnie z art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody, projekt planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 zawiera: 

1) opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000; 

2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami 

ochrony; 

3) cele działań ochronnych; 



 

 

4) określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 

wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących: 

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, 

b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów, o których 

mowa w pkt 3, 

c) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony; 

 

5) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach 

zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące 

eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla 

utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000; 

6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości 

obszaru. 

 

Ponadto, przy opracowaniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla 

Wspólnoty Brożek PLH080051, kierowano się także oprócz wyżej przytoczonych aktów prawa 

powszechnie obowiązującego, wytycznymi Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 12 

grudnia 2012 r. „w sprawie opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000” oraz 

Instrukcją wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000 wersja 2012.1.  

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 położonego na terenie więcej niż jednego 

województwa ustanawiają wspólnie na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy o ochronie przyrody, w drodze 

aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, na których 

obszarze działania znajdują się części tego obszaru. W związku z powyższym, iż zgodnie ze 

Standardowym Formularzem Brożek PLH080051 o powierzchni 65,13 ha położony jest w całości w 

granicach administracyjnych województwa lubuskiego, przytoczony wyżej przepis prawa nie ma 

zastosowania w niniejszym postępowaniu legislacyjnym. 

 

Organ sporządzający projekt planu zadań ochronnych, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 

ustawy o ochronie przyrody, ma obowiązek zapewnienia możliwości zainteresowanym osobom i 

podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla 

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze sporządzaniem 

projektu tego dokumentu, a także zgodnie z regulacją przepisu art. 28 ust. 4 ww. ustawy, 

obligatoryjnie zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym 

przepisami 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, 

w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu dokumentu. 

Ponadto, organ sporządzający projekt planu zadań ochronnych, zgodnie z dyspozycją art. 21 

ust. 2 pkt 24 lit. a 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, 

obowiązany jest do podania informacji o projektach planów zadań ochronnych tworzonych dla form 

ochrony przyrody, umieszczanej w publicznie dostępnych wykazach danych, o których mowa w art. 

23 w/cyt. ustawy. 

W myśl przepisu art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie, (Dz. U. Nr 31, poz. 206), projekt planu zadań ochronnych, wymaga 

uzgodnienia z właściwym miejscowo wojewodą. 

 

W toku prac planistycznych związanych ze sporządzeniem projektu planu zadań ochronnych 

dla obszaru Brożek PLB080051, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim, jako organ sprawujący nadzór nad obszarem, obowiązany był do dokonania szeregu 

czynności obejmujących m.in.: 

1) opis granic obszaru, który dokonano w formie wektorowej warstwy informacyjnej, w 

oparciu o wyznaczenie 1 107 punktów węzłowych, dla których podano długość i szerokość 



 

 

geograficzną w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247); 

2) ustalenia terenu objętego projektem planu zadań ochronnych na podstawie weryfikacji 

przesłanek określonych przepisem art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody. W związku z 

powyższym, iż przedmiotowy obszar nie został objęty formą ochrony przyrody o której mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody (dla której istnieje obowiązek sporządzenia planu 

ochrony lub zadań ochronnych) ustalono, że nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 11 

ustawy o ochronie przyrody, i nie ma podstaw prawnych do nie sporządzania planu zadań ochronnych 

dla przedmiotowego obszaru Natura 2000;  

3) ustalenia oceny stanu ochrony siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 

2000 na podstawie parametrów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 

2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, a także 

indywidualnego zestawu wskaźników, przyjętych na podstawie wiedzy naukowej do celów 

monitoringu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody oraz raportów i notyfikacji, 

o których mowa w art. 38 tej ustawy. Dokonana ocena wykazała, iż siedliska, stanowiące przedmiot 

ochrony w obszarze (tj. 2330 i 3130) uzyskały następujące oceny: siedlisko 2330 – ocenę złą (U2), 

siedlisko 3130  uzyskał ocenę na poziomie niezadowalającym (U1).  

4) przeanalizowania istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągniecia 

właściwego stanu zachowania przedmiotu ochrony obszaru oraz oceny prawdopodobnych kierunków 

zmian uwarunkowań przyrodniczych i gospodarczych i ich możliwego wpływu na parametry oceny 

stanu ochrony gatunków. Dokonana analiza wykazała, iż do najistotniejszych istniejących i/lub 

potencjalnych zagrożeń obszaru odpowiadających w głównej mierze za określony powyżej stan 

ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków należy, w szczególności zaliczyć: (1) obce gatunki 

inwazyjne, (2) problematyczne gatunki rodzime, (3) zmiana sposobu uprawy. 

5) sformułowania celów działań ochronnych do osiągniecia w okresie obowiązywania planu 

zadań ochronnych w sposób umożliwiający ich monitoring i weryfikację oraz postęp w realizacji.  

W odniesieniu do siedlisk 2330 i 3130 zaplanowano utrzymanie otwartego charakteru siedlisk oraz 

eliminację gatunków obcych.  

Powyższe cele działań ochronnych zostały sformułowane przy uwzględnieniu istniejących 

uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz panujących ograniczeń (wynikających ze środków 

technicznych oraz aktualnego stanu wiedzy), przy zachowaniu jednak ogólnej zasady przybliżenia 

obszaru do stanu "przyrodniczo optymalnego" tj. przywrócenia właściwego stanu ochrony, wszystkim 

przedmiotom ochrony na poziomie obszaru Natura 2000; 

6) ustalenia działań ochronnych zapewniających skuteczne i efektywne osiągnięcie celów 

działań ochronnych, a także monitoring przyjętych parametrów stanu ochrony wszystkich 

przedmiotów ochrony obszaru. W odniesieniu do siedlisk, dla którego ochrony wyznaczono obszar, 

zaplanowano środki ochrony obejmujące działania polegając m.in. na: (1) usunięciu drzew i krzewów 

oraz (2) usunięciu obcych gatunków inwazyjnych. 

7) zaprojektowania działań dotyczących monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

obszaru oraz realizacji celów działań ochronnych zgodnie z wymogami ich ochrony. Przedmiotowy 

monitoring realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi standardami metodycznymi stosowanymi 

w monitoringu siedlisk przyrodniczych i gatunków przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

w ramach realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska. Realizacja przedmiotowego działania 

umożliwi w przyszłości sprawującemu nadzór nad obszarem realizację dyspozycji określonej 

brzmieniem przepisu art. 31 ustawy o ochronie przyrody; 

8) dokonania szczegółowej analizy zapisów obowiązujących studiów uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, a także planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa, których realizacja potencjalnie może stworzyć ryzyko naruszenia 

zakazu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Na podstawie dokonanej analizy 

ustalono, że istnieją przesłanki pozwalające na sformułowanie potrzeby dokonania zmiany w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody. Zaproponowano, że w 

przypadku aktualizacji studium należy wprowadzić zapisy o istnieniu obszaru Natura 2000 Brożek  w 

którym szczególnej ochronie podlegają siedliska przyrodnicze: wydmy śródlądowe z murawami 



 

 

szczotlichowymi (kod; 2330), brzegi i osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami  

z Littorelletea, Isoeto–Nanojuncetea (kod 3130), wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym 

(Ericion tetralix) (kod 4010), obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku 

Rhynchosporio (kod 7150) wraz z informacją na temat konieczności podejmowania odpowiednich 

działań ochronnych.  
9) w trakcie prac nad projektu planu zadań ochronnych, nie ustalono istnienia przesłanek  

o których mowa w § 3 ust. 8 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie 

sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, uzasadniających potrzebę 

sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru Natura 2000 Brożek PLH080051.  

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, wykonując dyspozycję 

określoną przepisem art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz § 2 pkt 

3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzenia projektu planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, a także art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, obwieszczeniem z dnia 22.09.2017 r. znak: WPN-II.6320.6.1.2016.MB 

podał do publicznej wiadomości informacje o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Brożek PLH080051, podając informację o:   

1) przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu i jego przedmiocie,  

2) możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy 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 26.09.2017 r. znak: WPN-

II.6320.6.1..2016.MB:  

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Gorzowie Wielkopolskim oraz we Wrocławiu,  

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim oraz we Wrocławiu,   

3) na tablicy ogłoszeń wszystkich jednostek samorządu terytorialnego objętych granicami obszaru 

Natura 2000,  

4) w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu.  

 

Informacja o projekcie dokumentu została opublikowana w …………… r. ………………….. w 

publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku „EKOPORTAL” 

prowadzonym na podstawie art. 21 ust. 1 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, wypełniając w ten sposób, dyspozycje określoną brzmieniem art. 21 

w/cyt. ustawy. 

 

Wojewoda Lubuski pismem z dnia ……………… r. znak: ………………………, działając na 

podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie, uzgodnił projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Brożek PLH080051, nie wnosząc żadnych uwag. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzosiec_bagienny


 

 

 

Realizacja działań ochronnych i monitoringowych, zawartych w niniejszej regulacji prawnej 

finansowana będzie zgodnie z przepisem art. 39 ustawy o ochronie przyrody, m.in. ze środków Unii 

Europejskiej, a w zakresie nie objętym finansowaniem przez Wspólnotę ze środków budżetu państwa, 

a także z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej. Szacuje się, że koszt realizacji działań ochronnych oraz monitoringowych 

zawartych w niniejszym akcie normatywnym w okresie obowiązywania planu wyniesie łącznie 

około……………………….. zł. 

 

Zarządzenie nie zawiera przepisów technicznych i nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2039 ze zm.). 

 
 


