
PROJEKT 

 
 

ZARZĄDZENIE  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Poznaniu  

z dnia……………… 2017 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy 

Drawskiej PLH320046 

 

 

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

poz. 2134, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej 

PLH320046, zwanego dalej „obszarem Natura 2000”. 

2. Plan zadań ochronnych obejmuje obszar Natura 2000, z wyłączeniem części pokrywającej się z 

rezerwatem przyrody „Łasko”, dla którego ustanowiono plan ochrony z drodze Zarządzenia Nr 

66/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dn. 07.12.2009 r.  (Dz. Urz. 

Woj. Zach. Nr 94, poz. 2700, zm. z 2017 r. poz. 417), oraz rezerwatem przyrody „Bukowskie 

Bagno”, dla którego ustanowiono plan ochrony w drodze Zarządzenia Nr ….. Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia …… r. (Dz. Urz. Woj.  

Zachodniopomorskiego  z ….. r.,  poz. ….. – na etapie konsultacji społecznych),  uwzględniające  

zakres  o którym  mowa  w art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

§ 2. Opis granic obszaru w formie listy współrzędnych punktów załamań granic w układzie 

współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

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

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

ochrony określa załącznik nr 3 do zarządzenia. 

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

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie  

oraz obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia. 

§ 7. Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin: Drawno, Mirosławiec, Tuczno oraz w planach zagospodarowania 

przestrzennego województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, dotyczące 

eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1599. 



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

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, określa załącznik nr 6 do zarządzenia. 

 

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