
Załącznik nr 6 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim   

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 

z dnia…………………… 2017 r.  

 

Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planach 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 odtworzenia 

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

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. 

Lp. Nazwa dokumentu, do którego odnoszą 

się wskazania 

Wskazanie do zmiany 

1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Zachodniopomorskiego - 

uchwała nr XLV/530/10 Sejmiku 

Województwa Zachodniopomorskiego 

z dnia 19 października 2010 roku. 

Wskazać na miejsca konfliktu między 

infrastrukturą komunikacyjną a powiązaniami 

ekologicznymi obszaru z innymi obszarami Natura 

2000, istotnymi dla przedmiotów ochrony oraz na 

potrzebę zminimalizowania tych konfliktów 

środkami technicznymi: 

1. Droga krajowa nr 10 i projektowana droga 

S10, w tym ich przejście przez dolinę Drawy 

i towarzyszący kompleks leśny 

(woj. zachodniopomorskie); 

2. Droga krajowa nr 22 na odcinku 

przebiegającym przez kompleks leśny Puszczy 

Drawskiej (woj. lubuskie, wielkopolskie 

i zachodniopomorskie), 

3. Linia kolejowa Poznań-Szczecin, na odcinku 

przebiegającym przez kompleks leśny Puszczy 

Drawskiej (woj. lubuskie i 

zachodniopomorskie). 

2. Zmiana Planu zagospodarowania 

przestrzennego Województwa 

Lubuskiego, uchwała nr XXII/191/12 

Sejmiku Województwa Lubskiego  

z dnia 21 marca 2012 roku. 

3. Plan zagospodarowania przestrzennego 

województwa wielkopolskiego - 

uchwała nr XLVI/690/10 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 26 kwietnia 2010 roku. 

4. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Drawno - uchwala nr IV/28/98 

Rady Miejskiej w Drawnie  

z dnia 30 grudnia 1998 roku. 

Wskazanie zlewni Słopicy i polany chomętowskiej 

jako obszaru, w którym gospodarka rolna może 

generować zagrożenia dla czystości i trofii rzeki 

Drawy i Słopicy, w tym dla ekosystemów 

wodnych Drawieńskiego Parku Narodowego. 

Wskazać na potrzebę prowadzenia gospodarki 

rolnej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 

wód, w szczególności ograniczaniem nawożenia 

i zachowaniem nienawożonych, pozostawionych 

bez użytkowania lub zagospodarowanych jako 

użytki zielone, stref buforowych przy wodach, w 

tym rowach.  

5. Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy i Miasta Mirosławiec - uchwała 

nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w 

Mirosławcu  

z dnia 28 maja 2015 roku (treść 

ujednolicona). 

Wskazanie zlewni górnej Korytnicy jako obszaru, 

w którym gospodarka rolna może generować 

zagrożenia dla czystości i trofii rzeki Korytnicy 

i jezior, przez które przepływa, a pośrednio także 

dla ekosystemów wodnych położonego w dole 

rzeki Drawieńskiego Parku Narodowego. Wskazać 

na potrzebę prowadzenia gospodarki rolnej 

ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód, 



w szczególności ograniczaniem nawożenia 

i zachowaniem nienawożonych, pozostawionych 

bez użytkowania lub zagospodarowanych jako 

użytki zielone, stref buforowych przy wodach, w 

tym rowach. 

6. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Tuczno - uchwała nr II/13/96 

Rady Miasta i Gminy w Tucznie  

z dnia 4 marca 1996 roku. 

Wskazanie zlewni górnej Płocicznej jako obszaru, 

w którym gospodarka rolna może generować 

zagrożenia dla czystości i trofii rzeki Płocicznej 

i jezior, przez które przepływa, w tym dla 

ekosystemów wodnych położonego w dole rzeki 

Drawieńskiego Parku Narodowego. Wskazać 

na potrzebę prowadzenia gospodarki rolnej 

ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód, 

w szczególności ograniczaniem nawożenia 

i zachowaniem nienawożonych, pozostawionych 

bez użytkowania lub zagospodarowanych jako 

użytki zielone, stref buforowych przy wodach, w 

tym rowach. 

 


