PROJEKT
Zarządzenie
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU
I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE
z dnia ………………………….….r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Przymorskie Błota PLH220024

Na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn.
zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Szczecinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Przymorskie Błota PLH220024 (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 3239 i Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3620)
wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 926, z 2015 r. poz. 1045 i 1688 oraz z 2016 r. poz. 422,
M. P. z 2015 r. poz. 1064.
1)
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Załącznik do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie
z dnia ……………….…………………r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Przymorskie Błota PLH220024
Załącznik nr 1. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich
wdrażania
Przedmiot ochrony

Działanie ochronne

Obszar wdrażania2)

Podmiot odpowiedzialny3)

Dotyczące ochronny czynnej siedlisk przyrodniczych związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod
gospodarowania
7140 Torfowiska
1. Działanie obligatoryjne: Województwo pomorskie
przejściowe i
zachowanie
siedliska - gmina Ustka, obręb
trzęsawiska (przeważnie
przyrodniczego,
Zaleskie, dz. ewid. 23/3 24,
z roślinnością z
ekstensywne użytkowanie 26, 32/2, 32/4, 32/5, 58/3
Scheuchzerio-Caricetea)
kośne,
(część), 65 (część), 78,
2. Działanie fakultatywne:
coroczne koszenie w
terminie od 20 lipca do 15
sierpnia, na wysokość
około
15
cm,
z
usunięciem
skoszonej
biomasy w terminie do 2
tygodni po pokosie.
Ww. działania wykonywać
po ustaleniu możliwości
wywozu skoszonej biomasy
z płatów siedliska.

Ad. 1) Właściciel lub
posiadacz gruntu, a w
odniesieniu do gruntów
Skarbu Państwa lub
stanowiących własność
jednostek samorządu
terytorialnego zarządca
nieruchomości,
Ad. 2) Właściciel lub
posiadacz gruntu na
podstawie porozumienia
zawartego z organem
sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000 albo
na podstawie zobowiązania
podjętego w związku z
korzystaniem z programów
wsparcia z tytułu obniżenia
dochodowości, a w
odniesieniu do gruntów
Skarbu Państwa lub
stanowiących własność
jednostek samorządu
terytorialnego zarządca
nieruchomości w związku z
wykonywaniem ochrony
środowiska na podstawie
przepisów prawa albo w
przypadku braku tych
przepisów na podstawie
porozumienia zawartego z

W przypadku gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wydzielenia
leśne podano wg Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Ustka, na lata 2008-2017.
3)
Działania wykonywane w ramach posiadanych kompetencji.
2)
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organem sprawującym
nadzór nad obszarem Natura
2000
91D0 Bory i lasy
bagienne (Vaccinio
uliginosi Betuletum
pubescentis, Vaccinio
uliginosi Pinetum, Pino
mugo-Sphagnetum,
Sphagno girgensohniiPiceetum) i brzozowososnowe bagienne lasy
borealne

1. Wyłączenie z użytkowania
rębnego, przy zachowaniu
niezbędnych zabiegów
sanitarnych, lub prowadzenie
gospodarki przerębowej
(rębnia V), z naturalnym
odnowieniem.

Województwo pomorskie,
gmina Ustka, obręb
Zaleskie PGR, dz. ewid.
181/2

właściciel lub posiadacz
gruntu na podstawie
porozumienia zawartego z
organem sprawującym
nadzór nad obszarem Natura
2000

2. Konserwacja kanału nr 7
odprowadzającego
wody
eutroficzne z terenów wsi
Zaleskie oraz blokowanie
odpływu wody z urządzeń
melioracji
wodnych
szczegółowych
przez
utrzymanie naturalnych i
sztucznych przegród na
rowach przy preferowaniu
naturalnego ich zarastania.

Województwo pomorskie,
gmina Ustka, obręb
Zaleskie PGR, dz. ewid.
62, 92, 95, 96 (kanał nr 7),
181/2, 86, 65,
Województwo
zachodniopomorskie:
Nadleśnictwo Ustka, Obręb
Ustka, Leśnictwo Zalaski:
- oddział 146 A,
pododdziały a, b, c, d, f, g,
h, i, - oddział 146 B,
pododdziały: a, d, f, g

Dyrektor Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego
w Gdańsku, Oddział
Terenowy w Słupsku,
właściciele i użytkownicy
urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych

91F0 Łęgowe lasy
wiązowo – dębowo –
jesionowe (FicarioUlmetum)

Wyłączenie z użytkowania
rębnego z zachowaniem
niezbędnych
zabiegów
pielęgnacyjnych i wycinania
drzew
zagrażających
bezpieczeństwu ludzi lub na
wniosek
właściciela
zagospodarowanie
rębnią
przerębową z możliwością
pozyskania 10% drzewostanu
w okresie obowiązywania
PZO

Województwo pomorskie
Gmina Ustka, obręb
Zaleskie PGR, dz. ewid.
4/3 (część), 17 (część), 49
(część), 79 (część), 80
(część), 81 (część)

Właściciel lub posiadacz
gruntu na podstawie
porozumienia zawartego z
organem sprawującym
nadzór nad obszarem Natura
2000, a w odniesieniu do
gruntów Skarbu Państwa lub
stanowiących własność
jednostek samorządu
terytorialnego zarządca
nieruchomości w związku z
wykonywaniem ochrony
środowiska na podstawie
przepisów prawa albo w
przypadku braku tych
przepisów na podstawie
porozumienia zawartego z
organem sprawującym
nadzór nad obszarem Natura
2000

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych
3150 Starorzecza i
naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion

Monitoring stanu ochrony
siedliska na podstawie
metodyki GIOŚ w 5 i 10
roku obowiązywania PZO

Województwo pomorskie
Gmina Ustka:
- obręb Lędowo, dz. ewid.
338
- obręb Zaleskie PGR, dz.
ewid. 181/2

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Gdańsku
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7140 Torfowiska
przejściowe i
trzęsawiska (przeważnie
z roślinnością z
Scheuchzerio-Caricetea)

Monitoring stanu ochrony
siedliska na podstawie
metodyki GIOŚ w 5 i 10
roku obowiązywania PZO

Województwo pomorskie Regionalny Dyrektor
- gmina Ustka, obręb
Ochrony Środowiska w
Zaleskie, dz. ewid. 7/1,
Gdańsku
23/3 24, 26, 32/2, 32/4,
32/5, 58/3 (część) 65
(część), 78,
- Nadleśnictwo Ustka,
obręb Ustka, Leśnictwo
Zalaski, pododdziały 137g,
136c

91D0 Bory i lasy
bagienne (Vaccinio
uliginosi Betuletum
pubescentis, Vaccinio
uliginosi Pinetum, Pino
mugo-Sphagnetum,
Sphagno girgensohniiPiceetum) i brzozowososnowe bagienne lasy
borealne

Monitoring stanu ochrony
siedliska na podstawie
metodyki GIOŚ w 10 roku
obowiązywania PZO

Województwo pomorskie,
gmina Ustka, obręb
Zaleskie PGR, dz. ewid.
181/2
Województwo
zachodniopomorskie:
Nadleśnictwo Ustka, Obręb
Ustka, Leśnictwo Zalaski:
- oddział 146 A,
pododdziały a, b, c, d, f, g,
h, i, - oddział 146 B,
pododdziały: a, d, f, g

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Gdańsku, Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w Szczecinie

91F0 Łęgowe lasy
wiązowo – dębowo –
jesionowe(FicarioUlmetum)

Monitoring stanu ochrony
siedliska na podstawie
metodyki GIOŚ w 10 roku
obowiązywania PZO

Województwo pomorskie
Gmina Ustka, obręb
Zaleskie PGR, dz. ewid.
4/3 (część), 17 (część), 49
(część), 79 (część), 80
(część), 81 (część)

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Gdańsku

Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony
Uzupełnienie stanu wiedzy o Obszar objęty PZO.
uwarunkowaniach
hydrologicznych siedliska z
zaplanowaniem
odpowiednich działań
ochronnych (jednorazowo w
ciągu 5 pierwszych lat
obowiązywania PZO).

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Gdańsku

6410 Zmiennowilgotne
łąki trzęślicowe
(Molinion)

Wykonanie badań
Obszar objęty PZO.
określających rozmieszczenie
i stan siedliska w obszarze
(jednorazowo w ciągu 5
pierwszych lat
obowiązywania PZO).

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Gdańsku

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

Wykonanie badań
Obszar objęty PZO.
określających rozmieszczenie
i stan siedliska w obszarze
(jednorazowo w ciągu 5
pierwszych lat
obowiązywania PZO).

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Gdańsku

7140 Torfowiska
przejściowe i
trzęsawiska (przeważnie
z roślinnością z
Scheuchzerio-Caricetea)
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91D0 Bory i lasy
bagienne (Vaccinio
uliginosi Betuletum
pubescentis, Vaccinio
uliginosi Pinetum, Pino
mugo-Sphagnetum,
Sphagno girgensohniiPiceetum) i brzozowososnowe bagienne lasy
borealne

Badania sukcesji brzezin
bagiennych i udziału
woskownicy europejskiej w
strukturze gatunkowej
brzeziny bagiennej:
przeprowadzenie badań
fitocenotycznych nad
strukturą gatunkową
zbiorowiska lasów
brzozowych na torfie,
ustalenie pozycji
systematycznej zbiorowiska,
udziału woskownicy
europejskiej i jej roli w
budowie zbiorowiska.
Ustalenie możliwych
kierunków sukcesji
(jednorazowo w ciągu 5
pierwszych lat
obowiązywania PZO).

Do ustalenia minimum 3
powierzchnie badawcze w
wybranych przez eksperta
wydzieleniach. Założenie
powierzchni w piątym roku
obowiązywania PZO. Od
założenia powierzchni
badania należy prowadzić
corocznie.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Gdańsku, Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w Szczecinie
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Załącznik nr 6. Wskazania do zmian w istniejącym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ustka oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka, dotyczące
eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.
Lp.

Nazwa dokumentu,
którego dotyczy potrzeba
zmiany

Niezbędna zmiana

1.

Uchwała nr VIII/46/2001
1. Należy wprowadzić informację o obecności obszaru Natura 2000
Rady Gminy Ustka z dnia 14
Przymorskie Błota PLH220024 na terenie objętym planem oraz
sierpnia 2001 r. w sprawie
uwarunkowaniach jego ochrony (w części tekstowej i załącznikach
zmiany miejscowego planu
kartograficznych).
zagospodarowania
2. W Uchwale w Rozdziale V. Ustalenia w zakresie infrastruktury
przestrzennego Gminy Ustka
technicznej w § 5. ust 3. Ustalenia w zakresie odprowadzenie ścieków
w obszarze obejmującym
i wód opadowych zapis lit. a) „dozwala się usuwanie nieczystości
działki nr: 35/1, 35/5, 35/6,
płynnych
tymczasowo
do
indywidualnych
zbiorników
35/7 przed podziałem, a nr
bezodpływowych lub do indywidualnego systemu rozsączania
35/1, 35/5, 35/6, 35/8, 35/9 po
powierzchniowego” zamienić na zapis „dozwala się usuwanie
podziale, położone w
nieczystości płynnych tymczasowo do indywidualnych szczelnych
miejscowości Modła (Dz. Urz.
zbiorników bezodpływowych”.
Woj. Pom. 2002 nr 15 poz.
323)

2.

Uchwała nr V/37/2002 Rady
Gminy Ustka z dnia 30
grudnia 2002r. w sprawie
uchwalenia "Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ustka"

1. Należy wprowadzić informację o obecności obszaru Natura 2000
Przymorskie Błota PLH220024 na terenie objętym planem oraz
uwarunkowaniach jego ochrony (w części tekstowej i
załącznikach kartograficznych).
2. Wprowadzenie do studium zapisów zapewniających w pasie 100
m wzdłuż wschodniej linii brzegowej Jeziora Modła w obszarze
Natura 2000 Przymorskie Błota: nieprzekwalifikowywanie
gruntów rolniczych / leśnych / nieużytków na cele budowlane oraz
rekreacyjno – wypoczynkowe, w granicach opracowania studium.
3. Wprowadzenie
do
studium
zapisów
zapewniających
utrzymywanie obecnie istniejącej trwałej zieleni wokół jeziora
Modła
(lasy,
trwałe
użytki
zielone);
wskazane
przekwalifikowywanie gruntów ornych na lasy lub TUZ,
przekwalifikowywanie nieużytków – wyłącznie na lasy lub TUZ
(w obrębie gospodarstw rolnych działanie fakultatywne).
4. Wprowadzenie
do
studium
zapisów
zapewniających
niewprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych do wód
powierzchniowych w granicach obszaru Natura 2000 Przymorskie
Błota.
5. Wprowadzenie do studium zapisów zapewniających w granicach
obszaru Natura 2000 Przymorskie Błota zapewnienie
nielokowania wszelkich nowych obiektów budowlanych (w tym
tymczasowych, również niezwiązanych trwale z gruntem), za
wyjątkiem gruntów zabudowanych i zurbanizowanych typu Bi, B,
B-R oraz rekreacyjno – wypoczynkowych typu Bz, oznakowanych
tak przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia.
Uzasadnienie
Strona 6 z 11

PROJEKT
Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2015, poz. 1651 ze zm.) plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (PZO) położonego na
terenie więcej niż jednego województwa ustanawiają wspólnie, w drodze aktu prawa miejscowego w formie
zarządzenia, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, na których obszarze działania znajdują się części tego
obszaru. Zatem posiadają oni również kompetencje do zmiany przedmiotowego aktu prawnego.
W dniu 25 września 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wspólnie z
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie ustanowił zarządzenie w sprawie ustanowienia planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przymorskie Błota PLH220024. Zarządzenie opublikowano dnia 13
maja 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (poz. 3239) oraz w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego (poz. 3620). Weszło ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Już po wejściu w życie zarządzenia ustanawiającego plan zadań ochronnych, w ramach kontroli aktów
prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej, Minister
Środowiska, pismem DP-074-172/7805/14/PM1 z dnia 26 maja 2015 r. stwierdził uchybienia uzasadniające zmianę
we własnym zakresie ww. zarządzenia. Poniżej zamieszczono treść uwag i sposób ich uwzględnienia w treści
niniejszego zarządzenia zmieniającego.
1. „W załączniku nr 5 działanie ochronne nr 2 w odniesieniu do przedmiotu ochrony 3150 Starorzecza i
naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nymphaeion, Potamion, polegające na sprzątaniu linii
brzegowej jeziora dotyczy materii już uregulowanej w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). Dany przepis przewiduje, iż posiadacz odpadów jest obowiązany do
niezwłocznego ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do składowania lub magazynowania. Konsekwencją
niepodjęcia ww. zadań, co do zasady, jest nakazanie posiadaczowi odpadów w drodze decyzji, wydanej przez wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, ich usunięcie. Zgodnie z § 118 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20
czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908) w rozporządzeniu
nie powtarza się przepisów innych aktów normatywnych. Przepis ten, w związku z § 143 ww. rozporządzenia, ma
odpowiednie zastosowanie do aktów prawa miejscowego. W związku z tym, w przedmiotowym zarządzeniu, które
jest aktem prawa miejscowego, nie powinno się powtarzać przepisów ustawowych.”
Biorąc pod uwagę powyższe, z treści załącznika 5 usunięto ww. działanie. Aktualne brzmienie załącznika
nr 5 znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. „Z uwagi na fakt, iż obszar Natura 2000 Przymorskie Błota PLH220024 w całości położony jest w
regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, stanowiącego obszar działania Dyrektora RZGW w
Szczecinie, a nie RZGW w Gdańsku, z podmiotów wskazanych jako odpowiedzialne za wykonanie działań
ochronnych w załączniku nr 5 należy usunąć RZGW w Gdańsku.”
Biorąc pod uwagę powyższe, z treści załącznika 5 usunięto RZGW w Gdańsku oraz jego jednostkę
terenową – Nadzór Wodny Słupsk. Aktualne brzmienie załącznika nr 5 znajduje się w załączniku nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
3. „Dyrektor RZGW w Szczecinie nie sprawuje uprawnień właścicielskich w imieniu Skarbu Państwa w
stosunku do wód „kanału nr 7” wymienionego w załączniku nr 5. W zawiązku z powyższym nie może stanowić
podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie działań ochronnych w zakresie wskazanym dla przedmiotów ochrony
7140 i 91DO. W odniesieniu do tych wód -jako wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby
rolnictwa - uprawnienia właścicielskie sprawuje właściwy terenowy oddział zarządu melioracji i urządzeń
wodnych (w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego). W tym przypadku jest to Pomorski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych Terenowy Oddział w Słupsku.”
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Biorąc pod uwagę powyższe podmiotem odpowiedzialnym za ww. działania pozostał Dyrektor Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Oddział Terenowy w Słupsku. Aktualne
brzmienie załącznika nr 5 znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Minister Środowiska zgłosił również uwagi do zarządzenia, które należy uwzględnić podczas
opracowywania w przyszłości projektów innych, podobnych aktów prawa miejscowego. Poniżej zamieszczono ich
treść i sposób ich uwzględnienia w treści niniejszego zarządzenia zmieniającego.
1. „W zarządzeniu wskazano, jako podstawę ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000, art. 28 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z
późn. zm.). Zgodnie z art. 28 ust. 5 regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia plan zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000. Z kolei, w myśl art. 28 ust. 8 plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 położonego na
terenie więcej niż jednego województwa ustanawiają wspólnie regionalni dyrektorzy ochrony środowiska. Obszar
Natura 2000 Przymorskie Błota PLH220024 znajduje się na terenie dwóch województw. W związku z powyższym,
wyłączną podstawę do ustanowienia przedmiotowego zarządzenia stanowi art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody. Za zbyteczne należy uznać więc powołanie w podstawie prawnej zarządzenia art. 28
ust. 5 tej ustawy.”
Uwagę uwzględniono w niniejszym zarządzeniu.
2. „W § 8 zarządzenia wskazano, że wchodzi ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego. Należy wskazać, iż nie ma potrzeby wyszczególniania miejsca ogłoszenia aktu, co wynika z
art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.
U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.).”
Uwagę uwzględniono w niniejszym zarządzeniu.
3. „W załączniku nr 5 działanie ochronne dla przedmiotu ochrony 3150 Starorzecza i naturalne
eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nymphaeion, Potamion, polegające m.in. na utrzymaniu
dotychczasowego rolniczego i leśnego użytkowania terenów oraz utrzymywaniu obecnie istniejącej trwałej zieleni
wokół jeziora dotyczy sposobów zagospodarowania terenu. Podobne postanowienia zostały zamieszczone w
załączniku nr 6, określającym wskazania do zmian w istniejącym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ustka. W związku z powyższym przedmiotowe działanie ochronne należy uznać za zbędne”.
Uwagę uwzględniono w niniejszym zarządzeniu. Działania usunięto.
Ponadto Minister Środowiska w piśmie nr DP-074-120/4203/ 14/JJ z dnia 24 lutego 2015 r. stwierdził w
odniesieniu do innego obszaru Natura 2000 (Przywidz), że uchybieniem jest wskazywanie, iż działanie polegające
na przeprowadzeniu oceny stanu ochrony, które ma być wykonane za 10 lat przy okazji wykonywania następnego
PZO, ponieważ zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla obszaru Natura
2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych na okres 10 lat. W związku z
tym w planie zadań ochronnych nie powinno się ustanawiać zadań, które wykraczają poza określony zakres
czasowy obowiązywania tego aktu prawnego. W PZO dla obszaru Przymorskie Błota znajdował się podobny zapis
„Ocena stanu ochrony zostanie dokonana w trakcie prac nad kolejnym PZO”, który w niniejszym zarządzeniu
zmieniono na „Monitoring stanu ochrony siedliska na podstawie metodyki GIOŚ w 10 roku obowiązywania PZO”.
W trakcie prac nad zmianą zarządzenia pracownicy RDOŚ w Gdańsku przeprowadzili wizje terenowe
mające na celu weryfikacje lokalizacji płatów siedliska 7140 i zaplanowanych działań ochronnych (w dniach
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02.06.2015 r. i 14.09.2015 r.). W ich trakcie stwierdzono, że konieczne jest koszenie płatów siedliska ze względu
na ich zarastanie trzciną pospolitą. W związku z tym usunięto działanie „Konserwacja kanału nr 7
odprowadzającego wody eutroficzne z terenów wsi Zaleskie, przy zachowaniu w obecnym stanie (czyli bez
modernizacji i konserwacji) urządzeń melioracji odwadniających na pozostałych kanałach. Blokowanie odpływu
wody poprzez utrzymywanie naturalnych i sztucznych przegród na rowach melioracyjnych”. Takie działanie
doprowadziłoby po pewnym czasie do zaniku rowów i kanałów melioracyjnych, co spowodowałoby znaczne
podniesienie poziomu wody w obrębie płatów siedliska i na terenach sąsiednich. Zbyt wysoki poziom wody
uniemożliwiłby natomiast koszenie i wywiezienie biomasy z powierzchni torfowisk, które zajmują znaczne
powierzchnie (ponad 70 ha). Podniesienie poziomu wody bez wykonywania koszeń doprowadziłoby do dalszej
ekspansji trzciny i zaniku siedliska. Do zarządzenia wprowadzono zatem działania: „obligatoryjne: zachowanie
siedliska przyrodniczego, ekstensywne użytkowanie kośne” oraz „fakultatywne: koszenie w terminie od 20 lipca
do 15 sierpnia, na wysokość około 15 cm, z usunięciem skoszonej biomasy w terminie do 2 tygodni po pokosie”.
Zaplanowano również uzupełnienie stanu wiedzy o uwarunkowaniach hydrologicznych siedliska, co pozwoli na
zaplanowanie działań służących utrzymaniu poziomu wody na odpowiednim poziomie umożliwiającym koszenie i
korzystnym dla rozwoju roślinności charakterystycznej dla siedliska.
Z zarządzenia usunięto działki 5, 9 i 63 (gmina Ustka, obręb Zaleskie PGR), gdyż wizje terenowe nie
potwierdziły występowania siedliska 7140 na terenie ww. działek. Stwierdzono natomiast jego występowanie na
działce obok – 58/3 (gmina Ustka, obręb Zaleskie). Uwzględniono ją w treści niniejszego zarządzenia. Ponadto
zmieniono numerację działek zgodnie z aktualną ewidencją.
W trakcie prac nad zmianą zarządzenia doprecyzowano zapisy dotyczące podmiotów odpowiedzialnych
za działania ochronne oraz dotyczące monitoringu.
Informację o zamiarze przystąpienia do sporządzenia zmiany PZO zamieszczono na tablicach ogłoszeń
RDOŚ w Gdańsku i RDOŚ w Szczecinie, stronach internetowych RDOŚ w Gdańsku i RDOŚ w Szczecinie,
tablicach ogłoszeń urzędów gmin: Ustka i Postomino, starostw powiatowych w Słupsku i Sławnie oraz w prasie
(Dziennik Bałtycki z dnia 17.09.2015 r. oraz Głos Dziennik Pomorza z dnia 17.09.2015 r.).
Pismem nr ZG.7212.5.2016 z dnia 27.04.2016 r. Nadleśnictwo Ustka zgłosiło następujące uwagi do
projektu zarządzenia:
1.
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140), oddz. 137g, 136c, L. Zalaski - zaplanowano m.in. w
działaniach obligatoryjnych ekstensywne użytkowanie kośne, a w zadaniach fakultatywnych: coroczne koszenie w
terminach od 20 lipca do 15 sierpnia na wysokość ok. 15 cm z usunięciem skoszonej biomasy. Informujemy, że
przedmiotowe grunty stanowią obecnie użytki ekologiczne (E-N), są to tereny przez większą część roku
niedostępne, silnie podmokłe, w części północnej porośnięte roślinnością drzewiastą i krzewami. Proponujemy
wykreślenie działań ochrony czynnej w tym terenie, ew. szczegółowe określenie lokalizacji i powierzchni, gdzie
możliwe będzie wykonanie zadań ochronnych.
Uwagę uwzględniono. W trakcie wizji terenowej w dniu 05.05.2016 r., pracowników RDOŚ z przedstawicielami
Nadleśnictwa Ustka na płacie roślinności w wydzieleniach 136c i 137g (Nadleśnictwo Ustka, obręb Ustka,
Leśnictwo Zalaski) oraz na dz. ewid. 7/1 (gmina Ustka, obręb Zaleskie), zakwalifikowanym w dokumentacji PZO
jako siedlisko 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea),
stwierdzono, że nie jest on reprezentatywny dla siedliska. W wydzieleniach 136c i 137g nie stwierdzono gatunków
charakterystycznych dla siedliska - teren jest zarośnięty prawie zupełnie trzcina pospolitą. Na działce 7/1 niski
poziom wód gruntowych, spowodował znaczne przesuszenie płatu oraz ekspansję trzciny. Stwierdzono brak
większości gatunków charakterystycznych dla siedliska 7140, w tym zupełny brak torfowców. Zaobserwowano
tylko kilka osobników wełnianki pochwowatej Eriophorum vaginatum.
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płat siedliska teren jest trudno dostępny i zmechanizowanie prac będzie niezwykle utrudnione. Zatem w projekcie
zarządzenia zrezygnowano z prowadzenia działań ochronnych na w wydzieleniach 136c i 137g (Nadleśnictwo
Ustka, obręb Ustka, Leśnictwo Zalaski) oraz na dz. ewid. 7/1 (gmina Ustka, obręb Zaleskie).
2.
Bory i lasy bagienne (91D0), oddz. 146A, 146B - stanowią część rezerwatu „Zaleskie Bagna", na
tym obszarze nie jest prowadzone użytkowanie rębne. Plan ochrony dla rezerwatu został uchwalony Zarządzeniem
Nr 68/2009 RDOŚ w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2009 r. Dla przedmiotowych borów bagiennych plan przewiduje
monitoring stanu ochrony siedlisk.
Uwagę uwzględniono. Usunięto oddziały 146A, 146B z obszaru wdrażania działania „Wyłączenie z
użytkowania rębnego z zachowaniem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych i wycinania drzew zagrażających
bezpieczeństwu ludzi lub na wniosek właściciela zagospodarowanie rębnią przerębową z możliwością pozyskania
10% drzewostanu w okresie obowiązywania PZO”
Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zapewniono możliwość
udziału osobom zainteresowanym i działającym w obrębie siedlisk w pracach nad tworzeniem projektu zmiany
PZO. W tym celu zorganizowano jedno spotkanie dyskusyjne w dniu 05.05.2016 r. w Ustce, którego tematem były
zapisy zmian w obowiązującym PZO. W jego trakcie przedstawiciele Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku zgłosili następujące uwagi i wnioski:
1. wyrazili wątpliwości dotyczące możliwości realizacji zapisów PZO w zakresie wywozu biomasy z płatów
siedliska 7140 – tereny są trudno dostępne nawet przy niskim poziomie wody i nie prowadzi do nich droga.
Ponadto zwrócono uwagę na fakt, że obciążony biomasą sprzęt może swoim ciężarem powodować
niszczenie darni podczas poruszania się po terenie. Konieczne jest zatem ustalenie z użytkownikami terenu
sposobu wykonywania działania, polegającego na koszeniu i wywozie biomasy;
Uwagę częściowo uwzględniono. RDOŚ w Gdańsku podziela wątpliwości ZMiUW w tym zakresie. W trakcie
wizji terenowych pracowników RDOŚ w dniach 02.06.2015 r., 14.09.2015 r. i 05.05.2016 r. stwierdzono, że teren
jest trudno dostępny i zmechanizowanie prac na płatach siedliska będzie niezwykle utrudnione. Podczas wizji
terenowej stwierdzono także, iż płaty siedliska są w złym stanie zarówno w zakresie uwodnienia jak i
występowania gatunków charakterystycznych. Zatem w projekcie zarządzenia uzależniono ww. działania od
ustalenia możliwości wywiezienia skoszonej biomasy.
2. w odniesieniu do działań dla siedliska 91D0 wskazano na konieczność doprecyzowania zapisu
określającego obiekty, na których mają być prowadzone działania oraz uwzględnienia w podmiotach
realizujących działania, również właścicieli urządzeń melioracji szczegółowej;
Uwagi uwzględniono.
3. wskazano na konieczność wprowadzenia w zarządzeniu PZO zapisów podobnych do tych zawartych w
planie ochrony rezerwatu przyrody „Jezioro Modła” w zakresie utrzymania urządzeń melioracji w stanie
niezbędnym dla zachowania ich funkcji tj. umożliwienia użytkowania gruntów zgodnie z ich
przeznaczeniem wskazanym w ewidencji (niezbędna, bieżąca konserwacja), a w przypadkach
wykraczających poza bieżącą konserwację – każdorazowo dokonywanie oceny skutków planowanych prac
na przedmioty ochrony obszaru;
Uwagi nie uwzględniono, ponieważ dla żadnego przedmiotu ochrony nie stwierdzono konieczności wprowadzenia
takiego zapisu.

4. wskazano na konieczność zamontowania w obszarze Natura 2000 piezometrów w celu lepszego poznania
lokalnych warunków hydrologicznych;
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Uwagi nie uwzględniono, ponieważ w projekcie zmiany zarządzenia zaplanowano już uzupełnienie stanu wiedzy o
uwarunkowaniach hydrologicznych siedliska 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z
roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) z zaplanowaniem odpowiednich działań ochronnych. Zatem nie ma
konieczności wpisywania dodatkowych działań w zakresie poznania lokalnych warunków hydrologicznych.
Ponadto w trakcie prac nad PZO z załącznika nr 6 ust. 2 pkt 3 usunięto błędny zapis „(w obrębie
gospodarstw rolnych działanie fakultatywne)”.
Projekt zmiany planu zadań ochronnych został poddany udziałowi społecznemu na zasadach i w trybie
określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.
353). Udział społeczny został zagwarantowany poprzez ogłoszenie informacji o możliwości zapoznania się z
projektem zmiany PZO oraz o możliwości składania uwag i wniosków do projektu zmiany planu. Informacje
powyższe zostały zamieszczone w formie obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gdańsku na tablicach ogłoszeń RDOŚ w Gdańsku i RDOŚ w Szczecinie, stronach internetowych RDOŚ w
Gdańsku i RDOŚ w Szczecinie, tablicach ogłoszeń urzędów gmin: Ustka i Postomino, starostw powiatowych w
Słupsku i Sławnie oraz w prasie (…………………………………..).
Na wniesienie uwag i wniosków do projektu planu zadań ochronnych wyznaczono okres 21 dni. W tym
czasie wpłynęły następujące uwagi i wnioski: …………………………

Informację o projekcie zmiany planu zadań ochronnych zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie
danych, udostępnionym poprzez stronę internetową www.wykaz.ekoportal.pl, pod numerem 376/2016
Projekt zarządzenia został uzgodniony, zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o
wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.) z Wojewodą Pomorskim,
pismem nr ………………… z dnia ……… oraz z Wojewodą Zachodniopomorskim, pismem nr ………………… z
dnia ………
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