
 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE 

z dnia  10 grudnia 2015 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Ostoja Drawska PLB320019 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1651) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2014 r. 

(Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 2674) w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Ostoja Drawska PLB320019 wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie. 

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

p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Szczecinie 

Monika Bochenko 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 grudnia 2015 r.

Poz. 5420
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Załącznik nr 5 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  
z dnia 24 czerwca 2014 r. 

 
 

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania. 

Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk  

A215 puchacz Bubo bubo 1 
Budowanie sztucznych gniazd dla puchacza. 
Umieszczenie 3 sztucznych gniazd dla puchacza w 
obrębie każdego potwierdzonego rewiru. 

tereny 
nadleśnictw 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie i miejscowi 
nadleśniczowie 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

A094 rybołów Pandion haliaetus 2 

Budowanie koszy gniazdowych dla rybołowa. 
Zamontowanie 20 koszy gniazdowych na słupach 
specjalnie postawionych do tego celu lub 
energetycznych słupach wyłączonych z użytku. 

teren powiatu 
drawskiego 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych  

A223 włochatka Aegolius funereus 3 
Budowanie sztucznych gniazd dla włochatki. 
Umieszczenie 3 budek lęgowych dla włochatki w 
obrębie każdego potwierdzonego rewiru. 

tereny 
nadleśnictw 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Połczyn i 
Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Czaplinek 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych  

A006 perkoz rdzawoszyi Podiceps 
grisegena 

4 

Budowa płytkich zbiorników w ramach programu małej 
retencji. Utworzenie na terenach otwartych płytkich 
zbiorników wodnych, o powierzchni kilku hektarów, z 
bogatą roślinnością szuwarową. Zadanie może być 

teren powiatu 
drawskiego i 
świdwińskiego 

Dyrektor 
Zachodniopomorskiego 
Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w 

do końca 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

Załącznik do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającego
zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Ostoja Drawska PLB320019
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

realizowane ramach programu małej retencji ze 
współpracą z Zachodniopomorskim Zarządem 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Po 
dokonaniu wcześniejszej oceny pod kątem 
występowania siedlisk przyrodniczych z Zał. I 
Dyrektywy Siedliskowej, gatunków roślin i zwierząt z 
Zał. II Dyrektywy Siedliskowej i gatunków ptaków z 
Zał. I Dyrektywy Ptasiej. 

Szczecinie i Regionalny 
Dyrektor Ochrony 
Środowiska w 
Szczecinie 

A031 bocian biały Ciconia ciconia 
A072 trzmielojad Pernis apivorus 
A073 kania czarna Milvus migrans 
A074 kania ruda Milvus milvus 
A075 bielik Haliaeetus albicilla 
A081 błotniak stawowy Circus 
aeruginosus 
A084 błotniak łąkowy Circus 
pygargus 
A089 orlik krzykliwy Aquila pomarina 
A094 rybołów Pandion haliaetus 
A122 derkacz Crex crex 
A127 żuraw Grus grus 
A215 puchacz Bubo bubo 

5 

Zabezpieczanie linii napowietrznych. W przypadku 
modernizacji istniejących lub budowy nowych linii 
napowietrznych, właściciel infrastruktury 
elektroenergetycznej uzgadnia z właściwym organem 
sposoby umożliwiające ograniczenie negatywnego 
wpływu inwestycji na awifaunę. Lokalizacja i zakres 
zastosowanego rozwiązania powinna być adekwatna do 
rzeczywistego wpływu inwestycji na awifaunę. 
Rekomenduje się następujące sposoby ograniczające 
wpływ infrastruktury: ostrzegacze, platformy 
gniazdowe, linie izolowane, skablowanie linii etc. 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie  i właściciele 
linii przesyłowych 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych  

A004 perkozek Tachybaptus ruficollis 
A005 perkoz dwuczuby Podiceps 
cristatus 
A006 perkoz rdzawoszyi Podiceps 
grisegena 
A021 bąk Botaurus stellaris 
A022 bączek Ixobrychus minutus 
A043 gęgawa Anser anser 
A051 krakwa Anser strepera 
A052 cyraneczka Anas crecca 
A081 błotniak stawowy Circus 
aeruginosus 
A084 błotniak łąkowy Circus 
pygargus 

6 

Redukcja liczebności inwazyjnych gatunków 
drapieżników. Eliminacja obcych gatunków ssaków 
drapieżnych - norki amerykańskiej, szopa i jenota np. 
poprzez prowadzenie odstrzałów, czy chwytanie w 
pułapki żywołowne. Wprowadzenie nagrody za tuszkę.  

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

Polski Związek 
Łowiecki 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

A118 wodnik Rallus aquaticus 
A119 kropiatka Porzana porzana 
A122 derkacz Crex crex 
A123 kokoszka Gallinula chloropus 
A125 łyska Fulica atra 
A153 kszyk Gallinago gallinago 
A165 samotnik Tringa ochropus 
A168 brodziec piskliwy Actitis 
hypoleucos 
A197 rybitwa czarna Chlidonias niger 

A072 trzmielojad Pernis apivorus 
A089 orlik krzykliwy Aquila pomarina 
A122 derkacz Crex crex 
A153 kszyk Gallinago gallinago 

7 
Zapobieganie zarastaniu łąk śródleśnych. Aktywne 
zapobieganie naturalnej sukcesji łąk śródleśnych przez 
usuwanie podrostu drzew. 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie i miejscowi 
nadleśniczowie 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

Dotyczące utrzymania lub modyfikacji metod gospodarowania 

A038 łabędź krzykliwy Cygnus cygnus 1 

Ochrona stanowisk lęgowych przed płoszeniem. 
Ochrona znanego stanowiska lęgowego i każdego nowo 
powstałego, przez wydzielenie strefy z zakazem 
wchodzenia i używania sprzętu motorowodnego w 
odległości 50 m w okresie lęgowym. 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych  

A127 żuraw Grus grus 
A155 słonka Scolopax rusticola 
A165 samotnik Tringa ochropus 

2 
Ochrona olsów. Pozostawianie w trakcie cięć rębnych 
płatów olsów wielkości minimum 10% powierzchni 
danego kompleksu olsów. 

tereny 
nadleśnictw 

miejscowi 
nadleśniczowie 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych  

A067 gągoł Bucephala clangula 
A070 nurogęś Mergus merganser 

3 
Wprowadzenie stref spokoju dla spływów kajakowych i 
ograniczeń penetracji brzegów rzek. Wprowadzenie stref 

na odcinku rzeki 
Drawy pomiędzy 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 

przez cały okres 
obowiązywania 
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

A229 zimorodek Alcedo atthis spokoju dla spływów kajakowych na 2,5 km odcinku 
Drawy od osi podłużnej mostu na drodze gminnej 
Sienica - Karwice oraz zakazów penetrowania brzegów i 
wędkowania na odcinkach rzeki Drawy pomiędzy 
Jeziorem Krzywym, a Głębokim, 2,5 km od osi 
podłużnej mostu na drodze gminnej Sienica - Karwice i 
na Starej Drawie od dopływu Pełknicy do dopływu z 
Jeziora Kleszczno. W miejscach wprowadzenia 
ograniczeń powinny znaleźć się tablice informacyjne. 
Dla spływów kajakowych zależałoby wydać stosowny 
informator turystyczny wskazujący miejsce ograniczeń. 
Strefa spokoju dla spływów kajakowych oznacza 
miejsce, w którym uczestnicy spływu mają zachować 
bezwzględną ciszę oraz nie wychodzić na brzeg. 

Jeziorem 
Krzywym, a 
Głębokim; na 
odcinku rzeki 
Drawy 2,5 km od 
osi podłużnej 
mostu na drodze 
gminnej Sienica 
- Karwice; na 
Starej Drawie od 
dopływu 
Pełknicy do 
dopływu z 
Jeziora 
Kleszczno 

Szczecinie planu zadań 
ochronnych 

A028 czapla siwa Ardea cinerea 4 
Wprowadzenie dodatkowej formy ochrony dla kolonii 
czapli. Ochrona kolonii lęgowych powyżej 10 gniazd, na 
wzór ochrony strefowej. 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie w 
porozumieniu z 
właścicielem lub 
zarządcą gruntu 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

A224 lelek Caprimulgus europaeus 5 

Unikanie zalesiania śródleśnych terenów otwartych. 
Ograniczenie zalesiania istniejących śródleśnych 
terenów otwartych, będących biotopami lelka. Ustalenia 
powinny wprowadzane być na etapie prac nad Planem 
Urządzenia Lasu przy udziale Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Szczecinie, uczelni wyższych, 
organizacji pozarządowych itp. Ochrona bierna.  

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

miejscowi 
nadleśniczowie i 
Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

A021 bąk Botaurus stellaris 
A022 bączek Ixobrychus minutus 
A031 bocian biały Ciconia ciconia 

6 
Użytkowanie dolin rzecznych zgodnie z 
dotychczasowym sposobem użytkowania. Użytkowanie 
dolin rzecznych zgodnie z dotychczasowym sposobem 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie, właściwe 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

A055 cyranka Anas querquedula 
A070 nurogęś Mergus merganser 
A073 kania czarna Milvus migrans 
A074 kania ruda Milvus milvus 
A081 błotniak stawowy Circus 
aeruginosus 
A084 błotniak łąkowy Circus 
pygargus 
A089 orlik krzykliwy Aquila pomarina 
A118 wodnik Rallus aquaticus 
A119 kropiatka Porzana porzana 
A122 derkacz Crex crex 
A123 kokoszka Gallinula chloropus 
A125 łyska Fulica atra 
A127 żuraw Grus grus 
A153 kszyk Gallinago gallinago 
A168 brodziec piskliwy Actitis 
hypoleucos 

użytkowania poprzez m. in. konsekwentne 
utrzymywanie terenów zalewowych w stanie 
niezabudowanym, nie dopuszczenie do zaorywania 
trwałych użytków zielonych. 

części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

terytorialnie Gminy ochronnych 

A004 perkozek Tachybaptus ruficollis 
A005 perkoz dwuczuby Podiceps 
cristatus 
A006 perkoz rdzawoszyi Podiceps 
grisegena 
A021 bąk Botaurus stellaris 
A022 bączek Ixobrychus minutus 
A043 gęgawa Anser anser 
A051 krakwa Anser strepera 
A052 cyraneczka Anas crecca 
A081 błotniak stawowy Circus 
aeruginosus 
A084 błotniak łąkowy Circus 
pygargus 
A118 wodnik Rallus aquaticus 
A119 kropiatka Porzana porzana 
A122 derkacz Crex crex 
A123 kokoszka Gallinula chloropus 

7 

Wskazane jest nielokowanie ferm norki amerykańskiej 
w obszarze Natura 2000. Nie należy przeznaczać w 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu miejsc 
pod budowę ferm norki amerykańskiej w całym 
obszarze Natura 2000. 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

właściwe terytorialnie 
Gminy, Regionalny 
Dyrektor Ochrony 
Środowiska w 
Szczecinie 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

A125 łyska Fulica atra 
A153 kszyk Gallinago gallinago 
A165 samotnik Tringa ochropus 
A168 brodziec piskliwy Actitis 
hypoleucos 
A197 rybitwa czarna Chlidonias niger 
A005 perkoz dwuczuby Podiceps 
cristatus 
A006 perkoz rdzawoszyi Podiceps 
grisegena 
A021 bąk Botaurus stellaris 
A022 bączek Ixobrychus minutus 
A043 gęgawa Anser anser 
A081 błotniak stawowy Circus 
aeruginosus 
A118 wodnik Rallus aquaticus 
A119 kropiatka Porzana porzana 
A123 kokoszka Gallinula chloropus 
A125 łyska Fulica atra 

8 

Unikanie pozyskiwania trzciny. W przypadku 
wystąpienia o pozwolenie na pozyskiwanie trzciny, 
nałożenie na podmiot występujący o pozwolenie, 
obowiązku przygotowania ekspertyz oddziaływania na 
przedmioty ochrony dla miejsc, w których pozyskiwana 
ma być trzcina. Przy braku przeciwskazań do 
pozyskania należy zaproponować sposoby pozyskania 
(np. zachowanie płatów niewykoszonej trzciny). Przy 
stwierdzeniu miejsc gniazdowania przedmiotów 
ochrony, pozwolenie nie powinno zostać przyznane. 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

właściwe terytorialnie  
Powiaty, Regionalny 
Dyrektor Ochrony 
Środowiska w 
Szczecinie 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

A004 perkozek Tachybaptus ruficollis 
A021 bąk Botaurus stellaris 
A022 bączek Ixobrychus minutus 
A043 gęgawa Anser anser 
A055 cyranka Anas querquedula 
A081 błotniak stawowy Circus 
aeruginosus 
A084 błotniak łąkowy Circus 
pygargus 
A118 wodnik Rallus aquaticus 
A119 kropiatka Porzana porzana 
A123 kokoszka Gallinula chloropus 

9 

Zachowanie w obecnym stanie naturalnych zbiorników 
wodnych, terenów bagiennych i podmokłych. 
Zachowanie w obecnym stanie naturalnych zbiorników 
wodnych, terenów bagiennych i podmokłych wraz z 
towarzyszącą im roślinnością. 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie, Dyrektor 
Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie, Dyrektor 
Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu, Dyrektor 
Zachodniopomorskiego 
Zarządu Melioracji  i 
Urządzeń Wodnych w 
Szczecinie, właściwe 
terytorialnie  
Gminy, miejscowi 
nadleśniczowie i 
użytkownicy rybaccy 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

A074 kania ruda Milvus milvus 
A075 bielik Haliaeetus albicilla 
A094 rybołów Pandion haliaetus 
A094 Rybołów Pandion haliaetus 
A223 włochatka Aegolius funereus 

10 

Pozostawianie kęp starodrzewi na zrębach. 
Pozostawienie na zrębach kęp drzewostanów powyżej 
80 lat wraz z dolnymi partiami drzew i nienaruszonym 
runem o powierzchni minimum 10 arów dla działek 
zrębowych o powierzchni od 1,0 do 2,0 ha. Natomiast na 
pozycjach zrębowych większych niż 2,0 ha nie 
mniejszej niż 5% całkowitej powierzchni pasa 
manipulacyjnego/powierzchni zrębowej i powierzchni 
pojedynczej kępy nie mniejszej niż 10 arów. 
Wyznaczanie biogrup w sposób umożliwiający ich 
łączenie. Nie tworzenie kęp z najsłabszych drzew. Przy 
wyznaczaniu biogrup należy uwzględnić szczególnie 
ukształtowanie terenu i warunki hydrologiczne. Nie 
istnieje potrzeba tworzenia biogrup w przypadku: 
bloków upraw pochodnych, jeśli stanowią je gatunki, dla 
których założono dany blok; zagrożenia bezpieczeństwa 
ludzi. 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

miejscowi 
nadleśniczowie 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

A067 gągoł Bucephala clangula 
A070 nurogęś Mergus merganser 
A207 siniak Columba oenas 
A236 dzięcioł czarny Dryocopus 
martius 
A320 muchołówka mała Ficedula 
parva 

11 

Ograniczenie użytkowania starych drzewostanów w 
pobliżu gniazd przedmiotów ochrony. Ograniczenie 
użytkowania w okresie lęgowym, 150 m od miejsc 
gniazdowania przedmiotów ochrony. 

tereny 
nadleśnictw 

miejscowi 
nadleśniczowie 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

A006 perkoz rdzawoszyi Podiceps 
grisegena 
A021 bąk Botaurus stellaris 
A022 bączek Ixobrychus minutus 
A043 gęgawa Anser anser 
A051 krakwa Anser strepera 
A081 błotniak stawowy Circus 
aeruginosus 
A084 błotniak łąkowy Circus 
pygargus 
A118 wodnik Rallus aquaticus 
A119 kropiatka Porzana porzana 

12 

Zachowanie roślinności szuwarowej. Zachowanie 
powierzchni roślinności szuwarowej na aktualnym 
poziomie na zbiornikach wodnych. Nie dotyczy stawów 
hodowlanych sztucznie utworzonych, a za takie uważa 
się te zbiorniki, których właściciel/dzierżawca jest 
zarejestrowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym 
jako producent ryb. Zapis nie zwalnia z 
odpowiedzialności za spowodowanie szkód w 
środowisku. 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

właściwe terytorialnie 
Gminy, Dyrektor 
Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie, Dyrektor 
Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu, użytkownicy 
rybaccy, Dyrektor 
Zachodniopomorskiego 
Zarządu Melioracji  i 
Urządzeń Wodnych w 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

A123 kokoszka Gallinula chloropus 
A125 łyska Fulica atra 
A153 kszyk Gallinago gallinago 

Szczecinie i Regionalny 
Dyrektor Ochrony 
Środowiska w 
Szczecinie  

A067 gągoł Bucephala clangula 
A070 nurogęś Mergus merganser 
A207 siniak Columba oenas 
A223 włochatka Aegolius funereus 

13 
Zachowanie drzew dziuplastych. Utrzymywanie w 
drzewostanach drzew dziuplastych. 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

miejscowi 
nadleśniczowie, 
właściciel lub posiadacz 
obszaru 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 dochodowości, a 
w odniesieniu do 
gruntów stanowiących 
własność jednostek 
terytorialnych zarządca 
nieruchomości w 
związku z 
wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska na 
podstawie przepisów 
prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów na 
podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

A030 bocian czarny Ciconia nigra 
A073 kania czarna Milvus migrans 
A074 kania ruda Milvus milvus 

14 
Ochrona strefowa. Kontynuacja dotychczasowej 
ochrony strefowej i wprowadzenie stref dla nowo 
odkrytych gniazd. Utrzymywanie stref ochronnych przez 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie i miejscowi 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

A075 bielik Haliaeetus albicilla 
A089 orlik krzykliwy Aquila pomarina 
A094 rybołów Pandion haliaetus 
A215 puchacz Bubo bubo 
A223 włochatka Aegolius funereus 

okres co najmniej 5 lat po opuszczeniu miejsca lęgu 
przez bieliki, rybołowy i bociany czarne, co najmniej 3 
lat przez kanie, orliki i puchacze. 

części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

nadleśniczowie ochronnych 

A031 bocian biały Ciconia ciconia 
A073 kania czarna Milvus migrans 
A074 kania ruda Milvus milvus 
A081 błotniak stawowy Circus 
aeruginosus 
A084 błotniak łąkowy Circus 
pygargus 
A089 orlik krzykliwy Aquila pomarina 

15 

Zachęcanie społeczności lokalnych na obszarach 
wiejskich do ekstensywnego użytkowania gruntów w 
celu zachowania awifauny - edukacja na temat programu 
rolnośrodowiskowego. Przeprowadzenie minimum 
jednego spotkania otwartego (najlepiej w 2 i 7 roku 
obowiązywania planu zadań ochronnych) w gminach 
znajdujących się w obszarze Natura 2000. 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie, Dyrektor 
Zespołu Parków 
Krajobrazowych 
Województwa 
Zachodniopomorskiego 
dla terenu Drawskiego 
Parku Krajobrazowego i 
Dyrektor 
Zachodniopomorskiego 
Oddziału Regionalnego 
Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji 
Rolnictwa 

co 5 lat 

A021 bąk Botaurus stellaris 
A022 bączek Ixobrychus minutus 
A030 bocian czarny Ciconia nigra 
A197 rybitwa czarna Chlidonias niger 

16 

Nieobniżanie poziomu wód gruntowych w miejscach 
gniazdowania potwierdzonych podczas monitoringu 
miejsc gniazdowania.  
 
 
. 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

właściciel lub posiadacz 
obszaru 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 dochodowości, a 
w odniesieniu do 
gruntów Skarbu Państwa 
lub stanowiących 
własność jednostek 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

terytorialnych zarządca 
nieruchomości w 
związku z 
wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska na 
podstawie przepisów 
prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów na 
podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000, 
Spółki Wodne 

A052 cyraneczka Anas crecca 
A067 gągoł Bucephala clangula 
A070 nurogęś Mergus merganser 
A127 żuraw Grus grus 
A155 słonka Scolopax rusticola 
A165 samotnik Tringa ochropus 

17 

Zachowanie śródleśnych zbiorników wodnych i 
niewielkich rzek. Zachowanie w stanie dotychczasowym 
znajdujących się w lasach zbiorników wodnych i rzek 
poniżej 2 m szerokości koryta poprzez zaniechanie 
pogłębiania regulowania brzegów i usuwania roślinności 
szuwarowej. Nie dotyczy zbiorników sztucznych, 
wystąpienia realnego zagrożenia powodziowego oraz 
istniejących rowów melioracyjnych, których utrzymanie 
w stanie funkcjonalnym warunkuje prawidłowe 
gospodarowanie na siedliskach leśnych. 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

miejscowi 
nadleśniczowie, 
Dyrektor Regionalnego 
Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie i 
Dyrektor Regionalnego 
Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu  dla 
wód płynących 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

A067 gągoł Bucephala clangula 
A070 nurogęś Mergus merganser 
A229 zimorodek Alcedo atthis 

18 

Zachowanie zadrzewień brzegów leśnych jezior i rzek. 
Zachowanie lasów i zadrzewień w odległości 30 m od 
brzegów jezior i po obu stronach rzek o korycie 
szerszym niż 1,5 m. 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

miejscowi 
nadleśniczowie i 
właściciel lub posiadacz 
obszaru 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 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

tytułu dochodowości, a 
w odniesieniu do 
gruntów stanowiących 
własność jednostek 
terytorialnych zarządca 
nieruchomości w 
związku z 
wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska na 
podstawie przepisów 
prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów na 
podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000 

A072 trzmielojad Pernis apivorus 
A223 włochatka Aegolius funereus 

19 

Utrzymywanie zróżnicowanej struktury wiekowej i 
jakościowej drzewostanu. Dążenie w nadleśnictwach do 
zróżnicowania gatunkowego i udziału drzewostanu w 
wieku powyżej 100 lat. 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

miejscowi 
nadleśniczowie 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

A236 dzięcioł czarny Dryocopus 
martius 
A320 muchołówka mała Ficedula 
parva 

20 

Pozostawianie obumierających drzew w  lasach 
gospodarczych. Pozostawianie w drzewostanach 
obumierających i martwych drzew zawierających 
dziuple. 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

miejscowi 
nadleśniczowie 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

A030 bocian czarny Ciconia nigra 21 Wskazane jest nielokowanie farm wiatrowych w cały obszar właściwe terytorialnie przez cały okres 
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

A031 bocian biały Ciconia ciconia 
A036 łabędź niemy Cygus olor 
A038 łabędź krzykliwy Cygnus cygnus 
A072 trzmielojad Pernis apivorus 
A073 kania czarna Milvus migrans 
A074 kania ruda Milvus milvus 
A075 bielik Haliaeetus albicilla 
A081 błotniak stawowy Circus 
aeruginosus 
A089 orlik krzykliwy Aquila pomarina 
A094 rybołów Pandion haliaetus 
A122 derkacz Crex crex 
A127 żuraw Grus grus 
A215 puchacz Bubo bubo 

obszarze Natura 2000. Nie należy przeznaczać w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
oraz w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miejsc pod budowę 
farm wiatrowych w całym obszarze Natura 2000. Nie 
wprowadza się ograniczeń dotyczących pojedynczych 
małych elektrowni o łącznej wysokości do 30 m 
przydomowych zgodnych ze standardem BAT (Best 
Available Technology). 

Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

gminy, Regionalny 
Dyrektor Ochrony 
Środowiska w 
Szczecinie 

obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

A004 perkozek Tachybaptus ruficollis 
A021 bąk Botaurus stellaris 
A022 bączek Ixobrychus minutus 
A051 krakwa Anser strepera 
A081 błotniak stawowy Circus 
aeruginosus 
A084 błotniak łąkowy Circus 
pygargus 
A089 orlik krzykliwy Aquila pomarina 
A118 wodnik Rallus aquaticus 
A123 kokoszka Gallinula chloropus 
A125 łyska Fulica atra 
A127 żuraw Grus grus 
A197 rybitwa czarna Chlidonias niger 

22 

Opracowanie programu informacyjno-edukacyjnego na 
obszarach wiejskich o istotnym znaczeniu śródpolnych 
zbiorników wodnych i zakrzaczeń. Może być on 
realizowany na zasadzie otwartych spotkań w gminach 
obszaru Natura 2000                 i przygotowania 
materiałów informacyjnych, czy kampanii 
informacyjnych w lokalnych mediach. 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie, Dyrektor 
Zespołu Parków 
Krajobrazowych 
Województwa 
Zachodniopomorskiego 
dla terenu Drawskiego 
Parku Krajobrazowego  i 
Dyrektor 
Zachodniopomorskiego 
Oddziału Regionalnego 
Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji 
Rolnictwa  

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

A052 cyraneczka  
Anas crecca 
A055 cyranka  
Anas querquedula 
A072 trzmielojad  
Pernis apivorus 
A089 orlik krzykliwy Aquila pomarina 

23 

Działania obligatoryjne: 

1) Zachowanie siedlisk lęgowych i żerowiskowych  
przedmiotów ochrony  zlokalizowanych na 
trwałych użytkach zielonych (zabezpieczenia 
przed zaoraniem, zalesianiem). 

płaty siedliska 
gatunku na 
całym obszarze 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 

Działania obligatoryjne: 
Właściciel lub posiadacz 
gruntu 

Działania fakultatywne: 
Właściciel lub posiadacz 
gruntów (na podst 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych  
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

A127 żuraw  
Grus grus  

2) Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-
pastwiskowe lub pastwiskowe utrzymujące 
siedlisko gatunków.  

Działania fakultatywne:  

1) Użytkowanie zgodnie z wymogami 
odpowiedniego wariantu pakietu 
rolnośrodowiskowego (lub jego odpowiednika 
w nowym programie wsparcia finansowego) 
ukierunkowanego na ochronę odpowiedniego 
siedliska. 

2) Wykaszanie użytków zielonych  po 1 sierpnia.  

z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

Działania obligatoryjne: 
Właściciel lub posiadacz 
gruntu 

Działania fakultatywne: 
Właściciel lub posiadacz 
gruntów (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 
stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub 
stanowiących własność 
jednostek samorządu 
terytorialnego – zarządca 
nieruchomości w 
związku z 
wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska, na 
podstawie przepisów 
prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów, na 
podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 
2000.awie porozumienia 
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

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 
stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub 
stanowiących własność 
jednostek samorządu 
terytorialnego – zarządca 
nieruchomości w 
związku z 
wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska, na 
podstawie przepisów 
prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów, na 
podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

A004 perkozek Tachybaptus ruficollis 
A005 perkoz dwuczuby Podiceps 
cristatus 
A021 bąk Botaurus stellaris 
A036 łabędź niemy Cygus olor 
A038 łabędź krzykliwy Cygnus cygnus 
A043 gęgawa Anser anser 
A051 krakwa Anser strepera 

24 

Unikanie zabudowy rozproszonej. Unikanie zabudowy 
rozproszonej w okolicach jezior i wnikliwe 
nadzorowanie procedur zmian planistycznych. W 
studiach uwarunkowań przestrzennych i miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego nie należy 
przeznaczać pod zabudowę nowych terenów 
zlokalizowanych bliżej niż 100 metrów od brzegów 
jezior poza obszarami zwartej zabudowy. Przez 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w  
Szczecinie i właściwe 
terytorialnie Gminy 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych  
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

A067 gągoł Bucephala clangula 
A070 nurogęś Mergus merganser 
A073 kania czarna Milvus migrans 
A074 kania ruda Milvus milvus 
A075 bielik Haliaeetus albicilla 
A081 błotniak stawowy Circus 
aeruginosus 
A089 orlik krzykliwy Aquila pomarina 
A094 rybołów Pandion haliaetus 
A122 derkacz Crex crex 
A123 kokoszka Gallinula chloropus 
A125 łyska Fulica atra 
A168 brodziec piskliwy Actitis 
hypoleucos 
A229 zimorodek Alcedo atthis 

zabudowę rozproszoną rozumie się zabudowę, w której 
kolejny budynek od już istniejących przynajmniej 3 
budynków jest oddalony o więcej niż 150m. 

Dębnicy” 

A043 gęgawa Anser anser 
A052 cyraneczka Anas crecca 
A075 bielik Haliaeetus albicilla 
A155 słonka Scolopax rusticola 

25 

Propagowanie ograniczenie stosowania amunicji 
myśliwskiej ze śrutem ołowianym. Współpraca z 
Polskim Związkiem Łowieckim w celu ograniczenia 
używania śrucin ołowianych szkodliwych dla ptaków. 
Wydanie broszury informacyjnej i jej dystrybucja. 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie i Polski 
Związek Łowiecki 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

A004 perkozek Tachybaptus ruficollis 
A005 perkoz dwuczuby Podiceps 
cristatus 
A006 perkoz rdzawoszyi Podiceps 
grisegena 
A021 bąk Botaurus stellaris 
A022 bączek Ixobrychus minutus 
A028 czapla siwa Ardea cinerea 
A030 bocian czarny Ciconia nigra 
A031 bocian biały Ciconia ciconia 
A036 łabędź niemy Cygus olor 
A038 łabędź krzykliwy Cygnus cygnus 

26 

Uzyskanie spójności obszaru Natura 2000 poprzez 
korektę granic. Uzyskanie spójności obszarowej poprzez 
korektę granic poprzedzoną odpowiednią 
inwentaryzacją/monitoringiem przedmiotów ochrony 
obszaru Natura 2000 w jego granicach i proponowanych 
miejscach, przedstawionych w załączniku nr 7. 

zgodnie z 
załącznikiem nr 
7. 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie, Generalny 
Dyrektor Ochrony 
Środowiska 

w ciągu 6 lat 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

A043 gęgawa Anser anser 
A051 krakwa Anser strepera 
A052 cyraneczka Anas crecca 
A055 cyranka Anas querquedula 
A067 gągoł Bucephala clangula 
A070 nurogęś Mergus merganser 
A072 trzmielojad Pernis apivorus 
A073 kania czarna Milvus migrans 
A074 kania ruda Milvus milvus 
A075 bielik Haliaeetus albicilla 
A081 błotniak stawowy Circus 
aeruginosus 
A084 błotniak łąkowy Circus 
pygargus 
A089 orlik krzykliwy Aquila pomarina 
A094 rybołów Pandion haliaetus 
A118 wodnik Rallus aquaticus 
A119 kropiatka Porzana porzana 
A122 derkacz Crex crex 
A123 kokoszka Gallinula chloropus 
A125 łyska Fulica atra 
A127 żuraw Grus grus 
A153 kszyk Gallinago gallinago 
A155 słonka Scolopax rusticola 
A165 samotnik Tringa ochropus 
A168 brodziec piskliwy Actitis 
hypoleucos 
A197 rybitwa czarna Chlidonias niger 
A207 siniak Columba oenas 
A215 puchacz Bubo bubo 
A223 włochatka Aegolius funereus 
A224 lelek Caprimulgus europaeus 
A229 zimorodek Alcedo atthis 
A236 dzięcioł czarny Dryocopus 
martius 
A320 muchołówka mała Ficedula 
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

parva 
A391 kormoran Phalacrocorax carbo 
sinensis 

A052 cyraneczka Anas crecca 27 
Zaniechanie polowań. Zaniechanie polowań na 
przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000. 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

Polski Związek 
Łowiecki 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

A028 czapla siwa Ardea cinerea 
A030 bocian czarny Ciconia nigra 
A067 gągoł Bucephala clangula 
A070 nurogęś Mergus merganser 
A072 trzmielojad Pernis apivorus 
A073 kania czarna Milvus migrans 
A074 kania ruda Milvus milvus 
A075 bielik Haliaeetus albicilla 
A089 orlik krzykliwy Aquila pomarina 
A094 rybołów Pandion haliaetus 
A155 słonka Scolopax rusticola 
A165 samotnik Tringa ochropus 
A207 siniak Columba oenas 
A215 puchacz Bubo bubo 
A223 włochatka Aegolius funereus 
A224 lelek Caprimulgus europaeus 
A236 dzięcioł czarny Dryocopus 
martius 
A320 muchołówka mała Ficedula 
parva 

28 

Tworzenie sieci ostoi bioróżnorodności i ostoi 
ksylobiontów z uwzględnieniem ochrony gatunku. 
Koordynacja działań związanych z zachowaniem 
przedmiotu ochrony z wykorzystaniem tworzenia ostoi 
bioróżnorodności, ostoi ksylobiontów, ochrony 
strefowej, zapisów zarządzenia nr 11a Generalnego 
Dyrektora Lasów Państwowych, zarządzenia nr 29  
Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w 
Szczecinku i innych dokumentów na bazie współpracy 
różnych instytucji (Lasy Państwowe, Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, uczelnie 
wyższe, organizacje pozarządowe). 

tereny 
nadleśnictw 

miejscowi 
nadleśniczowie i 
Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych  

A004 perkozek Tachybaptus ruficollis 
A005 perkoz dwuczuby Podiceps 
cristatus 
A006 perkoz rdzawoszyi Podiceps 

29 

Wypracowanie i wprowadzenie w życie jednolitego 
schematu nadzoru przyrodniczego nad pracami 
melioracyjnymi. Przy współpracy różnych instytucji 
(Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie, Dyrektor 
Regionalnego Zarządu 

pierwsza 
połowa 
obowiązywania 
planu zadań 
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

grisegena 
A021 bąk Botaurus stellaris 
A022 bączek Ixobrychus minutus 
A031 bocian biały Ciconia ciconia 
A036 łabędź niemy Cygus olor 
A038 łabędź krzykliwy Cygnus cygnus 
A043 gęgawa Anser anser 
A051 krakwa Anser strepera 
A052 cyraneczka Anas crecca 
A055 cyranka Anas querquedula 
A067 gągoł Bucephala clangula 
A070 nurogęś Mergus merganser 
A119 kropiatka Porzana porzana 
A122 derkacz Crex crex 
A123 kokoszka Gallinula chloropus 
A125 łyska Fulica atra 
A153 kszyk Gallinago gallinago 
A168 brodziec piskliwy Actitis 
hypoleucos 
A197 rybitwa czarna Chlidonias niger 
A229 zimorodek Alcedo atthis 

Wodnych w Szczecinie, Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie, Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Szczecinie, uczelnie wyższe, organizacje 
pozarządowe) wypracowanie zasad dobrych praktyk dla 
nadzoru przyrodniczego prac melioracyjnych i 
utrzymaniowych. 

pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie, Dyrektor 
Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu, Dyrektor 
Zachodniopomorskiego 
Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w 
Szczecinie  

ochronnych 

A004 perkozek Tachybaptus ruficollis 
A005 perkoz dwuczuby Podiceps 
cristatus 
A006 perkoz rdzawoszyi Podiceps 
grisegena 
A021 bąk Botaurus stellaris 
A022 bączek Ixobrychus minutus 
A028 czapla siwa Ardea cinerea 
A030 bocian czarny Ciconia nigra 
A031 bocian biały Ciconia ciconia 
A036 łabędź niemy Cygus olor 
A038 łabędź krzykliwy Cygnus cygnus 
A043 gęgawa Anser anser 
A051 krakwa Anser strepera 
A052 cyraneczka Anas crecca 

30 
Podjęcie działań w celu doprowadzenia do utworzenia 
planowanych (np. w waloryzacjach przyrodniczych 
gmin) form obszarowej ochrony przyrody 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie  i właściwe 
terytorialnie Gminy 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych  
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

A055 cyranka Anas querquedula 
A067 gągoł Bucephala clangula 
A070 nurogęś Mergus merganser 
A072 trzmielojad Pernis apivorus 
A073 kania czarna Milvus migrans 
A074 kania ruda Milvus milvus 
A075 bielik Haliaeetus albicilla 
A081 błotniak stawowy Circus 
aeruginosus 
A084 błotniak łąkowy Circus 
pygargus 
A089 orlik krzykliwy Aquila pomarina 
A094 rybołów Pandion haliaetus 
A118 wodnik Rallus aquaticus 
A119 kropiatka Porzana porzana 
A122 derkacz Crex crex 
A123 kokoszka Gallinula chloropus 
A125 łyska Fulica atra 
A127 żuraw Grus grus 
A153 kszyk Gallinago gallinago 
A155 słonka Scolopax rusticola 
A165 samotnik Tringa ochropus 
A168 brodziec piskliwy Actitis 
hypoleucos 
A197 rybitwa czarna Chlidonias niger 
A207 siniak Columba oenas 
A215 puchacz Bubo bubo 
A223 włochatka Aegolius funereus 
A224 lelek Caprimulgus europaeus 
A229 zimorodek Alcedo atthis 
A236 dzięcioł czarny Dryocopus 
martius 
A320 muchołówka mała Ficedula 
parva 
A391 kormoran Phalacrocorax carbo 
sinensis 
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

A031 bocian biały Ciconia ciconia 
A073 kania ruda  
Milvus milvus  
A074 kania czarna Milvus migrans  
A215 puchacz  
Bubo bubo  

31 

Działania obligatoryjne: 

1) Zachowanie siedlisk lęgowych i żerowiskowych  
przedmiotów ochrony  zlokalizowanych na 
trwałych użytkach zielonych (zabezpieczenia 
przed zaoraniem, zalesianiem). 

2) Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-
pastwiskowe lub pastwiskowe utrzymujące 
siedlisko gatunków.  

Działania fakultatywne:  

1) Użytkowanie zgodnie z wymogami 
odpowiedniego wariantu pakietu 
rolnośrodowiskowego (lub jego odpowiednika 
w nowym programie wsparcia finansowego) 
ukierunkowanego na ochronę odpowiedniego 
siedliska. 

2) Wykaszanie użytków zielonych  po 15 lipca 

płaty siedliska 
gatunku na 
całym obszarze 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

Działania obligatoryjne: 
Właściciel lub posiadacz 
gruntu. 

Działania fakultatywne: 
Właściciel lub posiadacz 
gruntów (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 
stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub 
stanowiących własność 
jednostek samorządu 
terytorialnego – zarządca 
nieruchomości w 
związku z 
wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska, na 
podstawie przepisów 
prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów, na 
podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych  

A028 czapla siwa Ardea cinerea 32 Korekta granic obszaru Natura 2000. Rozszerzenie okolice wsi Regionalny Dyrektor w ciągu 3 lat 
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

obszaru Natura 2000 o przyległą do jej granic kolonii 
lęgową czapli siwej. 

Osiek Drawski 
(załącznik nr 7) 

Ochrony Środowiska w 
Szczecinie 

obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych  

 
A122 derkacz  
Crex crex 
 

33 

Działania obligatoryjne: 

1) Zachowanie siedliska gatunku położonego na 
trwałych użytkach zielonych (zabezpieczenia 
przed zaoraniem, zalesianiem). 

2) Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-
pastwiskowe lub pastwiskowe utrzymujące 
siedlisko gatunku. 

Działania fakultatywne:  

użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego 
wariantu pakietu rolnośrodowiskowego (lub jego 
odpowiednika w nowym programie wsparcia 
finansowego) ukierunkowanego na ochronę derkacza.    

płaty siedliska 
gatunku na 
całym obszarze 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

Działania obligatoryjne: 
Właściciel lub posiadacz 
gruntu. 

Działania fakultatywne: 
Właściciel lub posiadacz 
gruntów (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 
stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub 
stanowiących własność 
jednostek samorządu 
terytorialnego – zarządca 
nieruchomości w 
związku z 
wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska, na 
podstawie przepisów 
prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów, na 
podstawie porozumienia 
zawartego z organem 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

A084 błotniak łąkowy Circus 
pygargus 

34 

Działania obligatoryjne: 

1) Zachowanie siedliska gatunku położonego na 
trwałych użytkach zielonych (zabezpieczenia 
przed zaoraniem, zalesianiem). 

2) Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-
pastwiskowe lub pastwiskowe utrzymujące 
siedlisko gatunku. 

Działania fakultatywne: 

 użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego 
wariantu pakietu rolnośrodowiskowego (lub jego 
odpowiednika w nowym programie wsparcia 
finansowego) ukierunkowanego na ochronę błotniaka 
łąkowego.   

płaty siedliska 
gatunku na 
całym obszarze 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

Działania obligatoryjne: 
Właściciel lub posiadacz 
gruntu. 

Działania fakultatywne: 
Właściciel lub posiadacz 
gruntów (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 
stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub 
stanowiących własność 
jednostek samorządu 
terytorialnego – zarządca 
nieruchomości w 
związku z 
wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska, na 
podstawie przepisów 
prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów, na 
podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

obszarem Natura 2000. 

A153 kszyk  
Gallinago gallinago 

35 

Działania obligatoryjne: 

1) Zachowanie siedliska gatunku położonego na 
trwałych użytkach zielonych (zabezpieczenia 
przed zaoraniem, zalesianiem). 

2) Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-
pastwiskowe lub pastwiskowe utrzymujące 
siedlisko gatunku. 

Działania fakultatywne: 

 użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego 
wariantu pakietu rolnośrodowiskowego (lub jego 
odpowiednika w nowym programie wsparcia 
finansowego) ukierunkowanego na ochronę kszyka.   

płaty siedliska 
gatunku na 
całym obszarze 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

Działania obligatoryjne: 
Właściciel lub posiadacz 
gruntu. 

 

Działania fakultatywne: 
Właściciel lub posiadacz 
gruntów (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 
stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub 
stanowiących własność 
jednostek samorządu 
terytorialnego – zarządca 
nieruchomości w 
związku z 
wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska, na 
podstawie przepisów 
prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów, na 
podstawie porozumienia 
zawartego z organem 

przez cały okres 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

Wszystkie przedmioty ochrony w 
obszarze Natura 2000 

1 

Monitoring stanu zachowania gatunku. Szczegółowy 
opis w załączniku 6. Monitoring należy wykonać 
dwukrotnie w okresie obowiązywania planu zadań 
ochronnych 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie 

w ciągu 3 lat 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych oraz 
w 9 roku 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

A004 perkozek Tachybaptus ruficollis 
A021 bąk Botaurus stellaris 
A022 bączek Ixobrychus minutus 
A051 krakwa Anser strepera 
A084 błotniak łąkowy Circus 
pygargus 
A089 orlik krzykliwy Aquila pomarina 
A118 wodnik Rallus aquaticus 
A123 kokoszka Gallinula chloropus 
A125 łyska Fulica atra 
A127 żuraw Grus grus 
A197 rybitwa czarna Chlidonias niger 

2 

Kontrola stanu zachowania śródpolnych zbiorników 
wodnych i towarzyszących im zakrzaczeń. Kontrola 
stanu zachowania śródpolnych zbiorników wodnych i 
towarzyszącej im roślinności na terenach rolniczych 
całego obszaru Natura 2000. Kontrola i ocena ich 
wartości dla ochrony bioróżnorodności. Składanie 
wniosków do organów gmin o wprowadzenie ochrony w 
formie użytków ekologicznych najcenniejszych z 
wykrytych stanowisk. 

tereny rolnicze 
całego obszaru 
Natura 2000 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie 

pierwsza 
połowa 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 
A004 perkozek Tachybaptus ruficollis 
A021 bąk Botaurus stellaris 
A022 bączek Ixobrychus minutus 
A051 krakwa Anser strepera 
A052 cyraneczka Anas crecca 
A055 cyranka Anas querquedula 
A072 trzmielojad Pernis apivorus 
A074 kania ruda Milvus milvus 
A084 błotniak łąkowy Circus 
pygargus 

1 
Rozpoznanie liczebności i miejsc bytowania oraz ocena 
stanu zachowania siedlisk ptaków.  

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie  

w ciągu 3 lat 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

A119 kropiatka Porzana porzana 
A123 kokoszka Gallinula chloropus 
A125 łyska Fulica atra 
A153 kszyk Gallinago gallinago 
A155 słonka Scolopax rusticola 
A165 samotnik Tringa ochropus 
A168 brodziec piskliwy Actitis 
hypoleucos 
A197 rybitwa czarna Chlidonias niger 
A207 siniak Columba oenas 
A223 włochatka Aegolius funereus 
A224 lelek Caprimulgus europaeus 
A236 dzięcioł czarny Dryocopus 
martius 
A320 muchołówka mała Ficedula 
parva 

A030 bocian czarny Ciconia nigra 
A073 kania czarna Milvus migrans 
A075 bielik Haliaeetus albicilla 
A089 orlik krzykliwy Aquila pomarina 
A215 puchacz Bubo bubo 

2 

Inwentaryzacja aktywnych gniazd. Inwentaryzacja 
gniazd w obszarze Natura 2000 prowadzona w okresach 
jesienno-zimowych, przy braku ulistnienia na 
powierzchniach leśnych o wieku drzewostanu powyżej 
80 lat. 

tereny leśne 
całego obszaru 
Natura 2000  z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie  

pierwsza 
połowa 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 

A004 perkozek Tachybaptus ruficollis 
A005 perkoz dwuczuby Podiceps 
cristatus 
A021 bąk Botaurus stellaris 
A051 krakwa Anser strepera 
A067 gągoł Bucephala clangula 
A070 nurogęś Mergus merganser 
A081 błotniak stawowy Circus 
aeruginosus 
A118 wodnik Rallus aquaticus 

3 

Przeprowadzenie oceny natężenia ruchu turystycznego 
na ciekach i brzegach jezior. Przeprowadzenie oceny 
natężenia ruchu turystycznego na ciekach i brzegach 
jezior w miejscach koncentracji miejsc bytowania 
gatunku wykazanych na podstawie monitoringu 
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. 

cały obszar 
Natura 2000 z 
wyłączeniem 
części 
pokrywającej się 
z rezerwatem 
przyrody 
„Przełom Rzeki 
Dębnicy” 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Szczecinie  

pierwsza 
połowa 
obowiązywania 
planu zadań 
ochronnych 
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Przedmiot ochrony Nr  Działania ochronne 
Obszar 
wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
wykonanie 

Termin 

A165 samotnik Tringa ochropus 
A168 brodziec piskliwy Actitis 
hypoleucos 
A229 zimorodek Alcedo atthis 
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