
Projekt z dnia 5 grudnia 2019 r. 

 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY  

 

z dnia .................... 2019 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Lisi Kąt PLH040026 

 

 

 

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

z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 

2 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Lisi Kąt PLH040026 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 3129) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w załączniku nr 5 w tabeli lp. 6 i lp. 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku 

do niniejszego zarządzenia, 

2)  w załączniku nr 5 w tabeli usuwa się lp. 2 i lp. 5. 

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

 

  



Załącznik do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy 

z dnia .................... 2019 r. 

 

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i 

obszarów ich wdrażania 

 

Lp. 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne Obszar wdrażania1)  Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

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

związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

6. 

91E0* Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-

incanae) 

Stopniowe przekształcanie 

drzewostanów brzozowych i 

brzozowo-olszowych w 

kierunku jesionowo-

olszowych, przy czym do 

czasu utrzymywania się 

choroby powodującej  

zasychanie jesionów, mogą 

one nie być nasadzane. 

Leśnictwo Tupadły oddz. 120Ab, 

102b, 102c, 102d, 102g, oddz. 

102a, oddz. 120c, 120d, 121a, 

121b,  

Leśnictwo Nakło oddz. 82h 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa 

Szubin na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego ze 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

gmina Kcynia - obszar wiejski:  

- obręb Szczepice, działki nr: 

23/1, 37, 38, 40, 42, 43, 45/1, 46, 

48, 50/2,  

- obręb Sipiory, działki nr: 286/1, 

286/2, 293, 294, 296, 299/2, 274, 

304/1, 308/1, 366/2, 743, 744, 

745, 751, 753, 754, 747, 748, 749 

- obręb Studzienki, działki nr: 

240, 236/1, 237, 238/1 

Właściciel lub 

zarządca na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego ze 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

7. 

91E0* Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-

incanae) 

Prowadzenie gospodarki 

leśnej z uwzględnieniem 

następujących zasad: 

- maksymalne ograniczenie 

użytkowania rębnią zupełną, 

- zagospodarowanie 

rębniami złożonymi, 

- zachowanie 

nienaruszonych fragmentów 

starych drzewostanów na nie 

mniej niż 5% powierzchni 

manipulacyjnej, 

Płaty siedliska na działkach: 

gmina Kcynia - obszar wiejski:  

- obręb Sipiory, działki nr: 729, 

739,  237, 264, 270, 271, 274, 

3102/1, 741, 264, 740, 354, 367, 

403/1, 715, 192, 231/1, 3103/2, 

366/2, 231/1, 232, 734, 366/2,  

247, 264, 737, 738, 739, 740, 

229/1, 304/1, 308/1, 743, 744, 

745, 274, 152/4, 3102/2, 293, 

294, 296, 299/2, 751, 299/2, 

304/1, 753, 754, 235/1, 239, 247, 

726, 727, 728, 732, 733, 274, 

3120/3, 3121, 321/1, 352, 353, 

Właściciel lub 

zarządca 

nieruchomości na 

podstawie 

porozumienia z 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 
1) Lokalizację podano za pomocą numerów działek ewidencyjnych, których źródłem jest system LPIS (system 

identyfikacji działek rolnych) oraz  nr oddziałów leśnych na podstawie Planu Urządzenia Lasu  Nadleśnictwa 

Szubin  2014 -2023 



- eliminowanie gatunków 

obcych w drzewostanie i 

warstwie krzewów, 

 - kontynuowanie w  ramach 

gospodarki leśnej działań 

mających na celu 

pozostawianie martwego 

drewna, aż do osiągnięcia 

właściwego stanu siedlisk 

(za wyjątkiem koniecznych 

zabiegów ochrony lasu i 

zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego). 

304/1, 308/1, 3122/2, 286/1, 

286/2, 293, 747, 748, 749, 

3082/13 ( z wyłączeniem terenu 

użytku ekologicznego), 

 - obręb Szczepice, działki nr: 40, 

42, 43 56, 57/1, 19, 3120/4, 1, 3, 

45/2, 50/1, 51/1, 67, 69/1, 70, 

3120/6, 50/2, 126/1, 40, 42, 23/1, 

45/1, 46, 48, 71, 72/1, 124, 44, 

3120/6, 50/2, 51/2, 53/2, 37, 38 

 - obręb Studzienki, działki nr: 

252/1, 683, 236/1, 237 

 253/6, 240, 709/1, 236/1, 237, 

238/1, 255/4, 257, 259/3, 3144/2, 

253/6, 255/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Plan zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Lisi Kąt 

PLH040026 został ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Lisi Kąt PLH040026 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 3129). 

Minister Środowiska pismem z dnia 19 września 2019 r., znak: DP-

WOP.0941.2017,2018.2017.ABB poinformował Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy, że po dokonaniu kontroli powyższego zarządzenia, na podstawie 

§  5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie 

trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy 

niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. Nr 222, poz. 1754), stwierdzono uchybienia 

uzasadniające jego zmianę we własnym zakresie. W piśmie Ministra wskazano  następujące 

uwagi:  

W załączniku Nr 5 do zarządzenia, w działaniach ochronnych określonych odpowiednio 

poz. 5-7 przy wskazaniu podmiotu zobowiązanego do wykonania działania ochronnego, 

wątpliwości budzi sformułowanie ,,na podstawie przepisów prawa,(…)’’  powstaje bowiem 

pytanie, o jakie obowiązki i przepisy prawa miałoby tu chodzić?  Należy zwrócić uwagę że w 

planie zadań ochronnych, jako działanie ochronne, nie mogą być wpisywane zadania, których 

obowiązek realizacji przez wskazane podmioty wynika z przepisów np. ustawy, ponieważ jest 

to zbędne powtarzanie regulacji ustawowych. Wymaga zatem podkreślenia że w ramach planu 

zadań ochronnych nie można tworzyć regulacji, które są powtórzeniem przepisów ustawowych, 

a także regulacji, które będą je modyfikowały, gdy ustawodawca nie przewiduje uwzględniania 

planu zadań ochronnych w danej dziedzinie, czy danym akcie. Regulacje planu zadań 

ochronnych nie powinny również skutkować wątpliwościami adresatów norm, co do podstawy 

oraz zakresu ich praw i obowiązków. Z uwagi na powyższe, jeśli działanie ochronne i obowiązek 

jego wykonania wynikają z przepisów ustawy, to działanie takie powinno zostać usunięte 

z planu zadań ochronnych”. 

Odpowiedź: Usunięto działania dotyczące właściwej konserwacji rowów i kanału 

Dębogórskiego. Są one obowiązkiem podmiotów odpowiedzialnych za ich utrzymanie. 

W przypadku działań w zakresie gospodarki leśnej wskazano jako podmiot odpowiedzialny 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Szubin a na gruntach prywatnych właściciela lub zarządcę 

nieruchomości na podstawie porozumienia z sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy obwieszczeniem 

znak…………………………...., z dnia ……………………….., podał do publicznej 

wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lisi Kąt PLH040026  i o możliwości zapoznania się z 

ww. projektem i wynikami prac na potrzeby jego sporządzenia oraz możliwości składania uwag 

i wniosków.  

Wymienione obwieszczenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz 



w prasie o zasięgu obejmującym ……………………... Z projektem zmiany planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lisi Kąt PLH040026  można było zapoznać się 

w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także  

w aktualnościach na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w Bydgoszczy (http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/). 

W ten sposób zapewniono możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie 

określonym w ustawie 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. z 2018, poz. 2081 ze zm.) w procedurze, której przedmiotem jest 

sporządzenie projektu zmiany planu zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000. 

Zgodnie z 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 (Dz. U. z 2018, poz. 2081 ze zm.), projekt zmiany 

planu zadań ochronnych zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na Ekoportalu 

(karta nr ………..). 

Informację o konsultacjach przekazano również bezpośrednio (pismem znak: ……, 

z dnia …….. ) zidentyfikowanym zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym 

działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony 

wyznaczono obszar Natura 2000. 

W związku z udziałem społeczeństwa, zgłoszono następujące uwagi do projektu 

dokumentu: 

1. ………………………….. 

2. ……………………………. 

Projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Lisi Kąt PLH040026 został zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony 

Przyrody w Bydgoszczy Uchwałą Nr ....... z dnia ...... r.  

Przedmiotowy projekt zarządzenia, na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2019 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. Urz. Z 2019 r. poz. 1464), 

został uzgodniony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem znak: ... , z dnia ...  

 

 

 

http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/

