
Projekt z dnia 3.03 2020 r. 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY  

 

z dnia .................... 2020 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Zbocza Płutowskie PLH040040 

 

 

 

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

U. z 2020 r. poz. 55) zarządza się, co następuje: 

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

1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Zbocza Płutowskie PLH040040 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 3130) wprowadza się 

następującą zmianę: załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do 

niniejszego zarządzenia; 

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

 

  



 

Załącznik do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy  

z dnia  ………………. 2020 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 

1.  

6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-Brometea 

i ciepłolubne 

murawy z 

Asplenion 

septentrionalis 

Festucion pallentis) 

Działania 

obligatoryjne: 

zachowanie siedlisk 

przyrodniczych, 

ekstensywne 

użytkowanie kośne 

lub kośno -

pastwiskowe lub 

pastwiskowe łąk. 

Działania 

fakultatywne:  

koszenie zgodnie z 

wymogami 

odpowiedniego 

pakietu, 

ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

przyrodniczego 6210 

w ramach 

obowiązującego 

Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

Płaty siedliska na 

działkach:  

gmina Chełmno:  

- obręb Kałdus, działki nr: 

50/29, 50/39, 51/4, 56/2, 

57/6, 81, 130/1, 3186/3 

- obręb Starogród, działki 

nr: 362, 363/1, 363/3, 

363/4, 437, 497, 510, 511, 

651/2, 651/3, 683, 684, 

3190/1 

gmina Kijewo Królewskie:  

- obręb Kiełp, działki nr: 

111, 112/2, 116/2, 117, 

118, 119, 120, 121, 123/2, 

124, 125, 265, 4278, 

4280/2 

- obręb Szymborno, działki 

nr: 5/11, 5/17, 314, 4283/2 

gmina Unisław:  

- obręb Unisław, działki nr: 

26/2, 27, 40/2, 46, 49, 51, 

52/1, 52/2, 54, 55, 58/56, 

72, 77/3, 78, 79, 84, 85/1, 

87/1, 88/2, 89, 92/2, 93, 94, 

95, 96, 99, 100, 101, 105/2, 

106, 107, 118/1, 118/4, 

118/6, 118/7, 118/8, 119, 

403. 

Właściciel 

(zarządca) na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

obniżenia 

dochodowości 

lub na podstawie 

porozumienia ze 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 lub 

bezpośrednio 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

 

2. 

6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-Brometea 

i ciepłolubne 

Zadanie 

fakultatywne:  

mechaniczne 

usuwanie osobników 

W płatach siedliska 

zagrożonych inwazją i ich 

bezpośrednim sąsiedztwie - 

Właściciel 

(zarządca) na 

podstawie 

porozumienia 

 
1 Lokalizację podano za pomocą numerów działek ewidencyjnych, których źródłem jest powiatowa baza ewidencji 

gruntów i budynków  (stan na 21 lutego 2020 r.) 



murawy z 

Asplenion 

septentrionalis 

Festucion pallentis) 

grochodrzewu 

(Robinia 

pseudoacacia) przy 

zastosowaniu metod 

ograniczających 

powstawanie 

odrostów 

korzeniowych 

(okorowanie drzewa 

wczesnym latem, 

wycięcie w kolejnym 

roku). Prace ziemne 

prowadzić pod 

nadzorem 

archeologa, jak 

najmniej integrujące 

w strukturę gleby. 

gmina Chełmno, obręb 

Kałdus, działki nr: 79, 81, 

3186/3, 130/1. 

zawartego ze 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 lub 

bezpośrednio 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

3. 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

Działania 

obligatoryjne: 

zachowanie siedlisk 

przyrodniczych, 

ekstensywne 

użytkowanie kośne 

lub kośno -

pastwiskowe lub 

pastwiskowe łąk. 

Działania 

fakultatywne:  

koszenie zgodnie z 

wymogami 

odpowiedniego 

pakietu, 

ukierunkowanego na 

ochronę siedliska 

przyrodniczego 6510 

w ramach 

obowiązującego 

Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

gmina Chełmno:  

- obręb Kałdus, działki nr: 

50/26,  

gmina Kijewo Królewskie:  

- obręb Kiełp, działki nr: 

124, 126, 128, 129, 130/1, 

130/2, 131 

- obręb Szymborno, działki 

nr: 5/17, 11/10, 11/12, 

11/14, 70/3, 72, 74, 84/5, 

84/6, 84/7, 84/9, 84/10, 

84/11 

gmina Unisław:  

- obręb Gołoty, działki nr: 

5/2, 5/3, 6/1, 8, 9/3, 61/2, 

64, 82/8 

 

 

 

Właściciel 

(zarządca) na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

obniżenia 

dochodowości 

lub na podstawie 

porozumienia ze 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 lub 

bezpośrednio 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

4. 

1074 Barczatka 

kataks (Eriogaster 

catax) 

Przerzedzenie 

krzewów na 

obrzeżach płatów 

czyżni do stanu 

zwarcia około 50%. 

gmina Chełmno:  

- obręb Starogród, działki 

nr: 649, 684, 3190/1 

gmina Kijewo Królewskie:  

- obręb Kiełp, działki nr: 

102/1, 102/2, 103/1, 103/2, 

105, 106, 107/1, 107/2, 

112/2, 267, 4278 

Właściciel 

(zarządca) na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

obniżenia 

dochodowości 

lub na podstawie 

porozumienia ze 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 



2000 lub 

bezpośrednio 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

 Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony  

5. 

6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-Brometea 

i ciepłolubne 

murawy z 

Asplenion 

septentrionalis 

Festucion pallentis) 

Monitoring zgodnie z 

metodyką GIOŚ w 

stałym punkcie 

monitoringowym co 

5 lat. 

N 53°16'55,3" 

E 18°22'58,0" 

Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska  

w Bydgoszczy 

6. 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

Monitoring zgodnie z 

metodyką GIOŚ w 

stałym punkcie 

monitoringowym, co 

5 lat. 

N 53°14'44,5" 

E 18°23'42,5" 

Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska  

w Bydgoszczy 

7. 

91E0* Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, Popule-

tum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

Monitoring zgodnie z 

metodyką GIOŚ w 

stałym punkcie 

monitoringowym co 

5 lat. 

N 5316'37" 

E 1823'23.1" 

Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska  

w Bydgoszczy 

8. 

91F0 Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

Monitoring zgodnie z 

metodyką GIOŚ w 

stałym punkcie 

monitoringowym co 

5 lat. 

N 5319'14,52" 

E 1822'50,65" 

Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska  

w Bydgoszczy 

9. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejsk

i i 

subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

Monitoring zgodnie z 

metodyką GIOŚ w 

stałym punkcie 

monitoringowym co 

5 lat. 

N 5316'2,24" 

E 1823'25,11" 

Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska 

w Bydgoszczy  

10. 

1074 Barczatka 

kataks (Eriogaster 

catax) 

Ocena stanu siedliska 

i populacji gatunku 

co 5 lat. 

N 53°17’47’’,  

E 018°22’,32’’ 

Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska  

w Bydgoszczy 

 Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 

11 

6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-Brometea 

i ciepłolubne 

murawy z 

Ocena stanu 

wszystkich płatów 

siedliska okresie 5 lat 

od daty ustanowienia 

Płaty siedliska w obszarze 

(z wyłączeniem terenów 

rezerwatów przyrody). 

Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska 

w Bydgoszczy 



Asplenion 

septentrionalis 

Festucion pallentis) 

planu zadań 

ochronnych. 

12 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

Ocena stanu 

wszystkich płatów 

siedliska okresie 5 lat 

od daty ustanowienia 

planu zadań 

ochronnych. 

Płaty siedliska w obszarze 

(z wyłączeniem terenów 

rezerwatów przyrody). 

Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska 

w Bydgoszczy 

  



 

Uzasadnienie 

Plan zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Zbocza 

Płutowskie PLH040040 został ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbocza Płutowskie PLH040040 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 

poz. 4324).  

Minister Środowiska pismem z dnia 16 stycznia 2020 r., znak: DP-

WOŚ.082.59.2019.AJ 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:  

 

1. W  załączniku  Nr  5  pod  nazwą  „Działania  ochronne  ze wskazaniem  podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania”, w kolumnie pn. Obszar 

wdrażania błędnie wpisano numery działek. Przy działaniu nr 1 w części dotyczącej 

gminy Kijewo Królewskie dla obręb Kiełp, błędnie wpisano działkę nr 5194/2 – powinna 

być 4280/2, a dla obrębu Szymborno wpisano działkę nr 5197/2 – powinna być 4283/2. 

Dodatkowo, przy działaniu nr 4 pominięto wpis: gmina Kijewo Królewskie dla obrębu 

Kiełp oraz błędnie wpisano działkę nr 5191 – powinna być działka o numerze 4278. 

Odpowiedź: Uwagę uwzględniono aktualizując nr działek ewidencyjnych poprzez 

wygenerowanie wykazu działem z powiatowej baza ewidencji gruntów i budynków  (stan na 

21 lutego 2020 r.). Pierwotnie w zarządzeniu nr działek wygenerowano z systemu LPIS (system 

identyfikacji działek rolnych) gdzie figurują działki nr 5197/2, 5197/2, 5191, które wg bazy 

ewidencji gruntów i budynków  mają nadane nr odpowiednio: 4280/2, 4283/2, 4278. 

2. W załączniku Nr 5, w przypadku działania ochronnego o charakterze fakultatywnym  nr  

2,  w  kolumnie  „Podmiot  odpowiedzialny  za  wykonanie”,  wątpliwości  budzi 

wskazanie,  iż  zobowiązanym  do  wykonania  działania  ochronnego  jest  „Właściciel  

(zarządca) na podstawie  przepisów  prawa,  (…)”.  Należy  zwrócić  uwagę,  że  w  

planie  zadań  ochronnych,  jako działania ochronne, nie mogą być wpisywane zadania, 

których obowiązek realizacji przez wskazane podmioty  wynika  z  przepisów  np.  

ustawy,  ponieważ  byłoby  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 kwestionowane  



sformułowanie  „Właściciel  (zarządca)  na  podstawie  przepisów  prawa”,  powinno 

zostać usunięte. 

Odpowiedz: Uwagę uwzględniono. Usunięto kwestionowany zapis.  

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 Zbocza Płutowskie PLH040040 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 Zbocza Płutowskie PLH040040 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 Mszar Płociczno PLH040035 został zaopiniowany przez Regionalną Radę 

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

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


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 ........................................  


