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ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY 

I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU 

z dnia …………………. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 

 

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

z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.
1)

), zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu egionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły 

PLB040003 (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1162, Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 1184) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) § 8. otrzymuje brzmienie: „§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia”; 

2) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1)

 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 926, z 2015 r. poz. 1045 i 1688, z 2016 r. poz. 422, M. 
P. z 2015 r. poz. 1064. 
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Załącznik do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku 

z dnia……………………. 

zmieniającego zarządzenie w sprawie  

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 

 

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

Lp. Przedmiot ochrony Działania ochronne Obszar wdrażania 
Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie
2) 

Działania dotyczące ochrony czynnej gatunków ptaków oraz ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 

1. A075 

Bielik  

Haliaeetus albicilla  

(lęgowe, zimujące) 

1. Ograniczenie kolizji i ryzyka 

porażenia prądem, poprzez 

wymianę istniejących słupów 

energetycznych z izolatorami 

stojącymi linii 200-400kV lub 

zaopatrzenie ich w półki 

uniemożliwiające kontakt ptaka z 

izolatorem lub przewodami. 

W obrębie obszaru Natura 2000 na 

terenie województwa pomorskiego. 

RDOŚ w Gdańsku na podstawie 

porozumienia z operatorem linii 

przesyłowych 

2. Zapobiegnięcie utracie 

potencjalnych miejsc 

W obrębie całego obszaru Natura Nadleśnictwa: Kwidzyn, 

Dąbrowa, Toruń, Solec 

                                                           
2)

 działania wykonywane w ramach posiadanych kompetencji 
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gniazdowych poprzez 

wyznaczanie i zachowanie do 

naturalnego rozpadu kęp 

reprezentatywnych starodrzewi 

na zrębach wraz z dolnymi 

partiami drzew i nienaruszonym 

runem, o powierzchni minimum 

0,1 ha dla działek zrębowych 

o powierzchni od 1,0 do 2,0 ha. 

Na działkach zrębowych 

większych niż 2,0 ha – o 

powierzchni nie mniejszej niż 5% 

całkowitej powierzchni pasa 

manipulacyjnego /powierzchni 

zrębowej i powierzchni 

pojedynczej kępy nie mniejszej 

niż 0,10 ha. Wyznaczanie biogrup 

w sposób umożliwiający ich 

łączenie. 

2000 Kujawski, Cierpiszewo, 

Gniewkowo, Dobrzejewice, 

Włocławek, Starosta Tczewski, 

Starosta Sztumski, Starosta 

Kwidzyński, właściciele lub 

posiadacze gruntów - na 

podstawie UPUL zawierającego 

wskazania PZO 

3. Zapobiegnięcie zmniejszaniu 

ilości czatowni poprzez 

zachowanie istniejących 

zadrzewień w promieniu 100 m 

wokół wód stojących 

(starorzeczy) i płynących (Wisła, 

Nogat  oraz ich dopływy lub 

kanały  w granicach obszaru 

Natura 2000) z zachowaniem 

widoczności oznakowania 

nawigacyjnego. Nie dotyczy 

usuwania drzew i krzewów 

zagrażających życiu lub 

W obrębie całego obszaru Natura 

2000 

RZGW w Gdańsku, 

Nadleśnictwa: Kwidzyn, Jamy, 

Dąbrowa, Toruń, Solec 

Kujawski, Cierpiszewo, 

Gniewkowo, Dobrzejewice, 

Włocławek, Starosta Tczewski, 

Starosta Sztumski, Starosta 

Kwidzyński, właściciele lub 

posiadacze gruntów - na 

podstawie UPUL zawierającego 

wskazania PZO 
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mieniu, porastających 

urządzenia hydrotechniczne, 

dla ochrony przed powodzią 

lub dla likwidacji skutków 

powodzi oraz na plantacjach 

wiklinowych. 

2. A081 

Błotniak stawowy 

Circus aeruginosus  

(lęgowe) 

 

1. Zapobiegnięcie utracie siedlisk 

lęgowych poprzez utrzymanie 

istniejącej powierzchni szuwarów 

oraz pozostawienie terenu dla 

naturalnej sukcesji z 

zachowaniem widoczności 

oznakowania nawigacyjnego. 

W obszarach wskazanych dla 

gatunku jako kluczowe lęgowiska 

wg km Wisły strona lewa (L), prawa 

(P): 

km 928 L, km 924 P, km 917 L, 

km 911 P, km 883 L, km 880÷882 P, 

km 877 P, km 876 L, km 875 P, 

km 871 P, km 863 P, km 837 L, 

km 804÷806 P, km 786÷788 L, 

km 784 L, km 763÷765 P, 

km 747÷750 P. 

województwo kujawsko-pomorskie: 

powiat bydgoski, gmina Dobrcz: 

części działek ewidencyjnych: obręb 

0010: 317/7, 266, 268/2, 315, 300, 

314, 313, obręb 0015: 50, 53, 58, 

135/4, 135/2; 

powiat toruński, gmina Zławieś 

Wielka: obręb 0003, w całości 

działki o numerach: 120, 117/3, 118, 

części działek ewidencyjnych: obręb 

0005: 377/3, 271/1, 296/1, obręb 

0013: 284, obręb 0008: 497/1, obręb 

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 stanowiących 

własność Skarbu Państwa 

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. 
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0003: 116, 115, 1, 410/1, 110, 410/2; 

powiat świecki, gmina Dragacz: 

obręb 0012, w całości działki o 

numerach: 88/13, 88/12, 88/11, 34/1; 

powiat chełmiński, gmina Chełmno: 

części działek ewidencyjnych, obręb 

0017: 2/2. 

województwo pomorskie:  

powiat gdański, gmina Cedry 

Wielkie: w całości działki o 

numerach: obręb 0006: 289, 290, 

296, obręb 0008: 234/3, część 

działka ewidencyjna, obręb 0006: 

297; 

powiat tczewski, gmina Gniew: w 

całości działki o numerach: obręb 

0017: 475, 476, obręb 0008: 255/1, 

255/2, obręb 0002: 38/2, części 

działek ewidencyjnych: obręb 0008: 

277, 344, 255/4, 356/1, 255/3, 343, 

275, 274, obręb 0002: 38/1, 117/5; 

powiat kwidzyński, gmina Kwidzyn: 

obręb 0011, w całości działki o 

numerach: 22, 23, 228, części 

działek ewidencyjnych: obręb 0008: 

211, obręb 0011: 7/1, 11, 24/1, 20/1, 

25, 5/1, 210/1, 222, 231, 232, 230, 

227, 226, 223, 225, 224, obręb 0007: 

1; 
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powiat nowodworski, gmina 

Ostaszewo: części działek 

ewidencyjnych: obręb 0001: 2, 3, 

obręb 0005: 286; 

powiat kwidzyński, gmina Ryjewo: 

obręb 0005, w całości działka o 

numerze: 135/1, obręb 0005, części 

działek ewidencyjnych: 245, 111, 41, 

199/6; 

powiat gdański, gmina Suchy Dąb: 

obręb 0006, części działki 

ewidencyjnej: 112. 

2. Działania obligatoryjne: 

zachowanie żerowisk gatunku, 

położonych na trwałych użytkach 

zielonych oraz ekstensywne 

użytkowanie kośne, kośno - 

pastwiskowe lub pastwiskowe 

trwałych użytków zielonych. 

W obszarach wskazanych dla 

gatunku jako kluczowe żerowiska 

wg km Wisły strona lewa (L), prawa 

(P): Km 931÷936P, km 932÷936L, 

km 929L, km 924÷928L, 

km 919÷921P, km 914P, 

km 911÷913P, km 908÷911P, 

km 904÷906P, km 903÷904P, 

km 898P, km 895÷898P, 

km 869÷871L, km 856÷858P, 

km 853P, km 850P, km 841P, 

km 839L, km 827L, km 807L, 

km 781÷784P, km 770÷772, 

km 758÷760P, km 769P, 

km 697÷699L, km 684, 

km 680÷682P, km 839÷841L, 

km 834L, km 833L, km 831L, 

km 829L, km 822÷824L, 

km 784÷787P, km 782L, 

Zarządca, właściciel lub 

użytkownik nieruchomości 
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km 780÷782L, km 729P, km 727P, 

km 728P, km 726L, km 709÷711P. 

województwo kujawsko-pomorskie: 

powiat m. Włocławek, gmina 

Włocławek: części działek 

ewidencyjnych: obręb 0230: 2/2, 3, 

obręb 0005: 126, 220; 

powiat aleksandrowski, gmina 

Waganiec: obręb 0020, w całości 

działka o numerze: 155, części 

działek ewidencyjnych: obręb 0020: 

151, 156, obręb 0013: 80, obręb 

0002: 76; 

powiat toruński, gmina Czernikowo: 

obręb 0011: w całości działki o 

numerach: 2442/3, 2442/2, 97, 

2442/1, 2443, 87, części działek 

ewidencyjnych, obręb 0011: 100; 

powiat m. Toruń, gmina Toruń: w 

całości działki o numerach: obręb 

0076: 311, 303, 312, 302, 300, obręb 

0061: 527, 524, 519, 518, 513, 514, 

508, 507, 501, 502, 491/1, 496, 486, 

485, 478, 477, 471, 472, 467, 468, 

460, 459, 457, 458, 453, 445, 454, 

444, 455, 446, 447, 452, 451, 424/7, 

450, 448, 449, obręb 0061, części 

działek ewidencyjnych: 542, 541, 

426/4, 425/8, 414, 416, 415, 421, 

417, 418; 
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powiat toruński, gmina Lubicz: 

obręb 0019: w całości działki o 

numerach: 293/1, 292, 290/1, 285/6, 

obręb 0019: części działek 

ewidencyjnych: 290/2, 289/1, 288, 

286, 287, 284/2, 283/3, 282/1, 280/3, 

281; 

powiat toruński, gmina Zławieś 

Wielka: obręb 0014, w całości 

działki o numerach:309, 301/7, 302; 

powiat bydgoski, gmina Dąbrowa 

Chełmińska: w całości działki o 

numerach, obręb 0014: 19/2, części 

działek ewidencyjnych: obręb 0010: 

1/1, 1/3, obręb 0014: 1/8, 19/1, 

107/3, obręb 0015: 4/3, 132, 3/4, 8/1, 

151; 

powiat m. Bydgoszcz, gmina 

Bydgoszcz: w całości działki o 

numerach: obręb 0412: 16, obręb 

0411: 22, części działek 

ewidencyjnych: obręb 0413: 19, 13, 

14, 16, 17, obręb 0412: 15, 14, 12, 

13, 10, 11, 8, 7, 5, 6, 3, 2, 1, obręb 

0411: 18, 17, 15, 12, 13, 11, 9, 7, 5, 

3, 1, obręb 0410: 43, 45, 39, 41, 37, 

35, 33, 31, 29, 27; 

powiat bydgoski, gmina Osielsko: 

obręb 0003, części działek 

ewidencyjnych: 81, 120, 121, 122, 
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123, 124, 124, 125, 126, 127; 

powiat bydgoski, gmina Dobrcz: 

obręb 0010, w całości działki o 

numerach: 139, 140, 142, 141, 161, 

164/4, 164/1, 165, 185/1, 186, 174/1, 

162/4, 169/2, 153, 177/2, 180/2, 

162/5, 162/6, 163, 188/2, 188/3, 

obręb 0010, części działek 

ewidencyjnych: 116/1, 118/1, 130, 

125/1, 127, 137/1, 134/3, 134/5, 

122/1, 157, 146/1, 131/1, 155/1, 

154/1, 189, 187; 

powiat chełmiński, gmina Chełmno: 

w całości działki o numerach, obręb 

0008: 2/4, 1, 173; 

powiat świecki, gmina Dragacz: w 

całości działki o numerach: obręb 

0013: 415, obręb 0001: 19/7, 15/11, 

172, 14, 13, 68, 69, 70, obręb 0008: 

395/2, 61, 326/1, 327/1, 338/1, 

325/1, 341, 344/1, 347/1, 322/1, 

339/1, 324/1, 345/1, 340, 350/1, 

346/1, 207/1, 210, 209, 232, , 211, 

213, 212, 214, 227, 220/2, 220/1, 

225, 226, , 220/1A, 221, 224, 222/1, 

239, 244, 245/1, 243/1A, 242, obręb 

0014: 39/2, 82/3, 81/1, 82/1, 82/4, 

69, 61, 70, 68/1, 68/3, 57, 68/5, 29, 

68/6, 40/3, części działek 

ewidencyjnych: obręb 0013: 414/1, 

467A, 436, 413, 438, obręb 0001: 
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17/3, 16/1, 88, 15/1, 185, 15/10, 

19/3, 54, obręb 0008: 395/33, 396, 

60, 330, 323, 363, 321/3, 351/2, 

395/23, 395/32, 395/31, 208, 231, 

223, 241/1, 243/1, 241/2, 241/3, 

obręb 0014: 39/1, 17/2, 15, 39, 68/4, 

26, 25, 7/2, 40/4, 40/2; 

powiat grudziądzki, gmina 

Grudziądz: obręb 0028, część działki 

ewidencyjnej: 329. 

województwo pomorskie 

powiat kwidzyński, gmina Sadlinki: 

obręb 0008, w całości działki o 

numerach: 251/9, 251/10, części 

działek ewidencyjnych: obręb 0003: 

254/13, 252/1, 254/15, 254/16, obręb 

0008: 251/8, 251/7, 251/6, obręb 

0005: 314/4, 314/1; 

powiat tczewski, gmina Gniew: 

obręb 0017, w całości działki o 

numerach: 398, 392, 391, 403, 402, 

409, 421, 431, 426, 427, 428, 430, 

434, 433, 462, 458, 457, 436, 437, 

459, 463, 461, 444, 471, 448, 449, 

472, 452, 477, 474, 455, 456, 453, 

451, 450, 446, 447, 196/3, 147, 148, 

149, 146, 150, 151, 153, 196/1, 152, 

154, 155, 181, 156/1, 180, 184, 158, 

160, 183, 185, 162, 164, 186, 166, 

167, 187, 188, 168, 189, 190, 192, 

191, 193, 195, 194, 397, 399, 400, 
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401, 196/4, 157, 156/2, 161, 159, 

163, 165, 169, 393, 394, 395, 396, 

140, 142/2, 141, 142/1, 143, 144, 

części działek ewidencyjnych: obręb 

0017: 406, 408, 414, 417, 418, 416, 

422, 425, 424, 429, 435, 438, 441, 

443, 445, 170, 179, 178, 174, obręb 

0007: 283, 284; 

powiat malborski, gmina Miłoradz: 

w całości działki o numerach: obręb 

0004: 168/11, 168/8, 168/7, 168/12, 

168/1, obręb 0005: 6, 5/9, 5/7, 5/6, 

obręb 0001: 3, obręb 0003: 193, 194, 

189, 190, 187, 188, 186, części 

działek ewidencyjnych: obręb 0004: 

168/10, obręb 0005: 5/3, 5/8, obręb 

0001: 2; 

powiat malborski, gmina Lichnowy: 

w całości działki o numerach: obręb 

0005: 68/12, 68/11, 68/13, 68/14, 

68/6, 68/8, 68/10, 68/9, 68/2, obręb 

0002: 255/2, 255/7, 255/6, 255/4, 

255/5, 255/9, 255/8, obręb 0001: 

139/3, 139/2, 139/1, części działek 

ewidencyjnych: obręb 0002: 255/1, 

obręb 0001: 4/3; 

powiat nowodworski, gmina 

Ostaszewo: obręb 0002, w całości 

działki o numerach: 4, 1, 3, obręb 

0002, część działki ewidencyjnej: 2; 

powiat gdański, gmina Cedry 
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Wielkie: w całości działki o 

numerach: obręb 0005: 238/2, obręb 

0008: 279/1, 279/3, 279/2, 234/2, 

236, 234/1, 234/3 obręb 0006: 292, 

287, 289, 290, 296, części działek 

ewidencyjnych – obręb 0006: 288, 

291, 295, 297; 

powiat m. Gdańsk, gmina Gdańsk: 

obręb 0143, w całości działki o 

numerach: 156, 149/6; 

powiat nowodworski, gmina Stegna: 

obręb 0004: w całości działki o 

numerach: 498, 497, 495, 496, 494, 

40, 493, 37, 38, 2, 3, 1. 

3. A122 

Derkacz  

Crex crex 

(lęgowe) 

 

1. Działania obligatoryjne: 

zachowanie siedlisk gatunku, 

położonych na trwałych użytkach 

zielonych oraz ekstensywne 

użytkowanie kośne, kośno - 

pastwiskowe lub pastwiskowe 

trwałych użytków zielonych 

(łącznie min. 5 000 ha) 

W obrębie całego obszaru, 

szczególnie w obszarach 

wskazanych dla gatunku jako 

kluczowe lęgowiska wg km Wisły 

strona lewa (L), prawa (P): 

Km 931÷936P, km 932÷936L, 

km 929L, km 924÷928L, 

km 919÷921P, km 914P, 

km 911÷913P, km 908÷911P, 

km 904÷906P, km 903÷904P, 

km 898P, km 895÷898P, 

km 869÷871L, km 856÷858P, 

km 853P, km 850P, km 841P, 

km 839L, km 827L, km 807L, 

km 781÷784P, km 770÷772, 

km 758÷760P, km 769P, 

km 697÷699L, km 684, 

Zarządca, właściciel lub 

użytkownik nieruchomości 
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km 680÷682P, km 839÷841L, 

km 834L, km 833L, km 831L, 

km 829L, km 822÷824L, 

km 784÷787P, km 782L, 

km 780÷782L, km 729P, km 727P, 

km 728P, km 726L, km 709÷711P.  

województwo kujawsko-pomorskie: 

powiat m. Włocławek, gmina 

Włocławek: części działek 

ewidencyjnych: obręb 0230: 2/2, 3, 

obręb 0005: 126, 220; 

powiat aleksandrowski, gmina 

Waganiec: obręb 0020, w całości 

działka o numerze: 155, części 

działek ewidencyjnych: obręb 0020: 

151, 156, obręb 0013: 80, obręb 

0002: 76; 

powiat toruński, gmina Czernikowo: 

obręb 0011: w całości działki o 

numerach: 2442/3, 2442/2, 97, 

2442/1, 2443, 87, części działek 

ewidencyjnych, obręb 0011: 100; 

powiat m. Toruń, gmina Toruń: w 

całości działki o numerach: obręb 

0076: 311, 303, 312, 302, 300, obręb 

0061: 527, 524, 519, 518, 513, 514, 

508, 507, 501, 502, 491/1, 496, 486, 

485, 478, 477, 471, 472, 467, 468, 

460, 459, 457, 458, 453, 445, 454, 

444, 455, 446, 447, 452, 451, 424/7, 
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450, 448, 449, obręb 0061, części 

działek ewidencyjnych: 542, 541, 

426/4, 425/8, 414, 416, 415, 421, 

417, 418; 

powiat toruński, gmina Lubicz: 

obręb 0019: w całości działki o 

numerach: 293/1, 292, 290/1, 285/6, 

obręb 0019: części działek 

ewidencyjnych: 290/2, 289/1, 288, 

286, 287, 284/2, 283/3, 282/1, 280/3, 

281; 

powiat toruński, gmina Zławieś 

Wielka: obręb 0014, w całości 

działki o numerach:309, 301/7, 302; 

powiat bydgoski, gmina Dąbrowa 

Chełmińska: w całości działki o 

numerach, obręb 0014: 19/2, części 

działek ewidencyjnych: obręb 0010: 

1/1, 1/3, obręb 0014: 1/8, 19/1, 

107/3, obręb 0015: 4/3, 132, 3/4, 8/1, 

151; 

powiat m. Bydgoszcz, gmina 

Bydgoszcz: w całości działki o 

numerach: obręb 0412: 16, obręb 

0411: 22, części działek 

ewidencyjnych: obręb 0413: 19, 13, 

14, 16, 17, obręb 0412: 15, 14, 12, 

13, 10, 11, 8, 7, 5, 6, 3, 2, 1, obręb 

0411: 18, 17, 15, 12, 13, 11, 9, 7, 5, 

3, 1, obręb 0410: 43, 45, 39, 41, 37, 
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35, 33, 31, 29, 27; 

powiat bydgoski, gmina Osielsko: 

obręb 0003, części działek 

ewidencyjnych: 81, 120, 121, 122, 

123, 124, 124, 125, 126, 127; 

powiat bydgoski, gmina Dobrcz: 

obręb 0010, w całości działki o 

numerach: 139, 140, 142, 141, 161, 

164/4, 164/1, 165, 185/1, 186, 174/1, 

162/4, 169/2, 153, 177/2, 180/2, 

162/5, 162/6, 163, 188/2, 188/3, 

obręb 0010, części działek 

ewidencyjnych: 116/1, 118/1, 130, 

125/1, 127, 137/1, 134/3, 134/5, 

122/1, 157, 146/1, 131/1, 155/1, 

154/1, 189, 187; 

powiat chełmiński, gmina Chełmno: 

w całości działki o numerach, obręb 

0008: 2/4, 1, 173; 

powiat świecki, gmina Dragacz: w 

całości działki o numerach: obręb 

0013: 415, obręb 0001: 19/7, 15/11, 

172, 14, 13, 68, 69, 70, obręb 0008: 

395/2, 61, 326/1, 327/1, 338/1, 

325/1, 341, 344/1, 347/1, 322/1, 

339/1, 324/1, 345/1, 340, 350/1, 

346/1, 207/1, 210, 209, 232, , 211, 

213, 212, 214, 227, 220/2, 220/1, 

225, 226, , 220/1A, 221, 224, 222/1, 

239, 244, 245/1, 243/1A, 242, obręb 

0014: 39/2, 82/3, 81/1, 82/1, 82/4, 
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69, 61, 70, 68/1, 68/3, 57, 68/5, 29, 

68/6, 40/3, części działek 

ewidencyjnych: obręb 0013: 414/1, 

467A, 436, 413, 438, obręb 0001: 

17/3, 16/1, 88, 15/1, 185, 15/10, 

19/3, 54, obręb 0008: 395/33, 396, 

60, 330, 323, 363, 321/3, 351/2, 

395/23, 395/32, 395/31, 208, 231, 

223, 241/1, 243/1, 241/2, 241/3, 

obręb 0014: 39/1, 17/2, 15, 39, 68/4, 

26, 25, 7/2, 40/4, 40/2; 

powiat grudziądzki, gmina 

Grudziądz: obręb 0028, część działki 

ewidencyjnej: 329. 

województwo pomorskie: 

powiat kwidzyński, gmina Sadlinki: 

obręb 0008, w całości działki o 

numerach: 251/9, 251/10, części 

działek ewidencyjnych: obręb 0003: 

254/13, 252/1, 254/15, 254/16, obręb 

0008: 251/8, 251/7, 251/6, obręb 

0005: 314/4, 314/1; 

powiat tczewski, gmina Gniew: 

obręb 0017, w całości działki o 

numerach: 398, 392, 391, 403, 402, 

409, 421, 431, 426, 427, 428, 430, 

434, 433, 462, 458, 457, 436, 437, 

459, 463, 461, 444, 471, 448, 449, 

472, 452, 477, 474, 455, 456, 453, 

451, 450, 446, 447, 196/3, 147, 148, 

149, 146, 150, 151, 153, 196/1, 152, 
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154, 155, 181, 156/1, 180, 184, 158, 

160, 183, 185, 162, 164, 186, 166, 

167, 187, 188, 168, 189, 190, 192, 

191, 193, 195, 194, 397, 399, 400, 

401, 196/4, 157, 156/2, 161, 159, 

163, 165, 169, 393, 394, 395, 396, 

140, 142/2, 141, 142/1, 143, 144, 

części działek ewidencyjnych: obręb 

0017: 406, 408, 414, 417, 418, 416, 

422, 425, 424, 429, 435, 438, 441, 

443, 445, 170, 179, 178, 174, obręb 

0007: 283, 284; 

powiat malborski, gmina Miłoradz: 

w całości działki o numerach: obręb 

0004: 168/11, 168/8, 168/7, 168/12, 

168/1, obręb 0005: 6, 5/9, 5/7, 5/6, 

obręb 0001: 3, obręb 0003: 193, 194, 

189, 190, 187, 188, 186, części 

działek ewidencyjnych: obręb 0004: 

168/10, obręb 0005: 5/3, 5/8, obręb 

0001: 2; 

powiat malborski, gmina Lichnowy: 

w całości działki o numerach: obręb 

0005: 68/12, 68/11, 68/13, 68/14, 

68/6, 68/8, 68/10, 68/9, 68/2, obręb 

0002: 255/2, 255/7, 255/6, 255/4, 

255/5, 255/9, 255/8, obręb 0001: 

139/3, 139/2, 139/1, części działek 

ewidencyjnych: obręb 0002: 255/1, 

obręb 0001: 4/3; 

powiat nowodworski, gmina 
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Ostaszewo: obręb 0002, w całości 

działki o numerach: 4, 1, 3, obręb 

0002, część działki ewidencyjnej: 2; 

powiat gdański, gmina Cedry 

Wielkie: w całości działki o 

numerach: obręb 0005: 238/2, obręb 

0008: 279/1, 279/3, 279/2, 234/2, 

236, 234/1, 234/3 obręb 0006: 292, 

287, 289, 290, 296, części działek 

ewidencyjnych – obręb 0006: 288, 

291, 295, 297; 

powiat m. Gdańsk, gmina Gdańsk: 

obręb 0143, w całości działki o 

numerach: 156, 149/6. powiat 

nowodworski, gmina Stegna: obręb 

0004: w całości działki o numerach: 

498, 497, 495, 496, 494, 40, 493, 37, 

38, 2, 3, 1. 

2. Działania fakultatywne: 

użytkowanie łąk zgodnie z 

praktykami sprzyjającymi 

biologii gatunku, tzn. termin 

koszenia 01.08 – 31.10. 

Dopuszczalne jest zrezygnowanie 

z pozostawiania powierzchni 

niekoszonych i koszenie co roku 

całej działki do powierzchni 1 ha. 

W obszarach wskazanych dla 

gatunku jako kluczowe lęgowiska 

wg km Wisły strona lewa (L), prawa 

(P): Km 931÷936P, km 932÷936L, 

km 929L, km 924÷928L, 

km 919÷921P, km 914P, 

km 911÷913P, km 908÷911P, 

km 904÷906P, km 903÷904P, 

km 898P, km 895÷898P, 

km 869÷871L, km 856÷858P, 

km 853P, km 850P, km 841P, 

km 839L, km 827L, km 807L, 

km 781÷784P, km 770÷772, 

Właściciel lub użytkownik 

gruntu 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 własność jednostek 

samorządu terytorialnego 

zarządca nieruchomości, 

w związku z wykonywaniem 

obowiązków z zakresu ochrony 
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km 758÷760P, km 769P, 

km 697÷699L, km 684, 

km 680÷682P, km 839÷841L, 

km 834L, km 833L, km 831L, 

km 829L, km 822÷824L, 

km 784÷787P, km 782L, 

km 780÷782L, km 729P, km 727P, 

km 728P, km 726L, km 709÷711P 

Działki ewidencyjne wg nr 

wymienionych w ust. 1. 

środowiska na podstawie 

przepisów prawa albo w 

przypadku braku tych przepisów 

na podstawie porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000. 

3. Działania fakultatywne: na 

trwałych użytkach zielonych, na 

których zaniechano użytkowania, 

ograniczenie sukcesji poprzez 

wycinkę (docelowo do 10% 

pokrycia roślinnością drzewiastą 

jako maksymalna wartość 

pokrycia siedlisk). 

W obszarach wskazanych dla 

gatunku jako kluczowe lęgowiska 

wg km Wisły strona lewa (L), prawa 

(P): Km 931÷936P, km 932÷936L, 

km 929L, km 924÷928L, 

km 919÷921P, km 914P, 

km 911÷913P, km 908÷911P, 

km 904÷906P, km 903÷904P, 

km 898P, km 895÷898P, 

km 869÷871L, km 856÷858P, 

km 853P, km 850P, km 841P, 

km 839L, km 827L, km 807L, 

km 781÷784P, km 770÷772, 

km 758÷760P, km 769P, 

km 697÷699L, km 684, 

km 680÷682P, km 839÷841L, 

km 834L, km 833L, km 831L, 

km 829L, km 822÷824L, 

km 784÷787P, km 782L, 

km 780÷782L, km 729P, km 727P, 

km 728P, km 726L, km 709÷711P 

Właściciel lub użytkownik 

gruntu 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 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. 
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Działki ewidencyjne wg nr 

wymienionych w ust. 1. 

4. A193 

Rybitwa rzeczna 

Sterna hirundo 

(lęgowe) 

 

1. Po uzupełnieniu stanu wiedzy, 

dotyczącego określenia przyczyn 

procesu zbyt późnego 

wynurzania się naturalnych 

łach/wysp i przyczyn ich 

zmywania, ewentualne 

utworzenie i utrzymanie w 

obszarze: 

1) minimum 5 z 8 zastępczych 

sztucznych stanowisk lęgowych 

(barki/platformy/ wyspy 

pływające/ filary z platformami, 

lub  

2) całkowicie sztucznych wysp w 

korycie, analogicznie do struktur 

tworzonych na potrzeby podpór 

śródkorytowych przepraw 

mostowych) 

o łącznej powierzchni minimum 600 

m
2
 obszaru dogodnego do 

gniazdowania. Pojedyncze sztuczne 

miejsce (stanowisko) do 

gniazdowania (zespół 

posadowionych obok siebie 

platform) o powierzchni nie 

mniejszej niż 60 m
2
. Stanowiska 

rozlokowane w odległości nie 

mniejszej niż 30 km od siebie.  

ad. 1) minimum pięć spośród ośmiu 

proponowanych lokalizacji: 

Km 736÷746 (lokalizacja w pobliżu 

Portu Zimowego lub Portu 

Drzewnego w Toruniu, nie 

kolidująca ze stocznią remontową 

przy Porcie Zimowym i 

wykorzystaniem rekreacyjnym 

basenów ww. Portów), 

Km 770÷775 (Bydgoszcz Łęgnowo 

– Fordon),  

Km 805÷810 (Świecie),  

Km 834÷838 (Grudziądz),  

Km 863,75 (dawne filary mostu 

Opalenie), 

Km 865÷870 (Korzeniewo, 

Opalenie), 

Km 885÷890 (Biała Góra),  

Km 930÷936 (Gdańsk Przegalina); 

ad. 2) proponowane lokalizacje pól 

międzygłówkowych: 

Km 689÷700,  

Km 767÷771,  

Km 783÷789,  

RDOŚ w Gdańsku i RDOŚ w 

Bydgoszczy. Działanie będzie 

realizowane po konsultacjach z 

RZGW w Gdańsku oraz z 

użytkownikiem rybackim. 
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Km 800÷805,  

Km 814÷824,  

Km 829÷834,  

Km 838÷843,  

Km 884÷894. 

2. Zapobiegnięcie utracie siedlisk 

lęgowych poprzez zachowanie w 

całej strefie nurtowej rzeki 

istniejących wysp piaszczystych, 

za wyjątkiem utrzymania szlaku 

żeglugowego. 

W obrębie całego obszaru RZGW w Gdańsku  

5. A195 

Rybitwa białoczelna 

Sternula albifrons 

(lęgowe) 

1. Po uzupełnieniu stanu wiedzy, 

dotyczącego określenia przyczyn 

procesu zbyt późnego 

wynurzania się naturalnych 

łach/wysp i przyczyn ich 

zmywania, ewentualne 

utworzenie i utrzymanie w 

obszarze: 

1) minimum 5 z 8 zastępczych 

sztucznych stanowisk lęgowych 

(barki/platformy/ wyspy 

pływające/ filary z platformami, 

lub  

2) całkowicie sztucznych wysp w 

korycie, analogicznie do struktur 

tworzonych na potrzeby podpór 

śródkorytowych przepraw 

ad. 1) minimum pięć spośród ośmiu 

proponowanych lokalizacji: 

Km 736÷746 (lokalizacja w pobliżu 

Portu Zimowego lub Portu 

Drzewnego w Toruniu, nie 

kolidująca ze stocznią remontową 

przy Porcie Zimowym i 

wykorzystaniem rekreacyjnym w 

basenach ww. Portów),  

Km 770÷775 (Bydgoszcz Łęgnowo 

– Fordon),  

Km 805÷810 (Świecie),  

Km 834÷838 (Grudziądz),  

Km 865÷870 (Korzeniewo, 

Opalenie),  

Km 863,75 (dawne filary mostu 

RDOŚ w Gdańsku i RDOŚ w 

Bydgoszczy. Działanie będzie 

realizowane po konsultacjach z 

RZGW w Gdańsku oraz z 

użytkownikiem rybackim. 
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mostowych)  

o łącznej powierzchni minimum 

600 m
2
 obszaru dogodnego do 

gniazdowania. Pojedyncze sztuczne 

miejsce (stanowisko) do 

gniazdowania (zespół 

posadowionych obok siebie 

platform) o powierzchni nie 

mniejszej niż 60 m
2
. Stanowiska 

rozlokowane w odległości nie 

mniejszej niż 30 km od siebie 

Opalenie), 

Km 885÷890 (Biała Góra),  

Km 930÷936 (Gdańsk Przegalina); 

ad. 2) proponowane lokalizacje: 

Km 689÷700,  

Km 767÷771,  

Km 783÷789,  

Km 800÷805,  

Km 814÷824,  

Km 829÷834,  

Km 838÷843,  

Km 884÷894, 

2. Zapobiegnięcie utracie siedlisk 

lęgowych poprzez zachowanie w 

całej strefie nurtowej rzeki 

istniejących wysp piaszczystych, 

za wyjątkiem utrzymania szlaku 

żeglugowego. 

W obrębie całego obszaru RZGW w Gdańsku  

6. A182 

Mewa siwa  

Larus canus 

 

(lęgowe) 

 

Zapobiegnięcie utracie siedlisk 

lęgowych poprzez zachowanie w 

całej strefie nurtowej rzeki 

istniejących wysp piaszczystych, za 

wyjątkiem utrzymania szlaku 

żeglugowego. 

W obrębie całego obszaru RZGW w Gdańsku  

7. A130 Zapobiegnięcie utracie siedlisk 

lęgowych poprzez zachowanie w 

W obrębie całego obszaru RZGW w Gdańsku  
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Ostrygojad 

Haematopus 

ostralegus 

(lęgowe) 

całej strefie nurtowej rzeki 

istniejących wysp piaszczystych, za 

wyjątkiem utrzymania szlaku 

żeglugowego. 

8. A136 

Sieweczka rzeczna 

Charadrius dubius 

(lęgowe) 

Zapobiegnięcie utracie siedlisk 

lęgowych poprzez zachowanie w 

całej strefie nurtowej rzeki 

istniejących wysp piaszczystych, za 

wyjątkiem utrzymania szlaku 

żeglugowego. 

W obrębie całego obszaru RZGW w Gdańsku  

9. A168 

Brodziec piskliwy 

Actitis hypoleucos  

(lęgowe) 

Zapobiegnięcie utracie siedlisk 

lęgowych poprzez zachowanie w 

całej strefie nurtowej rzeki 

istniejących wysp piaszczystych, za 

wyjątkiem utrzymania szlaku 

żeglugowego. 

W obrębie całego obszaru RZGW w Gdańsku  

10. A184 

Mewa srebrzysta 

Larus argentatus 

(lęgowe) 

Zapobiegnięcie utracie siedlisk 

lęgowych poprzez zachowanie w 

całej strefie nurtowej rzeki 

istniejących wysp piaszczystych, za 

wyjątkiem utrzymania szlaku 

żeglugowego. 

W obrębie całego obszaru RZGW w Gdańsku  

11. A229 

Zimorodek  

Alcedo atthis 

(lęgowe) 

Zapobiegnięcie utracie siedlisk 

lęgowych i żerowiskowych poprzez 

zachowanie skarp brzegowych o 

wysokości minimum 1 m (ponad 

średni stan wody z 50-lecia) i 

długości łącznej minimum 30 m oraz 

zadrzewieniu brzegów na długości 

minimum 30%, na każdym z 

W obrębie całego obszaru RZGW w Gdańsku 
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odcinków doliny Wisły o długości 

minimum 500 m lub dłuższych,  

pofragmentowanych, 

wolnopłynących bądź ze 

spowolnieniami nurtu. Nie dotyczy 

usuwania drzew i krzewów 

zagrażających życiu lub mieniu, 

porastających urządzenia 

hydrotechniczne, dla ochrony przed 

powodzią, działań podejmowanych 

podczas zjawisk. 

12. A048 

Ohar  

Tadorna tadorna 

(lęgowe) 

 

1. Zapobiegnięcie utracie siedlisk 

lęgowych i żerowiskowych 

poprzez zachowanie skarp 

brzegowych o wysokości 

minimum 1 m (ponad średni stan 

wody z 50-lecia) i długości 

łącznej minimum 30 m oraz 

zadrzewieniu brzegów na 

długości minimum 30%, na 

każdym z odcinków doliny Wisły 

o długości minimum 500 m lub 

dłuższych,  pofragmentowanych, 

wolnopłynących bądź ze 

spowolnieniami nurtu. Nie 

dotyczy usuwania drzew i 

krzewów zagrażających życiu lub 

mieniu, porastających urządzenia 

hydrotechniczne, dla ochrony 

przed powodzią, działań 

podejmowanych podczas 

W obrębie obszaru Natura 2000 na 

terenie województwa pomorskiego 

RDOŚ w Gdańsku  
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zjawisk. 

 2. Zapobiegnięcie utracie siedlisk 

lęgowych poprzez zachowanie 

istniejących zadrzewień w 

promieniu 50 m wokół wód 

stojących i płynących (Wisła), w 

tym drzew przewróconych, z 

zachowaniem widoczności 

oznakowania nawigacyjnego. Nie 

dotyczy usuwania drzew i 

krzewów zagrażających życiu lub 

mieniu, porastających urządzenia 

hydrotechniczne, działań dla 

ochrony przed powodzią lub dla 

likwidacji skutków powodzi oraz 

na plantacjach wiklinowych. 

W obrębie całego obszaru RZGW Gdańsk, Nadleśnictwa: 

Kwidzyn, Jamy, Dąbrowa, 

Toruń, Solec Kujawski, 

Cierpiszewo, Gniewkowo, 

Dobrzejewice, Włocławek. 

Starosta Tczewski, Starosta 

Kwidzyński, właściciele lub 

posiadacze gruntów - na 

podstawie UPUL zawierającego 

wskazania PZO 

13. A070 

Nurogęś  

Mergus merganser 

 (lęgowe) 

 

1. Zapobiegnięcie utracie siedlisk 

lęgowych poprzez zachowanie 

istniejących zadrzewień w 

promieniu 50 m wokół wód 

stojących i płynących (Wisła, 

Nogat  oraz ich dopływy lub 

kanały w granicach obszaru 

Natura 2000), w tym drzew 

przewróconych, z zachowaniem 

widoczności oznakowania 

nawigacyjnego. Nie dotyczy 

usuwania drzew i krzewów 

zagrażających życiu lub mieniu, 

porastających urządzenia 

hydrotechniczne, działań dla 

W obrębie całego obszaru RZGW Gdańsk, Nadleśnictwa: 

Kwidzyn, Jamy, Dąbrowa, 

Toruń, Solec Kujawski, 

Cierpiszewo, Gniewkowo, 

Dobrzejewice, Włocławek. 

Starosta Tczewski, Starosta 

Kwidzyński, właściciele lub 

posiadacze gruntów - na 

podstawie UPUL zawierającego 

wskazania PZO 
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ochrony przed powodzią lub dla 

likwidacji skutków powodzi oraz 

na plantacjach wiklinowych. 

2. Zapobiegnięcie utracie siedlisk 

lęgowych poprzez zachowanie 

drzew dziuplastych w obrębie 

obszaru. Nie dotyczy usuwania 

drzew i krzewów zagrażających 

życiu lub mieniu, porastających 

urządzenia hydrotechniczne, 

działań dla ochrony przed 

powodzią lub dla likwidacji 

skutków powodzi oraz na 

plantacjach wiklinowych. 

W obrębie całego obszaru RZGW Gdańsk, Nadleśnictwa: 

Kwidzyn, Jamy, Dąbrowa, 

Toruń, Solec Kujawski, 

Cierpiszewo, Gniewkowo, 

Dobrzejewice, Włocławek, 

Starosta Tczewski, Starosta 

Sztumski, Starosta Kwidzyński, 

właściciele lub posiadacze 

gruntów - na podstawie UPUL 

zawierającego wskazania PZO 

14. A307 

Jarzębatka  

Sylvia nisoria 

(lęgowe) 

Zapobiegnięcie utracie siedlisk 

lęgowych poprzez zachowanie 

istniejących zadrzewień w promieniu 

50 m wokół wód stojących i 

płynących (Wisła), w tym drzew 

przewróconych, z zachowaniem 

widoczności oznakowania 

nawigacyjnego. Nie dotyczy 

usuwania drzew i krzewów 

zagrażających życiu lub mieniu, 

porastających urządzenia 

hydrotechniczne, działań dla ochrony 

przed powodzią lub dla likwidacji 

skutków powodzi oraz na plantacjach 

wiklinowych. 

W obrębie całego obszaru RZGW Gdańsk, Nadleśnictwa: 

Kwidzyn, Jamy, Dąbrowa, 

Toruń, Solec Kujawski, 

Cierpiszewo, Gniewkowo, 

Dobrzejewice, Włocławek. 

Starosta Tczewski, Starosta 

Kwidzyński, właściciele lub 

posiadacze gruntów - na 

podstawie UPUL zawierającego 

wskazania PZO 

15. A298 Zapobiegnięcie utracie siedlisk 

lęgowych poprzez zachowanie 

W obrębie całego obszaru RZGW Gdańsk, Nadleśnictwa: 

Kwidzyn, Jamy, Dąbrowa, 
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Trzciniak 

Acrocephalus 

arundinaceus 

(lęgowe) 

istniejących zadrzewień w promieniu 

50 m wokół wód stojących i 

płynących (Wisła), w tym drzew 

przewróconych, z zachowaniem 

widoczności oznakowania 

nawigacyjnego. Nie dotyczy 

usuwania drzew i krzewów 

zagrażających życiu lub mieniu, 

porastających urządzenia 

hydrotechniczne, działań dla ochrony 

przed powodzią lub dla likwidacji 

skutków powodzi oraz na plantacjach 

wiklinowych. 

Toruń, Solec Kujawski, 

Cierpiszewo, Gniewkowo, 

Dobrzejewice, Włocławek. 

Starosta Tczewski, Starosta 

Kwidzyński, właściciele lub 

posiadacze gruntów - na 

podstawie UPUL zawierającego 

wskazania PZO 

16. A249 

Brzegówka  

Riparia riparia 

(lęgowe) 

Zapobiegnięcie utracie siedlisk 

lęgowych i żerowiskowych poprzez 

zachowanie skarp brzegowych o 

wysokości minimum 1 m (ponad 

średni stan wody z 50-lecia) i 

długości łącznej minimum 30 m oraz 

zadrzewieniu brzegów na długości 

minimum 30%, na każdym z 

odcinków doliny Wisły o długości 

minimum 500 m lub dłuższych,  

pofragmentowanych, 

wolnopłynących bądź ze 

spowolnieniami nurtu. Nie dotyczy 

usuwania drzew i krzewów 

zagrażających życiu lub mieniu, 

porastających urządzenia 

hydrotechniczne, dla ochrony przed 

powodzią, działań podejmowanych 

W obrębie całego obszaru RZGW Gdańsk 
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podczas zjawisk. 

17. A336 

Remiz  

Remiz pendulinus 

(lęgowe) 

 

Zapobiegnięcie utracie siedlisk 

lęgowych poprzez zachowanie 

istniejących zadrzewień w promieniu 

50 m wokół wód stojących i 

płynących (Wisła, Nogat oraz ich 

dopływy lub kanały w granicach 

obszaru Natura 2000), w tym drzew 

przewróconych, z zachowaniem 

widoczności oznakowania 

nawigacyjnego. Nie dotyczy 

usuwania drzew i krzewów 

zagrażających życiu lub mieniu, 

porastających urządzenia 

hydrotechniczne, działań dla ochrony 

przed powodzią lub dla likwidacji 

skutków powodzi oraz na plantacjach 

wiklinowych. 

W obrębie całego obszaru RZGW Gdańsk, Nadleśnictwa: 

Kwidzyn, Jamy, Dąbrowa, 

Toruń, Solec Kujawski, 

Cierpiszewo, Gniewkowo, 

Dobrzejewice, Włocławek. 

Starosta Tczewski, Starosta 

Kwidzyński, właściciele lub 

posiadacze gruntów - na 

podstawie UPUL zawierającego 

wskazania PZO 

18. A371 

Dziwonia Carpodacus 

erythrinus (lęgowe) 

Zapobiegnięcie utracie siedlisk 

lęgowych poprzez zachowanie 

istniejących zadrzewień w promieniu 

50 m wokół wód stojących i 

płynących (Wisła, Nogat oraz ich 

dopływy lub kanały w granicach 

obszaru Natura 2000), w tym drzew 

przewróconych, z zachowaniem 

widoczności oznakowania 

nawigacyjnego. Nie dotyczy 

usuwania drzew i krzewów 

zagrażających życiu lub mieniu, 

porastających urządzenia 

W obrębie całego obszaru RZGW Gdańsk, Nadleśnictwa: 

Kwidzyn, Jamy, Dąbrowa, 

Toruń, Solec Kujawski, 

Cierpiszewo, Gniewkowo, 

Dobrzejewice, Włocławek. 

Starosta Tczewski, Starosta 

Kwidzyński, właściciele lub 

posiadacze gruntów - na 

podstawie UPUL zawierającego 

wskazania PZO 
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hydrotechniczne, działań dla ochrony 

przed powodzią lub dla likwidacji 

skutków powodzi oraz na plantacjach 

wiklinowych. 

19. A039  

Gęś zbożowa Anser 

fabalis (przelotne) 

Ograniczenie kolizji i ryzyka 

porażenia prądem, poprzez wymianę 

istniejących słupów energetycznych 

z izolatorami stojącymi linii 200-

400kV lub zaopatrzenie ich w półki 

uniemożliwiające kontakt ptaka z 

izolatorem lub przewodami. 

W obrębie obszaru Natura 2000 na 

terenie województwa pomorskiego 

RDOŚ w Gdańsku na podstawie 

porozumienia z operatorem linii 

przesyłowych 

20. A053 

Krzyżówka  

Anas platyrhychos 

(zimujące) 

Zapobiegnięcie utracie siedlisk 

zimowania poprzez zachowanie 

istniejących zadrzewień i szuwarów 

dla miejsc odpoczynku ptaków w 

promieniu 50 m wokół wód 

stojących (starorzecza) i płynących 

(Wisła, Nogat lub kanały oraz ich 

dopływy w granicach obszaru Natura 

2000), z zachowaniem widoczności 

oznakowania nawigacyjnego. Nie 

dotyczy usuwania drzew i krzewów 

zagrażających życiu lub mieniu, 

porastających urządzenia 

hydrotechniczne, działań dla ochrony 

przed powodzią lub dla likwidacji 

skutków powodzi oraz na plantacjach 

wiklinowych. 

W obrębie całego obszaru RZGW Gdańsk, Nadleśnictwa: 

Kwidzyn, Jamy, Dąbrowa, 

Toruń, Solec Kujawski, 

Cierpiszewo, Gniewkowo, 

Dobrzejewice, Włocławek. 

Starosta Tczewski, Starosta 

Kwidzyński, właściciele lub 

posiadacze gruntów - na 

podstawie UPUL zawierającego 

wskazania PZO 

21. A067 

Gągoł  

Zapobiegnięcie utracie siedlisk 

zimowania poprzez zachowanie 

istniejących zadrzewień i szuwarów 

W obrębie całego obszaru RZGW Gdańsk, Nadleśnictwa: 

Kwidzyn, Jamy, Dąbrowa, 

Toruń, Solec Kujawski, 
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Bucephala clangula 

(zimujące) 

dla miejsc odpoczynku ptaków w 

promieniu 50 m wokół wód 

stojących (starorzecza) i płynących 

(Wisła, Nogat lub kanały oraz ich 

dopływy w granicach obszaru Natura 

2000) z zachowaniem widoczności 

oznakowania nawigacyjnego. Nie 

dotyczy usuwania drzew i krzewów 

zagrażających życiu lub mieniu, 

porastających urządzenia 

hydrotechniczne, działań  dla 

ochrony przed powodzią lub dla 

likwidacji skutków powodzi oraz na 

plantacjach wiklinowych. 

Cierpiszewo, Gniewkowo, 

Dobrzejewice, Włocławek. 

Starosta Tczewski, Starosta 

Kwidzyński, właściciele lub 

posiadacze gruntów - na 

podstawie UPUL zawierającego 

wskazania PZO 

22. A070 

Nurogęś  

Mergus merganser 

(zimujące) 

Zapobiegnięcie utracie siedlisk 

zimowania poprzez zachowanie 

istniejących zadrzewień i szuwarów 

dla miejsc odpoczynku ptaków w 

promieniu 50 m wokół wód 

stojących (starorzecza) i płynących 

(Wisła, Nogat lub kanały oraz ich 

dopływy w granicach obszaru Natura 

2000) z zachowaniem widoczności 

oznakowania nawigacyjnego. Nie 

dotyczy usuwania drzew i krzewów 

zagrażających życiu lub mieniu, 

porastających urządzenia 

hydrotechniczne, działań dla ochrony 

przed powodzią lub dla likwidacji 

skutków powodzi oraz na plantacjach 

wiklinowych. 

W obrębie całego obszaru RZGW Gdańsk, Nadleśnictwa: 

Kwidzyn, Jamy, Dąbrowa, 

Toruń, Solec Kujawski, 

Cierpiszewo, Gniewkowo, 

Dobrzejewice, Włocławek. 

Starosta Tczewski, Starosta 

Kwidzyński, właściciele lub 

posiadacze gruntów - na 

podstawie UPUL zawierającego 

wskazania PZO 
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23. A127 

Żuraw  

Grus grus (przelotne) 

 

1. Ograniczenie kolizji i ryzyka 

porażenia prądem, poprzez 

wymianę istniejących słupów 

energetycznych z izolatorami 

stojącymi linii 200-400kV lub 

zaopatrzenie ich w półki 

uniemożliwiające kontakt ptaka z 

izolatorem lub przewodami. 

W obrębie obszaru Natura 2000 na 

terenie województwa pomorskiego 

RDOŚ w Gdańsku na podstawie 

porozumienia z operatorem linii 

przesyłowych 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz  

realizacji celów działań ochronnych 

24. A075 

Bielik  Haliaeetus 

albicilla   

(zimujące) 

Monitoring stanu ochrony populacji 

nie rzadziej niż co pięć lat (nie mniej 

niż dwukrotnie w trakcie 

obowiązywania zarządzenia). 

 

Cały odcinek Wisły od stopnia 

Włocławek do Przegaliny 

 

RDOŚ w Gdańsku i Bydgoszczy 

25. A081 

Błotniak stawowy 

Circus aeruginosus  

(lęgowe) 

Monitoring siedlisk lęgowych i 

żerowych oraz monitoring stanu 

populacji co trzy lata (nie mniej niż 

trzykrotnie w tracie obowiązywania 

zarządzenia).  

Min. 10 powierzchni, każda 

obejmująca 10 km odcinek 

obwałowanego międzywala 

RDOŚ w Gdańsku i Bydgoszczy 

26. A122 

Derkacz Crex crex 

(lęgowe) 

Monitoring siedlisk lęgowych i 

żerowych oraz monitoring stanu 

populacji co trzy lata (nie mniej niż 

trzykrotnie w tracie obowiązywania 

zarządzenia). 

Min. 10 pow. próbnych o pow. min. 

300 ha każda, obejmujących obszary 

wyznaczone w planie do ochrony 

gatunku 

RDOŚ w Gdańsku i Bydgoszczy 

27. A193 

Rybitwa rzeczna 

Sterna hirundo  

1. Ocena liczebności populacji, w 5 

roku obowiązywania PZO oraz 

w ramach prac nad kolejnym 

PZO. 

Cały obszar Natura 2000 RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ w 

Bydgoszczy 
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(lęgowe) 

 

2. Od 2017 r. co 2 lata  monitoring 

sukcesu lęgowego (liczba 

czynnych gniazd z jajami 

i pisklętami, liczba lotnych 

młodych), kształtowania 

dynamiki siedliska (odczyt 

poziomu Wisły na wodowskazie 

oraz pomiary morfometryczne 

wynurzonych powierzchni łach z 

koloniami ptaków odbiornikiem 

geodezyjnym GPS RTK). 

W obrębie kluczowych kolonii 

lęgowych (obejmujących minimum 

50% populacji lęgowej w danym 

roku) 

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ w 

Bydgoszczy 

28. A195 

Rybitwa białoczelna 

Sternula albifrons  

(lęgowe) 

 

1. Od 2017 r. co 2 lata monitoring 

stanu ochrony gatunku na 

podstawie metodyki GIOŚ.  

Spływ całym odcinkiem Wisły dwie 

kontrole/sezon (łącznie z innymi 

gatunkami) 

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ w 

Bydgoszczy 

2. Od 2017 r. co 2 lata  monitoring 

sukcesu lęgowego (liczba 

czynnych gniazd z jajami 

i pisklętami, liczba lotnych 

młodych), kształtowania 

dynamiki siedliska (odczyt 

poziomu Wisły na wodowskazach 

między Włocławkiem 

i Gdańskiem w okresie 01.05. – 

31.08. oraz pomiary 

morfometryczne wynurzonych 

powierzchni łach z koloniami 

ptaków odbiornikiem 

geodezyjnym GPS RTK). 

W obrębie kluczowych kolonii 

lęgowych (obejmujących minimum 

50% populacji lęgowej w danym 

roku) 

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 

29. A182 

Mewa siwa Larus 

1. Od 2017 r. co 2 lata monitoring 

stanu ochrony gatunku na 

podstawie metodyki GIOŚ. 

Spływ całym odcinkiem Wisły dwie 

kontrole/sezon (łącznie z innymi 

gatunkami) 

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ w 

Bydgoszczy 
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canus  

(lęgowe) 

 

 

2. Od 2017 r. co 2 lata  monitoring 

sukcesu lęgowego (liczba 

czynnych gniazd z jajami 

i pisklętami, liczba lotnych 

młodych), kształtowania 

dynamiki siedliska (odczyt 

poziomu Wisły na wodowskazach 

między Włocławkiem 

i Gdańskiem w okresie 01.05. – 

31.08. oraz pomiary 

morfometryczne wynurzonych 

powierzchni łach z koloniami 

ptaków odbiornikiem 

geodezyjnym GPS RTK). 

W obrębie kluczowych kolonii 

lęgowych (powyżej 50% populacji) 

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 

30. A130 

Ostrygojad 

Haematopus 

ostralegus  

(lęgowe) 

Od 2017 r. co 2 lata monitoring stanu 

ochrony gatunku na podstawie 

metodyki GIOŚ. 

 

Spływ całym odcinkiem Wisły dwie 

kontrole/sezon (łącznie z innymi 

gatunkami) 

 

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy  

31. A136 

Sieweczka rzeczna 

Charadrius dubius  

(lęgowe) 

 

Od 2017 r. co 2 lata monitoring stanu 

ochrony gatunku na podstawie 

metodyki GIOŚ. 

 

 

Spływ całym odcinkiem Wisły dwie 

kontrole/sezon (łącznie z innymi 

gatunkami)  

 

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy  

 

32. A168 

Brodziec piskliwy 

Actitis hypoleucos 

 (lęgowe) 

Od 2017 r. co 2 lata monitoring stanu 

ochrony gatunku na podstawie 

metodyki GIOŚ. 

 

Spływ całym odcinkiem Wisły dwie 

kontrole/sezon (łącznie z innymi 

gatunkami) 

 

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 
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33. A184 

Mewa srebrzysta Larus 

argentatus  

(lęgowe) 

 

1. Od 2017 r. co 2 lata monitoring 

stanu ochrony gatunku na 

podstawie metodyki GIOŚ. 

 

Spływ całym odcinkiem Wisły dwie 

kontrole/sezon (łącznie z innymi 

gatunkami) 

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 

2. Od 2017 r. co 2 lata monitoring 

presji na inne przedmioty 

ochrony. W przypadku 

stwierdzenia istotnie 

negatywnego oddziaływania 

drapieżnictwa mewy na populacje 

rybitw, dopuszczenie podjęcia 

działań zmierzających do 

zmniejszenia presji (włącznie z 

olejowaniem jaj i płoszeniem z 

miejsc lęgowych znajdujących się 

w strefie oddziaływania na 

kolonie rybitw). 

W obrębie kluczowych kolonii 

lęgowych (obejmujących minimum 

50% populacji lęgowej w danym 

roku). Spływ całym odcinkiem 

Wisły trzy kontrole/sezon 

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 

34. A197 

Rybitwa czarna 

Chlidonias niger  

(lęgowe) 

 

Od 2017 r. monitoring siedlisk 

lęgowych i żerowych oraz 

monitoring stanu ochrony gatunku 

populacji co trzy lata. 

Wszystkie znane stanowiska lęgowe 

oraz 10 stałych wskazanych płatów 

starorzeczy (wg km Wisły strona 

lewa (L), prawa (P): km 932L, 

km 828÷832L, km 877÷879P, 

km 873P, km 870÷872P, km 871L, 

km 864÷866P, km 859÷861L, 

km 760÷762P, km 755÷759P, 

km 847÷849L, km 788÷792P, 

km 842÷846L, km 848÷852P, 

km 720÷723L) 

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 

35. A196 

Rybitwa białowąsa 

Od 2017 r. monitoring siedlisk 

lęgowych i żerowych oraz 

Wszystkie znane stanowiska lęgowe 

oraz 10 stałych wskazanych płatów 

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 
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Chlidonias hybrida  

(lęgowe) 

 

monitoring stanu ochrony gatunku 

populacji co trzy lata. 

starorzeczy wg km Wisły strona 

lewa (L), prawa (P): km 932L, 

km 828÷832L, km 877÷879P, 

km 873P, km 870÷872P, km 871L, 

km 864÷866P, km 859÷861L, 

km 760÷762P, km 755÷759P, 

km 847÷849L, km 788÷792P, 

km 842÷846L, km 848÷852P, 

km 720÷723L 

36. A229 

Zimorodek Alcedo 

atthis  

(lęgowe) 

 

Monitoring stanu siedlisk lęgowych i 

żerowych oraz monitoring stanu 

populacji co dwa lata, od trzeciego 

roku obowiązywania PZO podczas 

spływów całym odcinkiem Wisły w 

sezonie lęgowym (V-VII). 

Cały odcinek Wisły od stopnia 

Włocławek do Przegaliny 

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 

37. A048 

Ohar Tadorna tadorna  

(lęgowe) 

 

Monitoring stanu siedlisk lęgowych i 

żerowych oraz monitoring stanu 

populacji co dwa lata, od trzeciego 

roku obowiązywania PZO podczas 

spływów całym odcinkiem Wisły w 

sezonie lęgowym (V-VII). 

Cały odcinek Wisły od stopnia 

Włocławek do Przegaliny 

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 

38. A070 

Nurogęś Mergus 

merganser 

(lęgowe) 

Monitoring stanu siedlisk lęgowych i 

żerowych oraz monitoring stanu 

populacji co dwa lata, od trzeciego 

roku obowiązywania PZO podczas 

spływów całym odcinkiem Wisły w 

sezonie lęgowym (V-VII). 

Cały odcinek Wisły od stopnia 

Włocławek do Przegaliny 

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 

39. A307 

Jarzębatka Sylvia 

Monitoring siedlisk lęgowych i 

żerowych oraz monitoring stanu 

populacji nie rzadziej niż co sześć lat 

Min. 15 stałych pow. próbnych o 

pow. min. 100 ha każda 

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 
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nisoria  

(lęgowe) 

(nie mniej niż dwukrotnie w trakcie 

obowiązywania PZO).  

40. A298 

Trzciniak 

Acrocephalus 

arundinaceus  

(lęgowe) 

Monitoring siedlisk lęgowych i 

żerowych oraz monitoring stanu 

populacji nie rzadziej niż co sześć lat 

(nie mniej niż dwukrotnie w trakcie 

obowiązywania PZO). 

Min. 15 stałych pow. próbnych o 

pow. min. 100 ha każda 

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 

41. A249 

Brzegówka Riparia 

riparia  

(lęgowe) 

 

Monitoring stanu siedlisk lęgowych i 

żerowych oraz monitoring stanu 

populacji co dwa lata, od trzeciego 

roku obowiązywania PZO podczas 

spływów całym odcinkiem Wisły w 

sezonie lęgowym (V-VII). 

Cały odcinek Wisły od stopnia 

Włocławek do Przegaliny 

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 

42. A336 

Remiz Remiz 

pendulinus 

(lęgowe) 

W ciągu 5 lat po uzupełnieniu stanu 

wiedzy, monitoring siedlisk 

lęgowych i żerowych oraz 

monitoring stanu populacji. 

Min. 15 stałych pow. próbnych o 

pow. min. 100 ha każda 

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 

43. A371 

Dziwonia Carpodacus 

erythrinus  

(lęgowe) 

Monitoring siedlisk lęgowych i 

żerowych oraz monitoring stanu 

populacji nie rzadziej niż co sześć lat 

(nie mniej niż dwukrotnie w trakcie 

obowiązywania PZO).  

Min. 15 stałych pow. próbnych o 

pow. min. 100 ha każda 

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 

44. A039  

Gęś zbożowa Anser 

fabalis  

(przelotne) 

Ocena liczebności populacji - w 

piątym roku obowiązywania 

zarządzenia oraz w ramach prac nad 

kolejnym PZO. 

Obszar Natura 2000 RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 
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45. A053 

Krzyżówka Anas 

platyrhychos 

(zimujące) 

Monitoring stanu populacji nie 

rzadziej niż co pięć lat (nie mniej niż 

dwukrotnie w trakcie obowiązywania 

PZO). 

Cały odcinek Wisły od stopnia 

Włocławek do Przegaliny 

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 

46. A067 

Gągoł Bucephala 

clangula  

(zimujące) 

Monitoring stanu populacji nie 

rzadziej niż co pięć lat (nie mniej niż 

dwukrotnie w trakcie obowiązywania 

PZO). 

Cały odcinek Wisły od stopnia 

Włocławek do Przegaliny  

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 

47. A070 

Nurogęś Mergus 

merganser 

(zimujące) 

Monitoring stanu populacji nie 

rzadziej niż co pięć lat (nie mniej niż 

dwukrotnie w trakcie obowiązywania 

PZO). 

Cały odcinek Wisły od stopnia 

Włocławek do Przegaliny  

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 

48. A142 

Czajka Vanellus 

vanellus  

(przelotne) 

Monitoring stanu populacji nie 

rzadziej niż co pięć lat (nie mniej niż 

dwukrotnie w trakcie obowiązywania 

PZO). 

Cały odcinek Wisły od stopnia 

Włocławek do Przegaliny  

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 

49. A140 

Siewka złota Pluvialis 

apricaria  

(przelotne) 

Monitoring stanu populacji nie 

rzadziej niż co pięć lat (nie mniej niż 

dwukrotnie w trakcie obowiązywania 

PZO. 

Cały odcinek Wisły od stopnia 

Włocławek do Przegaliny  

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 

50. A127 

Żuraw  

Grus grus (przelotne) 

Monitoring stanu populacji co dwa 

lata, od trzeciego roku 

obowiązywania PZO. 

Na obszarach kluczowych dla 

ochrony gatunku oraz 

w powstających nowych 

noclegowiskach 

RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy  

51. A160 Monitoring stanu populacji zgodnie Monitoring liczebności w okresie RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 



Strona 38 z 51 

Kulik wielki 

Numenius arquata 

(przelotne) 

z założeniami Krajowego Programu 

Ochrony Kulika Wielkiego – zadanie 

E5 (Badanie dyspersji polęgowej i 

migracji), od trzeciego roku 

obowiązywania PZO, co 2 lata. 

15.08. - 15.11. w cyklu dekadowym 

na obszarach kluczowych dla 

ochrony gatunku oraz 

w powstających nowych 

noclegowiskach 

w Bydgoszczy 

Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 

52. A075 

Bielik   

Haliaeetus albicilla  

(lęgowe) 

 

Jednorazowa całoroczna 

inwentaryzacja faunistyczna 

kompleksów wysp śródrzecznych. 

 

Kompleksy wysp: Zielona Kępa, 

wyspy poniżej miejscowości 

Bobrowniki, Kępa Bógpomóż, 

Sucha, Rachcin, Szpica oraz Mała 

Kępa Ostromecka 

RDOŚ w Bydgoszczy 

53. A081 

Błotniak stawowy 

Circus aeruginosus  

(lęgowe) 

Nie planuje się 

54. A122 

Derkacz  

Crex crex 

(lęgowe) 

 

Jednorazowa całoroczna 

inwentaryzacja faunistyczna 

kompleksów wysp śródrzecznych. 

Kompleksy wysp: Zielona Kępa, 

wyspy poniżej miejscowości 

Bobrowniki, Kępa Bógpomóż, 

Sucha, Rachcin, Szpica oraz Mała 

Kępa Ostromecka 

RDOŚ w Bydgoszczy 

55. A193 

Rybitwa rzeczna 

Sterna hirundo 

(lęgowe) 

1. Uzupełnienie stanu wiedzy w 

zakresie: 

1) ustalenia przyczyny procesów 

zbyt późnego wynurzania się 

naturalnych łach i ich zalewania; 

W obrębie całego obszaru RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy  
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 2) ustalenia oddziaływania 

naturalnego zalewania i zrzutów 

wody ze stopnia wodnego we 

Włocławku na populację gatunku 

w okresie lęgowym.  

Należy wykonać w ciągu 5 lat 

obowiązywania PZO. 

2. Uzupełnienie stanu wiedzy w 

zakresie presji drapieżników na 

populację gatunku w okresie 

lęgowym i podjęcie stosownych 

działań w oparciu o uzyskane 

dane. 

W obrębie obszaru Natura 2000 na 

terenie województwa pomorskiego 

RDOŚ w Gdańsku  

56. 3. Jednorazowa całoroczna 

inwentaryzacja faunistyczna 

kompleksów wysp 

śródrzecznych. 

Kompleksy wysp: Zielona Kępa, 

wyspy poniżej miejscowości: 

Bobrowniki, Kępa Bógpomóż, 

Sucha, Rachcin, Szpica oraz Mała 

Kępa Ostromecka 

RDOŚ w Bydgoszczy 

57. A195 

Rybitwa białoczelna 

Sternula albifrons  

(lęgowe) 

 

1. Uzupełnienie stanu wiedzy w 

zakresie: 

1) ustalenia przyczyny procesów 

zbyt późnego wynurzania się 

naturalnych łach i ich zalewania; 

2) ustalenia oddziaływania 

naturalnego zalewania i zrzutów 

wody ze stopnia wodnego we 

Włocławku na populację gatunku 

w okresie lęgowym.  

Należy wykonać w ciągu 5 lat 

W obrębie całego obszaru RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 



Strona 40 z 51 

obowiązywania PZO. 

2. Uzupełnienie stanu wiedzy w 

zakresie presji drapieżników na 

populację gatunku w okresie 

lęgowym i podjęcie stosownych 

działań w oparciu o uzyskane 

dane. 

W obrębie obszaru Natura 2000 na 

terenie województwa pomorskiego 

RDOŚ w Gdańsku   

3. Jednorazowa całoroczna 

inwentaryzacja faunistyczna 

kompleksów wysp 

śródrzecznych. 

Kompleksy wysp: Zielona Kępa, 

wyspy poniżej miejscowości: 

Bobrowniki, Kępa Bógpomóż, 

Sucha, Rachcin, Szpica oraz Mała 

Kępa Ostromecka 

RDOŚ w Bydgoszczy 

58. A182 

Mewa siwa  

Larus canus (lęgowe) 

 

1. Uzupełnienie stanu wiedzy w 

zakresie: 

1) ustalenia przyczyny procesów 

zbyt późnego wynurzania się 

naturalnych łach i ich zalewania; 

2) ustalenia oddziaływania 

naturalnego zalewania i zrzutów 

wody ze stopnia wodnego we 

Włocławku na populację gatunku 

w okresie lęgowym.  

Należy wykonać w ciągu 5 lat 

obowiązywania PZO. 

W obrębie całego obszaru RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy  

2. Uzupełnienie stanu wiedzy w 

zakresie presji drapieżników na 

populację gatunku w okresie 

lęgowym i podjęcie stosownych 

działań w oparciu o uzyskane 

W obrębie obszaru Natura 2000 na 

terenie województwa pomorskiego 

RDOŚ w Gdańsku   
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dane. 

3. Jednorazowa całoroczna 

inwentaryzacja faunistyczna 

kompleksów wysp 

śródrzecznych. 

Kompleksy wysp: Zielona Kępa, 

wyspy poniżej miejscowości: 

Bobrowniki, Kępa Bógpomóż, 

Sucha, Rachcin, Szpica oraz Mała 

Kępa Ostromecka 

RDOŚ w Bydgoszczy 

59. A130 

Ostrygojad 

Haematopus 

ostralegus (lęgowe) 

1. Uzupełnienie stanu wiedzy w 

zakresie: 

1) ustalenia przyczyny procesów 

zbyt późnego wynurzania się 

naturalnych łach i ich zalewania; 

2) ustalenia oddziaływania 

naturalnego zalewania i zrzutów 

wody ze stopnia wodnego we 

Włocławku na populację gatunku 

w okresie lęgowym.  

Należy wykonać w ciągu 5 lat 

obowiązywania PZO. 

W obrębie całego obszaru RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 

 2. Jednorazowa całoroczna 

inwentaryzacja faunistyczna 

kompleksów wysp 

śródrzecznych. 

Kompleksy wysp: Zielona Kępa, 

wyspy poniżej miejscowości 

Bobrowniki, Kępa Bógpomóż, 

Sucha, Rachcin, Szpica oraz Mała 

Kępa Ostromecka 

RDOŚ w Bydgoszczy,  

60. A136 

Sieweczka rzeczna 

Charadrius dubius 

(lęgowe) 

1. Uzupełnienie stanu wiedzy w 

zakresie: 

1) ustalenia przyczyny procesów 

zbyt późnego wynurzania się 

naturalnych łach i ich 

W obrębie całego obszaru RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy  
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zalewania; 

2) ustalenia oddziaływania 

naturalnego zalewania i zrzutów 

wody ze stopnia wodnego we 

Włocławku na populację 

gatunku w okresie lęgowym.  

Należy wykonać w ciągu 5 lat 

obowiązywania PZO. 

 2. Jednorazowa całoroczna 

inwentaryzacja faunistyczna 

kompleksów wysp 

śródrzecznych. 

Kompleksy wysp: Zielona Kępa, 

wyspy poniżej miejscowości: 

Bobrowniki, Kępa Bógpomóż, 

Sucha, Rachcin, Szpica oraz Mała 

Kępa Ostromecka 

RDOŚ w Bydgoszczy 

61. A168 

Brodziec piskliwy 

Actitis hypoleucos 

(lęgowe) 

 

1. Uzupełnienie stanu wiedzy w 

zakresie: 

1) ustalenia przyczyny procesów 

zbyt późnego wynurzania się 

naturalnych łach i ich zalewania; 

2) ustalenia oddziaływania 

naturalnego zalewania i zrzutów 

wody ze stopnia wodnego we 

Włocławku na populację gatunku 

w okresie lęgowym.  

Należy wykonać w ciągu 5 lat 

obowiązywania PZO. 

W obrębie całego obszaru RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy  

2. Jednorazowa całoroczna 

inwentaryzacja faunistyczna 

kompleksów wysp 

Kompleksy wysp: Zielona Kępa, 

wyspy poniżej miejscowości: 

Bobrowniki, Kępa Bógpomóż, 

Sucha, Rachcin, Szpica oraz Mała 

RDOŚ w Bydgoszczy 
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śródrzecznych. Kępa Ostromecka 

62. A184 

Mewa srebrzysta Larus 

argentatus (lęgowe) 

Uzupełnienie stanu wiedzy w 

zakresie: 

1) ustalenia przyczyny procesów 

zbyt późnego wynurzania się 

naturalnych łach i ich zalewania; 

2) ustalenia oddziaływania 

naturalnego zalewania i zrzutów 

wody ze stopnia wodnego we 

Włocławku na populację gatunku 

w okresie lęgowym.  

Należy wykonać w ciągu 5 lat 

obowiązywania PZO. 

W obrębie całego obszaru RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ 

w Bydgoszczy 

63. A197 

Rybitwa czarna 

Chlidonias niger 

(lęgowe) 

Uzupełnienie stanu wiedzy w 

zakresie presji drapieżników na 

populację gatunku w okresie 

lęgowym i podjęcie stosownych 

działań w oparciu o uzyskane dane. 

W obrębie obszaru Natura 2000 na 

terenie województwa pomorskiego 

RDOŚ w Gdańsku   

64. A196 

Rybitwa białowąsa 

Chlidonias hybrida 

(lęgowe) 

1) Uzupełnienie stanu wiedzy w 

zakresie stanu ochrony gatunku. 

W obrębie całego obszaru RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ w 

Bydgoszczy   

2) Uzupełnienie stanu wiedzy w 

zakresie presji drapieżników na 

populację gatunku w okresie 

lęgowym i podjęcie stosownych 

działań w oparciu o uzyskane 

dane. 

W obrębie obszaru Natura 2000 na 

terenie województwa pomorskiego 

RDOŚ w Gdańsku   

65. A229 Uzupełnienie stanu wiedzy w 

zakresie oddziaływania zalewania i 

W obrębie całego obszaru RDOŚ w Bydgoszczy, RDOŚ w 

Gdańsku 
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Zimorodek  

Alcedo atthis (lęgowe) 

zrzutów wody ze stopnia wodnego 

we Włocławku na populację gatunku 

w okresie lęgowym. 

66. A048 

Ohar  

Tadorna tadorna 

(lęgowe) 

Uzupełnienie stanu wiedzy w 

zakresie presji drapieżników na 

populację gatunku w okresie 

lęgowym i podjęcie stosownych 

działań w oparciu o uzyskane dane. 

W obrębie obszaru Natura 2000 na 

terenie województwa pomorskiego 

RDOŚ w Gdańsku 

67. A070 

 Nurogęś  

 Mergus merganser 

(lęgowe) 

 

1. Jednorazowa całoroczna 

inwentaryzacja faunistyczna 

kompleksów wysp 

śródrzecznych. 

Kompleksy wysp: Zielona Kępa, 

wyspy poniżej miejscowości 

Bobrowniki, Kępa Bógpomóż, 

Sucha, Rachcin, Szpica oraz Mała 

Kępa Ostromecka 

RDOŚ w Bydgoszczy  

2. Uzupełnieniu stanu wiedzy w 

zakresie presji drapieżników na 

populację gatunku w okresie 

lęgowym i podjęcie stosownych 

działań w oparciu o uzyskane 

dane. 

W obrębie obszaru Natura 2000 na 

terenie województwa pomorskiego 

RDOŚ w Gdańsku 

68. A307 

Jarzębatka  

Sylvia nisoria (lęgowe) 

Nie planuje się. 

69. A298 

Trzciniak Acrocephalus 

arundinaceus 

(lęgowe) 

Nie planuje się. 

70. A249 Nie planuje się. 
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Brzegówka  

Riparia riparia 

(lęgowe) 

71. A336 

Remiz  

Remiz pendulinus 

(lęgowe) 

Uzupełnienie stanu wiedzy w 

zakresie stanu ochrony gatunku. 

W obrębie całego obszaru RDOŚ w Gdańsku, RDOŚ w 

Bydgoszczy   

72. A371 

Dziwonia Carpodacus 

erythrinus (lęgowe) 

Nie planuje się. 

73. A039  

Gęś zbożowa Anser 

fabalis (przelotne) 

Nie planuje się. 

74. A053 

Krzyżówka  

Anas platyrhychos 

(zimujące) 

Nie planuje się. 

75. A067 

Gągoł  

Bucephala clangula 

(zimujące) 

Nie planuje się. 

76. A070 

Nurogęś  

Mergus merganser 

Nie planuje się. 
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(zimujące) 

77. A142 

Czajka  

Vanellus vanellus  

(przelotne) 

Nie planuje się. 

78. A140 

Siewka złota Pluvialis 

apricaria  (przelotne) 

Nie planuje się. 

79. A127 

Żuraw  

Grus grus 

(przelotne) 

Jednorazowa całoroczna 

inwentaryzacja faunistyczna 

kompleksów wysp śródrzecznych. 

Kompleksy wysp: Zielona Kępa, 

wyspy poniżej miejscowości: 

Bobrowniki, Kępa Bógpomóż, 

Sucha, Rachcin, Szpica oraz Mała 

Kępa Ostromecka 

RDOŚ w Bydgoszczy 

80. A160 

Kulik wielki 

Numenius arquata  

(przelotne) 

Nie planuje się. 
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Uzasadnienie 

Regionalny dyrektor ochrony środowiska zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 28 

ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r. poz. 1651 ze zm.) 

ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000. W tej sytuacji posiada również kompetencje do zmiany przedmiotowego aktu 

prawnego. 

W dniu 31 marca 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wspólnie z 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ustanowił zarządzenie w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003. 

Zarządzenie opublikowano dnia 9 kwietnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego (poz. 1162) oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (poz. 

1184). Weszło ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Już po jego wejściu w życie w 

ramach kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej 

administracji rządowej, Minister Środowiska, pismem DP-074-57/28884/15/PM1 z dnia 4 września 

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 w odniesieniu do przedmiotu ochrony A081 Błotniak stawowy, wskazano w 

sposób nieprawidłowy podmioty, które są odpowiedzialne za wykonanie działania ochronnego nr 1. W 

myśl art. 28 ust. 10 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 

627, z późn. zm.) w planie zadań ochronnych należy wskazać podmioty odpowiedzialne za wykonanie 

ustalonych działań ochronnych. W przedstawionym przepisie nie wskazano zamkniętego katalogu 

podmiotów, na które mogą być nałożone obowiązki, wynikające z ww. ustawy. Nie oznacza to jednak 

zupełnej swobody w określaniu podmiotów zobowiązanych do realizacji działań wynikających z planu 

zadań ochronnych , ponieważ przy opracowywaniu tego dokumentu należy mieć również na uwadze 

inne unormowania powszechnie obowiązujące, w szczególności zasady i przepisy Konstytucji RP. 

Należy wskazać, iż zgodnie z konstytucyjną zasadą legalizmu, wynikającą z art. 7 Konstytucji RP z 

dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) oraz wyrokiem Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2011 r. (sygn. I FSK 88/11) jedynie ustawa może 

normować prawa i obowiązki obywateli. Z kolei w planie zadań ochronnych – akcie prawa 

miejscowego, w działaniach ochronnych na zarządców, właścicieli lub użytkowników nieruchomości, 

będących podmiotami prywatnymi, nałożono liczne obowiązki. Przedstawione rozwiązania należy 

uznać za niezgodne z konstytucyjnymi unormowaniami.”, 

Uwagę uwzględniono poprzez zmianę podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie działania.  

 

2) „Działanie ochronne polegające na utrzymaniu terenów zalewowych kluczowych dla gatunku 

(A081 Błotniak stawowy) w stanie niezabudowanym stanowi zakaz zabudowy. Należy podkreślić, że w 

planie zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 nie powinno się zamieszczać zakazów 

określonego działania. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. zabrania się, co do 

zasady, podejmowania działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco 

negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w szczególności pogorszyć 

integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązań z innymi obszarami. W związku z powyższym, 

należy stwierdzić, że ogólnie określone zakazy wynikają z mocy prawa, dlatego ich powtarzanie w 

planie zadań ochronnych należy uznać za niewłaściwe. Ponadto, skoro w delegacji ustawowej do 

ustanawiania ww. aktów prawa miejscowego nie przewidziano możliwości ustanowienia w nich 
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zakazów, to takie działanie stanowi przekroczenie delegacji ustawowej i tym samym jest istotnym 

naruszeniem prawa.”; 

Uwagę uwzględniono poprzez usunięcie zapisu dotyczącego utrzymania terenów zalewowych 

kluczowych dla gatunku w stanie niezabudowanym. 

 

3) „W załączniku nr 5, w działaniach ochronnych dla przedmiotów ochronnych A142 Czajka, A140 

Siewka złota, A127 Żuraw oraz A160 Kulik wielki, nałożono na zarządców lub dzierżawców obwodu 

łowieckiego obowiązek dostosowania terminów polowań na zwierzynę łowną w międzywalu Wisły z 

zachowaniem stref spokoju w miejscach zlotowisk 15.08-15.11., związany z prowadzeniem gospodarki 

łowieckiej. Odnosząc się do ww. postanowień planu zadań ochronnych należy zauważyć, że ma on, 

jako akt prawa miejscowego, charakter normatywny, a więc powinien określać, ustanawiać, 

regulować daną materię. Zakres takiego działania jest ograniczony nie tylko brzmieniem delegacji, 

ale także dopuszczalnością z punktu widzenia reguł nadrzędnych i innych przepisów ustawowych, w 

tym dotyczących zwierząt łownych. W myśl art. 28 ust. 10 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) w planie zadań ochronnych należy wskazać 

podmioty odpowiedzialne za wykonanie ustalonych działań ochronnych. Chociaż w przywoływanym 

przepisie nie sformułowano zamkniętego katalogu tych podmiotów, nie oznacza to jednak zupełnej 

swobody w ich wskazywaniu. Przypomnieć w szczególności należy, że zgodnie z zasadą legalizmu, 

wynikającą z art. 7 Konstytucji RP jedynie ustawa może normować prawa i obowiązki obywateli. Z 

kolei w odniesieniu do innych uregulowań prawnych dotyczących zwierząt łownych, należy stwierdzić, 

że w ramach planu zadań ochronnych nie można tworzyć regulacji, które są powtórzeniem przepisów 

ustawowych, a także regulacji, które będą je modyfikowały (lista gatunków, okresy polowań, sposoby 

pozyskiwania zwierzyny), w szczególności gdy ustawodawca nie przewiduje uwzględnienia treści ww. 

planu w danej dziedzinie (gospodarka łowiecka), czy w danym akcie (plany łowieckie). Regulacje 

planu nie powinny skutkować wątpliwościami adresatów norm, w tym przypadku Parku Narodowego i 

PZŁ, co do podstawy oraz zakresu ich praw i obowiązków. Nie negując tego, że redukcja zwierząt 

łownych jedynie w określonych terminach może wpłynąć pozytywnie na przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000 i w tym sensie może mieć charakter działania ochronnego, należy podkreślić, że 

delegację z art. 28 ustawy o ochronie przyrody należy wykonywać z poszanowaniem ww. ograniczeń. 

Odnosząc się do kwestionowanego unormowania należy stwierdzić, że jeżeli jego zasadniczym celem 

jest właściwe ukształtowanie procesu redukcji zwierząt łownych, rozważyć można wskazywanie 

zamiast niego w planach zadań ochronnych np. działań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w różnych dopuszczalnych prawem formach (co do zasady nie władczych) na rzecz redukcji zwierząt 

łownych w określonym terminie.”; 

Uwagę uwzględniono poprzez usunięcie działań, co nie wyklucza możliwości współpracy z PZŁ w 

tym zakresie. 

 

4) „W załącznik nr 5, działania ochronne dotyczące ewentualnego utworzenia i utrzymania w 

obszarze sztucznych stanowisk lęgowych lub całkowicie sztucznych wysp nałożono do wykonania na 

RDOŚ w Gdańsku w ramach współpracy z RZGW w Gdańsku i z użytkownikiem rybackim oraz na 

RDOŚ w Bydgoszczy w ramach współpracy z RZGW w Gdańsku i z użytkownikiem rybackim. Należy 

wskazać, że takie sformułowanie może budzić wątpliwości, co do zakresu odpowiedzialności 

wskazanych podmiotów za wykonanie danych działań ochronnych.”; 
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Uwagę uwzględniono poprzez zmianę podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie działania na: 

„RDOŚ w Gdańsku i RDOŚ w Bydgoszczy. Działanie będzie realizowane po konsultacjach z RZGW w 

Gdańsku oraz z użytkownikiem rybackim.” 

 

Minister Środowiska zgłosił również uwagę, którą należy uwzględnić podczas 

opracowywania w przyszłości projektów innych, podobnych aktów prawa miejscowego: „W ostatnim 

paragrafie zarządzeń wskazano, że wchodzą one w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego lub w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Należy wskazać, 

iż nie ma potrzeby wyszczególniania miejsca ogłoszenia aktu, ponieważ wynika ona 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 treści niniejszego projektu zarządzenia. 

 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem z dnia 06 lipca 2016 r., znak: 

RDOŚ-Gd-PNI.6320.3.2016.al.3 przesłał następujące propozycje zapisów do zarządzenia 

zmieniającego: 

1) W zakresie działań dotyczących ochrony czynnej dla bielika (lęgowe i zimujące) - działanie 2 i 3 

oraz nurogęsi (lęgowe) - działanie 2, do podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie działań dopisano 

„Starosta Tczewski, Starosta Sztumski, Starosta Kwidzyński, właściciele luba posiadacze gruntów - na 

podstawie UPUL zawierającego wskazania PZO”, co wynika ze zidentyfikowania lasów prywatnych 

w granicach obszaru na terenie powiatu tczewskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego. 

Uwagę uwzględniono w całości poprzez dodanie do zapisu powyższych podmiotów 

odpowiedzialnych za wykonanie zadania. 

 

2) W zakresie działania dotyczącego ochrony czynnej błotniaka stawowego (działanie 1) jako podmiot 

odpowiedzialny za wykonanie działania wskazano „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 programów wsparcia z tytułu 

dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zarządca 

nieruchomości w związku z wykonaniem 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”. 

Uwagę uwzględniono jednocześnie modyfikując zapis na wzór zapisów umieszczonych przy 

działaniach dla innych gatunków określonych w przedmiotowym zarządzeniu. 

 

3) W zakresie działań dotyczących ochrony czynnej zimorodka, ohara i brzegówki zaproponowano 

następującą zmianę opisów działań: „Zapobiegnięcie utracie siedlisk lęgowych i żerowiskowych 

poprzez zachowanie skarp brzegowych o wysokości minimum 1 m (ponad średni stan wody z 

wielolecia) i długości łącznej minimum 30 m oraz zadrzewieniu brzegów na długości minimum 30%, 

na każdym z odcinków doliny Wisły o długości minimum 500 m lub dłuższych,  pofragmentowanych, 

wolnopłynących bądź ze spowolnieniami nurtu. Nie dotyczy usuwania drzew i krzewów zagrażających 

życiu lub mieniu, porastających urządzenia hydrotechniczne, dla ochrony przed powodzią, działań 

podejmowanych podczas zjawisk.” Celem powyższej zmiany jest doprecyzowanie zapisów oraz 
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zmianę nieprecyzyjnego określenia „wody wczesnoletniej”. Ponadto zasugerowano wskazanie na 

średni stan z wielolecia (z 10, 20 lub 50 lat) lub średni stan wody rocznej. 

Uwagę uwzględniono oraz wskazano na średni stan z 50-lecia, w celu ułatwienia realizacji działania. 

 

4) W zakresie działań dotyczących ochrony czynnej bielika (lęgowe, zimujące) - działanie 3, ohara - 

działanie 2, nurogęsi (lęgowe) - działanie 1, jarzębatki, trzciniaka, remiza i dziwoni w opisach działań 

zasugerowano dodanie zapisu: „W odniesieniu do lasu – zachowanie ekotonu użytkowanego wyłącznie 

przedrębnie o szerokości 50 m od brzegu wody.” 

Uwagi nie uwzględniono ze względu na zbyt duże ograniczenia w użytkowaniu lasów oraz niejasny 

zapis dotyczący „brzegu wody”. 

 

5) W zakresie działań dotyczących ochrony czynnej zaproponowano rozszerzenie działań 

polegających na zachowywaniu odpowiednich siedlisk wokół wód, o rzekę Nogat oraz dopływy 

Wisły i Nogatu lub kanały w granicach obszaru Natura 2000 dla bielika (lęgowe, zimujące) - działanie 

3, nurogęsi (lęgowe) - działanie 1, remiza, dziwoni, krzyżówki (zimujące), gągoła (zimujące) i 

nurogęsi (zimująca); o wody płynące (Wisła) dla ohara, jarzębatki, trzciniaka, krzyżówki (zimujące), 

gągoła (zimujące) i nurogęsi (zimujące). W obowiązującym zarządzeniu pominięte zostały fragmenty 

zadrzewień wzdłuż wód płynących, a zadrzewienia tam występujące stanowią równie cenne 

przyrodniczo, jak te wokół zastoisk, fragmenty obszaru Natura 2000. 

Uwagę uwzględniono w całości poprzez dodanie ww. zapisów. 

 

6) W zakresie działań dotyczących ochrony czynnej ohara, nurogęsi (lęgowe) - działanie 1, jarzębatki, 

trzciniaka, remiza, dziwoni, krzyżówki (zimujące), gągoła (zimujące), nurogęsi (zimujące) 

zasugerowane zmianę podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie zadania na „RZGW Gdańsk, 

Nadleśnictwa: Kwidzyn, Jamy, Dąbrowa, Toruń, Solec Kujawski, Cierpiszewo, Gniewkowo, 

Dobrzejewice, Włocławek Starosta Tczewski, Starosta Kwidzyński, właściciele lub posiadacze 

gruntów - na podstawie UPUL zawierającego wskazania PZO”. 

Uwagę uwzględniono w całości poprzez dodanie ww. podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie 

działań. 

 

7) W zakresie działań dotyczących ochrony czynnej populacji przelotnych czajki, siewki złotej, 

żurawia i kulika wielkiego zasugerowano usunięcie działania polegającego na dostosowaniu terminów 

polowań na zwierzynę łowną w międzywalu Wisły z zachowaniem stref spokoju w miejscach 

zlotowisk w okresie 15.08.-15.11. 

Uwagę uwzględniono poprzez usunięcie działań. 

 

8) W zakresie działań dotyczących ochrony czynnej rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej 

zasugerowano zmianę podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie działania na: „Ad.1) RDOŚ w 

Gdańsku i RDOS w Bydgoszczy na podstawie porozumienia z RZGW w Gdańsku Ad. 2) RZGW w 

Gdańsku na podstawie porozumienia z RDOŚ w Gdańsku i RDOS w Bydgoszczy” powołując się na 

nieoficjalne rozmowy z RZGW w Gdańsku. 

Uwagi nie uwzględniono ze względu na brak oficjalnego porozumienia z RZGW w Gdańsku. Zapis 

umieszczony w niniejszym zarządzeniu umożliwia zawarcie takiego porozumienia oraz wykonywanie 

działania przez RZGW w Gdańsku. 
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9) W załączniku nr 6 do zarządzenia zaproponowano wskazanie w istniejących studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin: Gniew, Cedry, Cedry Wielkie, 

Kwidzyn, Ostaszewo, Ryjewo i Suchy Dąb następujących zmian: „Wyznaczenie i utrzymywanie  w 

stanie niezabudowanym niżej wymienionych terenów zalewowych, będących kluczowym siedliskiem 

populacji lęgowej gatunku Błotniak stawowy Circus aeruginosus  wg km Wisły strona lewa (L), prawa 

(P): km 928 L, km 924 P, km 917 L, km 911 P, km 883 L, km 880÷882 P, km 877 P, km 876 L, km 875 

P, km 871 P, km 863 P, km 837 L, km 804÷806 P, km 786÷788 L, km 784 L, km 763÷765 P, km 

747÷750 P. województwo pomorskie: powiat gdański, gmina Cedry Wielkie: w całości działki o 

numerach: obręb 0006: 289, 290, 296, obręb 0008: 234/3, część działka ewidencyjna, obręb 0006: 

297; powiat tczewski, gmina Gniew: w całości działki o numerach: obręb 0017: 475, 476, obręb 

0008: 255/1, 255/2, obręb 0002: 38/2, części działek ewidencyjnych: obręb 0008: 277, 344, 255/4, 

356/1, 255/3, 343, 275, 274, obręb 0002: 38/1, 117/5; powiat kwidzyński, gmina Kwidzyn: obręb 

0011, w całości działki o numerach: 22, 23, 228, części działek ewidencyjnych: obręb 0008: 211, 

obręb 0011: 7/1, 11, 24/1, 20/1, 25, 5/1, 210/1, 222, 231, 232, 230, 227, 226, 223, 225, 224, obręb 

0007:1; powiat nowodworski, gmina Ostaszewo: części działek ewidencyjnych: obręb 0001: 2, 3, 

obręb 0005: 286; powiat kwidzyński, gmina Ryjewo: obręb 0005, w całości działka o numerze: 135/1, 

obręb 0005, części działek ewidencyjnych: 245, 111, 41, 199/6; powiat gdański, gmina Suchy Dąb: 

obręb 0006, części działki ewidencyjnej: 112.” oraz zaproponownano „aby przenieść całość działania 

ochronnego, które zalecono zmienić, do załącznika nr 6, również po stronie woj. Kuj-pom.”. 

Uwagi nie uwzględniono, ze względu na niejasny zapis. Do każdego ze studiów powinny być 

przyporządkowane odpowiednie działki lub obszary położone na terenach poszczególnych gmin, a nie 

kilometraż rzeki bez przypisania do jakiej gminy dany fragment należy. Ponadto załącznik nr 6 nie 

jest częścią niniejszych zmian. 

 

Ponadto dokonano zmian w zapisach dotyczących monitoringów przedmiotów ochrony: 

1) W zakresie częstotliwości monitoringu dla bielika (zimująca), krzyżówki (przelotna), gągoła 

(zimująca), nurogęsi (zimująca), czajki (przelotna) i siewki złotej (przelotna) dodano zapis „nie 

rzadziej niż”; 

2) Zmieniono częstotliwość wykonywania monitoringu stanu ochrony gatunku dla rybitwy 

białoczelnej i mewy siwej z 3 lat na 2 lata; 

3) Zmieniono częstotliwość wykonywania monitoringu dla jarzębatki, trzciniaka i dziwonii z „co 5 

lat” na „nie rzadziej niż co 6 lat”. 

 Powyższe zmiany dotyczące częstotliwości wykonywania monitoringu wprowadzono w celu 

ujednolicenia terminów monitoringów dla całego obszaru Natura 2000. Ma to na celu uproszczenie 

realizacji zadań ochronnych, ograniczenie liczby potrzebnych zamówień i procedur wyłaniania 

wykonawców poszczególnych działań oraz zmniejszenie kosztów i nakładów pracy wynikających z 

realizacji zapisów planu zadań ochronnych. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 

w administracji rządowej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zobowiązany jest 

do kierowania się w swoich działaniach zasadą legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. 

 W zapisie obszaru wdrażania działania dotyczącego monitoringu dla błotniaka stawowego 

usunięto słowo „obwałowanego”, gdyż międzywale zgodnie z definicją musi być obwałowane. 

 

 


