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Uwagi przedłożone w związku z przekazaniem projektu zarządzenia zainteresowanym 

podmiotom prowadzącym działalność na terenie obszaru Natura 2000: 

I. Uwagi przedłożone przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska: 

1. Opis zagrożeń przyjąć zgodnie z załącznikiem do instrukcji wypełniania 

standardowego formularza danych (sdf). 

Opisy zagrożeń zaktualizowano zgodnie z obowiązującym załącznikiem do sdf 

w załączniku nr 3. 

2. Podać właściwą nazwę dla siedliska 3150. 

Nazwę siedliska zweryfikowano i poprawiono z „3150 Brzegi lub osuszane dna 

zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea” na „3150 

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, 

Potamion”. 

3. Starodub łąkowy Angelica palustris 1617 wskazany w planie zadań ochronnych nie 

jest przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Błota Kłócieńskie PLH040031. 

Złożono wniosek do Generalnego Dyrektora Ochrony środowiska o aktualizację sdf 

pismem z dnia 26 stycznia 2017 r., znak: WPN.6323.19.2017.NG, w zakresie 

uwzględnienia ww. gatunku jako przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000.  

4. Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis 1042 nie jest ujęta w obowiązującym na 

dzień 20.02.2017 sdf. 

Złożono wniosek do Generalnego Dyrektora Ochrony środowiska o aktualizację sdf 

pismem z dnia 26 stycznia 2017 r., znak: WPN.6323.19.2017.NG, w zakresie 

uwzględnienia ww. gatunku jako występującego w obszarze Natura 2000 (ocena D). 

Usunięto informację o gatunku z załącznika nr 3 i załącznika nr 4 do projektu zarządzenia. 

5. Łąki selernicowe (Cnidion dubii) 6440 nie są ujęte w obowiązującym na dzień 

20.02.2017 sdf. 



 

Złożono wniosek do Generalnego Dyrektora Ochrony środowiska o aktualizację sdf 

pismem z dnia 26 stycznia 2017 r., znak: WPN.6323.19.2017.NG, w zakresie 

uwzględnienia ww. siedliska jako występującego w obszarze Natura 2000 (ocena D). 

Usunięto informację o siedlisku z załącznika nr 3 i załącznika nr 4 do projektu 

zarządzenia. 

6. Doprecyzować zapis dotyczący pozostawiania „kęp dojrzałych okazów wierzb” 

Zapis doprecyzowano w następujący sposób. Pozostawić kępy (od 0,01 ha) wierzb o 

obwodach pni na wysokości 1,3 metra powyżej 90 cm (dojrzałe okazy). 

7. W działaniach ochronnych uwzględnić ekstensywne użytkowanie kośno-

pastwiskowe i pastwiskowe dla siedliska 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

(Molinion). 

Optymalnym sposobem użytkowania siedliska jest późne użytkowanie kośne. Uwagę 

uwzględniono w zakresie użytkowania kośno-pastwiskowego, gdyż prowadzenie 

nieintensywnego wypasu, po skoszeniu łąki nie stanowi zagrożenia dla siedliska. Jednak 

dopuszczenie możliwości tylko pastwiskowego użytkowania mając na względzie stan 

zachowania ww. siedlisk mogłoby prowadzić do nieutrzymania dotychczasowego stanu 

ochrony.  

8. Zweryfikować numerację działek powtarzających się. 

Zweryfikowano i poprawiono numerację działek zgodnie z dokumentacją. 

9. Określić działania fakultatywne i obligatoryjne dla siedliska 6430 Ziołorośla 

górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

W załączniku nr 5 uzupełniono informację, które działania są obligatoryjne dla ww. 

siedliska.  

10. Realizacja działania obligatoryjnego wynikającego z planu zadań ochronnych nie 

może być uzależniona od zawarcia porozumienia/zobowiązania  

Zapis sprecyzowano i uzupełniono o następującą treść: Właściciel (zarządca) lub posiadacz 

gruntu. 2) Właściciel (zarządca) lub posiadacz gruntu na podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości lub na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 2000. 

11. W uzasadnieniu nie odniesiono się do następujących przedmiotów ochrony: 3130 

brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, 

Isoëto-Nanojuncetea, 3140 twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki 



 

z podwodnymi łąkami ramienic Charetea oraz do gatunku rośliny sierpowiec 

błyszczący Hematocaulis vernicosus (6216). Jeżeli zostały ujęte w dotychczas 

sporządzonych planach ochrony rezerwatów (uwzględniających zakres pzo) 

proponuje się w uzasadnieniu do pzo zawrzeć taką informację. 

Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-

Nanojuncetea (3130), twardowodne oligo-i mezotroficzne zbiorniki 

z podwodnymi łąkami ramienic Charetea (3140) występują w granicach rezerwatu 

przyrody Jezioro Rakutowskie, dla którego ustanowiono plan ochrony wraz zakresem 

planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Błota Kłócieńskie PLH040031 oraz 

Błota Rakutowskie PLB040001. Przedmiotową informację ujęto w uzasadnieniu do pzo. 

W związku z brakiem weryfikacji przedmiotu ochrony - sierpowiec błyszczący 

Hematocaulis vernicosus (6216), złożono wniosek do Generalnego Dyrektora Ochrony 

środowiska o aktualizację sdf pismem z dnia 26 stycznia 2017 r., znak: 

WPN.6323.19.2017.NG, w zakresie uwzględnienia ww. gatunku jako występującego w 

obszarze Natura 2000 (ocena D). Obecnie w załączniku nr 3 pod pozycją 243 do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 

Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713) gatunek ten ma kod 1393. Natomiast na portalu 

Eionet http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal, który jest 

oficjalnym partnerem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), gatunek ten jest wskazany 

pod kodem 6216. Uzupełniono załącznik nr 3 o informację o gatunku 

w obszarze Natura 2000 (ocena D). 

II. Uwagi przedłożone przez Wójta Gminy Baruchowo pismem z dnia 17 lutego 2017 

roku, znak: IBR.033.7.2017: 

1. W odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2017r., znak: WPN.6320.4.20l7.NG, 

dotyczące zgłaszana uwag do przedstawionego projektu planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Błota Kłócieńskie PLH04003 l, informujemy co następuje. 

Wątpliwości budzą wskazania do zmian w istniejącym studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baruchowo (Uchwała Nr 

XXl.l06.20l2 Rady Gminy Baruchowo z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Baruchowo), dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub 



 

zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu 

ochrony siedlisk, gatunków i ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar 

Natura 2000, bowiem zapisy wskazane do zmiany, znacznie ograniczą 

mieszkańcom planowane zamierzenia budowlane. Wprowadzenie zapisów 

uniemożliwiających wprowadzanie nowej zabudowy na terenach 

zidentyfikowanych cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 

stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Błota Kłócieńskie, takie 

jak: nie dopuszczanie do rozpraszania zabudowy (mieszkaniowej i letniskowej), 

dopuszczanie realizacji inwestycji budowlanych stanowiących jedynie kontynuację 

dotychczas zurbanizowanych terenów lub stanowiących wypełnianie niewielkich 

luk w istniejącej zabudowie, zakaz przeznaczania działek w całości pod zabudowę, 

spowodują iż niektórzy mieszkańcy nie będą mogli zrealizować swego prawa 

podmiotowego, jakim jest prawo zabudowy nieruchomości gruntowej. Ponieważ 

obszar Natura 2000 Błota Kłócieńskie, obejmuje tereny miejscowości, na których 

zabudowa jest rozproszona oraz tereny rekreacyjne, mając na uwadze dobro 

mieszkańców oraz osób posiadających grunty na terenie gminy Baruchowo, nie 

możemy zgodzić się na wprowadzenie wskazanych zapisów do studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baruchowo. 

Bowiem wprowadzenie takich zapisów zmieniających kierunki rozwoju zabudowy 

w granicach obszaru Natura 2000 Błota Kłócieńskie, mogłoby zostać odebrane jako 

godzenie w prywatny interes posiadaczy gruntów zlokalizowanych na terenach 

obszaru Natura 2000 Błota Kłócieńskie. Proces budowlany na terenie Gostynińsko 

- Włocławskiego Parku Krajobrazowego jest w obecnej chwili bardzo ograniczony, 

a wprowadzenie dodatkowych obostrzeń skutkowałoby w niektórych przypadkach 

całkowitym uniemożliwieniem jakiejkolwiek budowy i rozbudowy na 

przedmiotowych terenach, co niejednokrotnie prowadzić będzie do braku 

możliwości rozwoju zlokalizowanych na tych terenach gospodarstw domowych, 

rolnych oraz przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę powyższe, mając na uwadze 

interes mieszkańców i posiadaczy gruntów w gminie Baruchowo, a przede 

wszystkim w trosce o rozwój całej gminy, nie możemy zgodzić się na 

wprowadzenie wnioskowanych zmian do studium we wskazanej formie. 

Obostrzenia, o jakich mowa w Załączniku 6 do przesłanego projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Błota Kłócieńskie PLH040031, można 



 

wprowadzić jedynie dla gruntów, przeznaczonych w studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baruchowo, jako obszary 

chronione przed zmianą przeznaczenia, zgodnie z załącznikiem graficznym. 

Ponadto, z uwagi na to, iż obszar Natura 2000 Błota Kłócieńskie stanowią znaczną 

część terenu gminy Baruchowo, dotyczy kilku miejscowości, m.in. Świątkowice, 

Dębowo, Okna, Goreń Duży, Goreń Nowy, nie należy podejmować decyzji bez 

uzgodnienia ich z mieszkańcami tych terenów, dlatego szerszy zakres uwag do 

planu możemy przedstawić po przedyskutowaniu ich z przedstawicielami 

mieszkańców na najbliższej sesji Rady Gminy Baruchowo, która odbędzie się 

w marcu. Na którą, w tym miejscu, zapraszamy przedstawiciela Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który będzie mógł przybliżyć 

kwestie związane z opracowaniem przedmiotowego planu ochrony. O terminie 

sesji Rady Gminy Baruchowo, zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.  

 W odpowiedzi na przytoczoną uwagę Wójta Gminy Baruchowo, Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, uprzejmie informuje, co następuje. 

 W załączniku nr 6 pn. „Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Kowal i Baruchowo, dotyczące 

eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla 

utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk, gatunków i ich siedlisk, 

dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000”, do przedmiotowego planu zadań 

ochronnych podano wskazania – tj. zalecenia ważne dla zachowania siedlisk 

przyrodniczych i stanowisk gatunków będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 

2000 Błota Kłócieńskie PLH040031. 

 W obszarze Natura 2000 Błota Kłócieńskie PLH040031 przedmiotami ochrony są 

siedliska przyrodnicze o znaczeniu dla Wspólnoty takie jak np.: zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 6410, ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 6430, 

górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 6510 oraz gatunki 

roślin i zwierząt, w tym m. in. starodub łąkowy Angelica palustris 1617 czy kumak nizinny 

Bombina bombina 1188. W granicach ww. siedlisk, szczególnie łąkowych, występują 

siedliska większości gatunków ptaków (miejsca lęgów, żerowania i bytowania), które są 

jednocześnie przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie 

PLB040001 tzw. obszar ptasi. 



 

 Ważne jest również, że granice obszaru Natura 2000 Błota Kłócieńskie PLH040031 

i obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 pokrywają się w obszarach 

uznanych za siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków będących przedmiotami ochrony 

na terenach tych dwóch obszarów Natura 2000. Ponadto dla obszaru Natura 2000 Błota 

Rakutowskie PLB040001 dla którego ustanowiono już plan zadań ochronnych 

zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 

29 września 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Błota Rakutowskie PLB040001 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 3035). 

W przedmiotowym planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie 

PLB040001 w załączniku nr 6 zawarto wskazania do zmian w istniejących studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Kowal i Baruchowo, 

dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, 

niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk, gatunków 

i ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Wskazania 

obowiązują i dotyczą tych samych dokumentów, o których mowa projekcie pzo dla 

obszaru Natura 2000 Błota Kłócieńskie PLH040031 oraz tych samych terenów istotnych 

dla zachowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków. Przedmiotowe wskazania 

zawarte w pzo dla tzw. obszaru ptasiego, nie były tematem na etapie konsultacji 

społecznych prowadzonych przez RDOŚ zarówno ze strony gminy Baruchowo, gminy 

Kowal ani też ze strony innych podmiotów lub stron zainteresowanych.  

Ponadto uprzejmie informuję, że wskazania opisane w załączniku nr 6 w omawianym 

projekcie zarządzenia nie są tożsame z zakazami zabudowy czy rozwoju gospodarstw 

domowych, rolnych czy przedsiębiorstw w obszarze Natura 2000 Błota Kłócieńskie i nie 

naruszają praw własności właścicieli gruntów. Wskazania te w przypadku zmiany 

obowiązujących studiów mają ułatwić przygotowanie tych dokumentów planistycznych, 

które to powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z innych obowiązujących 

dokumentów, w tym z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 

III. Na etapie informowania zainteresowanych stron i podmiotów prowadzących 

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

wyznaczono ww. obszar Natura 2000 informację o braku uwag przedłożyli 

 Nadleśniczy Nadleśnictwa Włocławek, pismem z dnia 14 lutego 2017 roku, znak: 

ZG.7210.2.2017.AG 



 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie drogą elektroniczną w dniu 

22 lutego 2017 roku. 


