
Zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych  w trakcie konsultacji z zainteresowanymi 

osobami i podmiotami prowadzącymi działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 Natura 2000 Łąki 

Trzęslicowe w Foluszu 

 

 

Lp Uwagi: Sposób rozpatrzenia uwag 

 Nadleśnictwo Szubin/ pismo z dnia 20 lutego 2017 r. 

1 W  odniesieniu do  załącznika  nr  3  pkt. 2  i  3 jako  

potencjalne  zagrożenia  dla  siedliska  91FO oraz  

91EO  wymieniono  „wycinkę  lasu".  Nadleśnictwo  

wnioskuje  o  usunięcie  powyższego zapisu, 

ponieważ  racjonalna gospodarka  leśna  prowadząca  

do  przebudowy  drzewostanu  nie stanowi 

zagrożenia dla siedliska. 

Uwagi nie uwzględniono. W 

opisie zagrożeń 

jednoznacznie wskazano że 

przedmiotowe zagrożenie 

wynika z występowania 

płatów siedlisk poza 

terenami ujętymi w 

ewidencji jako lasy/ gdzie 

sposób użytkowania terenu 

nie jest regulowany poprzez 

plany urządzenia lasów. 

2. W  załączniku nr 5 pkt  w  odniesieniu do siedliska  -  

6410 wskazano  działania ochronne dla działek  

ewidencyjnych  o  numerach:  3066/13,  3066/14,  

3066/20,  3066/28,  3289,  3291. Nadleśnictwo  

wnioskuje  o  wykreślenie  w/w  lokalizacji, 

wskazanych  jako  obszar  wdrażania działań  

ochronnych dla  siedliska  6410.  Zgodnie  z  opisem  

taksacyjnym  zamieszczonym  w Planie  Urządzenia  

Lasu  wskazane  lokalizacje  stanowią  drzewostan.  

Brak  we  wskazanych lokalizacjach płatów 

zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (Molinion): 

- działka ew. nr 3066/13, położona na terenie 

leśnictwa Kowalewo,  stanowi pododdział: 66Ap - 

BMŚW  (8So, 2Brz); 

- działka ew.  nr 3066/14, położona na terenie 

leśnictwa Kowalewo,  stanowi pododdział: 66Ar-

BMŚW(10So); 

-  działka ew.  nr  3066/20,  położona na  terenie  

leśnictwa  Kowalewo,  stanowi  pododdziały: 66Am - 

BMŚW  (lOSo), 66An - BMŚW  (7So, 2Brz, l Db); 

- działka ew.  nr 3066/28, położona na terenie 

leśnictwa Kowalewo,  stanowi pododdział: 66Aa-

LMW(7Brz, 3O1); 

Uwagę w części 

uwzględniono. Usunięto 

działki: 3066/13, 3066/20,  

3066/28,  3289,  3291. 

Porównując ortofotomapę z 

granicami działki 3066/14  

określonymi wg LPIS 

(systemu identyfikacji 

działek rolnych używanego 

na potrzeby zarządzenia), 

stwierdzono występowanie 

fragmentów łąk w jej 

obrębie, zatem ww. działki 

nie usunięto z zarządzenia. 

3. W pkt 2 załącznika nr 5 wskazano występowanie 

staroduba łąkowego Angelica palustris 

w następujących działkach ewidencyjnych: 3291, 

3066/28, 3297/5. Nadleśnictwo wnioskuje o podanie 

Lokalizacje z projekcie 

zarządzenia zapisano 

jednolicie, poprzez podanie 

nr działek na których 



dokładnej lokalizacji (oddział, pododdział) w celu 

podjęcia wskazanych w projekcie działań 

ochronnych. 

występują łąki stanowiące 

siedlisko staroduba. Działki 

nr 3291, 3066/28 usunięto. 

Pełna dokumentacja wraz z 

danymi GIS jest 

udostępniana przez RDOS. 

 

 

 


