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ZARZĄDZENIE
 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM  

 

z dnia …………………2015 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru  

Natura 2000 Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie PLH080008 

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1651) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 

z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie PLH080008 (Dz. U. Woj. Lubuskiego z dnia 11.04.2014 r., poz. 

898), wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,  

2) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

3) w części normatywnej zarządzenia § 7 otrzymuje brzmienie: Wskazania do zmian w uchwale:  

Nr XXIII/197/01 z dnia 30.06.2001 r. Rady Miejskiej w Torzymiu; Nr XVIII/116/12 z dnia 

28.06.2012 r. Rady Miejskiej w Torzymiu; Nr XI/66/11 z dnia 26.09.2011 r. Rady Miejskiej  

w Sulęcinie; Nr XXXIII/212/02 z dnia 24.06.2002 r. Rady Gminy Łagów, dotyczące eliminacji lub 

ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub 

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich 

siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar, określa załącznik nr 8 do zarządzenia.  

 

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

 
 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim 

z dnia ……………..2015 r.   
 

 

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

Działania ochronne Obszar wdrażania Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie Przedmiot 

ochrony  

obszaru 

Natura 2000 

Nr Opis zadania ochronnego 

Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk  

Wszystkie 

przedmioty 

ochrony 

obszaru  

A1 Poinformowanie właścicieli i/lub zarządców 

nieruchomości o ustaleniu na danym terenie 

występowania przedmiotu ochrony obszaru,  

a także o formalnych zasadach jego ochrony.  

Właściciele i/lub zarządcy 

nieruchomości na których 

potwierdzono występowanie 

przedmiotów ochrony obszaru  

Sprawujący nadzór nad 

obszarem  

6510  

Niżowe i 

górskie świeże 

łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatheri

on elatioris) 

A2 Działanie obligatoryjne:  

Zachowanie siedliska przyrodniczego 

stanowiącego przedmiot ochrony obszaru, 

poprzez ekstensywne użytkowanie kośne lub 

pastwiskowe trwałych użytków zielonych we 

wskazanym obszarze wdrażania.   
 

Działanie fakultatywne:  

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego pakietu rolno-środowiskowo-

klimatycznego w ramach obowiązującego 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

ukierunkowanego na ochronę siedliska 

półnaturalnych łąk świeżych (6510).   

Trwałe użytki zielone 

zlokalizowane w granicach 

obszaru, na terenie Gminy Łagów, 

Obręb ewidencyjny Poźrzadło, 

działki o nr ewid. 1; 2; 3; 4/19; 

4/21; 4/22; 4/24; 5/3; 5/10; 5/11; 

5/12; 5/13 

 

 

 

 

 

 

 

Właściciel lub zarządca 

nieruchomości, na podstawie 

porozumienia zawartego ze  

sprawującym nadzór nad 

obszarem lub na podstawie 

zobowiązania podjętego  

w związku z korzystaniem  

z programów wsparcia z  

tytułu obniżenia dochodowości     



Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

 

A3 Zwiększenie udziału gatunków 

charakterystycznych dla fitocenoz 

reprezentujących siedlisko przyrodnicze w 

obszarze, poprzez dodatkowe wprowadzenie 

roślin typowych dla związku Arrhennatherion  

i zespołu Arrhenatheretum elatioris.    
 

Działanie należy wykonać do końca 6 roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Trwałe użytki zielone 

zlokalizowane w granicach 

obszaru, na terenie Gminy Łagów, 

Obręb ewidencyjny Poźrzadło, 

działki o nr ewid. 1; 2; 3; 4/19; 

4/21; 4/22; 4/24; 5/3; 5/10; 5/11; 

5/12; 5/13 

 

 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem, na podstawie  

porozumienia zawartego   

z właścicielem lub zarządcą 

nieruchomości   

 

7110 

Torfowiska 

wysokie z 

roślinnością 

torfotwórczą 

(żywe)   

A4 Usunięcie nalotu drzew i krzewów w wieku do 

20 lat z powierzchni torfowiska. Zadanie 

należy wykonać w okresie zimowym, co 

najmniej 2 krotnie w trakcie obowiązywania 

planu zadań ochronnych.        

Każdorazowo usuniętą biomasę należy zebrać i 

wywieść przy użyciu metody zrywki 

podwieszonej lub nasiębiernej (ewentualnie  

ręcznie) poza obręb torfowiska i rezerwatu 

przyrody.    

Nadl. Świebodzin  

adres leśny:  

14-11-1-03-213-n 

Miejscowy nadleśniczy  

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

3140 

Twardowodne 

oligo- i 

mezotroficzne 

zbiorniki z 

podwodnymi 

łąkami 

ramienic 

(Charcteria 

B1 Zabezpieczenie parkingów, miejsc postoju 

pojazdów oraz miejsc biwakowania i rekreacji 

(organizacja toalet), a także bieżące 

utrzymywanie czystości ww. terenów, poprzez 

zapewnienie zbioru odpadów (śmieci) oraz ich 

regularny wywóz.  

Parkingi, miejsca postoju pojazdów  

oraz miejsca biwakowania i 

rekreacji zlokalizowane w 

odległości do 100 m od zbiorników 

wodnych stanowiących siedlisko 

przyrodnicze 3140 i 3150 z 

wyłączeniem części obszaru w 

granicach poligonu wojskowego, 

zgodnie z rysunkiem planu – 

Właściciel lub zarządca 

nieruchomości, na podstawie 

porozumienia zawartego ze 

sprawującym nadzór nad 

obszarem, a w odniesieniu do 

gruntów stanowiących własność 

Skarbu Państwa  lub własność 

jednostek samorządu 

terytorialnego zarządca 



spp.), 
 

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiskami 

z Nympheion, 

Potamion 

 

stanowiącym załącznik nr 6 do 

zarządzenia   

 

nieruchomości w związku z 

wykonywaniem obowiązków z 

zakresu ochrony środowiska na 

podstawie przepisów prawa  

B2 Wyłączenie z użytkowania rębnego 

drzewostanów (z wyjątkiem drzewostanów w 

klasie odnowienia i drzewostanów w klasie do 

odnowienia) graniczących z siedliskiem 

przyrodniczym 3140 i 3150 w pasie o 

szerokości jednej wysokości dojrzałego 

drzewostanu (tj. ok. 30 m) lub pozostawianie 

całych, nie użytkowanych rębnie wydzieleń 

leśnych. Dopuszcza się w sytuacjach 

zagrażających bezpieczeństwu ludzi, wycinkę 

pojedynczych drzew, z pozostawieniem  

pozyskanego drewna na powierzchni, z której 

ścięto drzewo.  
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Drzewostany graniczące z 

siedliskiem 3140 i 3150 w 

granicach obszaru, na gruntach 

stanowiących własność Skarbu 

Państwa w zarządzie PGL Lasy 

Państwowe, zgodnie z rysunkiem 

planu – stanowiącym załącznik nr 6 

do zarządzenia   

Miejscowy nadleśniczy 

B3 W nowo sporządzanych operatach rybackich 

określających zasady prowadzenia gospodarki 

rybackiej w obwodzie rybackim na zbiornikach 

wodnych stanowiących siedliskach 

przyrodnicze 3140 i 3150, wprowadzić zapisy: 
 
 

1) Wskazujące na preferowanie zarybiania 

zbiorników gatunkami ryb drapieżnych takich 

jak: szczupak (Esox lucius), sandacz (Sander 

lucioperca) i okoń (Perca fluviatilis).       
 

2) Wykluczające zarybianie zbiorników 

gatunkami obcymi rodzimej ichtiofaunie, w 

tym w szczególności amurem białym 

Zbiorniki wodne stanowiące 

siedlisko przyrodnicze 3140 i 3150 

w granicach obszaru, zgodnie z 

rysunkiem planu – stanowiącym 

załącznik nr 6 do zarządzenia   

Podmioty sporządzające oraz 

opiniujące operaty rybackie    



(Ctenopharyngodon idella), tołpygą 

(Hypophthalmichthys molitrix), a także 

gatunkami rodzimymi intensywnie żerującymi 

w strefie dennej np. karpiem (Cyprinus carpio).  
 

3) Wykluczające stosowanie połowu przy 

użyciu sieci ciągnionych po dnie zbiornika. 

7110 

Torfowiska 

wysokie z 

roślinnością 

torfotwórczą 

(żywe),   
 

7140 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

roślinnością z 

Scheuchzerio-

Caricetea 

B4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyłączenie z użytkowania rębnego i 

przedrębnego drzewostanów graniczących z 

siedliskami przyrodniczymi w pasie o 

szerokości do jednej wysokości dojrzałego 

drzewostanu (tj. ok. 30 m) lub pozostawianie 

całych, nie użytkowanych wydzieleń leśnych. 

Dopuszcza się w sytuacjach zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi, wycinkę pojedynczych 

drzew, z pozostawieniem  pozyskanego drewna 

na powierzchni, z której ścięto drzewo.   
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Drzewostany graniczące z 

siedliskiem 7110 i 7140 w 

granicach obszaru, na gruntach 

stanowiących własność Skarbu 

Państwa w zarządzie PGL Lasy 

Państwowe, zgodnie z rysunkiem 

planu – stanowiącym załącznik nr 7 

do zarządzenia   

Miejscowy nadleśniczy  

9110 Kwaśne 

buczyny 

(Luzulo-

Fagetum)   

 

 

 

 

 

 

 

B5 Wyłączenie z użytkowania rębnego płatów 

siedliska przyrodniczego, zlokalizowanych we 

wskazanym obszarze wdrażania. Dopuszcza się 

w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu 

ludzi, wycinkę pojedynczych drzew, z 

pozostawieniem pozyskanego drewna na 

powierzchni na której ścięto drzewo.  
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

 

Nadl. Sulęcin 

adres leśny:   

10-33-1-06-218-b-00, 

10-33-1-06-251-d-00, 

10-33-1-06-252-b-00, 

10-33-1-06-252-c-00, 

10-33-1-07-156-i-00, 

10-33-1-07-157-g-00, 

10-33-1-07-296-m-00, 

10-33-1-07-298-g-00, 

10-33-1-07-322-o-00, 

Miejscowy nadleśniczy  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-33-1-07-322-s-00, 

10-33-1-07-348-a-00, 

10-33-1-07-348-j-00, 

10-33-1-07-348-n-00, 

10-33-1-07-322-p-00, 
 

Nadl. Świebodzin  

adres leśny:  

14-11-1-01-21-j-00, 

14-11-1-01-25-h-00, 

14-11-1-01-25-k-00, 

B6 W drzewostanach użytkowanych rębnie, 

pozostawiać fragmenty drzewostanów w 

formie grup i/lub kęp zajmujących, co najmniej 

5% powierzchni drzewostanu do naturalnego 

rozpadu. Pozostawiać także, wszystkie drzewa 

miejscowo spróchniałe, drzewa z owocnikami 

grzybów, a także drzewa dziuplaste i wykroty.     
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Wszystkie płaty siedliska 9110 

zlokalizowane w obszarze, na 

gruntach stanowiących własność 

Skarbu Państwa w zarządzie PGL 

Lasy Państwowe z wyłączeniem 

płatów wskazanych w zadaniu B5 

Miejscowy nadleśniczy  

 

 

 

 

 

 

 

 

B7 Przy odnowieniu  drzewostanów na siedlisku 

przyrodniczym 9110, promować metodę 

odnowienia naturalnego oraz nie wprowadzać 

do składu gatunkowego upraw, obcych 

ekologicznie i geograficznie gatunków drzew, a 

w szczególności: dębu czerwonego (Quercus 

rubra), robinii akacjowej (Robinia 

pseudoacacia), czeremchy amerykańskiej 

(Prunus serotina) oraz modrzewia 

europejskiego (Larix decidua) i daglezji 

zielonej (Pseudotsuga menziesii).  

Wszystkie płaty siedliska 9110 

zlokalizowane w obszarze, na 

gruntach stanowiących własność 

Skarbu Państwa w zarządzie PGL 

Lasy Państwowe  

Miejscowy nadleśniczy  

 

 

 

 



9130 Żyzne 

buczyny 

(Dentario 

glandulosae 

Fagenion, 

Galio odorati-

Fagenion) 

B8 

 

 

Wyłączenie z użytkowania rębnego płatów 

siedliska przyrodniczego, zlokalizowanych we 

wskazanym obszarze wdrażania. Dopuszcza się 

w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu 

ludzi, wycinkę pojedynczych drzew, z 

pozostawieniem pozyskanego drewna na 

powierzchni na której ścięto drzewo.  
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

 

 

Nadl. Sulęcin 

adres leśny:   

10-33-1-06-254-m-00, 

10-33-1-07-156-g-00, 

10-33-1-07-156-h-00, 

10-33-1-07-220-h-00, 

10-33-1-07-224-b-00, 

10-33-1-07-262-b-00, 

10-33-1-07-262-c-00, 
 

Nadl. Świebodzin  

adres leśny: 

14-11-1-01-21-a-00, 

14-11-1-01-24-c-00, 

14-11-1-01-24-m-00, 

14-11-1-01-5-c-00,  

Miejscowy nadleśniczy  

B9 W drzewostanach użytkowanych rębnie, 

pozostawiać fragmenty drzewostanów w 

formie grup i/lub kęp zajmujących, co najmniej 

5% powierzchni drzewostanu do naturalnego 

rozpadu. Pozostawiać także, wszystkie drzewa 

miejscowo spróchniałe, drzewa z owocnikami 

grzybów, a także drzewa dziuplaste, złomy i 

wykroty.     
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Wszystkie płaty siedliska 9130 

zlokalizowane w obszarze, na 

gruntach stanowiących własność 

Skarbu Państwa w zarządzie PGL 

Lasy Państwowe z wyłączeniem 

płatów wskazanych w zadaniu B8 

Miejscowy nadleśniczy 

B10 Przy odnowieniu  drzewostanów na siedlisku 

przyrodniczym 9130, promować metodę 

odnowienia naturalnego oraz nie wprowadzać 

do składu gatunkowego upraw, obcych 

ekologicznie i geograficznie gatunków drzew, a 

w szczególności: dębu czerwonego (Quercus 

Wszystkie płaty siedliska 9130 

zlokalizowane w obszarze, na 

gruntach stanowiących własność 

Skarbu Państwa w zarządzie PGL 

Lasy Państwowe 

Miejscowy nadleśniczy 



rubra), robinii akacjowej (Robinia 

pseudoacacia), czeremchy amerykańskiej 

(Prunus serotina) oraz modrzewia 

europejskiego (Larix decidua) i daglezji 

zielonej (Pseudotsuga menziesii). 

9190 Kwaśne 

dąbrowy 

(Quercion 

robori-

petraeae) 

B11 Wyłączenie z użytkowania rębnego płatów 

siedliska przyrodniczego, zlokalizowanych we 

wskazanym obszarze wdrażania. Dopuszcza się 

w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu 

ludzi, wycinkę pojedynczych drzew, z 

pozostawieniem pozyskanego drewna na 

powierzchni na której ścięto drzewo.  
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

 

 

 

 

 

Nadl. Sulęcin 

adres leśny:   

10-33-1-06-149-g-00, 

10-33-1-06-149-i-00, 

10-33-1-06-150-d-00, 

10-33-1-06-150-f-00, 

10-33-1-06-151-d-00, 

10-33-1-06-151-f-00, 

10-33-1-06-215-a-00, 

10-33-1-06-215-b-00, 

10-33-1-06-215-d-00, 

10-33-1-06-215-j-00, 

10-33-1-06-215-l-00, 
 

Nadl. Świebodzin  

adres leśny:  

14-11-1-02-241-g-00, 

14-11-1-02-242-g-00, 

Miejscowy nadleśniczy  

B12 W drzewostanach użytkowanych rębnie, 

pozostawiać fragmenty drzewostanów w 

formie grup i/lub kęp zajmujących, co najmniej 

5% powierzchni drzewostanu do naturalnego 

rozpadu. Pozostawiać także, wszystkie drzewa 

miejscowo spróchniałe, drzewa z owocnikami 

grzybów, a także drzewa dziuplaste, złomy i 

wykroty.     
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie 

Wszystkie płaty siedliska 9190 

zlokalizowane w obszarze, na 

gruntach stanowiących własność 

Skarbu Państwa w zarządzie PGL 

Lasy Państwowe z wyłączeniem 

płatów wskazanych w zadaniu B11 

Miejscowy nadleśniczy 



obowiązywania planu zadań ochronnych. 

B13 Przy odnowieniu  drzewostanów na siedlisku 

przyrodniczym 9190, promować metodę 

odnowienia naturalnego oraz nie wprowadzać 

do składu gatunkowego upraw, obcych 

ekologicznie i geograficznie gatunków drzew, a 

w szczególności: dębu czerwonego (Quercus 

rubra), robinii akacjowej (Robinia 

pseudoacacia), czeremchy amerykańskiej 

(Prunus serotina) oraz modrzewia 

europejskiego (Larix decidua) i daglezji 

zielonej (Pseudotsuga menziesii). 

Wszystkie płaty siedliska 9190 

zlokalizowane w obszarze, na 

gruntach stanowiących własność 

Skarbu Państwa w zarządzie PGL 

Lasy Państwowe 

Miejscowy nadleśniczy 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae) i olsy 

źródliskowe 

B14 Wyłączenie z użytkowania rębnego płatów 

siedliska przyrodniczego, zlokalizowanych we 

wskazanym obszarze wdrażania. Dopuszcza się 

w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu 

ludzi, wycinkę pojedynczych drzew, z 

pozostawieniem pozyskanego drewna na 

powierzchni na której ścięto drzewo.  

 
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Nadl. Sulęcin 

adres leśny:   

10-33-1-06-254-m-00, 

10-33-1-06-254-n-00, 

10-33-1-06-291-h-00, 

10-33-1-10-376-i-00, 

10-33-1-10-419-y-00, 

10-33-1-10-432-a-00, 

10-33-1-10-432-j-00, 
 

Nadl. Świebodzin  

adres leśny:  

14-11-1-01-7-f-00, 

14-11-1-01-7-k-00, 

14-11-1-01-8-d-00, 

14-11-1-01-8-c-00, 

14-11-1-01-8-l-00, 

Miejscowy nadleśniczy  



B15 W drzewostanach użytkowanych rębnie, 

pozostawiać fragmenty drzewostanów w 

formie grup i/lub kęp zajmujących, co najmniej 

5% powierzchni drzewostanu do naturalnego 

rozpadu. Pozostawiać także, wszystkie drzewa 

miejscowo spróchniałe, drzewa z owocnikami 

grzybów, a także drzewa dziuplaste, złomy i 

wykroty.     
 

Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych.  

Wszystkie płaty siedliska 91E0 

zlokalizowane w obszarze, na 

gruntach stanowiących własność 

Skarbu Państwa w zarządzie PGL 

Lasy Państwowe z wyłączeniem 

płatów wskazanych w zadaniu B14 

Miejscowy nadleśniczy 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

wszystkie 

przedmioty 

ochrony 

obszaru   

 

 

C1 Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami 

metodycznymi obowiązującymi w ramach  

Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 

Monitoring należy wykonać w 5 oraz w 10 

roku obowiązywania planu zadań ochronnych. 

W granicach obszaru Sprawujący nadzór nad 

obszarem 

 

 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim 

z dnia…..………….2015 r.  

  

 

Wskazania do zmian w uchwale: Nr XXIII/197/01 z dnia 30.06.2001 r. Rady Miejskiej  

w Torzymiu; Nr XVIII/116/12 z dnia 28.06.2012 r. Rady Miejskiej w Torzymiu; Nr XI/66/11  

z dnia 26.09.2011 r. Rady Miejskiej w Sulęcinie; Nr XXXIII/212/02 z dnia 24.06.2002 r. 

Rady Gminy Łagów, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub 

zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono 

obszar Natura 2000   
   

Lp. Nazwa dokumentu Wskazanie do zmiany 

1. Uchwała Rady Miejskiej w Torzymiu 

Nr XXIII/197/01 z dnia 30.06.2001 r. 

w sprawie uchwalenia studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy i miasta Torzym.   

 

Realizacja dokumentu planistycznego, w tym 

w  szczególności ujętych w nim możliwości 

realizacji przedsięwzięć infrastruktury 

przemysłowej oraz zabudowy mieszkalnej  

w pasie do 150 m od linii brzegowej jezior 

stanowiących przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000, może potencjalnie stworzyć 

ryzyko naruszenia zakazu, o którym mowa  

w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody. W związku z 

powyższym, istnieje uzasadniona potrzeba 

zmiany treści przedmiotowego dokumentu 

planistycznego przy najbliższej jego 

aktualizacji, w zakresie ograniczenia i/lub 

rezygnacji z funkcji zabudowy mieszkalnej  

i rozwoju infrastruktury przemysłowej  

w odległości mniejszej niż 150 m od linii 

brzegowej jezior stanowiących siedliska 

przyrodnicze 3140 i 3150.  

2. Uchwała Rady Miejskiej w Torzymiu 

Nr XVIII/116/12 z dnia 28.06.2012 r. 

w sprawie zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Torzym.   

Realizacja dokumentu planistycznego, w 

zakresie ustalenia funkcji piętrzenia wód na 

Jeziorze Malcz, może potencjalnie stworzyć 

ryzyko naruszenia zakazu, o którym mowa w 

art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody. W związku z 

powyższym, istnieje uzasadniona potrzeba 

zmiany treści przedmiotowego dokumentu 

planistycznego przy najbliższej jego 

aktualizacji, w zakresie ograniczenia i/lub 

rezygnacji z funkcji piętrzenia wód na ww. 

zbiorniku wodnym stanowiącym siedlisko 

przyrodnicze 3140. 



3. Uchwała Nr XI/66/11 Rady Miejskiej 

w Sulęcinie z dnia 26.09.2011 r.  

w sprawie studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy 

Sulęcin.    

Realizacja dokumentu planistycznego, w tym 

w  szczególności ujętych w nim możliwości 

realizacji przedsięwzięć infrastruktury 

przemysłowej oraz zabudowy mieszkalnej  

w pasie do 150 m od linii brzegowej jezior 

stanowiących przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000, może potencjalnie stworzyć 

ryzyko naruszenia zakazu, o którym mowa  

w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody. W związku z 

powyższym, istnieje uzasadniona potrzeba 

zmiany treści przedmiotowego dokumentu 

planistycznego przy najbliższej jego 

aktualizacji, w zakresie ograniczenia i/lub 

rezygnacji z funkcji zabudowy mieszkalnej  

i rozwoju infrastruktury przemysłowej  

w odległości mniejszej niż 150 m od linii 

brzegowej jezior stanowiących siedliska 

przyrodnicze 3140 i 3150. 

4. Uchwała Nr XXXIII/212/02 Rady 

Gminy Łagów z dnia 24.06.2002 r.  

w sprawie studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łagów. 

Realizacja dokumentu planistycznego, w tym 

w  szczególności ujętych w nim możliwości 

realizacji przedsięwzięć infrastruktury 

przemysłowej oraz zabudowy mieszkalnej  

w pasie do 150 m od linii brzegowej jezior 

stanowiących przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000, może potencjalnie stworzyć 

ryzyko naruszenia zakazu, o którym mowa  

w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody. W związku z 

powyższym, istnieje uzasadniona potrzeba 

zmiany treści przedmiotowego dokumentu 

planistycznego przy najbliższej jego 

aktualizacji, w zakresie ograniczenia i/lub 

rezygnacji z funkcji zabudowy mieszkalnej  

i rozwoju infrastruktury przemysłowej  

w odległości mniejszej niż 150 m od linii 

brzegowej jezior stanowiących siedliska 

przyrodnicze 3140 i 3150. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U Z A S A D N I E N I E 
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