
RDOŚ-Gd-PNI.6320.2.2015.AGa.1 

 
Opis założeń do opracowania projektu planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Bagna Izbickie PLH220001 
 

1. Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie 

lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowiązek 

wynika z art. 6(1) dyrektywy siedliskowej (DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z 

dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory – Dz. U. L 206 z 22.7.1992 ze zm.). 

 

2. Obszar Natura 2000 Bagna Izbickie PLH220001. Został zatwierdzony jako 

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty decyzją Komisji Europejskiej z dnia 

12 grudnia 2008 r. przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi 

zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 

składających się na kontynentalny region biogeograficzny, której aktualne 

brzmienie zawiera Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 3 grudnia 2014 r.  

w sprawie przyjęcia ósmego, zaktualizowanego wykazu terenów mających 

znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny. Decyzja ta notyfikowana jest jako dokument nr C(2014) 9072 

(2013/741/EU) Dz. Urz. UE 23.1.2015, L 18/1. 

 

3. Obszar Bagna Izbickie posiada powierzchnię 786,35 ha, która pokrywa się z w 

części z granicami rezerwatu przyrody “Bagna Izbickie”. Usytuowany jest na 

terenie Gminy  Główczyce (powiat słupski), Nadleśnictwa Damnica. 

 

4. Przedmiotami ochrony na obszarze są siedliska przyrodnicze (* oznaczono 

siedliska priorytetowe): 

− 4010- wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym Ericion tetralix 

− 7120- torfowiska wysokie zdegradowane lecz zdolne do naturalnej i 

stymulowanej regeneracji 

− 91D0*- bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi- Betuletum pubescentis, 

Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno 

girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne. 

Oraz gatunki zwierząt: 

− 1337 Castor fiber bóbr europejski 

− 1060 Lycaena dispar czerwończyk nieparek 

 

Lista przedmiotów ochrony może ulec weryfikacji w toku prac. 

 

5. Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody  (t.j. Dz. U. Z 2013r. poz. 627 z późn. zm.). Zakres prac 

związanych z przygotowaniem planu zadań ochronnych obejmuje: 



a) zgromadzenie i weryfikację wiedzy na temat przedmiotów ochrony w 

obszarze, 

b) określenie aktualnego stanu ochrony przedmiotów ochrony,  

c) identyfikację zagrożeń dla zachowania lub osiągnięcia właściwego stanu 

ich ochrony,  

d) określenie celów do osiągnięcia w okresie 10 lat obowiązywania planu, 

e) określenie działań ochronnych niezbędnych do osiągnięcia założonych 

celów związanych z ochroną czynną, modyfikacją metod gospodarowania, 

uzupełnieniem stanu wiedzy, 

f) określenie potrzeb monitorowania skutków zaplanowanych działań, 

g) wskazanie zmian do istniejących dokumentów planistycznych 

 

6. Dokumentację projektu planu zadań ochronnych zestawia się etapowo w 

formie elektronicznej. Po przygotowaniu projektu planu zadań ochronnych, jak 

i w trakcie jego tworzenia będzie możliwe zgłaszanie uwag i wniosków do 

materiałów gromadzonych podczas prac nad jego sporządzaniem, w tym za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania 

ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 

ze zm.) na adres e-mail: sekretariat@gda.rdos.gov.pl. 

 

7. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku zorganizuje 3 spotkania 

dyskusyjne (w II lub III kwartale 2015 r.) z udziałem przedstawicieli 

zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie 

siedlisk przyrodniczych, dla których wyznaczono obszar Bagna Izbickie. 

 

8. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia, w drodze aktu 

prawa miejscowego w formie zarządzenia, regionalny dyrektor ochrony 

środowiska, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony 

wyznaczono obszar Natura 2000. 

 
 

9. Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać 

na: 

− organy administracji leśnej; 

− organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji 

rządowej, w tym Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa 

Pomorskiego,  

− właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód a także 

właścicieli nieruchomości, znajdujących się w sąsiedztwie obszaru Bagna 

Izbickie. 

 


