
ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

z dnia 2 września 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Waćmierz PLH220031

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1651 ze zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2014 r. w 
sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Waćmierz PLH220031 (Dz. Urz. Woj. 
Pom. poz. 1845) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 

Gdańsku

Danuta Makowska

1) Zmiany ustawy wynikają z Dz. U. z 2014 r. poz. 926, z 2015 r. poz. 1045 i 1688, z 2016 r. poz. 422 oraz z M.P. z 2015 r. 
poz. 1064.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 7 września 2016 r.

Poz. 3102



Załączniki do zarządzenia 
Regionalnego Dyrektora  

Ochrony Środowiska w Gdańsku  
z dnia 2 września 2016 r. 

zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Waćmierz PLH220031 

 
Załącznik 1. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania 

Przedmiot ochrony Działania ochronne Obszar wdrażania 
Podmiot 

odpowiedzialny za 
wykonanie2) 

3160 Naturalne, 
dystroficzne 
zbiorniki wodne 

Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz związane z 
utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

Na zbiornikach, na których prowadzona była dotychczas 
gospodarka rybacka - modyfikacja gospodarki rybackiej poprzez 
prowadzenie ekstensywnego użytkowania rybackiego z 
uwzględnieniem: zarybiania zbiorników wyłącznie gatunkami 
rodzimymi, prowadzenia połowów przy użyciu sprzętu innego 
niż sieci ciągnione, zapobiegania nadmiernemu dostarczaniu 
związków azotu i fosforu poprzez prowadzenie wędkowania bez 
zanęcania i zabieranie złowionych ryb karpiowatych. 

Utrzymanie wyłączenia z użytkowania rybackiego zbiorników 
nieużytkowanych. 

Wszystkie płaty siedliska: części działek 
nr: 199, 223, obręb Brzuśce. 

Właściciel lub posiadacz 
gruntu na podstawie 
porozumienia zawartego 
z organem sprawującym 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000, a w 
odniesieniu do gruntów 
Skarbu Państwa lub 
stanowiących własność 
jednostek samorządu 
terytorialnego zarządca 
nieruchomości w 
związku z 
wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska na 
podstawie przepisów 

                                                           
2) Podmioty odpowiedzialne za wykonanie działań w ramach posiadanych kompetencji. 
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prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów na 
podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000. 

Działania dotyczące monitoringu3) stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 
Monitoring stanu ochrony siedliska na podstawie PMŚ GIOŚ, co 
3 lata od ustanowienia PZO. 

Wszystkie płaty siedliska: części działek 
nr: 199, 223, obręb Brzuśce. 
 

RDOŚ w Gdańsku. 

Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 
Nie planuje się. 

7140 Torfowiska 
przejściowe i 
trzęsawiska 
(przeważnie z 
roślinnością z 
Scheuchzerio – 
Caricetea) 

Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz związane z 
utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
1. Usunięcie drzew i krzewów oraz ich nalotu (proponowanym 

terminem wykonywania prac jest okres zimowy ze względu 
na zamarznięcie wierzchniej warstwy torfowiska, co skutkuje 
mniejszymi uszkodzeniami w runie i ułatwia przebieg prac). 
W ciągu pierwszych pięciu lat obowiązywania PZO. 
W przypadku jeśli kontrola wykonanego zabiegu (pkt 1 
monitoringu) wykaże taką potrzebę, powtórzenie zabiegu. 

Stanowiska nr 1 i nr 2, część działki nr 
199, obręb Brzuśce. 

RDOŚ w Gdańsku w 
porozumieniu z 
właścicielem lub 
posiadaczem obszaru.  

2. Działanie obligatoryjne: zachowanie siedliska 
przyrodniczego, ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-
pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych. 

Płaty siedliska w obszarze: 
obręb Brzuśce: część działki nr: 223, 
199, obręb Radostowo, część działki nr: 
4/3. 

Właściciel lub posiadacz 
gruntów w obszarze, a w 
odniesieniu do gruntów 
Skarbu Państwa lub 
stanowiących własność 
jednostek samorządu 

                                                           
3) Zgodnie z metodyką przyjętą do celów monitoringu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, prowadzonego przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
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terytorialnego zarządca 
nieruchomości. 

3. Działanie fakultatywne: Dostosowanie gospodarki rolnej do 
wymogów ochrony siedliska poprzez  utworzenie strefy 
buforowej wokół brzegów zbiorników wodnych - 3160 i 
płatów siedliska 7140 w postaci nieużytku lub łąki kośnej o 
szerokości minimum 5 m. oddzielającej kompleks 
zbiorników dystroficznych i siedliska 7140 od pól ornych. 

Pas co najmniej 5 m od brzegów 
zbiorników wodnych  3160 i płatów 
siedliska 7140, części działek  nr: 199, 
223 , obręb Radostowo, część działki nr: 
4/3 obręb Brzuśce w obrębie obszaru 
Natura 2000. 

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 dochodowości. 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji działań ochronnych 
1. Kontrola efektów usunięcia drzew i krzewów: ocena 

wskaźnika parametru struktury i funkcji ekspansja krzewów i 
podrostu drzew wg PMŚ GIOŚ. W ciągu 2 lat licząc od 
momentu wykonania zabiegu. 

Stanowiska nr 1 i 2 znajdujące się na 
części działki nr 199, obręb Brzuśce. 

RDOŚ w Gdańsku. 

2. Monitoring stanu ochrony siedliska zgodnie z metodyką 
PMŚ GIOŚ, co 6 lat od ustanowienia PZO. 
 

Wszystkie płaty siedliska: 
obręb Brzuśce: część działki nr: 223, 
199, obręb Radostowo, część działki nr: 
4/3. 

RDOŚ w Gdańsku. 

Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 
Nie planuje się. 

6236 Strzebla 
błotna   
Phoxinus 
percnurus 
 

Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz związane z 
utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
Na zbiornikach, na których prowadzona była dotychczas 
gospodarka rybacka - modyfikacja gospodarki rybackiej poprzez 
prowadzenie ekstensywnego użytkowania rybackiego z 
uwzględnieniem: zarybiania zbiorników wyłącznie gatunkami 
rodzimymi, prowadzenia połowów przy użyciu sprzętu innego 
niż sieci ciągnione, zapobiegania nadmiernemu dostarczaniu 
związków azotu i fosforu poprzez prowadzenie wędkowania bez 

Wszystkie zbiorniki wodne będące 
siedliskami gatunku: część działki nr 
223, 135 obręb Brzuśce.   

Właściciel lub posiadacz 
gruntu na podstawie 
porozumienia zawartego 
z organem sprawującym 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000, a w 
odniesieniu do gruntów 
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zanęcania. 

Utrzymanie wyłączenia z użytkowania rybackiego zbiorników 
nieużytkowanych. 

Skarbu Państwa lub 
stanowiących 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/RDOŚ w Gdańsku. 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji działań ochronnych 
Monitoring stanu ochrony gatunku na podstawie PMS GIOŚ - 
pełna ocena wg metodyki GIOŚ. 
Od czwartego roku obowiązywania PZO co dwa lata w 
miesiącach VI-VIII. 

Wszystkie zbiorniki wodne będące 
siedliskami gatunku: część działki nr 
223 (w przypadku potwierdzenia 
gatunku strzebli błotnej w wyniku 
uzupełnienia stanu wiedzy również 
część działki nr 135 obręb Brzuśce).  

RDOŚ w Gdańsku. 

Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 
Przeprowadzenie badań nad oceną stanu populacji i siedliska dla 
gatunku, na podstawie metodyki GIOŚ. Pełna ocena wg 
metodyki GIOŚ. 
W ciągu trzech pierwszych lat obowiązywania PZO. 

Zbiornik wodny stanowiący potencjalne 
siedlisko gatunku - cześć działki nr 135, 
obręb Brzuśce. 

RDOŚ w Gdańsku. 

1188 Kumak 
nizinny Bombina 
bombina 

Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz związane 
z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
Zachowanie naturalnej szaty roślinnej w strefie brzegowej 
zbiorników wodnych będących siedliskiem występowania 

Zbiorniki wodne będące siedliskiem 
występowania kumaka nizinnego w 

Właściciel lub posiadacz 
gruntu na podstawie 
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kumaka nizinnego poprzez utrzymanie naturalnie 
wykształconych płatów roślinności w linii brzegowej 
zbiorników wodnych. 
 

obszarze Natura 2000, wykazane w 
trakcie procedury OOŚ lub w trakcie 
procedury w trybie art. 6.3 Dyrektywy 
Siedliskowej lub wykazane w wyniku 
badań uzupełniających dla gatunku. 

porozumienia zawartego 
z organem sprawującym 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000. 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji działań ochronnych 
Nie planuje się. 
Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 
Analiza i weryfikacja danych dotyczących gatunku i jego 
siedliska w obszarze. Wykonanie obserwacji i badań na 
podstawie PMŚ GIOŚ w celu szczegółowego rozpoznania 
liczebności populacji gatunku, stanowisk rozrodczych, stanu 
zajmowanego siedliska z uwzględnieniem miejsc dyspersji i 
wędrówek do miejsc hibernacji. Sporządzenie oceny stanu 
ochrony wg metodyki GIOŚ, weryfikacja zagrożeń, (w ciągu 
pierwszych pięciu lat obowiązywania PZO). 

Zbiorniki wodne w obszarze Natura 
2000. 

RDOŚ w Gdańsku. 
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Załącznik nr 2. Wskazania do zmian w istniejącym studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Subkowy, dotyczące eliminacji lub ograniczenia 
zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla 
których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. 

Nazwa dokumentu  Wskazanie do zmiany  
Uchwała Nr VI/26/15 Rady Gminy 
Subkowy z dnia 26 marca 2015 r. w 
sprawie w sprawie uchwalenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Subkowy 

Wprowadzenie zapisów zapewniających dostosowanie gospodarki rolnej do wymogów ochrony siedlisk: 3160 
naturalne dystroficzne zbiorniki wodne oraz 7140  Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z 
roślinnością z Scheuchzerio – Caricetea) poprzez  utworzenie strefy buforowej wokół płatów siedlisk w postaci 
nieużytków lub łąk kośnych o szerokości minimum 5 m oddzielającej siedliska od pól ornych - dotyczy części 
działek nr: 199, 223, obręb Brzuśce, część działki nr: 4/3, obręb Radostowo. 
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