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ZARZĄDZENIE NR 0210/28/2013
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
z dnia 27 września 2013 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Mieleńskie
PLH040018
Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627,
z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Mieleńskie PLH040018,
zwanego dalej „obszarem Natura 2000 ”.
2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000.
§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000, w postaci geograficznych punktów ich załamania określa załącznik
nr 1 do zarządzenia.
§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony określa
załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich
wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
§ 7. Wskazania do zmian w istniejącym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Skępe dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych,
niezbędnych dla utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin
i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628.
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§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
Włodzimierz Ciepły
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0210/28/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy
z dnia 27 września 2013 r.
Opis granic obszaru Natura 2000 w postaci geograficznych punktów ich załamania
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0210/28/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy
z dnia 27 września 2013 r.
Mapa obszaru Natura 2000
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0210/28/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy
z dnia 27 września 2013 r.
Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony

Lp. Przedmiot ochrony Zagrożenia

Opis zagrożenia

istniejące

potencjalne

1.

7140 – Torfowiska
przejściowe
i trzęsawiska
(przeważnie
z roślinnością z
ScheuchzerioCaricetea nigrae)

K02.01
zmiana
składu
gatunkowe
go
(sukcesja)

J02.05
Modyfikowanie
funkcjonowania wód

Zagrożeniem dla siedliska jest sukcesja zarośli i lasu. Na siedlisko
mogą wpływać okresowe zmiany poziomu wód, co wynika
z naturalnych uwarunkowań, jak również ze spuszczania wód
z pobliskich stawów rybnych.

2.

7230 – Górskie
i nizinne torfowiska
zasadowe
o charakterze młak,
turzycowisk
i mechowisk

K02.01
zmiana
składu
gatunkowe
go
(sukcesja)

B01.01 Zalesianie
terenów otwartych
(drzewa rodzime)
J02.05
Modyfikowanie
funkcjonowania wód

Zagrożeniem dla siedliska jest sukcesja zarośli i lasu. Ponadto za
potencjalne zagrożenie uznano również możliwość jego zalesienia.
Na siedlisko mogą wpływać okresowe zmiany poziomu wód, co
wynika z naturalnych uwarunkowań, jak również ze spuszczania
wód z pobliskich stawów rybnych.
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0210/28/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy
z dnia 27 września 2013 r.
Cele działań ochronnych

Lp. Przedmiot ochrony

Cele działań ochronnych

1.

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

1. Zachowanie torfowiska w obecnym stanie (U1), na powierzchni 0,23
ha.
2. Poprawa jednego ze wskaźników oceny siedliska tj. obecność drzew
i krzewów z U1 do FV.

2.

7230 – Górskie i nizinne torfowiska zasadowe
o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

1. Zachowanie torfowiska na powierzchni 1,45 ha (w stanie U1 na
powierzchni 1,01 oraz U2 na powierzchni 0,44 ha).
2. Poprawa jednego ze wskaźników oceny siedliska tj. obecność drzew
i krzewów z U1 (GUID: 69DF, EA1E, EFA2, 4402) i U2 (GUID:
F1D9, C161) do FV.

3.

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

Zachowanie siedliska na powierzchni 0,05 ha (stan U2).
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Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0210/28/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy
z dnia 27 września 2013 r.
Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich
wdrażania

Przedmiot ochrony

Działania ochronne

Obszar
wdrażania1)

Podmiot
odpowiedzialny za
wykonanie

Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub
modyfikacją metod gospodarowania
7140 – Torfowiska przejściowe Wycinanie krzewów i podrostu drzew w okresie jesiennoi trzęsawiska (przeważnie
zimowym, za wyjątkiem chronionej brzozy niskiej
z roślinnością z Scheuchzerio- (wskazany jest nadzór specjalisty) oraz wynoszenie
Caricetea nigrae)
biomasy poza płat siedliska przyrodniczego.

450C (działka
2120/57 oddz.120Ao,
120Ap; działka
1406), na
powierzchni ok.
0,23 ha

Nadleśniczy
Nadleśnictwa
Skrwilno - działka
2120/57
(oddz.120Ao,
120Ap);
właściciel
(zarządca) na
podstawie
porozumienia
zawartego
z Regionalnym
Dyrektorem
Ochrony
Środowiska
w Bydgoszczy działka 1406

7230 – Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe
o charakterze młak,
turzycowisk i mechowisk

Jednorazowe wycięcie krzewów i podrostu drzew
w okresie jesienno-zimowym. Po usunięciu krzewów
koszenie trzciny co roku w sezonie wegetacyjnym
(czerwiec-lipiec). Biomasę należy usuwać poza płat
siedliska przyrodniczego.

F1D9, EFA2
(działka 2120/55,
oddz.120Ak), na
powierzchni ok.
0,19 ha
4402 (działka
2120/68 –
oddz.120Ci, oraz
działki 1575,
1444/5), na
powierzchni ok.
0,25 ha

7230 – Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe
o charakterze młak,
turzycowisk i mechowisk
1) Lokalizację

Wycinanie krzewów i podrostu drzew w okresie jesiennozimowym, za wyjątkiem chronionej brzozy niskiej
(wskazany jest nadzór specjalisty) oraz wynoszenie
biomasy poza płat siedliska przyrodniczego.

69DF (działka
2120/55 oddz.120Ak; oraz
działki 1406, 1431,

Nadleśniczy
Nadleśnictwa
Skrwilno (działka
2120/55 oddz.120Ak oraz
działka 2120/68 –
oddz.120Ci);
właściciel
(zarządca) na
podstawie
porozumienia
zawartego
z Regionalnym
Dyrektorem
Ochrony
Środowiska
w Bydgoszczy –
działki
1575,1444/5
Nadleśniczy
Nadleśnictwa
Skrwilno (działka
2120/55 -

podano za pomocą czterech ostatnich znaków nr GUID (stanowiących nr. identyfikacyjny siedliska
w obszarze), nr działek ewidencyjnych oraz nr oddziałów leśnych zgodnie z aktualnym Planem Urządzenia Lasu
Nadleśnictwa Skrwilno na okres 2006 - 2015.
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1432), na łącznej
powierzchni ok.
0,7 ha

oddz.120Ak;
działka 2120/57 oddz.120Ao);

EA1E (działka
2120/57,
oddz.120Ao), na
powierzchni ok.
0,09 ha

właściciel
(zarządca) na
podstawie
porozumienia
zawartego
z Regionalnym
Dyrektorem
Ochrony
Środowiska
w Bydgoszczy działki 1406,
1431,1432

Wycinanie krzewów i podrostu drzew w okresie jesienno- E45F (działka
zimowym oraz wynoszenie biomasy poza płat siedliska
2120/68 przyrodniczego.
oddz.120Ci), na
powierzchni ok.
0,01 ha
C161 (działki
2120/69, 1442) na
powierzchni ok.
0,21 ha

Nadleśniczy
Nadleśnictwa
Skrwilno (działka
2120/68 oddz.120Ci);
właściciel
(zarządca) na
podstawie
porozumienia
zawartego
z Regionalnym
Dyrektorem
Ochrony
Środowiska
w Bydgoszczy –
działki 2120/69,
1442

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych.
7140 – Torfowiska przejściowe Monitoring stanu zachowania siedliska, co trzy lata,
i trzęsawiska (przeważnie
zgodnie z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony
z roślinnością z Scheuchzerio- Środowiska.
Caricetea nigrae)

450C (działka
Regionalny
2120/57 - oddz.120 Dyrektor Ochrony
Ao)
Środowiska
w Bydgoszczy

7230 – Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe
o charakterze młak,
turzycowisk i mechowisk

Monitoring udziału drzew, krzewów (EA1E, E45F, C161) F1D9 i EFA2
oraz trzciny (F1D9, EFA2, 4402) co trzy lata.
(działka 2120/55,
oddz.120Ak),
4402 (działka
2120/68 –
oddz.120Ci, oraz
działki 1575,
1444/5),
EA1E (działka
2120/57,
oddz.120Ak),
E45F (działka
2120/68 oddz.120Ci),
C161 (działki
2120/69, 1442)

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska
w Bydgoszczy

7230 – Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe
o charakterze młak,
turzycowisk i mechowisk

Monitoring stanu zachowania siedliska, co trzy lata,
zgodnie z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska.

69DF (działka
2120/55 oddz.120Ak; oraz
działki 1406, 1431,
1432)

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska
w Bydgoszczy

7230 – Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe
o charakterze młak,
turzycowisk i mechowisk

Kontrola poziomu wody – założenie dwóch piezometrów
i urządzeń monitorujących – Mini Diver. Odczytywanie
wartości poziomu wody co miesiąc od kwietnia do
listopada.

69DF; (działka
Regionalny
2120/55 - oddz.120 Dyrektor Ochrony
Ak)
Środowiska
w Bydgoszczy

*91E0 Łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i jesionowe

Monitoring stanu zachowania siedliska, co trzy lata,
zgodnie z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony

D6C7 (działka
1494), E920

Regionalny
Dyrektor Ochrony
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glutinoso-incanae, olsy
źródliskowe)
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(działka 1369)

Środowiska
w Bydgoszczy

Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony.
7140 – Torfowiska przejściowe
i trzęsawiska (przeważnie
z roślinnością z ScheuchzerioCaricetea nigrae)
7230 – Górskie i nizinne
torfowiska zasadowe
o charakterze młak,
turzycowisk i mechowisk

Uzupełnienie informacji w zakresie obecnego reżimu
hydrologicznego związanego ze spuszczaniem wody ze
stawów rybnych pod koniec lata, w szczególności
uzupełnienie i gromadzenie danych w zakresie wielkości
i czasu trwania spuszczania wody ze stawów oraz rodzaju
prowadzonej hodowli ryb.

Cały obszar Natura Regionalny
2000
Dyrektor Ochrony
Środowiska
w Bydgoszczy
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Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0210/28/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy
z dnia 27 września 2013 r.
Wskazania do zmian w istniejącym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Skępe dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub
zewnętrznych, niezbędnych dla utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000

Lp. Nazwa dokumentu

Wskazanie do zmiany

1.

Nie zalesiać nieużytków na działkach nr. 1444/5, 1575, 2120/68,
1442, 2120/69, gdzie znajdują się siedliska przyrodnicze będące
przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Torfowisko Mieleńskie
PLH040018

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Skępe, Uchwała nr
XXIII/154/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia
8 czerwca 2005 r.

