
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY 

I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w POZNANIU 

z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Noteci PLH300004. 

Na podstawie art. 28 ust. 5 i ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 627, poz. 628 i poz. 842) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Noteci PLH300004, zwanego 

dalej „obszarem Natura 2000”. 

2. Plan zadań ochronnych obejmuje obszar Natura 2000 z wyłączeniem rezerwatów przyrody Borek i Las 

Minikowski, dla których ustanowiono plany ochrony w drodze Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy, uwzględniające zakres, o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, poz. 628 i poz. 842). 
 

§ 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. 

 

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i rośliny i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 

2000 zawiera załącznik nr 3. 

 

§ 5. Cele działań ochronnych zawiera załącznik nr 4. 

 

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich 

wdrażania określa załącznik nr 5. 
 

§ 7. Wskazania do zmian w istniejących dokumentach planistycznych, dotyczące eliminacji lub 

ograniczenia zagrożeń zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk 

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

2000, określa załącznik nr 6. 
 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia odpowiednio w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Województwa Wielkopolskiego. 
 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

w Bydgoszczy 

Włodzimierz Ciepły 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

w Poznaniu 

Jerzy Ptaszyk 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 maja 2014 r.

Poz. 1477



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 

z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

 

Opis granic obszaru Natura 2000 w postaci geograficznych punktów ich załamania 
 

Granicę obszaru Natura 2000 opisuje warstwa wektorowa shp obejmująca współrzędne geograficzne 

punktów załamania granic (PL-1992), które posiadają następujące wartości: 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 

z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

Mapa obszaru Natura 2000 
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 

z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

 

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i rośliny i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru 

Natura 2000 
 

Lp. Przedmiot ochrony Zagrożenia Opis zagrożenia 

istniejące potencjalne 

1. 3150 Starorzecza  

i naturalne eutroficzne 
zbiorniki wodne  

ze zbiorowiskami  

z Nympheion, Potamion 

G05 - inna ingerencja  

i zakłócenia powodowane 
przez działalność 

człowieka 

G05.01- wydeptywanie, 
nadmierne użytkowanie 

H01 - zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych 

(limnicznych, lądowych, 

morskich i słonawych) 

J02.04.02 - brak zalewania 
J03.01 - zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 
J03.02 - antropogeniczne 

zmniejszenie spójności 

siedlisk 
K02.01 - zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

K02.02 - nagromadzenie 
materii organicznej 

A04 – wypas 

F02.03 - wędkarstwo 

Istniejące: 

Zagrożeniem dla siedliska jest brak zalewów - brak kontaktu 
z wodami wezbraniowymi rzeki Noteci. Jednocześnie 

obserwowane są przyspieszone procesy wypłycania będące 

wynikiem wzrastającej eutrofizacji (przeżyźnienia), 
pogarszanie się właściwości fizykochemicznych wód,  

a także przedzielanie starorzeczy na izolowane części 

poprzez budowę grobli. Na siedlisko 3150 negatywnie 

wpływa również przekształcanie i niszczenie stref 

brzegowych (penetracja, usuwanie drzew, niszczenie 

szuwaru). 
 

Potencjalne: 

Wędkarstwo może być jednym z powodów eutrofizacji  
w wyniku nadmiernej ilości zanęty dostającej się do 

zbiornika. Również wypas może sprzyjać eutrofizacji  

i wydeptywaniu. 

2. 3270 Zalewane muliste 

brzegi rzek z roślinnością 
Chenopodion rubri p.p.  

i Bidention p.p. 

U - nieznane zagrożenie 

lub nacisk 

U - nieznane zagrożenie 

lub nacisk 

W związku z brakiem rozpoznania rozmieszczenia i stanu 

ochrony siedliska w obszarze nie jest możliwe podanie 
istniejących ani potencjalnych zagrożeń. 

3. 4030 Suche wrzosowiska 
(Calluno-Genistion, 

Pohlio-Callunion, 

Calluno-
Arctostaphylion) 

U - nieznane zagrożenie 
lub nacisk 

U - nieznane zagrożenie 
lub nacisk 

W związku z brakiem rozpoznania rozmieszczenia i stanu 
ochrony siedliska w obszarze nie jest możliwe podanie 

istniejących ani potencjalnych zagrożeń. 

4. 6210 Murawy 

kserotermiczne (Festuco-
Brometea  

i ciepłolubne murawy  

z Asplenion 
septentrionalis 

Festucion pallentis) 

A04.03 - zarzucenie 

pasterstwa 
A08 - nawożenie /nawozy 

sztuczne 

A11 - inne rodzaje praktyk 
rolniczych niewymienione 

powyżej 

B01 - zalesianie terenów 
otwartych 

C01.01 - wydobywanie 

piasku i żwiru 
J03.01 - zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 
K02.01 - zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

K02.03 - eutrofizacja 

E01 - tereny 

zurbanizowane, tereny 
zamieszkane 

Istniejące: 

Jednym z zagrożeń dla muraw kserotermicznych jest 
wydobywanie kruszywa (żwiru) ze zboczy doliny na odcinku 

pomiędzy miejscowościami Mikołajewo-Gulcz. Siedlisko 

cechuje bardzo ograniczony zasięg i niewielka powierzchnia, 
dodatkowo zmniejszane przez celowe zalesianie sosną 

zwyczajną - w ten sposób zniszczeniu uległo wiele płatów 

muraw na krawędziach i stokach na odcinku pomiędzy 
miejscowościami Mikołajewo i Gulcz. Siedlisko 6210 zanika 

również w wyniku spontanicznej sukcesji (zarastanie 

murawy tarniną oraz innymi gatunkami drzew i krzewów) 
będącej rezultatem zaniechania użytkowania i gospodarki 

pasterskiej, co obserwowano m.in. w okolicach Białej oraz 

na odcinku pomiędzy miejscowościami Mikołajewo i Gulcz. 
Zjawisko to prowadzi do przekształcania zbiorowiska  

w ciepłolubne zarośla  

i grądy. Przypadkowe lub celowe zaorywanie fragmentów 
murawy i zwiększanie w ten sposób powierzchni upraw 

dodatkowo uszczupla areał siedliska 6210. Zagrożeniem jest 

również eutrofizacja będąca wynikiem spływania nawozów  
z pól położonych na terenach wysoczyznowych, przez co 

możliwe jest wkraczanie gatunków ruderalnych (zmiana 

składu gatunkowego zbiorowiska) i miejscami przechodzenie 
muraw kserotermicznych w łąki świeże. 
 

Potencjalne: 
Na murawy kserotermiczne może negatywnie oddziaływać 

ewentualna zabudowa letniskowa atrakcyjnych pod 

względem krajobrazowym partii krawędziowych doliny. 

5. 6410 Zmiennowilgotne 
łąki trzęślicowe 

(Molinion) 

J02.01 - zasypywanie 
terenu, melioracje  

i osuszanie – ogólnie 

U - nieznane zagrożenie 
lub nacisk 

Istniejące: 
Zagrożeniem dla siedliska jest przesuszenie oraz sukcesja. 
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K.02.01 - zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) 

Potencjalne: 
W związku z niepełnymi danymi dotyczącymi 

rozmieszczenia i stanu ochrony siedliska w obszarze nie jest 
możliwe podanie pełnego wykazu istniejących ani 

potencjalnych zagrożeń. 

6. 6430 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae)  
i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

I01 - obce gatunki 

inwazyjne 
J02.03.02 - regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych 
J03 - inne zmiany 

ekosystemu 

U - nieznane zagrożenie 

lub nacisk 

Istniejące: 

Zagrożeniem dla ziołorośli jest konserwacja rowów 
melioracyjnych, jednakże utrzymują się one również  

w zmodyfikowanych przez człowieka warunkach 

hydrologicznych. 
Problemem jest także inwazja gatunków obcych, takich jak 

niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora i nawłoć 

późna Solidago gigantea. 
 

Potencjalne: 
W związku z niepełnymi danymi dotyczącymi 

rozmieszczenia i stanu ochrony siedliska w obszarze nie jest 

możliwe podanie pełnego wykazu istniejących ani 
potencjalnych zagrożeń. 

7. 6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

A03 - koszenie/ścinanie 

trawy 

A03.03 - zaniechanie/brak 

koszenia 

A04.03 - zarzucenie 

pasterstwa 
A11 - inne rodzaje praktyk 

rolniczych niewymienione 
powyżej 

B01 - zalesianie terenów 

otwartych 
B01.02 - sztuczne 

plantacje 

B07 - inne rodzaje praktyk 
leśnych, niewymienione 

powyżej 

K02 - ewolucja 
biocenotyczna 

K02.01 - zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 
K02.02 - nagromadzenie 

materii organicznej 

A03.01 - intensywne 

koszenie lub intensyfikacja 

A04.01 - wypas 

intensywny 

A11 - inne rodzaje praktyk 

rolniczych niewymienione 
powyżej 

E06 - inne rodzaje 
aktywności człowieka 

związane z urbanizacją, 

przemysłem etc. 

Istniejące: 

Negatywnie na stan siedliska w obszarze wpływa 

zaprzestanie koszenia i użytkowania pasterskiego łąk - 

zwłaszcza mniejszych pod względem powierzchni płatów, 

albo okazjonalny pokos fragmentów niżej położonych. 

Działania te uruchamiają procesy zarastania siedliska przez 
krzewy i drzewa. Jednocześnie wczesne i niskie koszenie 

(również pokos niski, dwukrotny, coroczny) uniemożliwia 
pełen cykl rozwojowy wielu gatunków późno kwitnących. 

Część powierzchni siedliska 6510 zalesiana jest sosną, 

brzozą i topolą co powoduje zmniejszanie jego areału. 
Zagrożeniem jest również odkładanie się wojłoku (zbitej, 

zalegającej warstwy materii organicznej) oraz zamiana 

gruntów łąkowych na orne. Jednym z negatywnych zjawisk 
jest także wzrost udziału gatunków nitrofilnych. 

 

Potencjalne: 
Potencjalnym zagrożeniem jest możliwość intensyfikacji 

gospodarki łąkowej poprzez tworzenie 

wielkopowierzchniowych upraw łąkowych - intensywnie 
nawożonych, niskokoszonych z zastosowaniem 

nowoczesnych metod zbierania siana oraz zwiększenie 

intensywności wypasu. 

Jednym z negatywnych zjawisk jest także obecność  

w bezpośredniej bliskości wyrobiska piasku i wkraczanie 

zabudowy na tereny przyległe (możliwość zabudowania  
w niedalekiej przyszłości). 

8. 9110 Kwaśne buczyny 

(Luzulo-Fagetum) 

B02 - gospodarka leśna  

i plantacyjna i użytkowanie 
lasów i plantacji 

B02.04 - usuwanie 

martwych i umierających 
drzew 

U - nieznane zagrożenie 

lub nacisk 

Istniejące: 

Zagrożeniem dla siedliska jest zbyt duży udział drzew 
iglastych w drzewostanie. Ponadto obserwowano niski udział 

martwego drewna w płatach siedliska < 10 m3 /ha. 

 
Potencjalne: 

W związku z niepełnymi danymi dotyczącymi 

rozmieszczenia i stanu ochrony siedliska w obszarze nie jest 
możliwe podanie pełnego wykazu istniejących ani 

potencjalnych zagrożeń. 

9. 9130 Żyzne buczyny 
(Dentario glandulosae-

Fagenion, Galio odorati-

Fagenion) 

B02.04 - usuwanie 
martwych i umierających 

drzew 

U - nieznane zagrożenie 
lub nacisk 

Istniejące: 
Stwierdzono niski udział martwego drewna w drzewostanie 

< 10 m3 /ha. 
 

Potencjalne: 

W związku z niepełnymi danymi dotyczącymi 
rozmieszczenia i stanu ochrony siedliska w obszarze nie jest 

możliwe podanie innych istniejących ani potencjalnych 

zagrożeń. 

10. 9170 Grąd 

środkowoeuropejski  

i subkontynentalny 
(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

B02 - gospodarka leśna  

i plantacyjna i użytkowanie 

lasów i plantacji 
B02.04 - usuwanie 

martwych i umierających 

drzew 
I01 - obce gatunki 

inwazyjne 

U - nieznane zagrożenie 

lub nacisk 

Istniejące: 

Zagrożeniem dla siedliska są obce gatunki inwazyjne. 

Stwierdzono również niski udział martwego drewna  
w drzewostanie (< 10 m3 /ha), a także zbyt duży udział drzew 

iglastych oraz ujednolicenie gatunkowe i wiekowe 

drzewostanów. 
 

Potencjalne: 
W związku z niepełnymi danymi dotyczącymi 

rozmieszczenia i stanu ochrony siedliska w obszarze nie jest 

możliwe podanie pełnego wykazu istniejących ani 
potencjalnych zagrożeń. 
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11. 9190 Kwaśne dąbrowy 
(Quercion robori-

petraeae) 

I - inwazyjne oraz inne 
problematyczne gatunki  

i geny 
K02.03 - eutrofizacja 

U - nieznane zagrożenie 
lub nacisk 

Istniejące: 
Zagrożeniem dla siedliska jest przeżyźnienie spowodowane 

oddziaływaniem drzewostanów Robinia pseudoacacia. 
Negatywnym zjawiskiem jest dominacja gatunków 

parkowych (Lonicera sp., Spir a ea sp.) w podszycie. 

 
Potencjalne: 

W związku z niepełnymi danymi dotyczącymi 

rozmieszczenia i stanu ochrony siedliska w obszarze nie jest 
możliwe podanie pełnego wykazu istniejących ani 

potencjalnych zagrożeń. 

12. 91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe  
i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae) i olsy 
źródliskowe 

B02.04 - usuwanie 

martwych i umierających 
drzew 

F02.03 – wędkarstwo 
G05 - inna ingerencja  

i zakłócenia powodowane 

przez działalność 
człowieka 

G05.06 - chirurgia 

drzewna, ścinanie na 
potrzeby bezpieczeństwa, 

usuwanie drzew 

przydrożnych 
I - inwazyjne oraz inne 

problematyczne gatunki 

i geny 
I01 - obce gatunki 

inwazyjne 

J02.03 - regulowanie 
(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych 
J03.01 - zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 
J03.02 - antropogeniczne 

zmniejszenie spójności 

siedlisk 

U - nieznane zagrożenie 

lub nacisk 

Istniejące: 

Zagrożeniem dla siedliska jest obniżenie retencyjności gleby 
oraz jej uwilgotnienia w wyniku regulacji i obwałowania 

Noteci (dotyczy łęgów wierzbowych Salicetum albae). 
Miejscami brak jest ważnego dla łęgów zalewania,  

a jednocześnie w innych płatach wysoki poziom wód 

powoduje obumieranie olszy. Na jednym ze stanowisk 
stwierdzono ponadto niski udział martwego drewna  

w drzewostanie < 10 m3 /ha. 

Presja wędkarska polegająca na wydeptywaniu ścieżek  
i stanowisk, pozostawianiu śmieci oraz paleniu ognisk, 

niszczy strukturę i pokrywę roślinności łęgów (dotyczy 

łęgów wierzbowych Salicetum albae). Problemem jest 
izolacja poszczególnych płatów siedliska 91E0 i ich mała 

powierzchnia będąca wynikiem działalności człowieka. 

Zagrożenie usuwaniem drzew i krzewów na terenach 
zagrożonych powodzią dotyczy łęgów wierzbowych 

Salicetum albae. Obserwuje się ekspansję neofitów 

(gatunków obcego pochodzenia przybyłych do kraju po  
XV w.), takich jak: klon jesionolistny Acer negundo, uczep 

amerykański Bidens fro n dosa, rdestowiec ostrokończysty 

Reynoutria japonica, nawłoć późna Solidago gigantea, 
nawłoć kanadyjska Solidago canade n sis czy przymiotno 

białe Erigeron annuus. 

 
Potencjalne: 

W związku z niepełnymi danymi dotyczącymi 

rozmieszczenia i stanu ochrony siedliska w obszarze nie jest 
możliwe podanie pełnego wykazu istniejących ani 

potencjalnych zagrożeń. 

13. 91F0 Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

B01.02 - sztuczne 

plantacje 

B02.03 - usuwanie 

podszytu 
B02.04 - usuwanie 

martwych i umierających 

drzew 
B07 - inne rodzaje praktyk 

leśnych, niewymienione 

powyżej 
G01.02 - turystyka piesza, 

jazda konna i jazda na 

pojazdach 
niezmotoryzowanych 

G05.01 - wydeptywanie, 

nadmierne użytkowanie 
I01 - obce gatunki 

inwazyjne 

J03 - inne zmiany  
w ekosystemie 

K02 - ewolucja 

biocenotyczna, sukcesja 

U - nieznane zagrożenie 

lub nacisk 

Istniejące: 

W siedlisku obserwowano chorobowe zamieranie wiązu  

i jesionu. Zagrożeniem jest ujednolicenie gatunkowe 

drzewostanów (preferencja olszy lub dębu). Utrzymywanie 
siedliska w stanie jednogatunkowej plantacji Alnus 

glutinosa, usuwanie wyższych krzewów z podszytu (Cornus 

sanguinea, Sambucus nigra, podrost Ulmus minor i Ulmus 
laevis) oraz usuwanie pojedynczych, martwych drzew 

prowadzi do utraty istotnych cech siedliska. 

Istnienie plantacji i nasadzeń w obrębie i w okolicy 
stanowisk skutkuje szeregiem negatywnych zjawisk, jak 

eutrofizacja powodowana przez obecność plantacji Robinia 

pseudoacacia na obszarach znajdujących się wyżej czy 
punktowe zakwaszanie w sąsiedztwie nasadzeń Pinus 

sylvestris. Obserwowano grądowienie wskutek 

niedogodnych dla łęgów warunków wilgotnościowych. 
Negatywny wpływ na siedlisko ma również obecność 

użytkowanych ścieżek pieszych i rowerowych. 

 
Potencjalne: 

W związku z niepełnymi danymi dotyczącymi 

rozmieszczenia i stanu ochrony siedliska w obszarze nie jest 

możliwe podanie pełnego wykazu istniejących ani 

potencjalnych zagrożeń. 

14. 91I0 Ciepłolubne 
dąbrowy (Quercetalia 

pubescenti-petraeae) 

K02.01 - zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) 

U - nieznane zagrożenie 
lub nacisk 

Istniejące: 
Negatywnym zjawiskiem jest intensywny rozwój gatunków 

drzew i krzewów w podszycie. 

 
Potencjalne: 

W związku z niepełnymi danymi dotyczącymi 

rozmieszczenia i stanu ochrony siedliska w obszarze nie jest 
możliwe podanie pełnego wykazu istniejących ani 

potencjalnych zagrożeń. 
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15. 1617 Starodub łąkowy 
Angelica palustris (= 

Ostericum palustre) 

A08 - nawożenie/nawozy 
sztuczne 

A11 - inne rodzaje praktyk 
rolniczych, niewymienione 

powyżej 

J02.01 - zasypywanie 
terenu, melioracje  

i osuszanie – ogólnie 

K02.01 - zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) 

U - nieznane zagrożenie 
lub nacisk 

Istniejące: 
Stwierdzono zagrożenia w postaci osuszania łąk, 

nadmiernego nawożenia oraz przeorywania stanowisk. 
Istotnym negatywnym zjawiskiem jest zarastanie siedlisk 

staroduba łąkowego w wyniku sukcesji po zaprzestaniu 

gospodarki łąkowej. 
 

Potencjalne: 

W związku z niepełnymi danymi dotyczącymi 
rozmieszczenia i stanu ochrony gatunku w obszarze nie jest 

możliwe podanie pełnego wykazu istniejących ani 

potencjalnych zagrożeń. 

16. 1355 Wydra Lutra lutra F01.01 - intensywna 
hodowla ryb, 

intensyfikacja 
F02.03 – wędkarstwo 

F03.02.03 - chwytanie, 

trucie, kłusownictwo 
G05 - inna ingerencja i 

zakłócenia powodowane 

przez działalność 
człowieka 

G05.06 - chirurgia 

drzewna, ścinanie na 
potrzeby bezpieczeństwa, 

usuwanie drzew 

przydrożnych 
H01 - zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych 

(limnicznych, lądowych, 
morskich i słonawych) 

J02.02.02 - 

bagrowanie/usuwanie 
osadów limnicznych 

J02.03 - regulowanie 

(prostowanie) koryt 
rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych 

J02.06.01 - pobór wód 
powierzchniowych na 

potrzeby rolnictwa 

J03.01 - zmniejszenie lub 
utrata określonych cech 

siedliska 

K02.02 - nagromadzenie 
materii organicznej 

E01.03 - zabudowa 
rozproszona 

F03.02.05 - przypadkowe 
schwytanie 

I - inwazyjne oraz inne 

problematyczne gatunki  
i geny 

Istniejące: 
Głównym zagrożeniem dla populacji wydry na obszarze 

Natura 2000 są negatywne zmiany jej siedliska, jak: 
pogarszanie się właściwości fizykochemicznych wód, 

przekształcanie i niszczenie stref brzegowych (penetracja, 

wędkarstwo, usuwanie drzew i krzewów), sztuczne 
profilowanie koryta rzecznego i skarp brzegowych, 

ograniczony zasięg zalewów wodami wezbraniowymi Noteci 

zbiorników wodnych (starorzeczy), przyspieszone procesy 
wypłycania będące następstwem wzrastającej eutrofizacji  

i niewłaściwie przeprowadzonych prac melioracyjnych lub 

ich braku. W ich wyniku wydra traci miejsca schronienia, 
rozrodu i żerowania. 

Silny wzrost penetracji ludzkiej - głównie wędkarzy, może 

powodować jej płoszenie. 
 

Potencjalne: 

Istnieje potencjalne zagrożenie powstania zabudowy  
w pobliżu jej siedlisk, co wpływać będzie niepokojąco na te 

zwierzęta. Na obszarach użytkowanych rybacko stwierdzono 

możliwość przypadkowego schwytania osobników tego 
gatunku oraz celowego, nielegalnego redukowania populacji 

wydr traktowanych jako szkodniki gospodarcze. Również 

powstawanie w obszarze Natura 2000 i w jego otoczeniu 
ferm zwierząt futerkowych obcych gatunków drapieżnych 

jest zagrożeniem w przypadku ucieczek tych zwierząt i m.in. 

konkurencji pokarmowej z wydrą, czy drapieżnictwa. 

17. 1188 Kumak nizinny 

Bombina bombina 

G05 - inna ingerencja  

i zakłócenia powodowane 
przez działalność 

człowieka 

J02.03 - regulowanie 
(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych 
J03.01 - zmniejszenie lub 

utrata określonych cech 

siedliska 
K02.02 - nagromadzenie 

materii organicznej 

I - inwazyjne oraz inne 

problematyczne gatunki  
i geny 

Istniejące: 

Stwierdzone negatywne oddziaływania na kumaka nizinnego 
dotyczą przede wszystkim jego siedlisk. Ograniczony zasięg 

zalewów starorzeczy wodami wezbraniowymi Noteci, 

przyspieszone procesy wypłycania zbiorników będące 
następstwem wzrastającej eutrofizacji i niewłaściwie 

przeprowadzonych prac melioracyjnych lub ich braku oraz 

pogarszanie się właściwości fizykochemicznych wód 
powoduje zmniejszanie się ilości odpowiednich miejsc 

rozrodu i bytowania tego płaza. Przekształcanie i niszczenie 

stref brzegowych oraz usuwanie roślinności szuwarowej 
może powodować płoszenie tego zwierzęcia i problemy ze 

znalezieniem miejsca do przyczepienia skrzeku. 

 
Potencjalne: 

Potencjalnym zagrożeniem jest powstawanie w obszarze 

Natura 2000 i w jego otoczeniu ferm zwierząt futerkowych 

obcych gatunków drapieżnych. W przypadku ucieczek tych 

zwierząt może dochodzić do m.in. drapieżnictwa - zjadania 

dorosłych i młodych kumaków. 

18. 1145 Piskorz Misgurnus 

fossilis 

G05 - inna ingerencja  

i zakłócenia powodowane 

przez działalność 
człowieka 

J02.03 - regulowanie 

(prostowanie) koryt 
rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych 

J03.01 - zmniejszenie lub 
utrata określonych cech 

I - inwazyjne oraz inne 

problematyczne gatunki  

i geny 

Istniejące: 

Ograniczony zasięg zalewów wodami wezbraniowymi 

Noteci, przyspieszone procesy wypłycania zbiorników 
będące następstwem wzrastającej eutrofizacji i niewłaściwie 

przeprowadzonych prac melioracyjnych lub ich braku, 

przekształcanie i niszczenie stref brzegowych (penetracja, 
wędkarstwo, usuwanie drzew) oraz pogarszanie się 

właściwości fizykochemicznych wód powoduje utratę 

siedlisk przez piskorze. 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 36 – Poz. 1477



siedliska 
K02.02 - nagromadzenie 

materii organicznej 

Potencjalne: 
Potencjalnym zagrożeniem jest powstawanie w obszarze 

Natura 2000 i w jego otoczeniu ferm zwierząt futerkowych 
obcych gatunków drapieżnych. W przypadku ucieczek tych 

zwierząt może dochodzić do m.in. drapieżnictwa - zjadania 

piskorzy. 

19. 4038 Czerwończyk 
fioletek Lycaena helle 

U - nieznane zagrożenie 
lub nacisk 

A03.01 - intensywne 
koszenie/intensyfikacja 

K02.01 - zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

Istniejące: 
W związku z niepełnymi danymi dotyczącymi 

rozmieszczenia i stanu ochrony gatunku w obszarze nie jest 

możliwe podanie pełnego wykazu istniejących ani 
potencjalnych zagrożeń. 

 

Potencjalne: 
Zaprzestanie koszenia i/lub wypasu łąk, co uruchamia 

procesy zarastania przez krzewy i drzewa. Jednocześnie 
konieczna jest obecność ww. roślin stanowiących osłonę od 

wiatru. Ponadto zagrożeniem dla gatunku jest 

nieodpowiednia wysokość koszenia lub pokos zbyt wczesny, 
co ma negatywny wpływ na jego źródła pokarmu, a także 

powoduje śmiertelność stadiów preimaginalnych (jaja, 

gąsienice, poczwarki). 
Optymalne dla gatunku są siedliska półotwarte oraz 

rozproszone zarośla wierzbowe, których kwiaty wiosną 

stanowią dodatkowo cenne źródło nektaru. 
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 

z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

 

Cele działań ochronnych 

 

Lp. Przedmiot ochrony Cel działań ochronnych 

1. 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne 

ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

Poprawa stanu ochrony siedliska. Uzupełnienie stanu wiedzy i ocena stanu  ochrony 

siedliska oraz, w razie stwierdzonej potrzeby, podjęcie działań ochronnych. 

2. 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością 
Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. 

Uzupełnienie stanu wiedzy i ocena stanu ochrony siedliska oraz, w razie stwierdzonej 
potrzeby, podjęcie działań ochronnych. 

3. 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-

Callunion, Calluno-Arctostaphylion) 

Uzupełnienie stanu wiedzy i ocena stanu  ochrony siedliska oraz, w razie stwierdzonej 

potrzeby, podjęcie działań ochronnych. 

4. 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea  

i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis 

Festucion pallentis) 

Poprawa stanu ochrony siedliska oraz zwiększenie jego powierzchni. Utrzymanie 

ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Skarpy Ślesińskie. Uzupełnienie stanu wiedzy  

i ocena stanu  ochrony siedliska oraz, w razie stwierdzonej potrzeby, podjęcie działań 
ochronnych. 

5. 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) Uzupełnienie stanu wiedzy i ocena stanu ochrony siedliska oraz, w razie stwierdzonej 

potrzeby, podjęcie działań ochronnych. Poprawa jego stanu ochrony poprzez 
ekstensywne użytkowanie łąkarskie. 

6. 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae)  

i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

Uzupełnienie stanu wiedzy i ocena stanu ochrony siedliska oraz, w razie stwierdzonej 

potrzeby, podjęcie działań ochronnych. 

7. 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

Uzupełnienie stanu wiedzy i ocena stanu ochrony siedliska oraz, w razie stwierdzonej 
potrzeby, podjęcie działań ochronnych.  Poprawa jego stanu ochrony poprzez 

ekstensywne użytkowanie łąkarskie. 

8. 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fage tum) Poprawa stanu ochrony siedliska. Uzupełnienie stanu wiedzy i ocena stanu ochrony 
siedliska oraz, w razie stwierdzonej potrzeby, podjęcie działań ochronnych. 

9. 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, 

Galio odorati-Fagenion) 

Poprawa stanu ochrony siedliska - zwiększenie ilości martwego drewna. Uzupełnienie 

stanu wiedzy i ocena stanu ochrony siedliska oraz, w razie stwierdzonej potrzeby, 
podjęcie działań ochronnych. 

10. 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

Poprawa stanu ochrony siedliska. Uzupełnienie stanu wiedzy i ocena stanu ochrony 

siedliska oraz, w razie stwierdzonej potrzeby, podjęcie działań ochronnych. 

11. 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) Poprawa stanu ochrony siedliska - polepszenie struktury gatunkowej drzewostanu. 

Uzupełnienie stanu wiedzy i ocena stanu ochrony siedliska oraz, w razie stwierdzonej 

potrzeby, podjęcie działań ochronnych. 

12. 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe 

Poprawa stanu ochrony siedliska. Uzupełnienie stanu wiedzy i ocena stanu ochrony 

siedliska oraz, w razie stwierdzonej potrzeby, podjęcie działań ochronnych. 

13. 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-
Ulmetum) 

Poprawa stanu ochrony siedliska - polepszenie struktury gatunkowej drzewostanu. 

14. 91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-

petraeae) 

Poprawa stanu ochrony siedliska - zmniejszenie zwarcia podszytu. Uzupełnienie stanu 

wiedzy i ocena stanu ochrony siedliska oraz, w razie stwierdzonej potrzeby, podjęcie 
działań ochronnych. 

15. 1617 Starodub łąkowy Angelica palustris (= Ostericum 

palustre) 

Uzupełnienie stanu wiedzy i ocena stanu ochrony gatunku oraz, w razie stwierdzonej 

potrzeby, podjęcie działań ochronnych. Poprawa jego stanu ochrony poprzez 
ekstensywne użytkowanie łąkarskie lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych. 

16. 1355 Wydra Lutra lutra Poprawa stanu ochrony gatunku oraz utrzymanie niepogorszonego areału jego 

występowania poprzez ochronę jego siedliska przed presją związaną z amatorskim 
połowem ryb oraz zmniejszenie kłusownictwa. 

17. 1188 Kumak nizinny Bombina bombina Poprawa stanu ochrony gatunku poprzez ochronę jego siedliska przed presją związaną 

z amatorskim połowem ryb. Uzupełnienie stanu wiedzy i ocena stanu ochrony gatunku 
oraz, w razie stwierdzonej potrzeby, podjęcie działań ochronnych. 

18. 1145 Piskorz Misgurnus fossilis Uzupełnienie stanu wiedzy i ocena stanu ochrony gatunku oraz, w razie stwierdzonej 

potrzeby, podjęcie działań ochronnych. 

19. 4038 Czerwończyk fioletek Lycaena helle Utrzymanie znanego siedliska gatunku. Uzupełnienie stanu wiedzy i ocena stanu 
ochrony gatunku oraz, w razie stwierdzonej potrzeby, podjęcie działań ochronnych. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 38 – Poz. 1477



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 

z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

 

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

wdrażania 

 

Lp. Przedmiot ochrony Działania ochronne Obszar wdrażania Podmiot odpowiedzialny 

za wykonanie 

 Działania związane z ochroną czynną 

1. 6210 Murawy kserotermiczne 

(Festuco-Brometea  
i ciepłolubne murawy  

z Asplenion septentrionalis 

Festucion pallentis) 

Przywrócenie siedliska na niedawnych 

stanowiskach wyznaczonych w wyniku 
ekspertyzy, o której mowa w p. 14. 

Usunięcie drzew i krzewów z płatów 

muraw. Działanie ciągłe realizowane  
w okresie obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

zdegradowane płaty siedliska  

w obszarze Natura 2000 wyznaczone 
na podstawie ekspertyzy, o której 

mowa w p. 14 

w rezerwacie przyrody 

Skarpy Ślesińskie właściwy 
miejscowo sprawujący 

nadzór nad obszarem Natura 

2000, na pozostałych 
terenach zarządca lub 

właściciel nieruchomości na 

podstawie porozumienia ze 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

2. 9110 Kwaśne buczyny 
(Luzulo-Fage tum) 

Stopniowa przebudowa drzewostanów w 
kierunku składu zgodnego z typem siedliska 

przyrodniczego. W pierwszej kolejności 

usuwanie gatunków obcych ekologicznie  
i geograficznie z zachowaniem drzew 

dziuplastych mogących być cennym 

siedliskiem zwierząt. 
Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

płaty siedliska w obszarze Natura 
2000 

zarządca lub właściciel 
nieruchomości na podstawie 

porozumienia ze 

sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000 lub 

właściwy miejscowo 

nadleśniczy 

3. 91E0 Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe  

i jesionowe (Salicetum albo-

fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae)  

i olsy źródliskowe 

Intensyfikacja w okresie obowiązywania 
planu ochrony obszaru i ochrona zasobów 

roślinności drzewiastej przed kradzieżami 

(nielegalną wycinką) i dewastacją. 
Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

płaty siedliska w obszarze Natura 
2000 

zarządca lub właściciel  
w związku 

z wykonywaniem 

obowiązków 
z zakresu ochrony 

środowiska na 

podstawie 
przepisów prawa 

4. 9190 Kwaśne dąbrowy 

(Quercion robori-petraeae) 

Sukcesywna przebudowa drzewostanu aż 

do stanu właściwego siedliska. 
Ograniczenie ekspansji grabu Carpinus 

betulus zaznaczającej się w dolnej części 

stoku. 
Usuwanie robinii akacjowej Robinia 

pseudoacacia w drzewostanie. 

Działania ciągłe realizowane w okresie 
obowiązywania planu zadań ochronnych. 

płaty siedliska położone w gminie 

Kaczory: 
- obręb Rzadkowo, działka nr: 8275/3 

 

drzewostany na tej samej działce 
ewidencyjnej, w których rośnie 

robinia akacjowa 

zarządca lub właściciel 

nieruchomości na podstawie 
porozumienia  

ze sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 lub 
właściwy miejscowo 

nadleśniczy 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

5. 3150 Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki wodne 

ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion 
1355 Wydra Lutra Lutra 

1188 Kumak nizinny 

Bombina bombina 
1145 Piskorz Misgurnus 

fossilis 

Ochrona siedliska przed presją związaną  
z amatorskim połowem ryb - wędkarstwem.  

Ograniczenie użytkowania wędkarskiego 

płatów siedliska przyrodniczego 3150 oraz 
stanowisk piskorza, wydry i kumaka 

nizinnego poprzez wprowadzenie  do 

regulaminu łowiska ograniczeń w tym 
zakresie. 

Działanie trwające od momentu 

zakończenia waloryzacji, o której mowa  

w p. 14 i 15 przez pozostały okres 

obowiązywania planu. 

płaty siedlisk i stanowiska gatunków 
w obszarze Natura 2000 wyznaczone 

na podstawie ekspertyzy, o której 

mowa w p. 14 i 15 

uprawniony do rybactwa 
zgodnie z umową z RZGW 

w Poznaniu 

6. 6210 Murawy kserotermiczne 
(Festuco-Brometea  

i ciepłolubne murawy  

z Asplenion septentrionalis 
Festucion pallentis) 

6510 Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane 
ekstensywnie (Arrhenatherion 

elatioris) 

1617 Starodub łąkowy 
Angelica palustris  

(= Ostericum palustre) 

Obligatoryjne: ekstensywne użytkowanie 
kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe 

trwałych użytków zielonych oraz 

zachowanie siedlisk przyrodniczych  
i siedlisk gatunków położonych na trwałych 

użytkach zielonych (zakaz przeorywania  

i przekształcania terenu). 
 

Fakultatywne: użytkowanie zgodnie  

z wymogami  odpowiedniego pakietu 
rolnośrodowiskowego w ramach 

obowiązującego Programu Rozwoju 

płaty siedliska 6210 położone w: 
gmina Czarnków: 

- obręb Góra, działki nr: 210, 211/3, 

211/4, 211/5, 211/6, 212/11, 218/4 
gmina Nakło nad Notecią: 

-obręb Trzeciewnica, działka  

nr 539/13 
 

płaty siedliska 6510 położone w: 

gmina Nakło nad Notecią - obszar 
wiejski: 

- obręb Trzeciewnica, działki nr: 

zarządca lub właściciel 
nieruchomości na podstawie 

porozumienia ze 

sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
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4038 Czerwończyk fioletek 
Lycaena helle 

Obszarów Wiejskich, ukierunkowanego na 
ochronę siedliska. 

 
Działania ciągłe, realizowane w czasie 

obowiązywania niniejszego planu. 

539/13, 545/1,  539/13, 571 
gmina Czarnków: 

- obręb Góra, działki nr: 358, 380/10, 
380/11, 380/2, 380/5, 380/6, 380/7, 

393, 421/1 

- obręb M. Czarnków, działki nr: 
2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 

2576, 2577, 2580, 2581, 2582, 2583, 

2584, 2585, 3011 
gmina Miasteczko Krajeńskie: 

- obręb Wolsko, działki nr: 127, 128, 

129/1 
- obręb Miasteczko Huby, działki nr: 

244, 252, 253, 254, 256/1 

gmina Sicienko: 
- obręb Zielonczyn, działki nr: 267, 

268/1, 268/2, 268/3, 269/2, 270/6, 

271, 272, 273/2, 273/3, 274, 275/2, 
276/3, 278/5, 278/6, 278/7 

 

stanowiska staroduba łąkowego 
położone w: 

gmina Białe Błota: 

- obręb Łochowice, działki nr: 60/14, 
75/6 

- obręb Łochowo, działki nr: 19/1, 20, 

27/1 
gmina Kcynia - obszar wiejski: 

- obręb Józefkowo, działki nr: 140, 

141 
gmina Nakło nad Notecią - obszar 

wiejski: 

- obręb Gorzeń, działka nr: 10/9 
- obręb Ślesin, działki nr: 660/2, 

660/5, 687/2 

- obręb Trzeciewnica, działka nr: 217 
- obręb Występ, działki nr: 120/2, 

41/10, 41/8, 41/9 

gmina Sadki: 
- obręb Anieliny, działka nr: 364 

- obręb Samostrzel, działka nr: 164/1 

gmina Sicienko: 
- obręb Strzelewo, działka nr: 116/8 

 

stanowisko czerwończyka fioletka 
położone w: gmina Chodzież: 

- obręb Studzieniec Łęg, działka  

nr: 12 

7. 9110 Kwaśne buczyny 

(Luzulo-Fage tum) 

9130 Żyzne buczyny 
(Dentario glandulosae-

Fagenion, Galio odorati-

Fagenion) 
9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-
Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

Pozostawianie martwego drewna 

wydzielającego się naturalnie, aż do 

osiągnięcia ilości oznaczającej stan 
właściwy zgodnie z metodyką 

Państwowego Monitoringu Środowiska 

Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska. Dopuszcza się możliwość 

prowadzenia koniecznych zabiegów 

ochrony lasu oraz zabiegów 
zapewniających bezpieczeństwo 

powszechne. 

Działanie ciągłe realizowane w okresie 
obowiązywania planu zadań ochronnych. 

płaty siedliska 9110 położone w: 

gmina Czarnków: 

- obręb Góra, działki nr: 7014/2, 
7015/4 

 

płaty siedliska 9130 położone w: 
gmina Czarnków: 

- obręb Góra, działka nr: 7015/4 

 
płaty siedliska 9170 położone w: 

gmina Sicienko: 

- obręb Strzelewo, działki nr: 
472/1LP, 473LP, 474/1LP 

gmina Kaczory: 

- obręb Rzadkowo, działki nr: 8274/5, 

8274/6, 8275/3 

gmina Miasteczko Krajeńskie: 
- obręb Miasteczko Huby, działka  

nr: 8222/6 

gmina Czarnków: 
- obręb Góra, działki nr: 7013/2, 

7014/2, 7015/4, 7016/2, 7017, 7018/1, 

7019/1, 7020/1 

zarządca lub właściciel 

nieruchomości na podstawie 

porozumienia ze 
sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 lub 

na podstawie 
obowiązujących przepisów 

z zakresu ochrony 

środowiska 

8. 9170 Grąd 
środkowoeuropejski  

i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-
Carpinetum) 

Uwzględnienie w gospodarce leśnej 
następujących zasad: 

-  wyłączenie z użytkowania grądów 

położonych w bezpośrednim sąsiedztwie 
cieków i źródlisk (na ok. 20-50 m, 

optymalnie min. 50 m), a także grądów na 

płaty siedliska położone w: 
gmina Sicienko: 

- obręb Strzelewo, działki nr: 

472/1LP, 473LP, 474/1LP 
gmina Kaczory: 

- obręb Rzadkowo, działki nr: 8274/5, 

zarządca lub właściciel 
nieruchomości na podstawie 

porozumienia ze 

sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000 lub  

na podstawie 
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stromych zboczach dolin rzecznych, 
- prowadzenie na pozostałych niż ww. 

płatach gospodarowania rębniami 
złożonymi (z przewagą stopniowych IVd), 

- nieusuwanie wywrotów i złomów  

z wyłączeniem sytuacji stwarzających 
zagrożenie zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego i w przypadku konieczności 

wykonania cięć sanitarnych, 
- w maksymalnym możliwym zakresie 

pozostawianie martwych drzew stojących  

i nieusuwanie drzew dziuplastych  
i próchniejących, 

- odtworzenie zasobów rozkładającego się 

drewna,  zachowanie nienaruszonych 
fragmentów starych drzewostanów, 

nieeliminowanie starych brzóz, osik, olsz  

i grabów (gatunków „dziuplotwórczych"), 
- w każdym cięciu rębnym pozostawianie 

na przyszłe pokolenie 5% drzewostanu w 

postaci zwartego fragmentu, 
- kształtowanie docelowego składu 

gatunkowego drzewostanów w postaci Gb-

Db i Lp-Db, 
- w przypadku płatów zniekształconych  

z I piętrem sosnowym, przebudowywanie  

w kierunku unaturalnienia (bez stosowania 
cięcia zupełnego - rębnią IIIb), 

- niewprowadzanie gatunków obcych 

geograficznie, 
- prowadzenie stopniowej eliminacji 

zniekształceń, usuwanie gatunków obcych 

geograficznie i ekologicznie, w cięciach 
trzebieżowych, 

- wykorzystywanie w maksymalnym 

możliwym stopniu odnowienia naturalnego. 
 

Działania ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

8274/6, 8275/3 
gmina Miasteczko Krajeńskie: 

- obręb Miasteczko Huby, działki  
nr: 8222/6 

gmina Czarnków: 

- obręb Góra, działki nr: 7013/2, 
7014/2, 7015/4, 7016/2, 7017, 7018/1, 

7019/1, 7020/1 

obowiązujących przepisów 
z zakresu ochrony 

środowiska 

9. 91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe  

i jesionowe (Salicetum albo-
fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae)  

i olsy źródliskowe 
91F0 Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

Uwzględnienie w gospodarce leśnej 

następujących zasad: 

- wykluczenie użytkowania rębnią zupełną - 
zagospodarowanie rębniami złożonymi, ze 

wzmożoną troską o odtworzenie zasobów 

rozkładającego się drewna, 
- wyłączenie z użytkowania płatów siedlisk 

w pasie o szerokości min. 20 m (optymalnie 

50 m) od cieków, zbiorników wodnych, 
źródlisk, bagien i mokradeł; 

- zachowanie nienaruszonych fragmentów 

starych drzewostanów  na 5% powierzchni 
manipulacyjnej 

- w przypadku obecności w drzewostanie 

wiązu, dębu, zachowanie udziału tych 
gatunków także w odnowieniach, 

- w maksymalnym możliwym stopniu 

tolerowanie odnowień naturalnych,  
a w przypadku odnowienia sztucznego 

wykorzystywanie wyłącznie gatunków 

rodzimych zgodnych z typem siedliska 
przyrodniczego, 

- eliminowanie gatunków obcych  

w drzewostanie i warstwie krzewów. 

 

Działania ciągłe realizowane w okresie 
obowiązywania planu zadań ochronnych. 

płaty siedliska 91E0 położone w: 

gmina Miasteczko Krajeńskie: 

- obręb Miasteczko Huby, działka  
nr 215 

gmina Ujście: 

- obręb Byszki, działki nr: 102, 118, 
119, 120 

gmina Czarnków: 

- obręb Bukowiec, działka nr: 369 
- obręb Gajewo, działka nr: 911 

- obręb Góra, działka nr: 422 

- obręb Jędrzejewo, działki nr: 366, 
367, 806, 955, 956, 990/1, 990/2 

- obręb Kuźnica Czarnkowska, działki 

nr: 1004, 1005, 1006, 1009, 1014, 
1015, 1016, 1017, 1063/1, 1063/2, 

1064, 1076, 1079, 1080, 1083/1, 1084, 

726, 729, 730, 732, 735, 736/1, 736/2, 
737, 740, 741, 743/1, 764/1, 863/1, 

878, 879 

- obręb M. Czarnków, działki nr: 
2587, 2613, 2614, 2620, 2621, 2622, 

2623, 2624, 2625, 2638, 2710, 2711, 

2712, 3020, 4 

- obręb Radolinek, działki nr: 118/1, 

119/1, 120, 121/1, 121/2, 122, 123/1, 
124/1, 125/1, 126, 127, 129/1, 130/1, 

131/2, 132, 133/1, 136, 140/1, 140/2, 

141, 146, 148/1, 155/1, 158, 160/1, 
170, 171, 173, 177/1, 180, 198/1, 

203/1, 205, 224/3, 231, 232/1, 53 

- obręb Romanowo Dolne, działki nr: 
372/10, 375/2, 375/3, 380, 381, 393, 

394, 395, 397, 399, 400 

- obręb Walkowice, działki nr: 305, 
306, 386/2, 387, 388, 390 

- obręb Zofiowo, działki nr: 395, 409, 

410, 433/9, 899, 900, 901, 902, 903, 

zarządca lub właściciel 

nieruchomości na podstawie 

porozumienia ze 
sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 lub  

na podstawie 
obowiązujących przepisów 

z zakresu ochrony 

środowiska 
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905, 906, 907, 908, 909, 916, 917, 
918, 919, 920, 922, 925, 929 

gmina Trzcianka: 
- obręb Biała, działki nr: 1092/2, 1182, 

1183 

- obręb Stobno, działki nr: 730, 748, 
765/2, 766/3, 767 

- obręb Wrząca, działki nr: 234, 282, 

283 
gmina Ujście: 

- obręb Mirosław, działki nr: 375/1, 

377, 388, 389/1, 389/3, 390/1, 512, 
8144/2, 8158 

gmina Wieleń: 

- obręb Folsztyn, działki nr: 460/14, 
526 

- obręb Gulcz, działki nr: 1, 2, 261/1, 

262, 263, 265 
- obręb Nowe Dwory, działki nr: 194, 

199/1, 340/2, 341, 343/1, 343/2, 

375/1, 377/1 
- obręb Rosko, działki nr: 1030, 1135, 

1138, 1139, 1140, 1180, 1189, 1774/1, 

1774/2, 1790, 1792/5, 1792/6, 1792/7, 
1792/8, 1794/11, 1794/18, 1795, 

1796/2, 1796/4, 1811, 1814, 1880, 

1882, 1889, 1891/2, 204, 205, 206/1, 
209, 242, 256, 265, 269/1, 269/2, 280, 

281, 283, 284/1, 285, 286, 287, 288, 

289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 
298, 299, 300, 301, 304, 305, 313, 

315, 316/1, 316/2, 317, 319, 320, 321, 

322, 323/1, 323/2, 324, 325, 326, 
327/1, 328, 329, 330/1, 330/2, 330/3, 

331, 332, 333, 334, 335, 336, 64, 714, 

752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 
759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 

766/1, 766/2, 767, 768, 769, 770, 771, 

772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 
779, 780, 781, 782, 800, 816/3, 817, 

819, 820, 821, 916, 930, 937, 938/1, 

938/2, 939, 941, 960/3, 960/4 
- obręb Wrzeszczyna, działki nr: 1057, 

1058, 1059, 12, 15/2, 17, 501, 502/2, 

591, 592/1, 593/1, 602, 603, 604, 605, 
610/1, 65, 66, 7001, 7002/1, 7002/5, 

7002/7, 7002/8, 7089/4, 8, 835, 839/2, 

845, 846/1, 848, 849, 853, 854, 855, 9, 
922, 923, 925, 928, 929, 947/1, 966, 

972, 973, 974, 975 

gmina Sadki: 
- obręb Bnin, działka nr: 3065 

- obręb Samostrzel, działki nr: 3063, 
3064 

 

płaty siedliska 91F0 położone w: 
gmina Sadki: 

- obręb Samostrzel, działka nr: 3052/1 

- obręb Bnin, działka nr: 3056/1 
gmina Sicienko: 

- obręb Strzelewo, działki nr: 

474/1LP, 475LP 

10. 91I0 Ciepłolubne dąbrowy 

(Quercetalia pubescenti-

petraeae) 

Uwzględnienie w gospodarce leśnej 

następujących zasad: 

- cięcia ograniczające zacienienie dna lasu 
(zwarcie warstwy krzewów nie większe niż 

20%) z usuwaniem gatunków obcych 

krzewów. Działanie realizowane w piątym 
i dziesiątym roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych poza sezonem lęgowym 

ptaków, 
- ze względu na małe powierzchnie 

fitocenoz świetlistej dąbrowy ograniczenie 

zabiegów do cięć pielęgnacyjnych oraz 
niezbędnych, związanych z odnowieniem 

drzewostanu. Należy dążyć do 

zróżnicowania wiekowego drzewostanu. 

płaty siedliska położone w gminie 

Czarnków: 

- obręb Kuźnica Czarnkowska, działki 
nr: 916/1, 920 

- obręb Ciszkowo, działka nr: 18/1 

zarządca lub właściciel 

nieruchomości na podstawie 

porozumienia ze 
sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 lub  

na podstawie 
obowiązujących przepisów 

z zakresu ochrony 

środowiska 
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Działanie ciągłe realizowane w okresie 
obowiązywania planu zadań ochronnych. 

11. 1355 Wydra Lutra lutra Wzmożenie  działań mających na celu 

ograniczenie kłusownictwa na wydrę. 
Działanie ciągłe realizowane w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

płaty siedliska położone w gminie 

Sadki: 
- obręb Anieliny, działka nr: 274 

straż rybacka, 

Polski Związek Łowiecki 

 Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych. 

12. 3150 Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodne 

ze zbiorowiskami  
z Nympheion, Potamion 

3270 Zalewane muliste brzegi 

rzek z roślinnością 
Chenopodion rubri p.p.  

i Bidention p.p. 

6210 Murawy kserotermiczne 
(Festuco-Brometea  

i ciepłolubne murawy  

z Asplenion septentrionalis 
Festucion pallentis) 

6410 Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 
6430 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae)  

i ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

6510 Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane 
ekstensywnie (Arrhenatherion 

elatioris) 

9110 Kwaśne buczyny 
(Luzulo-Fage tum) 

9130 Żyzne buczyny 

(Dentario glandulosae-
Fagenion, Galio odorati-

Fagenion) 

9190 Kwaśne dąbrowy 
(Querc ion robori-petraeae) 

9170 Grąd 
środkowoeuropejski  

i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe  
i jesionowe (Salicetum albo-

fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae)  
i olsy źródliskowe 

91I0 Ciepłolubne dąbrowy 

(Quercetalia pubescenti-
petraeae) 

1617 Starodub łąkowy 

Angelica palustris  
(= Ostericum palustre) 

1355 Wydra Lutra Lutra 

1188 Kumak nizinny 
Bombina bombina 

1145 Piskorz Misgurnus 

fossilis 
4038 Czerwończyk fioletek 

Lycaena helle 

Wyznaczenie stanowisk monitoringowych 

ciągu 5 lat od przyjęcia niniejszego planu. 

Następnie ocena stanu ochrony 
siedliska/gatunku na reprezentacyjnej 

liczbie stanowisk (z uwzględnieniem 

stanowisk wyznaczonych podczas realizacji 
działania ochronnego, o którym mowa  

w p. 14) zgodnie z metodyką, o której 

mowa w art. 112 ust. 2 ustawy o ochronie 
przyrody. 

płaty siedliska i stanowiska gatunków 

w obszarze Natura 2000 

sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

13. 6210 Murawy kserotermiczne 
(Festuco-Brometea  

i ciepłolubne murawy  

z Asplenion septentrionalis 
Festucion pallentis) 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Ficario-
Ulmetum) 

1355 Wydra Lutra lutra 

Ocena stanu ochrony siedliska/gatunku na 
reprezentacyjnej liczbie stanowisk  

(z uwzględnieniem stanowisk 

wyznaczonych podczas realizacji działania 
ochronnego, o którym mowa w p. 14) 

zgodnie z metodyką, o której mowa  

w art. 112 ust. 2 ustawy o ochronie 
przyrody. Działanie realizowane nie 

rzadziej niż co 5 lat. 

płaty siedliska 6210 położone w: 
gmina Nakło nad Notecią:  

- obręb Trzciewnica, działka nr: 539/13 

płaty siedliska 91F0 położone w: 
gmina Sadki: 

- obręb Samostrzel, działka nr: 3052/1 

- obręb Bnin, działka nr: 3056/1 
gmina Sicienko: 

- obręb Strzelewo, działki nr: 

474/1LP, 475LP 
 

stanowiska wydry położone w: 

gmina Sadki: 
- obręb Anieliny, działka nr: 274 

sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
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 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

14. 3150 Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodne 

ze zbiorowiskami  
z Nympheion, Potamion 

3270 Zalewane muliste brzegi 

rzek z roślinnością 
Chenopodion rubri p.p. 

i Bidention p.p. 

4030 Suche wrzosowiska 
(Calluno-Genistion, Pohlio-

Callunion, Calluno-

Arctostaphylion) 
6210 Murawy kserotermiczne 

(Festuco-Brometea  
i ciepłolubne murawy  

z Asplenion 

septentrionalisFestucion 
pallentis) 

6410 Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe (Molinion) 
6430 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae)  

i ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

6510 Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane 
ekstensywnie (Arrhenatherion 

elatioris) 

9110 Kwaśne buczyny 
(Luzulo-Fage tum) 

9130 Żyzne buczyny 

(Dentario glandulosae-
Fagenion, Galio odorati-

Fagenion) 

9170 Grąd 
środkowoeuropejski  

i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-
Carpinetum) 

9190 Kwaśne dąbrowy 

(Quercion robori-petraeae) 
91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albo-
fragilis, Populetum 

albae,Alnenion glutinoso-

incanae) i olsy źródliskowe 
91I0 Ciepłolubne dąbrowy 

(Quercetalia pubescenti - 

petraeae) 
1617 Starodub łąkowy 

Angelica palustris  

(= Ostericum palustre) 
1188 Kumak nizinny 

Bombina bombina 

1145 Piskorz Misgurnus 
fossilis 

4038 Czerwończyk fioletek 

Lycaena helle 

Rozpoznanie terenowe siedliska 

przyrodniczego/stanowiska gatunku. 

Określenie dla jego poszczególnych 
płatów/subpopulacji: rzeczywistego 

zasięgu, stanu ochrony zgodnie z metodyką, 

o której mowa w art. 112 ust. 2 i raportami, 
o których mowa w art. 28 ustawy o 

ochronie przyrody, zagrożeń istniejących  

i potencjalnych oraz działań ochronnych. 
Waloryzacja najcenniejszych stanowisk. 

Działania realizowane w pierwszych  

5 latach obowiązywania planu. 

cały obszar Natura 2000 właściwy miejscowo 

sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

15. 1355 Wydra Lutra lutra Waloryzacja najcenniejszych stanowisk. 

Działanie realizowane w pierwszych  

5 latach obowiązywania planu. 

stanowiska położone w: 

gmina Sadki: 

- obręb Anieliny, działka nr: 274 

gmina Bydgoszcz M.: 

- obręb Bydgoszcz Obr. 325, działka 

nr: 29 
gmina Chodzież: 

- obręb Milcz, działka nr: 547/4 

gmina Gołańcz: 
- obręb Smogulec, działki nr: 17, 37 

gmina Kaczory: 

- obręb Dziembowo, działka nr: 563 
- obręb Prawomyśl, działka nr: 398 

gmina Kcynia - obszar wiejski: 

- obręb Ludwikowo, działka nr: 4/7 
gmina Miasteczko Krajeńskie: 

- obręb Miasteczko Huby, działka nr: 

właściwy miejscowo 

sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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609 
gmina Nakło nad Notecią - obszar 

wiejski: 
- obręb Lubaszcz, działka nr: 296/1 

- obręb Ślesin, działka nr: 663 

gmina Sadki: 
- obręb Anieliny, działka nr: 3046/3 

- obręb Bnin, działka nr: 279/1 

- obręb Jadwiżyn, działki nr: 191, 224 
- obręb Łodzia, działka nr: 3050/7 

- obręb Samostrzel, działka nr: 168/3 

gmina Sicienko: 
- obręb Kruszyniec, działka nr: 151 

- obręb Zielonczyn, działka nr: 330/3 

gmina Szamocin: 
- obręb Antoniny, działka nr: 2/2 

- obręb Atanazyn, działki nr: 155, 533 

gmina Ujście: 
- obręb Byszki, działki nr: 438, 626 

gmina Wyrzysk: 

- obręb Bąkowo, działka nr: 530/9 
- obręb Osiek N/Not., działka nr: 

1133/2 

- obręb Żuławka, działka nr: 430 
gmina Czarnków: 

- obręb Ciszkowo, działka nr: 31 

- obręb Jędrzejewo, działki nr: 801/28, 
990/2 

- obręb Kuźnica Czarnkowska, działki 

nr: 1004, 735 
- obręb M. Czarnków, działka nr: 2530 

- obręb Romanowo Dolne, działki nr: 

1, 381 
- obręb Zofiowo, działki nr: 410, 929 

gmina Trzcianka: 

- obręb Biała, działki nr: 1182, 867/6 
- obręb Radolin, działka nr: 727/1 

gmina Ujście: 

- obręb Byszki, działki nr: 120, 20 
- obręb Mirosław, działka nr: 388 

gmina Wieleń: 

- obręb Folsztyn, działka nr: 527 
- obręb Nowe Dwory, działki nr: 

199/1, 375/1 

- obręb Rosko, działka nr: 1091/1 
- obręb Wrzeszczyna, działki nr: 

7002/1, 878/2 

gmina Białe Błota: 
- obręb Lisi Ogon, działka nr: 75/12 
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Załącznik Nr 6 do Zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 

z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

 

Wskazania do zmian w istniejących dokumentach planistycznych powiązanych z obszarem Natura 2000 

dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania właściwego 

stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt i rośliny, dla których ochrony wyznaczono 

obszar Natura 2000 

 

Lp. Nazwa dokumentu Wskazanie do zmiany 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo  

i Białężyn, Uchwała Rady Gminy Czarnków  

Nr XXXV/270/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. 

Dz.Urz.Woj.Wielkp. z 2006 r. Nr 3, poz. 40 

Wprowadzenie w planie zapisów 

uniemożliwiających chów lub hodowlę zwierząt 

obcych gatunków drapieżnych. 

2. Uchwała Nr LI/560/2002 Rady Miejskiej w Nakle 

nad Notecią z dnia  

3 lipca 2002 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu 

przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniowo-

usługowo-rekreacyjną we wsi Gorzeń w Gminie 

Nakło nad Notecią. 

Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 100, poz. 2048 

Określenie sposobu realizacji planowanego 

zagospodarowania mogącego negatywnie wpływać 

na stosunki wodne, w tym m.in. możliwości 

podpiwniczania domów, potencjalnie skutkującego 

odwodnieniem siedliska 6410. 

3. Plan zagospodarowania przestrzennego 

województwa kujawsko-pomorskiego, Uchwała 

Nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 

uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 97, poz. 1437 

Należy zawrzeć w planie wskazanie, aby realizację 

inwestycji hydrotechnicznych prowadzić w sposób 

w minimalnym stopniu ingerujący w środowisko 

przyrodnicze, chroniący cenne siedliska (np. 

priorytetowe łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe 

i jesionowe) oraz gatunki roślin i zwierząt. 
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