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ZARZĄDZENIE Nr 0210/1/2014
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY
I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GDAŃSKU
z dnia 10 stycznia 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krzewiny PLH040022
Na podstawie art. 28 ust. 5 i 8 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 Krzewiny PLH040022, zwanego dalej
„obszarem Natura 2000”.
2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000.
§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych 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 Osiek, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych, niezbędne dla
utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura
2000, określa załącznik nr 6 do zarządzenia.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia odpowiednio w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
Włodzimierz Ciepły
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gdańsku
Hanna Dzikowska
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 628 i 842, M.P. z 2013 r. poz. 835.
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załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0210/1/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gdańsku
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Opis granic obszaru Natura 2000
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 nr 0210/1/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gdańsku
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Mapa obszaru Natura 2000
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załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0210/1/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gdańsku
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych będących przedmiotami ochrony
Lp. Przedmiot ochrony

Zagrożenia
istniejące

1. 3150 Starorzecza i naturalne
eutroficzne zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami Nympheion,
Potamion 3150-1 Jeziora
eutroficzne

K01.02 zamulenie
E01.04 inne typy
K02.01 zmiana składu zabudowy
gatunkowego
(sukcesja)
K02.03 eutrofizacja
(naturalna)

2. 3160 Naturalne, dystroficzne
brak
zbiorniki wodne
3160-1 Naturalne, dystroficzne
zbiorniki wodne
3. 7140 Torfowiska przejściowe
i trzęsawiska (przeważnie
z roślinnością z ScheuchzerioCaricetea nigrae)
7140-1 Torfowiska
przejściowe i trzęsawiska na
niżu

G05.01
Wydeptywanie,
nadmierne
użytkowanie

K01.03 wyschnięcie
brak
K02.01 zmiana składu
gatunkowego
(sukcesja)
J02.05 Modyfikacje
funkcjonowania wód

4. *91D0 Bory i lasy bagienne
brak
(Vaccinio uliginosi Betuletum
pubescentis, Vaccinio uliginosi
Pinetum, Pino mugoSphagnetum, Sphagno
girgensohnii-Piceetum)
i brzozowo-sosnowe bagienne
lasy borealne
*91D0-2 Sosnowy bór
bagienny
5. * 7110 Torfowiska wysokie z
roślinnością torfotwórczą
(żywe)

Opis zagrożenia
potencjalne

G05.01
Wydeptywanie,
nadmierne
użytkowanie

Istniejącymi zagrożeniami są zamulenie (wypłycanie
jeziora), ewolucja biocenotyczna (sukcesja trzciny
pospolitej i pałki wąskolistnej) i naturalna
eutrofizacja zbiornika. Działania te są spotęgowane
odwadnianiem jeziora Udzierz przez rzekę Mątawę.
Potencjalnym zagrożeniem dla siedliska może być
zmiana sposobu użytkowania gruntów (zabudowa
terenu) w obrębie zlewni jeziora.
W przypadku otoczenia jeziora Rumacz potencjalne
zagrożenie stanowi nadmierna penetracja
(wędkowanie w jeziorze Rumacz), która prowadzi do
wydeptywania strefy brzegowej oraz jej zaśmiecania.
Płaty torfowisk przejściowych są obecnie silnie
narażone na procesy związane z sukcesją
ekologiczną (wkraczanie krzewów i drzew), co może
mieć związek z obniżaniem się poziomu wód
gruntowych w całym obrębie Borów Tucholskich.
Najbardziej zaawansowane skutki oddziaływania
tego czynnika obserwuje się w rezerwatach przyrody
„Osiny” i „Jezioro Udzierz”, gdzie dodatkowo
działania te są spotęgowane odwadnianiem jeziora
Udzierz przez rzekę Mątawę. Brak jest realnych
możliwości przeciwstawienia się tym procesom w
rezerwacie przyrody „Osiny”.
Potencjalnym zagrożeniem dla siedliska jest
nadmierna penetracja, która prowadzi do
wydeptywania strefy brzegowej.

Nie analizowano zagrożeń z powodu planowanego usunięcia siedliska z listy przedmiotów
ochrony.
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załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0210/1/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gdańsku
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Cele działań ochronnych
Lp. Przedmiot ochrony

Cele działań ochronnych

1.

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami Nympheion, Potamion 3150-1 Jeziora
eutroficzne

Utrzymanie siedliska w niepogorszonym, obecnym stanie
zachowania (U1)

2.

3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
3160-1 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

Utrzymanie siedliska w niepogorszonym, obecnym stanie
zachowania (U1)

3.

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie
z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae)
7140-1 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska na niżu

Na stanowiskach:
a) w rezerwacie przyrody „Jezioro Udzierz” zachowanie siedliska
przyrodniczego i utrzymanie właściwego stopnia uwodnienia
w obrębie siedliska.
b) w rezerwacie przyrody „Osiny” utrzymanie siedliska
w niepogorszonym, obecnym stanie zachowania (U2)
c) w użytku ekologicznym „Krzewiny” utrzymanie siedliska
w niepogorszonym, obecnym stanie zachowania (U1)

4.

*91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum
pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugoSphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowososnowe bagienne lasy borealne
*91D0-2 Sosnowy bór bagienny

Utrzymanie siedliska w niepogorszonym, obecnym stanie
zachowania (U2)

5.

*7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą
(żywe)

Nie określono celów działań ochronnych z powodu planowanego
usunięcia siedliska z listy przedmiotów ochrony.
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załącznik nr 5
do zarządzenia nr 0210/1/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gdańsku
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich
wdrażania
Przedmiot ochrony

Działania ochronne

Obszar wdrażania

1)

Podmiot odpowiedzialny za
wykonanie

Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania.
3150 Starorzecza i naturalne
eutroficzne zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami Nympheion, Potamion
3150-1 Jeziora eutroficzne
7140 Torfowiska przejściowe
i trzęsawiska (przeważnie
z roślinnością z ScheuchzerioCaricetea nigrae)
7140-1 Torfowiska przejściowe
i trzęsawiska na niżu

Utrzymanie reżimu wodnego konserwacja zastawki między
jeziorami Udzierz i Mątasek
(zastawka w odległości 125 m od
jeziora Udzierz, wys. piętrzenia 0,4 m, szerokość zastawki 1m)

W górnym biegu
rzeki Mątawy,
w odległości ok. 125
m od jeziora Udzierz

Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych Województwa
Pomorskiego w Gdańsku, Terenowy
Oddział w Tczewie w związku
z wykonywaniem obowiązków
z zakresu ochrony środowiska na
podstawie przepisów prawa.

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych.
3160 Naturalne, dystroficzne
zbiorniki wodne
3160-1 Naturalne, dystroficzne
zbiorniki wodne

Ocena stanu ochrony siedliska,
co 3 lata, zgodnie z metodyką
Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska

5ee2 (działka nr
1359)

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy

7140 Torfowiska przejściowe i
trzęsawiska (przeważnie z
roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea
nigrae)
7140-1 Torfowiska przejściowe
i trzęsawiska na niżu

Ocena stanu ochrony siedliska,
co 3 lata, zgodnie z metodyką
Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska

dbe8 (działka nr
3209/1)
76a4 (działka nr
3200)

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy

7140 Torfowiska przejściowe
i trzęsawiska (przeważnie
z roślinnością z ScheuchzerioCaricetea nigrae)
7140-1 Torfowiska przejściowe
i trzęsawiska na niżu

Ocena stanu ochrony siedliska co cccd (działka nr
3 lata zgodnie z metodyką
346/3)
Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Gdańsku

*91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio
uliginosi Betuletum pubescentis,
Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino
mugo-Sphagnetum, Sphagno
girgensohnii-Piceetum) i brzozowososnowe bagienne lasy borealne
*91D0-2 Sosnowy bór bagienny

Ocena stanu ochrony siedliska co 2833 (działka nr
3 lata zgodnie z metodyką
3124/1)
Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy

Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony.
3150 Starorzecza i naturalne
eutroficzne zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami Nympheion, Potamion
3150-1 Jeziora eutroficzne

Inwentaryzacja i ocena stanu
flory glonów (potwierdzenie
gatunków z rodzaju Chara).
Określenie struktury fito- i zooplanktonu.

0184 (działka
nr 346/3)

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Gdańsku

7140 Torfowiska przejściowe
i trzęsawiska (przeważnie
z roślinnością z ScheuchzerioCaricetea nigrae)
7140-1 Torfowiska przejściowe
i trzęsawiska na niżu

Szczegółowa analiza struktury
fitocenotycznej płata siedliska.

cccd (działka
nr 346/3)

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Gdańsku

1)

Lokalizację podano za pomocą nr działek oraz 4 końcowych znaków GUID, będącego identyfikatorem siedlisk
w obszarze.
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*7110 Torfowiska wysokie z
roślinnością torfotwórczą (żywe)

Obszar wdrażania:
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Propozycja aktualizacji
Standardowego Formularza
Danych poprzez przygotowanie
wniosku do Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska o usunięcie
siedliska z listy przedmiotów
ochrony - nie stwierdzono
występowania siedliska w
obszarze w trakcie
przeprowadzonych prac
terenowych.
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SDF

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy
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załącznik nr 6
do zarządzenia nr 0210/1/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gdańsku
z dnia 10 stycznia 2014 r.
Wskazania do zmian w istniejącym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Osiek, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych, niezbędne
dla utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony wyznaczono
obszar Natura 2000
Lp. Nazwa dokumentu
1.

Uchwała Nr VI/46/2003 Rady Gminy Osiek z dnia
12 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Osiek".

Wskazanie do zmiany
Wyłączenie z lokowania nowej zabudowy w miejscowości Udzierz w strefie
określonej jako „rejon rezerwatu Udzierz”. Spod nowej zabudowy wyłączyć
pas terenu przyległy do rezerwatu przyrody w granicach otuliny rezerwatu
przyrody, z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr 309, 298, 280, 303 (obręb
Bukowiny)

