
ZARZĄDZENIE  

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE 

z dnia ………………………… 2014 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  
dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika PLH280047 

 

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. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z 30 maja 
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska 
Źródliskowe koło Łabędnika (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r., poz. 1008) załącznik nr 8 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Olsztynie 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i poz. 842 oraz w Dz. U. 
z 2014 r. poz. 805, poz. 850, poz. 926, poz. 1002 i poz. 1101. 



Załącznik do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie 
z dnia …………………………2014 r. 

 

Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bartoszyce oraz miasta i gminy Sępopol, dotyczące eliminacji lub ograniczenia 
zagroŜeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego 
stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000 
Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika PLH280047. 

Lp. Nazwa dokumentu Wskazanie do zmiany 
1. Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy 
Sępopol (Uchwała Rady Miasta 
Sępopol Nr XX/127/05 z dnia 
28 kwietnia 2005 r.) 

1) W Rozdziale VII.4.3. (Tom II Kierunki zagospodarowania) 
dopisać, Ŝe nie naleŜy budować nowych obiektów mieszkalnych 
i gospodarczych, ani nowych dróg komunikacji pieszej i kołowej 
w promieniu 500 m od obszaru Natura 2000; 

2) W Rozdziale VII.4.1. i VII.4.2. (Tom II Kierunki zagospodaro-
wania) dopisać, Ŝe nie naleŜy zalesiać obszaru w promieniu 500 
m od torfowisk źródliskowych; 

3) W Rozdziale V.4. (Tom II Kierunki zagospodarowania) dopisać, 
Ŝe konieczne jest objęcie obszaru Natura 2000 obszarem 
specjalnej ochrony wód podziemnych (o promieniu przynajmniej 
10 km) i wprowadzenie wymogu opracowywania ekspertyz 
hydrologicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę 
studni; 

4) W Rozdziale VII.5. (Tom II Kierunki zagospodarowania) 
dopisać, Ŝe w granicach gminy Sępopol połoŜony jest obszar 
Natura 2000 Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika 
PLH280047. 

2. Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy 
Bartoszyce (Uchwała Rady 
Gminy Bartoszyce Nr 
X/52/2011 z dnia 17 czerwca 
2011 r.) 

1) W rozdziale X opracowania Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego dopisać konieczność podłączenia do kanalizacji 
zabudowań w miejscowościach Łabędnik, Sokolica i Spurgle; 

2) W rozdziale II.2.1. opracowania Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego dopisać, Ŝe nie naleŜy budować nowych 
obiektów mieszkalnych i gospodarczych ani nowych dróg 
komunikacji pieszej i kołowej w promieniu 500 m od obszaru 
Natura 2000 Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika 
PLH280047; 

3) W rozdziale VIII opracowania Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego dopisać, Ŝe nie naleŜy zalesiać obszaru w 
promieniu 500 m od torfowisk źródliskowych; 

4) W rozdziale VIII opracowania Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego zaproponować objęcie obszaru Natura 2000 
obszarem specjalnej ochrony wód podziemnych (o promieniu 
przynajmniej 10 km) i wprowadzić wymóg opracowywania 
ekspertyz hydrologicznych przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowę studni. 

 



UZASADNIENIE 
 

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Olsztynie zarządzeniem z dnia 26 lutego 2014 r. ustanowił plan zadań ochronnych 
dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika PLH280047 (Dz. Urz. Woj. 
Warm.-Maz. z 2014 r., poz. 1008). Zgodnie z tym przepisem plan zadań ochronnych moŜe być 
zmieniony, jeŜeli wynika to z potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin 
i zwierząt. 

W ustanowionym planie zadań ochronnych dokonano identyfikacji istniejących 
i potencjalnych zagroŜeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedliska przyrodniczego 
*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe (podtyp: *91E0-4 Źródliskowe lasy olszowe na 
niŜu Cardamino-Alnetum glutinosae), będącego przedmiotem ochrony tego obszaru. Określono cel 
działań ochronnych na okres 10 lat, jakim jest zachowanie powierzchni siedliska (15,39 ha) 
i utrzymanie go w niepogorszonym stanie. Zaplanowano równieŜ działania ochronne słuŜące 
realizacji załoŜonego celu, wskazując jednocześnie podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie 
i obszary ich wdraŜania.  

Na podstawie analizy dokumentacji planistycznej dokonano równieŜ wskazań do zmian 
w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Bartoszyce oraz miasta i gminy Sępopol, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagroŜeń 
wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu 
ochrony siedliska przyrodniczego 91E0.  

W ramach kontroli powyŜszego aktu prawa miejscowego, dokonanego przez Ministra 
Środowiska na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 
2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy 
niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 222, poz. 1754) uznano, Ŝe za 
niewłaściwe naleŜy uznać wskazania ustalające nowe przypadki, poza ustawowo określonymi, 
objęte obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
W związku powyŜszym naleŜy dokonać zmiany powyŜszego zapisu lub go usunąć. 

PowyŜsza uwaga dotyczy dwóch zapisów – wskazań do zmian studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępopol (Uchwała Rady Miasta 
Sępopol Nr XX/127/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.) oraz studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bartoszyce (Uchwała Rady Gminy Bartoszyce Nr 
X/52/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.): 
− wpisać konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 w przypadku 

prowadzenie prac polegających na oczyszczaniu i konserwacji rowów melioracyjnych 
odwadniających torfowiska; 

− dodać, Ŝe wycinka drzew na terenie obszaru Natura 2000 Torfowiska Źródliskowe koło 
Łabędnika PLH280047 moŜliwa jest jedynie po przeprowadzeniu oceny oddziaływania. 

Zasady przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko oraz ocen oddziaływania na 
obszary Natura 2000 regulują przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.). Zgodnie z art. 96 ust. 
1 cyt. ustawy organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji 
przedsięwzięcia, innego niŜ przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które 
nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest 
obowiązany do rozwaŜenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie moŜe potencjalnie 
znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Dotyczy to w szczególności decyzji, o których mowa 
w art. 96 ust. 2 cyt. ustawy. 



NaleŜy podkreślić, Ŝe w przypadku siedliska 91E0 głównym czynnikiem ekologicznym 
decydującym o jego specyfice są warunki wodne, w tym w szczególności związane z pionowym 
i poziomym ruchem wód. Częstotliwość i długotrwałość zalewów powierzchniowych, a takŜe ruch 
wód gruntowych, w tym wysiąkanie i wypływanie wód podziemnych, decydują o jego specyfice 
i charakterze. Wskaźnikami kardynalnymi w ocenie stanu ochrony są: gatunki charakterystyczne, 
gatunki dominujące, obce gatunki inwazyjne, martwe drewno leŜące lub stojące >3 m długości 
i >50 cm grubości i reŜim wodny (Pawlaczyk P. 2010. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe 
i jesionowe Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe. 
W: Mróz W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I; ss. 
236-254. GIOŚ, Warszawa. 

Dlatego działania polegające na oczyszczaniu i konserwacji rowów melioracyjnych 
odwadniających torfowiska, które mogą wpływać na reŜim wodny siedliska, oraz wycinka drzew, 
mogąca powodować zmniejszenie przyrostów zasobów martwego drewna, mogą stanowić 
działania, o których mowa w art. 96 ust. 3 cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie.., tj. działania mogące znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 
Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika PLH280047. Mogą one bowiem znacząco negatywnie 
wpływać na przedmiot ochrony obszaru, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000, zgodnie 
ze wskazanym w planie zadań ochronnych katalogiem zagroŜeń dla przedmiotów ochrony obszaru 
Natura 2000, związanych m.in. ze spowodowaną przez człowieka zmianą stosunków wodnych oraz 
wycinką lasu.  

Zatem wskazane działania, realizowane w granicach obszaru Natura 2000 lub w jego 
sąsiedztwie, jako mogące znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony obszaru Natura 
2000 powinny być realizowane po szczegółowym rozwaŜeniu powyŜszych zagadnień w trybie art. 
96 ust. 1 cyt. ustawy, m.in. przez wójta / burmistrza (m.in. przed wydaniem zezwolenia na wycinkę 
dziw), starostę (m.in. przed wydaniem pozwolenia wodno-prawnego) oraz inne organy wydające 
stosowne decyzje. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze uwarunkowania prawne wskazane zapisy zostały usunięte 
z zarządzenia w drodze niniejszego zarządzenia. 

Zgodnie z art. 28 ust. 4 cyt. ustawy o ochronie przyrody, w związku z art. 39 ust. 1 cyt. 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie… Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Olsztynie, obwieszczeniem znak WOPN-OON.6320.001.2014.WS z dnia 
04 września 2014 r. podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze oraz przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika PLH280047. Jednocześnie poinformował 
o moŜliwości zgłaszania uwag i wniosków w formie pisemnej, do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Dyrekcji, opublikowano 
w Gazecie Wyborczej z dnia 4 września 2014 r. oraz na stronie internetowej www.komunikaty.pl 
oraz wysłano do właściwych miejscowo urzędów: Urząd Gminy Bartoszyce oraz Urzędu 
Miejskiego w Sępopolu wraz z pismem z prośbą o wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń. 

W ramach konsultacji społecznych do tut. Dyrekcji nie wpłynęły Ŝadne uwagi wnioski. 

Następnie obwieszczeniem znak WOPN-OON.6320.001.2014.WS.2 z dnia 7 listopada 
2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie podał do publicznej wiadomości 
informację o moŜliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu zmiany 
zarządzenia w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Źródliskowe 
koło Łabędnika PLH280047. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Dyrekcji, 
opublikowano w Gazecie Olsztyńskiej z dnia 8 listopada 2014 r. oraz na stronie internetowej 
www.mojemazury.pl oraz wysłano do właściwych miejscowo urzędów: Urząd Gminy Bartoszyce 
oraz Urzędu Miejskiego w Sępopolu wraz z pismem z prośbą o wywieszenie obwieszczenia na 
tablicy ogłoszeń. Osoby zainteresowane projektami miały moŜliwość złoŜenia uwag i wniosków 
w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 



konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w siedzibie Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn i za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl w terminie 21 dni od 
daty wywieszenia obwieszczenia. 

W związku z udziałem społeczeństwa zgłoszono następujące uwagi do projektu zmiany 
zarządzenia: 
1) ….  

Projekt niniejszego zarządzenia na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) został 
uzgodniony przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pismem znak …………….z dnia 
……………2014 r. 


