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REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

W SZCZECINIE                       
 

Szczecin, dnia  15 kwietnia 2013 r. 
 

WOPN.6202.1.2013.PW 
 
 

OBWIESZCZENIE 
Działając na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), który stanowi, Ŝe: 
„sporządzający projekt planu ochrony zapewnia moŜliwość udziału społeczeństwa, na 
zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)” - informuję o 
moŜliwości zapoznania się z projektem zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 
„Diabelskie Pustacie”. 
Przedmiotowy projekt zarządzenia stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia oraz 
udostępniony jest w wersji drukowanej do wglądu,  w terminie do dnia 13 maja 2013 r. w 
godz. 8:00 - 14:00, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy 
ulicy Jagiellońska 32 (pierwsze piętro), po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 91 
43 05 217. 

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać moŜna w terminie do dnia 13 maja 
2013 r. pisemnie na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. 
Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin, faxem na nr: 91 4305 229 lub ustnie do protokołu, lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl (z 
podaniem tytułu wiadomości – „uwagi i wnioski do planu ochrony rezerwatu Diabelskie 
Pustacie” bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o 
którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm). 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Szczecinie. 

Uwagi i wnioski złoŜone po dniu 13 maja 2013 r. pozostawia się bez rozpatrzenia. 
Informuję jednocześnie, iŜ odpowiedź na wszystkie wniesione uwagi i wnioski 

udzielona zostanie w formie odrębnego obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Szczecinie zawierającego uzasadnienie do udziału społeczeństwa, dlatego teŜ 
nie będą udzielane Ŝadne inne indywidualne odpowiedzi autorom uwag i wniosków. 
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Załącznik do obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: 
WOPN.6202.1.2013.PW z dnia 15 kwietnia 2013 r. 
 

Zarządzenie  Nr          /2013 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

z dnia         2013 r. 
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Diabelskie Pustacie” 

 
 

Na podstawie art. 19 ust. 6 i art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późń. zm.1) zarządza się, co następuje. 

 
§ 1.1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Diabelskie Pustacie", zwanego dalej 
„rezerwatem”, uwzględniający zakres planu zadań ochronnych dla części obszaru mającego znaczenie 
dla Wspólnoty „Diabelskie Pustacie” (PLH320048), zwanego dalej „obszarem Natura 2000”. 
2. Opis granicy części obszaru Natura 2000 pokrywającego się z rezerwatem w postaci współrzędnych 
geograficznych punktów skrajnych granicy zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia. 
3. Mapę części obszaru Natura 2000 pokrywającego się z rezerwatem wraz z punktami, dla których 
określono współrzędne w ust. 2, przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 
§ 2. 1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie układów biocenotycznych i krajobrazu dwóch 
szlaków sandrowych – młodszego szlaku sandrowego i szlaku Płytnicy oraz leŜących w ich obrębie 
obniŜeń wytopiskowych i wzgórz o charakterze ostańców erozyjnych. 
2. Cel, o którym mowa w ust. 1 realizuje się przez: 

1) ochronę czynną w ekosystemach rezerwatu; 
2) regularny monitoring poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego rezerwatu, a 

w szczególności stanu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich, zagroŜonych i 
prawnie chronionych gatunków roślin i zwierząt w obiekcie oraz ewentualną modyfikację 
zaplanowanych działań ochronnych w oparciu o wyniki tego monitoringu; 

3) udostępnienie części rezerwatu dla celów edukacyjnych turystycznych i rekreacyjnych, po 
ściśle wyznaczonych szlakach w sposób umoŜliwiający zapoznanie się lokalnej i przyjezdnej 
społeczności z walorami obiektu oraz zabezpieczający siedliska i miejsca występowania 
gatunków wraŜliwych na antropopresję;   

3. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o których mowa w ust. 1 są: 
1) połoŜenie rezerwatu w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty- PLH 320048 

„Diabelskie Pustacie” oraz obowiązek zachowania w niepogorszonym stanie występujących w 
rezerwacie 9 siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, stanowiących przedmiot 
ochrony w obszarze Natura 2000, w tym: 
a) 2330 - wydm śródlądowych z murawami napiaskowymi, 
b) 3160 - naturalnych i dystroficznych zbiorników wodnych, 
c) 4030 - suchych wrzosowisk (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-

Arctostaphylion), 
d) 6230 - bogatych florystycznie górskich i niŜowych muraw bliźniczkowych (Nardetalia – 

płatów bogatych florystycznie), 
e) 6410 - zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (Molinion), 
f) 7110 - torfowisk wysokich z roślinnością torfotwórczą (Ŝywe), 
g) 7140 -torfowisk przejściowych i trzęsawisk (przewaŜnie z roślinnością Scheuchzerio-

Caricetea) 
h) 7230 - górskich i nizinnych torfowisk zasadowych o charakterze młak, turzycowisk  

i mechowisk, 
i) 91D0 - borów i lasów bagiennych, 

                                                 
1 zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215 poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i 
Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 95, poz. 963, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 i z 2012 r. poz. 985. 
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j) bobra europejskiego Castor fiber, 
k) wilka Canis lupus, 

2) zachowanie występujących w rezerwacie chronionych, rzadkich i zagroŜonych gatunków 
zwierząt, w tym: dzięcioła czarnego Dryocopus martius, lerki Lullula arborea, lelka 
Caprimulgus europaeus, Ŝurawia Grus grus, wilka Canis lapus; 

3) zniekształcenie części wrzosowisk spowodowane zaprzestaniem uŜytkowania obszaru, jako 
ćwiczebnego poligonu wojskowego (rozjeŜdŜanie, wypalanie siedliska) w latach 90-tych 
ubiegłego wieku; 

4) konieczność prowadzenia ochrony czynnej w celu utrzymania przedmiotów ochrony; 
5) prowadzenie do końca 2008 r. gospodarki łowieckiej oraz funkcjonowanie ośrodka hodowli 

zwierzyny na obszarze stanowiącym obecnie rezerwat;  
6) udostępnienie rezerwatu dla pszczelarzy promujących obiekt poprzez wytwarzanie i eksport 

produktu lokalnego; 
7)  duŜe zainteresowanie lokalnej społeczności walorami krajobrazowymi rezerwatu  

i udostępnienie części obiektu dla celów turystycznych i edukacyjnych; 
8)  połoŜenie pośród olbrzymich niezamieszkałych terenów śródleśnych po byłym poligonie oraz 

występowanie na całym obszarze niewybuchów, niewypałów i ruin budowli powojskowych. 
 

§ 3.1. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących  
i potencjalnych zagroŜeń wewnętrznych i zewnętrznych zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia. 
Ocenę stanu ochrony siedlisk, oraz stanu ochrony gatunków zawierają tabele zamieszczone w 
załączniku nr 3 do zarządzenia. 

2. Zidentyfikowane istniejące i potencjalne zagroŜenia dla zachowania właściwego stanu ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony 
w obszarze Natura 2000 są toŜsame z ujętymi w ust. 1. 

§ 4.1. Obszar rezerwatu podlega ochronie czynnej.  
2. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i 

lokalizacji tych działań przedstawiają tabela oraz mapa, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia. 
 3. Cele działań ochronnych dla części obszaru Natura 2000 pokrywającego się z rezerwatem 

zawiera załącznik nr 5 do zarządzenia. 
4. Działania ochronne dla części obszaru Natura 2000 pokrywającego się z rezerwatem, dotyczące 

ochrony czynnej siedlisk i gatunków, monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów, o 
których mowa w ust. 3, są toŜsame z działaniami ujętymi w załączniku nr 2 do zarządzenia. 

4. Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony dla części obszaru Natura 2000 
pokrywającego się z rezerwatem, zawiera załącznik nr 6 do zarządzenia. 

 

§ 5. 1. Na obszarze rezerwatu wyznacza się wszystkie linie oddziałowe wraz z bezpośrednio 
przyległymi do nich terenem 50 m, na których moŜe być prowadzona działalność rolnicza polegająca 
wyłącznie na zbiorze poŜytków pszczelich za pomocą pasiek wędrownych (zarejestrowanych i 
zgłoszonych do Powiatowego Lekarza Weterynarii) liczących maksymalnie dla grupy uli nie większej 
niŜ 1000 sztuk (1000 rodzin pszczelich), w miesiącach sierpień - wrzesień, pod warunkiem 
przywrócenia naturalnego stanu terenu przez właścicieli pasiek po ich usunięciu z obszaru rezerwatu. 

2. Na obszarze rezerwatu nie wyznacza się miejsc, w których moŜe być prowadzona działalność 
wytwórcza i handlowa. 

3. Na obszarze rezerwatu wyznacza się miejsca, w których moŜe być realizowana gospodarka 
łowiecka polegająca na: 

1) realizacji polowań indywidualnych, z wykluczeniem polowań dewizowych, łącznie do 25 
osobników jelenia/rocznie, do 10 osobników lisa/rocznie i do 5 osobników jenota/rocznie na 
obszarze oddziałów 171, 193, 208, 207, 435, 436, 462 (w granicach rezerwatu), 461 (w 
granicach rezerwatu), 460 (w granicach rezerwatu), na łącznej powierzchni 208,93 ha; 

2) utrzymywaniu 3 poletek zgryzowych na łącznej powierzchni 3,10 ha w oddziałach 
Nadleśnictwa Borne Sulinowo: 171a, 207a oraz Nadleśnictwa Czarnobór: 435a i 1 miejsca 
dokarmiania zlokalizowanego w oddziale 207a Nadleśnictwa Borne Sulinowo pod 
warunkiem, iŜ obsiew na ich powierzchni roślinnością rolniczą i wysyp ziarna stanowiącego 



Strona 4 z 27 
 

pokarm dla zwierzyny płowej nie będzie obejmował nasion gatunków obcych ekologicznie i 
geograficznie, a w przypadku wystąpienia zjawiska wnikania do siedlisk przyrodniczych 
rezerwatu gatunków obcych, niezwłoczne podjęte zostaną przez Nadleśnictwa działania 
zmierzające do ich  zwalczenia (mechanicznego lub chemicznego); 

3) rozstawianiu lizawek w oddziałach 186f, 171a, 167a, 165a, 146a, 192c, 207a Nadleśnictwa 
Borne Sulinowo;  

4) utrzymaniu sprawności technicznej (konserwacji lub odbudowy) istniejących ambon w 
oddziale 207a; 

5) likwidacji ambon, miejsc dokarmiania i poletek łowieckich w oddziałach 192, 188, 146 oraz 
moŜliwości przeniesienia ww. ambon lub wykonania nowych w oddziałach 193, 171; 

§ 7. 1. Dla celów realizacji badań naukowych udostępnia się obszar całego rezerwatu, pod 
warunkiem uzyskania odrębnego zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Szczecinie na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody. 
2. Dla celów turystycznych, edukacyjnych i sportowych udostępnia się punkt widokowy w oddz. 
168a, Ŝółty szlak turystyczny i dwie ścieŜki edukacyjne tj. „Pętlę biedronki” o długości 9,15 km i 
„Pętlę pszczoły” o długości 5,35 km w oddziałach: 168b, 167b, 166b, 165b, 164a, 163a, 185a, 208a, 
209b, 210a, 211a, 188a, 189i, 190f, 191h, 191i, 192c, 193a, 194a, 172a, 171a, 170a, 169a (p. 
biedronki), 168b, a, 146a, 145a, 144a, 165a, 164b, a, 187b, 188a, 189a, 167b (p. pszczoły), po których 
zezwala się na poruszanie pieszo, rowerem lub na nartach. 
3. Lokalizację obszarów i miejsc udostępnionych dla celów, o których mowa w ust. 3, przedstawia 
mapa stanowiąca załącznik nr 7 do zarządzenia. 
4. Nie udostępnia się obszaru rezerwatu dla celów amatorskiego połowu ryb i rybactwa ze względu na 
brak uzasadnionej potrzeby oraz sprzeczność ewentualnej działalności w tym zakresie z celami 
ochrony przyrody; 
5. W oddziale 168 wyznacza się miejsce postoju pojazdów. 
6. Wyznacza się drogę przebiegająca przez całą szerokość rezerwatu w oddz. 185-188 (odcinek 
długości ok. 1340 m), w oddz. 189-191 (odcinek długości ok. 1130 m, który nie wchodzi w obszar 
rezerwatu, biegnie tylko jego granicą) oraz w oddz. 192-193 (odcinek długości ok. 700 m), jako 
udostępnioną dla ruchu pojazdów, pod warunkiem uzgodnienia z Nadleśniczym Nadleśnictwa Borne 
Sulinowo warunków przejazdów po tej drodze. 
 

§ 8. Nie wprowadza się ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Borne Sulinowo, miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa dotyczące eliminacji lub 
ograniczenia zagroŜeń zewnętrznych dla rezerwatu. 
2. Wprowadza się następujące wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Borne Sulinowo, miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Borne Sulinowo, planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa zachodniopomorskiego oraz planach zagospodarowania przestrzennego 
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące 
eliminacji lub ograniczenia zagroŜeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeŜeli są niezbędne dla 
utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 
zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000: 

1) naleŜy utrzymać dotychczasowe formy uŜytkowania gruntu na działkach ewidencyjnych nr: 
126, 127, 128/1, 128/2, 129, 147/1, 147/2, 148, 149, 150, 151, 172, 334, 359, 379, 380, 381, 
382, 383, 384, 385 obręb ewidencyjny Borne Sulinowo i nr: 189, 190, 194, 210, 213, 214, 
215, 216, 217, 228, 229, 230, 231, 403, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 459, 460, 461, 462, 463, 
483, 484 obręb ewidencyjny Kłomino; 

2) lokalizację przedsięwzięć mogących wpływać na stosunki w siedliskach starorzeczy i 
naturalnych eutroficznych zbiorników wodnych (3150), zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych 
(Molinion) (6410), torfowisk wysokich z roślinnością torfotwórczą (Ŝywych) (7110), 
torfowisk przejściowych i trzęsawisk (przewaŜnie z roślinnością Scheuchzerio-Caricetea) 
(7140), górskich i nizinnych torfowisk zasadowych o charakterze młak, turzycowisk i 
mechowisk (7230) oraz borów i lasów bagiennych (91D0)  w granicach rezerwatu przyrody 
pokrywającego się z obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty „Diabelskie Pustacie” (PLH 
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320048), naleŜy rozpatrywać uwzględniając uwarunkowania przyrodnicze obu ww. form 
ochrony przyrody. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

\ 
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr        /2013  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 
 z dnia         2013 r. 

Opis granicy części obszaru Natura 2000 pokrywającego się z rezerwatem w postaci 
współrzędnych płaskich prostokątnych  PL- 1992 punktów załamania granicy. 

Nr punktu Y Y 
1 342620,4730 630950,4786 
2 342863,6683 630421,4420 
3 342546,5324 630279,9015 
4 342230,6220 630138,9166 
5 341910,4269 629996,0107 
6 341590,2620 629853,1237 
7 341266,1369 629708,4767 
8 341558,8637 629069,9036 
9 341895,4367 628335,6786 

10 341824,0185 628322,2721 
11 341800,4036 628339,0752 
12 341748,6127 628337,9625 
13 341734,0021 628328,3790 
14 341711,0988 628334,1402 
15 341692,6294 628351,8197 
16 341632,8229 628366,3039 
17 341626,9770 628375,2500 
18 341473,2053 628381,0354 
19 341440,8519 628451,2387 
20 341421,5053 628370,3306 
21 341268,8886 628494,2195 
22 341264,7525 628493,3149 
23 341232,2803 628507,0550 
24 341200,5568 628501,7807 
25 341173,2785 628490,2209 
26 341080,1857 628475,3698 
27 341027,7204 628484,4879 
28 340957,8580 628470,5678 
29 340938,4794 628447,4950 
30 340863,3410 628404,4168 
31 340833,3790 628407,0546 
32 340802,5964 628426,1386 
33 340778,1586 628455,7273 
34 340725,9881 628456,4255 
35 340697,2581 628474,8720 
36 340624,2649 628494,2257 
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37 340565,9181 628621,0508 
38 340510,3058 628595,9503 
39 340513,3170 628566,6305 
40 340517,3520 628542,0930 
41 340504,6313 628543,5888 
42 340459,3927 628553,2550 
43 340368,1758 628568,6674 
44 340307,2020 628582,5542 
45 340299,6966 628583,4841 
46 340290,1490 628586,5015 
47 340280,1149 628589,6426 
48 340254,1522 628599,0300 
49 340240,7321 628603,0559 
50 340216,2551 628611,9217 
51 340213,7910 628613,5809 
52 340190,3169 628621,8285 
53 340178,7289 628626,6333 
54 340170,0458 628630,5168 
55 340155,5797 628637,9125 
56 340130,8892 628651,6653 
57 340037,6839 628703,2903 
58 340024,1095 628709,6709 
59 339983,7771 628725,2512 
60 339965,1719 628731,9925 
61 339932,0867 628744,9197 
62 339912,0839 628752,8303 
63 339908,7358 628754,3542 
64 339878,1968 628764,9798 
65 339853,6217 628774,9886 
66 339801,3705 628796,0631 
67 339763,6761 628809,7693 
68 339734,8074 628817,8877 
69 339725,0267 628821,1517 
70 339713,7351 628822,6076 
71 339706,7765 628823,4223 
72 339698,3553 628825,2280 
73 339690,9737 628827,7248 
74 339686,9698 628828,6869 
75 339685,6177 628828,2646 
76 339669,2137 628836,8247 
77 339661,7034 628841,8756 
78 339643,7785 628852,9188 
79 339625,1876 628863,7505 
80 339613,6421 628868,6442 
81 339608,7410 628870,0714 
82 339604,7331 628871,6037 
83 339689,9844 629306,1159 
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84 339626,4607 629360,4521 
85 339594,0305 629378,9222 
86 339580,3190 629350,6999 
87 339558,7835 629357,4532 
88 339560,7154 629400,7977 
89 339555,7169 629416,2704 
90 339556,1474 629418,7889 
91 339427,0415 629480,3506 
92 339471,9350 629703,7187 
93 339050,1459 629695,2971 
94 339220,7150 630559,4098 
95 338988,1074 630547,5601 
96 338810,7200 630539,9775 
97 338602,8676 630529,9362 
98 338598,8885 630529,6373 
99 338499,4452 630525,2264 
100 338464,0202 630524,9467 
101 338456,3057 630524,8423 
102 338339,9643 630523,4844 
103 338309,2763 630523,0622 
104 338285,4183 630524,0194 
105 338209,2226 630536,1719 
106 338187,1209 630534,8395 
107 338140,7419 630528,7748 
108 338098,6238 630527,0019 
109 338032,2747 630180,8769 
110 338054,8560 630163,2321 
111 338078,9511 630175,7611 
112 338112,0252 630132,7379 
113 338145,7694 630167,7016 
114 338160,8659 630156,7374 
115 338160,2012 630116,5079 
116 338176,0187 630094,1212 
117 338157,8967 629967,5423 
118 338377,9763 629940,8950 
119 338363,0966 629833,3294 
120 338357,9432 629796,0467 
121 337965,5845 629832,9156 
122 337935,0686 629673,7218 
123 337876,2906 629500,9960 
124 337837,5307 629447,0463 
125 337810,8177 629409,3339 
126 337793,0091 629384,7161 
127 337785,1524 629359,5745 
128 337783,0572 629337,0519 
129 337781,4859 629321,3384 
130 337778,8670 629296,1968 
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131 337751,6302 629309,8151 
132 337734,8692 629316,1005 
133 337710,2514 629315,0530 
134 337699,7757 629311,3865 
135 337692,4427 629299,3395 
136 337683,0146 629290,9589 
137 337670,4439 629290,4352 
138 337659,4444 629293,0541 
139 337650,5401 629293,0541 
140 337637,4455 629297,2443 
141 337632,7315 629305,1011 
142 337622,2558 629315,5768 
143 337611,7801 629325,5286 
144 337601,3045 629326,5762 
145 337590,3050 629332,8616 
146 337578,7818 629337,5757 
147 337566,0801 629328,2785 
148 337557,3067 629324,4811 
149 337549,4499 629321,8622 
150 337539,4981 629322,3859 
151 337532,6889 629321,3384 
152 337523,6313 629320,8440 
153 337542,9039 629421,1694 
154 337496,7100 629428,7801 
155 337421,7292 629437,9241 
156 337367,4748 629440,9721 
157 337324,1932 629436,0953 
158 337295,5420 629434,2665 
159 337262,0140 629425,7321 
160 337197,1470 629405,5475 
161 337245,0975 629660,1251 
162 337406,8756 630523,5292 
163 337551,9976 631296,2396 
164 337901,0706 631283,4276 
165 338241,5291 631270,8865 
166 338600,4126 631257,6901 
167 338610,9040 631257,3068 
168 338658,2617 631326,2765 
169 338711,0176 631403,0068 
170 338764,3859 631478,7498 
171 338816,4622 631554,0688 
172 338869,8718 631630,2107 
173 338920,2015 631704,9483 
174 338972,6882 631782,4262 
175 339026,1887 631860,3858 
176 339079,9147 631939,2592 
177 339132,4642 632016,4752 
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178 339502,7349 631987,0463 
179 339916,6502 631954,2764 
180 340207,3235 631931,2545 
181 340317,2388 631922,4494 
182 340323,2380 631922,3817 
183 340328,8016 631908,5234 
184 340419,9477 631766,4775 
185 340484,5829 631640,3159 
186 340507,4441 631584,7660 
187 340513,3335 631539,9927 
188 340515,3525 631468,0523 
189 340521,9563 631382,6612 
190 340542,4800 631187,3598 
191 340561,0514 630995,2035 
192 340567,4818 630910,7575 
193 340568,3375 630899,5114 
194 340577,9152 630829,9702 
195 340570,2341 630754,1504 
196 340562,1749 630713,4579 
197 340558,6247 630619,3990 
198 340556,3927 630558,5297 
199 340554,1217 630545,9907 
200 340486,8493 630382,5399 
201 340476,5268 630358,5538 
202 340489,8329 630231,6874 
203 340599,0082 630277,9843 
204 340609,2617 630282,3285 
205 340856,7151 630387,3411 
206 340938,9468 630422,2490 
207 341266,8217 630561,4695 
208 341441,9551 630635,8676 
209 341505,4961 630651,9242 
210 341599,3240 630678,3961 
211 341940,1809 630770,7643 
212 342280,1444 630860,5267 
213 342324,7623 630870,8812 
214 342485,0057 630914,6393 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr        /2013  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

 z dnia         2013 r. 
 

Mapa części obszaru Natura 2000 pokrywającego się z rezerwatem 
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr… /2013 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 
 z dnia ….. 2013 r. 

 
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych 
zagroŜeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla rezerwatu. 

Lp. 
Identyfikacja i ocena istniejących i 

potencjalnych zagroŜeń wewnętrznych 
i zewnętrznych 

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagroŜeń 
i ich skutków 

1. 

Degradacja wrzosowisk na terenie 
rezerwatu w wyniku braku ich kośnego 
uŜytkowania. UboŜenie bioróŜnorodności 
flory i fauny na powyŜszym obszarze. 

Mechaniczne koszenie wrzosowisk oraz nalotu 
samosiewów sosnowych i brzozowych na 
wrzosowiskach w rezerwacie. Usuwanie 
pozyskanej biomasy poza obszar chronionego 
obiektu.  

Ewentualne wprowadzenie ekstensywnego 
wypasu (pierwotnej metody uŜytkowania 
wrzosowisk) oraz eksperymentalnego 
rozjeŜdŜania powierzchni wrzosowisk. 

2. 
Sukcesja naturalna - zarastanie siedlisk 
nieleśnych gatunkami lekko nasiennymi. 

Systematyczne usuwanie nalotów drzew na 
siedliskach nieleśnych (głównie wrzosowiskach i 
łąkach trzęślicowych). 

3. Odwodnienie siedlisk wodno-błotnych. 

Zahamowanie odpływu wody rowami 
melioracyjnymi (umieszczenie na rowach 
naturalnych piętrzeń i zastawek). 
Zaniechanie oczyszczania rowów 
melioracyjnych i pogłębiania zbiorników 
retencyjnych. 
W przypadku zmiennowilgotnych łąk 
trzęślicowych nie moŜna dopuścić do 
ponownego zalania i długotrwałego stagnowania 
wody, w tym celu warto zastosować na rowach 
melioracyjnych zastawki z moŜliwością 
regulowania odpływu wody. 

4. 
Brak ekstensywnego uŜytkowania siedlisk 
półnaturalnych, w tym łąk trzęślicowych. 

Przywrócenie ekstensywnego uŜytkowania 
poprzez koszenie. 

5. 
MoŜliwość degeneracji fitocenoz leśnych 
na gruntach porolnych. 

Monitoring drzewostanów oraz prowadzenie cięć 
oraz innych zabiegów pielęgnacyjnych mających 
na celu utrzymanie właściwego stanu sanitarnego 
przedmiotowych fitocenoz. 

6. Niekontrolowane poŜary. 

Utrzymanie w stanie przejezdności wszystkich 
dróg poŜarowych oraz w funkcjonalności 
zbiorników przeciwpoŜarowych obecnych w 
rezerwacie. 
Monitorowanie obszaru rezerwatu. Edukacja 
ekologiczna społeczeństwa. 

7. 
Wnikanie gatunków obcych dla flory 
rodzimej. 

Systematyczne usuwanie czeremchy 
amerykańskiej Prunus serotina przez wyrywanie 
młodszych okazów i wycinanie lub karczowanie 
starszych. 
Wyrywanie lub koszenie (kilka razy w roku aŜ 
do zupełnego wyginięcia). 
W przypadku braku zadawalających efektów 
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dopuszczenie punktowego zastosowania 
środków ochrony roślin mających zastosowanie 
w leśnictwie. 

7. 
KradzieŜe drewna uszczuplające 
niewielkie zasoby martwego i 
rozkładającego się drewna 

Działania prewencyjne. 

9. 
Niekontrolowana penetracja rezerwatu, 
zagraŜająca przedmiotom ochrony 

Ukierunkowanie ruchu wzdłuŜ wyznaczonych 
szlaków i ścieŜek. MontaŜ i utrzymanie 
infrastruktury sprzyjającej kumulacji ruchu 
turystycznego w miejscach do tego 
wyznaczonych. 
Działania prewencyjne. 
Edukacja ekologiczna społeczeństwa. 

10. 
Rozpadające się obiekty popoligonowe 
wykonane z cegły i betonu w granicach 
rezerwatu.  

Rozbiórka rozpadających się obiektów i wywóz 
gruzu poza obszar rezerwatu. 

11. 
Obecność w rezerwacie pozostałości po 
poligonie wojskowym w formie 
niewybuchów i niewypałów.  

Rozpoznanie i oczyszczanie saperskie terenu. 

12. 

Presja drapieŜników, w tym jenota i lisa 
przyczyniajaca się do utraty lęgów lerki 
Lullula arborea, lelka Caprimulgus 
europaeus i Ŝurawia Grus grus. 

Coroczny odstrzał redukcyjny  na obszarze 
wyznaczonym do prowadzenia polowań 
 
 

13. 
Wnikanie gatunków obcych  
dla flory polskiej. 

Systematyczne usuwanie czeremchy 
amerykańskiej przez wyrywanie młodszych 
okazów i wycinanie lub karczowanie starszych. 
Wyrywanie lub koszenie (kilka razy w roku aŜ do 
zupełnego wyginięcia), jeszcze przed 
wysypaniem nasion łubinu trwałego. 
W przypadku braku zadawalających efektów 
dopuszczenie punktowego stosowania środków 
ochrony roślin mających zastosowanie w 
leśnictwie. 
W granicach utrzymywanych w rezerwacie 
poletek łowieckich dopuszczenie wyłącznie 
obsiewu roślinnością rolniczą oraz wysypu ziarna 
stanowiącego pokarm dla zwierzyny płowej z 
wykluczeniem moŜliwości zastosowania nasion 
gatunków obcych ekologicznie  
i geograficznie. W przypadku wystąpienia 
zjawiska wnikania do cennych siedlisk 
przyrodniczych rezerwatu gatunków obcych 
ekologicznie i geograficznie, w wyniku ww. 
obsiewu i wysypu karmy, niezwłoczne podjęcie 
działań zmierzających do zwalczenia tych 
gatunków. 

14 Niekontrolowane poŜary   

Utrzymanie sprawności technicznej 
(konserwacja) infrastruktury,  w tym leśnych dróg 
przeciwpoŜarowych. Patrolowanie terenu w 
okresie zagroŜenia poŜarowego (w terminie maj – 
wrzesień). 
Utrzymanie widocznego podziału 
powierzchniowego linii gospodarczych o 
szerokości 6 m oraz linii oddziałowych o 
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szerokości 4 m. 

ZAGROśENIA ZEWNĘTRZNE 

15. 
KradzieŜe drewna uszczuplające 
niewielkie zasoby martwego i 
rozkładającego się drewna. 

Działania prewencyjne. 

16. 
Niekontrolowana penetracja 
rezerwatu, zagraŜająca 
przedmiotom ochrony. 

Ukierunkowanie ruchu wzdłuŜ wyznaczonych szlaków i 
ścieŜek. Postawnie oraz utrzymanie infrastruktury 
ukierunkowującej ruch turystyczny w miejsca wyznaczone i 
udostępnione dla celów edukacyjnych, sportowych i 
turystycznych. 
Działania prewencyjne. 
Edukacja ekologiczna społeczeństwa – lokalizacja w 
rezerwacie tablic edukacyjnych i ich utrzymanie. 

 
 

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr…/2013  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

 z dnia ….. 2013 r. 

 
Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej z podaniem rodzaju, zakresu i 
lokalizacji tych działań. 

Lp. 
Lokalizacja działań 

ochronnych1/ pow. [ha]  
Rodzaj i cel działań ochronnych Zakres działań ochronnych 

1 N-ctwo Borne Sulinowo: 
143a (cz.), b (cz.), 144a 
(cz.), 145a )cz.), 146a (cz.), 
b (cz.), 147b (cz.), c (cz.), 
163a (cz.), 164a (cz.), 165b, 
166b,167b,168a (cz.), b, 
169a, 170a, 171a, 185a 
(cz.), 186a (cz.), b (cz.), c 
(cz.), 187b (cz.), 188a, f, 
191d (cz.), g, 192c, 193a 
(cz.), 207a 
(cz.), 208a (cz.), b (cz.), 
209a (cz.), b (cz.), 210a, 
215a (cz.), 216a (cz.). 
N-ctwo Czarnobór: 
409 a (cz.), b, 410 a (cz.), d 
(cz.), 434 a (cz.), 405a (cz.), 
406a (cz.) 
Na łącznej powierzchni 
422,24 ha. 

Utrzymanie powierzchni wrzosowisk oraz niewielkich płatów muraw 
napiaskowych w obrębie wrzosowisk w rezerwacie poprzez: 
1) koszenie raz na 5-7 lat w okresie późno-jesiennym, po wysypaniu 

nasion; stosować koszenie naprzemienne (kaŜdorazowo inny płat 
wrzosowiska, nie całość za jednym razem). Biomasę naleŜy 
wywozić poza teren rezerwatu niezwłocznie; 

2) ewentualne wprowadzenie ekstensywnego wypasu (pierwotne 
metody uŜytkowania wrzosowisk) lub eksperymentalnego 
rozjeŜdŜania powierzchni wrzosowisk. Do wypasu stosować 
prymitywne rasy owiec (najlepiej wrzosówki lub świniarki), w 
obsadzie maksymalnie 1 DJP/ha; 

3) systematyczne mechaniczne usuwanie nalotów drzew i krzewów.  
Wycinki stosować poza sezonem wegetacyjnym tak, aby podczas prac 
nie niszczyć cennej roślinności nieleśnej. W miarę moŜliwości siewki 
(zwłaszcza osiki, brzozy i czeremchy) – wyrywać z korzeniami. Biomasę 
naleŜy wywozić poza teren rezerwatu w przeciągu 2 miesięcy od 
zakończenia zabiegów. 
 
Podmiot odpowiedzialny: Nadleśnictwo Borne Sulinowo, Nadleśnictwo 
Czarnobór, RDOŚ Szczecin. 

2 N-ctwo Czarnobór: 
408 b (cz.), 409 a (cz.), 410 
b (cz.), c (cz.), d (cz.), 434 a 

Zachowanie aktualnej postaci łąk trzęślicowych,  mechowisk, szuwarów 
turzycowych, muraw bliźniczkowych poprzez: 
1) mechaniczne koszenie raz na 3-4 lata; późną jesienią, po wysypaniu 

                                                 
1  w oddziałach leśnych według Planu Urządzania Lasu na lata 2012 – 2021 Nadleśnictwa Borne Sulinowo i 
według Planu Urządzania Lasu na lata 2005 – 2014 Nadleśnictwa Czarnobór . 
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(cz.), b (cz.), 435 a (cz.), b 
(cz.) 
Na łącznej powierzchni 
39,71 ha. 

nasion przez większość gatunków (IX-X), na wysokości nie niŜszej niŜ 
10 cm od powierzchni gruntu. Biomasę naleŜy usuwać poza teren 
rezerwatu. Nie stosować mulczowania; 
2) systematyczne mechaniczne usuwanie nalotów drzew i krzewów; 
poza sezonem wegetacyjnym tak, aby podczas prac nie niszczyć cennej 
roślinności nieleśnej. W miarę moŜliwości siewki (zwłaszcza osiki, 
brzozy i czeremchy) – wyrywać z korzeniami. Biomasę naleŜy wywozić 
poza teren rezerwatu do  miesiąca od zakończenia zabiegów. 

Podmiot odpowiedzialny: Nadleśnictwo Czarnobór. 
3 N-ctwo Czarnobór: 

405 a (cz.), b, g, 406 g, 409 
c, 435 b, c, d, f, 436 a, b. 
Na łącznej powierzchni 
35,73 ha. 

Odtworzenie zniekształconych ekosystemów w wydzieleniach leśnych 
poprzez zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanach, ze szczególnym 
uwzględnieniem usuwania gatunków obcych geograficznie (m.in. 
świerka Picea abies, czeremchy amerykańskiej Prunus serotina). Zabiegi 
poprawiające warunki wzrostu i rozwoju dla gatunków zgodnych z 
siedliskiem. 
Prace prognostyczne. 
 
Stopniowa, mechaniczna wycinka świerka w terminach zaleŜnych od 
potrzeb (w okresie spoczynku wegetacyjnego w I i IV kwartale). 
Ilość m³ grubizny do pozyskania – w zaleŜności od potrzeb.  
Eliminacja czeremchy przy pomocy metod kombinowanych - zwalczanie 
mechaniczne, a później chemiczne (punktowo) z zastosowaniem 
środków dopuszczonych w leśnictwie. Po ww. zabiegach nowe 
pojawiające się egzemplarze usuwać/wyrywać ręcznie. 
Pierwszy zabieg wykonać w przeciągu pierwszych pięciu lat 
obowiązywania planu i powtarzać wedle potrzeb w latach następnych. 
Podmiot odpowiedzialny: Nadleśnictwo Czarnobór. 

4 N-ctwo Borne Sulinowo: 
186 b, c, 188 b, c, g, 192 a, 
193 b, 207 b, f, 209 c 
N-ctwo Czarnobór: 
404 a, b, c, d, g, h, 405 c, 
406 a (cz.), b, c, d, 407 a, b, 
f, g, 408 a-01, c-01, d, g, 
410 c (cz.), 434 d, 436 c, d, 
460 a, 462 b. 
Na łącznej powierzchni 
128,10 ha. 

Zabiegi pielęgnacyjne mające na celu utrzymanie aktualnej postaci 
ekosystemów leśnych, stworzenie jak najlepszych warunków do wzrostu 
i rozwoju gatunków drzewiastych, ze szczególnym uwzględnieniem 
występujących w nich cennych, rzadkich oraz chronionych gatunków 
roślin i zwierząt. 
Protegowanie gatunków zgodnych z siedliskiem, stwarzających jak 
najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju. 
 
Ilość m³ grubizny do pozyskania – w zaleŜności od potrzeb.  
Przy protegowaniu gatunków zgodnych z siedliskiem na siedliskach 
BMw (oddz.: 434d (cz.), 460a, 462b (cz.), 207b, f naleŜy zwiększyć 
udział dębu Quercus petraea przede wszystkim kosztem usuwania 
pionierskiej osiki Populus tremula. poprzez dosadzenia dębowe w ilości 
1-2 tys. sadzonek na hektar. 
Liczba zabiegów – co najmniej dwukrotnie w ciągu całego okresu 
obowiązywania planu, w terminach zaleŜnych od potrzeb (w okresie 
spoczynku wegetacyjnego w I i IV kwartale). Pierwszy zabieg wykonać 
w przeciągu pierwszych pięciu lat obowiązywania planu. 
 
Podmiot odpowiedzialny: Nadleśnictwo Borne Sulinowo, Nadleśnictwo 
Czarnobór. 

5 Obszar całego rezerwatu. Inwentaryzacja i monitoring populacji wilka Canis lapus  w rezerwacie 
w okresie obowiązywania planu ochronny (z częstotliwością zaleŜną od 
potrzeb), w tym: 
- całoroczne obserwacje gatunku i jego nor, 
- obrokowanie osobników wilka i jeleni, 
- zbiór prób do badań genetycznych, 
- ewentualne przeprowadzenie nalotów termowizyjnych i 
fotogrametrycznych w przypadku uzyskania środków zewnętrznych (np. 
z programu Life +). 
W oparciu o wyniki ww. monitoringu podjęcie, w zaleŜności od potrzeb, 
działań mających na celu utrzymanie droŜności terenów migracji i 
dyspersji (korytarzy ekologicznych) oraz określenie i zachowanie 
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odpowiedniej bazy pokarmowej. 
Podmiot odpowiedzialny: RDOŚ Szczecin, Nadleśnictwo Czarnobór, 
Nadleśnictwo Borne Sulinowo. 

6 Rowy melioracyjne oraz 
ekosystemy wodne w 
oddziałach: 405, 406, 407, 
408, 409, 410, 434, 435, 
436, 460, 461, 462. 
Koordynaty lokalizacji 
zastawek drewniano-
kamiennych – punktowo w 
oddz. 408, 434, 435: 
1) N 53 30 46,1, E 16 36 

7,82; 
2) N 53 30 38,07, E 16 36 

25,92; 
3) N 53 30 16,06, E 16 36 

18,33; 
4) N 53 30 3,31, E 16 36 

5,47; 
5) N 53 30 39,41, E 16 36 

12,43. 
 

Monitoring poziomu wód gruntowych we wschodniej części rezerwatu 
(naleŜy przeprowadzać go w okresie późno - wiosennym, co trzy lata 
wykonując odwierty glebowe w oddz. 409 a, c, 434 a, b (w miejscach 
występowania łąk trzęślicowych) 405 d (w miejscu występowania 
torfowiska przejściowego) oraz 409 a (w miejscu występowania borów 
bagiennych). 
W oparciu o wyniki ww. monitoringu, w zaleŜności od potrzeb, 
dopuszcza się moŜliwość regulacji poziomu wód poprzez zahamowanie 
odpływu wody rowami melioracyjnymi (umieszczenie na rowach 
naturalnych piętrzeń i zastawek), zaniechanie oczyszczania rowów 
melioracyjnych i pogłębiania zbiorników retencyjnych. 
W przypadku zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych nie moŜna dopuścić 
do ponownego zalania i długotrwałego stagnowania wody, w tym celu 
warto zastosować na rowach melioracyjnych zastawki z moŜliwością 
regulowania odpływu wody. Proponuje się umieszczenie pięciu zastawek 
drewniano – kamiennych w oddz. 408, 434, 435. 
Umieszczenie na rowach zastawek poprzedzone powinno być 
szczegółową analizą warunków hydrologicznych w rezerwacie i terenach 
przyległych. 
Podmiot odpowiedzialny: RDOŚ Szczecin. 

7 Punktowo w oddziałach: 
168a, 168b, 167b, 166b, 
165b, 164a, 163a, 185a, 
208a, 209b, 210a, 211a, 
188a, 189i, 190f, 191h, 
191i, 192c, 193a, 194a, 
172a, 171a, 170a, 169a, 
146a, 145a, 144a, 165a, 
164b, a, 187b, 188a, 189a, 
167b, obszar całego 
rezerwatu (wzdłuŜ granic) 

Utrzymanie sprawności technicznej (konserwacja) infrastruktury słuŜącej 
celom  edukacyjnym, turystycznym, sportowym i rekreacyjnym w 
rezerwacie, ustawionej wzdłuŜ punktu widokowego, Ŝółtego szlaku 
turystycznego i dwóch ścieŜek edukacyjnych tj. „Pętli biedronki” o 
długości 9,15 km i „Pętli pszczoły” o długości 5,35 km. 
Uzupełnienie ww. ścieŜek i szlaku o obiekty infrastruktury technicznej, 
turystycznej i rekreacyjnej, w tym 10 tablic informacyjnych, 70 sztuk 
tabliczek kierunkowych, 2 wiat i 15 kompletów ław, koszy i stojaków na 
rowery. 
Coroczne sprzątanie rezerwatu wzdłuŜ udostępnianej ścieŜek i szlaku. 
Utrzymanie sprawności technicznej (konserwacja) i ewentualna wymiana 
istniejącego oznakowania rezerwatu. 
Podmiot odpowiedzialny: Nadleśnictwo Borne Sulinowo, Nadleśnictwo 
Czarnobór, RDOŚ Szczecin. 

8 Obszar całego rezerwatu Ciągłe przeciwdziałanie  zagroŜeniu poŜarowemu w rezerwacie poprzez 
utrzymanie sprawności technicznej (konserwację) infrastruktury,  w tym 
leśnych dróg przeciwpoŜarowych, patrolowanie terenu w okresie 
zagroŜenia poŜarowego (w terminie marzec – październik) oraz 
utrzymanie widocznego podziału powierzchniowego linii gospodarczych 
o szerokości 6 m oraz linii oddziałowych o szerokości 4 m, o łącznej 
długości 26,8 km (wycinkę drzew i krzewów prowadzić z częstotliwością 
zaleŜną od potrzeb,  poza sezonem wegetacyjnym tak, aby podczas prac 
nie niszczyć cennej roślinności nieleśnej, biomasę w miarę moŜliwości 
usuwać poza teren rezerwatu). 
Podmiot odpowiedzialny: Nadleśnictwo Czarnobór, Nadleśnictwo Borne 
Sulinowo. 

9 Oddziały leśne 
Nadleśnictwa Borne 
Sulinowo: 207, 208, 209. 

Rozbiórka rozpadających się obiektów popoligonowych i wywóz gruzu 
poza obszar rezerwatu. 
Podmiot odpowiedzialny: Nadleśnictwo Borne Sulinowo. 

10 Obszar całego rezerwatu. Rozpoznanie i oczyszczanie saperskie terenu z pozostałość po poligonie 
wojskowym w formie niewybuchów i niewypałów. Podmiot 
odpowiedzialny: Nadleśnictwo Czarnobór, Nadleśnictwo Borne 
Sulinowo. 
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Lokalizacja zabiegów ochrony czynnej w rezerwacie „Diabelskie Pustacie”. 
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Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr        /2013  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

 z dnia         2013 r. 
 

Cele działań ochronnych dla części obszaru Natura 2000 pokrywającej się z rezerwatem. 

Lp. Przedmiot ochrony Cel do osiągnięcia 

1. 
2330 - wydmy śródlądowe z 
murawami napiaskowymi. 

Utrzymanie obecnego zasięgu siedliska we właściwym 
stanie zachowania, tj. otwartych powierzchni muraw 
napiaskowych z właściwą florą. 

2. 3160 - naturalne, dystroficzne 
zbiorniki wodne. 

Utrzymanie obecnego zasięgu siedliska we właściwym 
stanie zachowania, tj. niezmienionym stanie troficznym.  

3. 4030 - suche wrzosowiska (Calluno-
Genistion, Pohlio-Callunion, 
Calluno-Arctostaphylion). 

Utrzymanie obecnego zasięgu siedliska we właściwym 
stanie zachowania, tj. powierzchni otwartych 
wrzosowisk z właściwą florą. 

4. 6230 - górskie i niŜowe murawy 
bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate 
florystycznie). 

Utrzymanie obecnego zasięgu siedliska we właściwym 
stanie zachowania, tj. otwartych płatów muraw 
bliźniczkowych z właściwą florą. 

5. 
6410 - zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe (Molinion). 

Utrzymanie obecnego areału siedliska oraz polepszenie jego 
stanu poprzez  usuwanie nalotów drzew i krzewów, 
uŜytkowanie kośne i poprawę warunków wodno-troficznych.  

6. 
7110 - torfowiska wysokie z 
roślinnością torfotwórczą (Ŝywe). 

Utrzymanie obecnego zasięgu siedliska we właściwym 
stanie zachowania poprzez poprawę warunków wodno-
troficznych oraz usuwanie nalotów drzew i krzewów. 

7. 7140 - torfowiska przejściowe i 
trzęsawiska (przewaŜnie z 
roślinnością z Scheuchzerio-
Caricetea). 

Utrzymanie obecnego zasięgu siedliska we właściwym 
stanie zachowania poprzez poprawę warunków wodno-
troficznych oraz usuwanie nalotów drzew i krzewów. 

8. 7230 -górskie i nizinne torfowiska 
zasadowe o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk. 

Utrzymanie obecnego areału siedliska oraz polepszenie jego 
stanu poprzez  usuwanie nalotów drzew i krzewów, 
uŜytkowanie kośne i poprawę warunków wodno-troficznych. 

9. 91D0  - bory i lasy bagienne 
(Vaccinio uliginosi-Betuletum 
pubescentis, Vaccinio uliginosi-
Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, 
Sphagno girgensohnii-Piceetum i 
brzozowo-sosnowe bagienne lasy 
borealne). 

Utrzymanie obecnego zasięgu siedliska we właściwym stanie 
zachowania, tj.: 
• lasów z udziałem martwego drewna w ilości 

umoŜliwiającej utrzymanie w nie pogorszonym stanie 
bioty ksylobiontycznej, obecnością gatunków typowych i 
zróŜnicowaną strukturą drzewostanu. 

lasów wolnych od udziałów gatunków inwazyjnych bylin. 
10. 1337 - Castor fiber – bóbr europejski Monitorowanie powierzchni rezerwatu pod kątem 

moŜliwości wystąpienia bobra (obecnie stwierdzono 
jedynie ślady dawnego Ŝerowania). 

11. 1758 – Canis lupus - wilk Inwentaryzacja i monitoring populacji wilka. 
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Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr        /2013  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

 z dnia         2013 r. 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony dla części obszaru Natura 2000 
pokrywaj ącej się z rezerwatem. 

Lp. 

Przedmiot 
ochrony 

(siedliska i 
gatunki) 

Działania monitoringowe 

1. 

2330 - wydmy 
śródlądowe z 
murawami 
napiaskowymi 
(Corynephorus, 
Agrostis). 

Częstotliwość: w 3, 6, 9, 12, 15 i 18 roku obowiązywania planu  
Termin : jednokrotnie w okresie od 1 maja do 15 czerwca 
Zasady: wykonywanie zdjęć fitosocjologicznych w płatach o powierzchni 
25m2 w obrębie wszystkich rozproszonych stanowisk siedliska; 
Wskaźniki  właściwego stanu: obecność gatunków charakterystycznych dla 
siedliska; 
Objawy pogarszania się stanu: wnikanie gatunków z innych zbiorowisk, w 

szczególności drzew, krzewów oraz inwazyjnych gatunków roślin zielnych 
i w konsekwencji zmniejszanie się areału siedliska (np. trzcinnika 
piaskowego). 

2. 

3160 - naturalne, 
dystroficzne 
zbiorniki wodne. 

Częstotliwość: w 3, 6, 9, 12, 15 i 18 roku obowiązywania planu; 
Termin : jednokrotnie w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia; 
Zasady: inwentaryzacja roślinności pływającej oraz podwodnej, określenie 
stopnia zarastania brzegów, wypłycania i związanej z nim fragmentacji 
siedliska, zmiany jakie zaszły w siedlisku od okresu poprzednio 
przeprowadzonego badania; 
Wskaźniki  właściwego stanu: obecność typowych zbiorowisk oraz gatunków 
dla siedliska; 
Objawy pogarszania się stanu: znikomy udział gatunków i zbiorowisk 
charakterystycznych dla siedliska, zarastanie brzegów roślinnością zielną i 
krzewiastą wskazującą na przesuszenie i wzrost Ŝyzności w obrębie pła. 

3. 

4030 - suche 
wrzosowiska 
(Calluno-
Genistion, 
Pohlio-
Callunion, 
Calluno-
Arctostaphylion). 

Częstotliwość: w 3, 6, 9, 12, 15 i 18 roku obowiązywania planu; 
Termin : jednokrotnie w okresie od 1 lipca do 30 września; 
Zasady: załoŜenie 3 transektów o długości 200m oraz szerokości 10m w 
róŜnych częściach rezerwatu. KaŜdy transekt powinien obejmować 
wrzosowiska w róŜnym stanie zachowania (A, B, C). W obrębie transektu 
wykonać 3 zdjęcia fitosocjologiczne (stałe lokalizacje) w kwadracie o 
wymiarach 10m x 10m, kaŜdy w płacie reprezentującym inny stan zachowania 
siedliska, monitorowanie zasięgu siedliska za pomocą odbiornika GPS; 
Wskaźniki  właściwego stanu: obecność typowych gatunków dla siedliska 
przyrodniczego, pokrycie wrzosu w płatach nie mniejsze niŜ 50% 
powierzchni, obecność gatunków inwazyjnych i obcych < 10% pokrycia, 
zarośnięcie przez drzewa i krzewy < 10% pokrycia płatu; 
Objawy pogarszania się stanu: zmniejszanie się powierzchni pokrytej 
wrzosem (< 50%), rosnący udział gatunków inwazyjnych oraz drzew i 
krzewów (> 10%). 

4. 

6230 - górskie i 
niŜowe murawy 
bliźniaczkowe 
(Nardion - płaty 
bogate 
florystycznie). 

Częstotliwość: w 3, 9 i 15 roku obowiązywania planu; 
Termin : jednokrotnie w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia; 
Zasady: wykonać 3 zdjęcia fitosocjologiczne (stałe powierzchnie) o 
powierzchni 25 m2 w obrębie 1 zinwentaryzowanego płatu siedliska w 
rezerwacie, monitorowanie zasięgu siedliska; 
Wskaźniki  właściwego stanu: obecność typowych gatunków dla siedliska 
przyrodniczego; 
Objawy pogarszania się stanu: zmniejszanie się areału siedliska, ekspansja 
gatunków ekspansywnych, obcych, drzew i krzewów. 
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5. 

6410 - 
zmiennowilgotne 
łąki trzęślicowe 
(Molinion). 

Częstotliwość: w 3, 6, 9, 12, 15 i 18 roku obowiązywania planu;  
Termin : jednokrotnie w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia; 
Zasady: wykonać 6 zdjęć fitosocjologicznych (stałe powierzchnie) o 
powierzchni 25 m2, 3 w obrębie  dobrze wykształconego płatu Junco-
Molinietum oraz 3 w obrębie zarastającego fragmentu siedliska; 
monitorowanie zasięgu siedliska za pomocą odbiornika GPS; 
Wskaźniki  właściwego stanu: obecność typowych gatunków dla siedliska 
przyrodniczego, właściwy stan warunków wodno-troficznych; 
Objawy pogarszania się stanu: obecność gatunków ekspansywnych na 
powierzchni przekraczającej 10% powierzchni płatu, obecność drzew i 
krzewów na powierzchni przekraczającej 10% powierzchni siedliska. 

6. 

7110 - 
torfowiska 
wysokie z 
roślinnością 
torfotwórczą 
(Ŝywe). 

Częstotliwość: w 3, 6, 9, 12, 15 i 18 roku obowiązywania planu; 
Termin : jednokrotnie w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia; 
Zasady: wykonanie zdjęć fitosocjologicznych w płatach o powierzchni 25m2 
w obrębie wszystkich rozproszonych stanowisk siedliska; monitorowanie 
zasięgu siedliska za pomocą odbiornika GPS; 
Wskaźniki  właściwego stanu: obecność i wzrost udziału gatunków 
charakterystycznych dla siedliska; dobre uwodnienie podłoŜa; 
Objawy pogarszania się stanu: przesuszenie złoŜa torfu, intensywne 
odnowienie drzew i krzewów (pokrycie >10% pow.), wkraczanie trzęślicy 
i/lub trzciny (> 10% pow.). 

7. 
7140 - 
torfowiska 
przejściowe i 
trzęsawiska 
(przewaŜnie z 
roślinnością z 
Scheuchzerio-
Caricetea). 

Częstotliwość: w 3, 6, 9, 12, 15 i 18 roku obowiązywania planu; 
Termin : jednokrotnie w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia; 
Zasady: wykonanie 6 zdjęć fitosocjologicznych o powierzchni 25m2 (stałe 
powierzchnie), po 2 w kaŜdym stwierdzonym płacie siedliska; monitorowanie 
zasięgu siedliska za pomocą odbiornika GPS; 
Wskaźniki  właściwego stanu: obecność i duŜy udział gatunków 
charakterystycznych dla siedliska, dobre uwodnienie podłoŜa; 
Objawy pogarszania się stanu: przesuszenie złoŜa torfu, intensywne 
odnowienie drzew i krzewów (pokrycie >10% pow.), wkraczanie trzęślicy 
i/lub trzciny (> 10% pow.). 

8. 
7230 -górskie i 
nizinne 
torfowiska 
zasadowe o 
charakterze 
młak, 
turzycowisk i 
mechowisk. 

Częstotliwość: w 3, 6, 9, 12, 15 i 18 roku obowiązywania planu;  
Termin : jednokrotnie od 15 czerwca do 31 sierpnia; 
Zasady: wykonanie zdjęcia fitosocjologicznego (stała powierzchnia) o 
powierzchni 25m2 w jednym stwierdzonym płacie siedliska; monitorowanie 
zasięgu siedliska za pomocą odbiornika GPS; 
Wskaźniki  właściwego stanu: obecność i duŜy udział gatunków 
charakterystycznych dla siedliska, dobre uwodnienie podłoŜa; 
Objawy pogarszania się stanu: intensywne odnowienie drzew i krzewów 
(pokrycie >10% pow.), wkraczanie zielnych gatunków ekspansywnych (> 
10% pow.). 

9. 91D0  - bory i 
lasy bagienne 
(Vaccinio 
uliginosi-
Betuletum 
pubescentis, 
Vaccinio 
uliginosi-
Pinetum, Pino 
mugo-
Sphagnetum, 
Sphagno 
girgensohnii-
Piceetum i 

Częstotliwość: w 3, 6, 9, 12, 15 i 18 roku obowiązywania planu; 
Termin : jednokrotnie w okresie od 15 czerwca do 30 września; 
Zasady: wykonanie 6 zdjęć fitosocjologicznych o powierzchni 100m2 na 
stałych powierzchniach, po 3 w kaŜdym z dwóch wyodrębnionych stanowisk 
siedliska; monitorowanie zasięgu siedliska za pomocą odbiornika GPS; 
Wskaźniki  właściwego stanu: niezmienna obecność oraz udział gatunków 
charakterystycznych dla siedliska, właściwe uwodnienie podłoŜa; 
Objawy pogarszania się stanu: widoczne przesuszenie oraz ustępowanie 
gatunków charakterystycznych. 
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brzozowo-
sosnowe 
bagienne lasy 
borealne). 

10. 1337 - bóbr 
europejski 
Castor fiber. 

Częstotliwość: w 6, 12 i 18 roku obowiązywania planu; 
Termin : jednokrotnie w okresie jesienno-zimowym; 
Zasady: obserwacje w czasie monitoringu stanu przyrody w rezerwacie; dane 
z nadleśnictwa; 
Wskaźniki  właściwego stanu: obecność świeŜych zgryzów i/lub istnienie 
Ŝeremi, nor; 
Objawy pogarszania się stanu: brak świeŜych śladów pobytu (opuszczenie 
stanowiska moŜe mieć równieŜ charakter naturalny, objawem pogarszania się 
stanu będzie brak gatunku na stanowisku tylko w przypadku regionalnego 
obniŜania liczebności) jeśli podczas poprzedniej obserwacji był notowany. 

11. 1758 – wilk 
Canis lupus. 

Częstotliwość: corocznie; 
Termin : jednokrotnie w okresie zimowym podczas zalegania pokrywy 
śnieŜnej; 
Zasady: wg opracowanej metodyki GIOŚ; 
Wskaźniki  właściwego stanu: obecność tropów, śladów Ŝerowania, nor; 
Objawy pogarszania się stanu: brak śladów pobytu (jak wyŜej). 
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Lokalizacja siedlisk przyrodniczych w rezerwacie „Diabelskie Pustacie”. 
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Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr …/2013 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

z dnia ….. 2013 r. 
 

Mapa obszarów i miejsc udostępnianych do celów edukacyjnych, turystycznych i sportowych w rezerwacie. 

 



Strona 23 z 27 
 

Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 
r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu 
prawa miejscowego w formie zarządzenia plan ochrony dla rezerwatu przyrody, sporządzany zgodnie 
z art. 18 i 20 tej ustawy. Dla właściwego funkcjonowania rezerwatu plan ochrony sporządza się na 
okres 20 lat. Projekt planu sporządzono uwzględniając treść rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, 
rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, 
tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 94 poz. 794) oraz art. 28 ww. ustawy i zgodnie z 
zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania 
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186, zm.). 
Plan uwzględnia wymogi formalnoprawne dla obszaru Natura 2000 (art. 20 ust. 4 pkt 6, art. 28 i 29 
ust. 8 ustawy o ochronie przyrody). Niezbędne ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze zostały 
wykonane w sezonie wegetacyjnym 2010 roku. Dokumentacja zawarta została w opracowaniu pt.: 
„Materiały podstawowe do projektu planu ochrony przyrody Diabelskie Pustacie na lata 2011 - 2031.” 
(Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gorzowie Wlkp., 2011). Ustalenia planu 
sformułowano na ich podstawie, z uwzględnieniem celu ochrony rezerwatu przyrody. 

Rezerwat przyrody „Diabelskie Pustacie” został utworzony Rozporządzeniem  
nr 45/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie uznania  
za rezerwat przyrody „Diabelskie Pustacie” (Dz. U. Woj. Zach. z 2008 r. Nr 96, poz. 2076). Przedmiotowa 
forma ochrony obejmuje mozaikę cennych siedlisk przyrodniczych, w szczególności: suchych 
wrzosowisk, łąk trzęślicowych, torfowisk mszarnych, zbiorników wodnych oraz lasów 
zlokalizowanych w pasie pojezierzy pomorskich. NaleŜy on do najlepiej zachowanych na Pomorzu 
Zachodnim wielkoobszarowych wrzosowisk, które zajmują powierzchniowo największą część obszaru 
rezerwatu (63,4 %). Obszar rezerwatu jest bogato urzeźbiony, zaś głównymi elementami rzeźby są w 
nim: rozległa równina sandrowa, ostańce erozyjne oraz obniŜenia wytopiskowe. Zasadnicze rysy tej 
rzeźby powstały w kolejnych stadiach recesji lodowca Parsęty. Równina sandrowa cechuje się bardzo 
małymi spadkami i wysokościami względnymi. Jej powierzchnia, o charakterze płaskiego stoliwa w 
części wschodniej rezerwatu jest usiana zagłębieniami wytopiskowymi. Są to ślady akumulacji 
fluwioglacjalnych osadów sandrowych na martwym lodzie oderwanym od czoła Lobu (lodowca) 
Parsęty. Zagłębienia mają płaskie dna i są płytkie. LeŜą najwyŜej kilka metrów poniŜej równiny 
sandru i są wypełnione głównie złoŜami torfu. Ostańce erozyjne budują pasmo wzgórz w północnej 
części rezerwatu, wyniesione 10 - 30 m nad przyległą równinę. Rozdzielczość przestrzenna form 
sandrowych od wysoczyznowych (kontrastowe sąsiedztwo) jest więc istotna i składa się na duŜy 
estetyczny walor krajobrazu rezerwatu. Obecny stan roślinności obiektu został ukształtowany w 
wyniku prawie 60-letniego uŜytkowania tego terenu, jako ćwiczebnego poligonu wojskowego. Z 
chwilą ustąpienia ostatnich uŜytkowników poligonu, którymi były wojska radzieckie, w ramach 
usuwania szkód, duŜe powierzchnie wrzosowisk zostały zalesione. Najlepiej wykształcone i 
najbardziej zróŜnicowane siedliskowo pozostawiono, by chronić je ze względów krajobrazowych. 
Część wrzosowisk poddawana była od lat 90-tych zabiegom czynnej ochrony polegającym  
na koszeniu i usuwaniu nalotu drzew pojawiających się w procesie wtórnej sukcesji. 

Wskazania zawarte w planie, związane z ochroną i określeniem przeprowadzanych działań 
ochronnych w rezerwacie mają na celu zachowanie siedlisk przyrodniczych i naturalizację siedlisk 
zniekształconych w obrębie naturalnego krajobrazu wyróŜniającego się bogactwem flory i fauny oraz 
ochronę cennych gatunków roślin i zwierząt. 

Aby przedstawić zadania ochronne uwzględniające cele ochrony i warunki rezerwatu 
określono adekwatne sposoby ochrony czynnej. W związku z powyŜszym zaplanowano: 

a) okresowe koszenie płatów łąk trzęślicowych, mechowisk oraz muraw bliźniczkowych oraz 
obligatoryjne usuwanie w ich obrębie nalotów drzew i krzewów, 

b) koszenie lub wypas wrzosowisk wraz z usuwaniem nalotów drzew i krzewów, 
c) usuwanie nalotów drzew i krzewów w obrębie ekosystemów muraw napiaskowych, 
d) odtwarzanie zniekształconych ekosystemów leśnych (poprzez zabiegi pielęgnacyjne ze 

szczególnym naciskiem na usuwanie gatunków obcych geograficznie z drzewostanu), 
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e) utrzymanie aktualnej postaci ekosystemów leśnych wzbogacone o protegowanie gatunków 
zgodnych z siedliskiem (wprowadzanie domieszki dębu bezszypułkowego na siedliskach 
BMśw). 

 
Konsekwentna realizacja i przestrzeganie zaleceń niniejszego planu z pewnością spowoduje, 

Ŝe załoŜone cele zostaną osiągnięte.  
W planie ochrony nie wskazano miejsc, w których moŜe być prowadzona działalność 

wytwórcza i handlowa. Wskazano natomiast miejsca, w obrębie których moŜe być realizowana 
gospodarka łowiecka na określonych warunkach oraz działalność rolnicza polegająca na zbiorze 
poŜytków pszczelich. Wskazano takŜe moŜliwość udostępnienia rezerwatu dla celów edukacyjnych, 
turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. 

 

Szczecin, dnia       2013 r. 

Sporządził:                                                            Wnioskodawca: 
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Ocena skutków regulacji (OSR) 

do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 
w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody „Diabelskie Pustacie” 

1. Cel wprowadzenia zarządzenia 

Celem regulacji jest wypełnienie delegacji ustawowej zawartej w art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). 
Plany ochrony rezerwatów przyrody są tworzone na podstawie art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), z uwzględnieniem art. 20 ww. 
ustawy i zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie 
sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku 
krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników 
przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 94 poz. 794) oraz art. 29 ww. ustawy i zgodnie z zapisami 
rozporządzenia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru 
Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 401). 

Postępująca degradacja i dewastacja środowiska i przyrody Polski dotyka takŜe terenów 
znajdujących się pod ochroną. Proces ten w związku z przyspieszeniem rozwoju gospodarczego 
przybrał na sile w ostatnich dwóch dekadach. Próby ograniczania tych niekorzystnych zmian 
napotykają najczęściej na opór wielu grup społecznych, gdyŜ są uznawane za ograniczenie róŜnego 
rodzaju wolności. Często teŜ niechęć społeczeństwa wynika z niewiedzy o kosztach pogarszania się 
stanu środowiska. 
 Celem tworzenia planów ochrony rezerwatów przyrody jest utrzymanie lub poprawienie 
walorów przyrodniczych siedlisk oraz populacji gatunków chronionych i rzadkich występujących na 
terenach uznanych za szczególnie cenne w skali kraju, a takŜe Wspólnoty Europejskiej. Podjęcie 
działań wynika w tym przypadku równieŜ ze zobowiązania Polski do ochrony siedlisk waŜnych dla 
Wspólnoty. 
  Przyjęta koncepcja ochrony jest jedynym moŜliwym rozwiązaniem umoŜliwiającym 
zachowanie wartości przyrodniczych rezerwatu przyrody. Nie ma formalnie uregulowanej moŜliwości 
realizacji zdań ochronnych przez inne podmioty. Zaniechanie działań spowoduje utratę lub znaczące 
obniŜenie wartości przyrodniczej terenu przejawiające się wzrostem udziału gatunków obcych 
siedliskowo oraz zuboŜeniem bogactwa gatunkowego organizmów właściwych siedliskom. 
 Działania ochronne przeprowadzane w granicach chronionego obiektu pozwolą zebrać dane i 
zwiększyć wiedzę na temat skuteczności zabiegów, którą będzie moŜna wykorzystać w czasie 
planowania zabiegów ochronnych na podobnych obiektach. Daje to równieŜ duŜe moŜliwości 
prowadzenia badań naukowych w unikalnych w skali kraju obiektach. Dla zgromadzenia danych i 
ewentualnej weryfikacji podjętych działań zapewniono monitoring. 

 

2. Konsultacje społeczne 
Projekt został poddany konsultacjom. Informacja o przystąpieniu do sporządzania projektu 

Planu zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie 
sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku 
krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników 
przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 794) oraz na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 
1227) została podana do publicznej wiadomości - poprzez: wydanie obwieszczenia Regionalnego 
Dyrektora w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2013 roku, znak: WOPN.6202.1.2013.PW. W powyŜszym 
obwieszczeniu oprócz danych o przystąpieniu do sporządzania projektu podano takŜe informację o 
sposobach i terminie wnoszenia uwag i wniosków do sporządzanych dokumentów.  
Lista przewidzianych  uczestników konsultacji projektu zarządzenia: 
1. Rada Gminy Borne Sulinowo, 
2. Nadleśnictwo Czarnobór, 
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3. Nadleśnictwo Borne Sulinowo, 
4. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, 
5. Starostwo Powiatowe w Szczecinku,  
6. Regionalna Rada Ochrony Przyrody, 
7. społeczeństwo – udział społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych w ustawie 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. Nr 
199, poz. 1227 z późn. zm.).  

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budŜet państwa i budŜety 
jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływ regulacji na rynek pracy 

Zarządzenie będzie miało bezpośredni wpływu na rynek pracy w związku z nową oferta stanowisk 
pracy dla poszczególnych wykonawców przewidzianych działań ochronnych 

Zarządzenie będzie miało wpływ na wydatki budŜetu państwa. W ciągu 20 lat obowiązywania planu 
koszty zabiegów ochronnych wyniosą szacunkowo 2115000  zł. Kalkulację opracowano na podstawie 
katalogu norm czasu dla prac leśnych. Ze względu na specyfikę prac przyjęto kombinacje wynikające 
z łączenia poszczególnych usług. Uzyskane koszty naleŜy traktować jedynie bardzo orientacyjnie, 
gdyŜ ze względu na specyfikę prac i terenu mogą się znacznie róŜnić u róŜnych wykonawców. 
MoŜliwe do obecnego oszacowania koszty obejmą: 
- mechaniczne koszenie wrzosowisk, łąk, szuwarów, mechowisk, muraw bliźniczkowych – około 
1100000 zł, 
- usuwanie nalotów drzew i krzewów – koszt około 400000 zł, 
- zabiegi hodowlano-pielęgnacyjne w obrębie ekosystemów leśnych (usuwanie gatunków obcych 
geograficznie, dosadzenia dębowe) – około 200000 zł, 
- monitoring stanu gatunków i siedlisk stanowiących przedmiot ochrony w granicach obszarów Natura 
2000 (z częstotliwością odpowiadającą poszczególnym przedmiotom ochrony) obejmie koszty około 
120000 zł, 
- analizy uzyskanych wyników monitoringu obejmą koszty około 20000 zł, 
- budowa zastawek obejmie koszty w wysokości około 25000 zł, 
- uzupełnianie oraz utrzymanie istniejącej infrastruktury rezerwatu – koszt około 250000. 
Szczegółowa wielkość poniesionych kosztów oszacowywana będzie na bieŜąco, najwcześniej w rok 
poprzedzający wykonanie działań. Część z tych środków zapewniają dotacje pozabudŜetowe, m.in. z 
funduszy finansujących ochronę środowiska. 

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki 
Zarządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. 

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 
Zarządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.  
WaŜnymi czynnikami wynikającymi z wprowadzenia planu ochrony są korzyści odniesione przez 
róŜne podmioty. Bezpośrednimi beneficjentami są zleceniobiorcy wykonujący zaplanowane zadania 
ochronne. Oczywistymi korzyściami jest utrzymanie, a nawet potencjalne zwiększenie 
bioróŜnorodności oraz poprawienie walorów krajobrazowych terenu. 
Realizacja planu zgodnie ze wskazanymi zaleceniami nie spowoduje negatywnych oddziaływań na 
tereny sąsiadujące z rezerwatem.  
 

6. Ocena pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej 
Zarządzenie nie narusza zapisów zawartych w: 

• Dyrektywie Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich 
ptaków tzw. Dyrektywa Ptasia (Dz. Urz. UE L 103 z 25.04.1979 r., str. 1-18, z późn. zm.; Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t.1, str. 98 z późn. zm.); 

• Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory tzw. Dyrektywa Siedliskowa (Dz. Urz. L 206 z 
22.07.1992 r., str. 7—5 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, 
str. 102 z późn. zm.); 
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• Dyrektywie 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz. Urz. L 143, 30/04/2004 P. 0056 - 0075) 
tzw. Dyrektywy Odpowiedzialnościowej. 

 
 


