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Świebodzin, 26 sierpnia 2011 r.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Białymstoku

W związku z informacją o przystąpieniu do sporządzania planów ochrony rezerwatów przyrody
„Gorbacz”, „Rabinówka” oraz „Jezioro Wiejki”, przedstawiam następujące wnioski:

1. Ze względu na hydrogeniczny charakter rezerwatów, w pracach nad planami należy zwrócić
szczególną uwagę na zagadnienia stosunków wodnych w/w obiektów. W ramach procesu
planowania należy w szczególności dokładnie ocenić, czy aktualne stosunki wodne są
optymalne dla występujących chronionych siedlisk przyrodniczych i siedlisk chronionych
gatunków. Analiza stosunków wodnych musi sięgać poza granice rezerwatów i
identyfikować także zagrożenia zewnętrzne.
Według naszej wiedzy, szczególne zagrożenie niewłaściwymi stosunkami wodnymi
(przesychanie torfowiska wysokiego) dotyczy rezerwatu Gorbacz.
2. W planach ochrony rezerwatów należy zaprojektować takie działania ochronne, które
zapewnią utrzymanie lub odtworzenie stosunków wodnych optymalnych dla chronionych
siedlisk przyrodniczych i siedlisk chronionych gatunków. Może być konieczne
zaprojektowanie działań do realizacji poza granicami rezerwatów i wówczas należy tego
dokonać. Przepis mówiący, że plan ochrony sporządza się „dla rezerwatu przyrody”
oznacza, że plan obejmuje działania potrzebne dla ochrony rezerwatu przyrody, a nie tylko
działania wykonywane w rezerwacie przyrody. Ponadto, ujęcie zakresu planu ochrony
obszaru Natura 2000 skutkuje delegacją prawną do planowania działań także na zewnątrz
rezerwatów, jeżeli zaistnieje taka potrzeba merytoryczna.
3.

Proszę o uwzględnienie faktu, że podmioty zarządzające wodami, w tym:
- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, wykonujący prawa
właścicielskie do zakresie wód płynących stanowiących własność Skarbu Państwa
oraz do wód w melioracjach wodnych podstawowych,
- właściciele wód w melioracjach wodnych szczegółowych,

są przez art. 38 ustawy Prawo Wodne zobowiązani do ochrony swoich wód, która polega w
szczególności na obowiązku osiągnięcia celów środowiskowych, w tym celu z art. 38f Prawa
Wodnego. Celem tym jest „osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów szczególnych na
podstawie których zostały utworzone obszary chronione”, co w przypadku rezerwatów oznacza
obowiązek osiągnięcia takich warunków wodnych, jakie są potrzebne dla realizacji celów
ochrony rezerwatów.
Zgodnie z art. 9 ust 2 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo Wodne,
cel ten należy osiągnąć do 22 grudnia 2015 r..
W związku z tym, planując ochronę przedmiotowych rezerwatów przyrody, można i
trzeba żądać od zarządców i właścicieli wód współdziałania w ramach określonych
powyższym przepisem.

z poważaniem

