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Świebodzin, 21 marca 2016 r.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.

Dotyczy: zmiana planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Dobrosułowskie PLH080037

W związku z konsultacjami projektu zmiany planu zadań ochronnych dla wskazanego obszaru
Natura 2000, przedstawiam następujące stanowisko:

1. Podtrzymuję przedstawiane już wcześniej stanowisko Klubu Przyrodników w sprawie
warunków dopuszczalności zmiany planu zadań ochronnych. Zgodnie z art. 28 ust. 5
zdanie ostatnie ustawy o ochronie przyrody, plan zadań ochronnych może być zmieniony,
jeżeli wynika to z potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt.
Ustawodawca przyjął tu, że plan zadań ochronnych sporządza się na czas określony, a
przed upływem tego czasu można go zmienić tylko w okolicznościach określonych
ustawą. Intencją takiego zapisu była ochrona trwałości ustanowionego planu. W naszej
ocenie, przepis ten uniemożliwia dokonanie zmiany planu zadań ochronnych z przyczyn
innych, niż potrzeby przedmiotów ochrony, tj. w zarządzeniu zmieniającym nie można
ująć zmian wynikających z innych przyczyn.
W szczególności, w świetle delegacji ustawowej, niedopuszczalne zaś są zmiany,
które osłabiałyby ochronę siedlisk przyrodniczych lub gatunków.

2. W projektowanym nowym załączniku nr 5 wypadło działanie ochronne zapisane w
obowiązującym PZO „Pozostawienie na gruncie obumierających i martwych drzew zasiedlonych przez
owady oraz niezasiedlonych przez owady drzew liściastych o średnicy grubszej niż 50 cm”. Wnosimy,
by pozostało ono w planie, niezależnie od dodanego „W przypadku konieczności usunięcia
dębów tworzących aleje, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg, należy
pozostawiać karpinę wraz z pniakami drzew w miejscu wycinki lub w jego sąsiedztwie”.
Równocześnie, w opisie zagrożeń dla chrząszczy, przy zagrożeniu B02.04, należy
dopisać, ze dotyczy ono nie tylko gospodarki leśnej, ale także usuwania drzew
uszkodzonych i zamierających w trybie przepisów o usuwaniu drzew, w tym usuwania z
alei dębowych drzew zagrażających bezpieczeństwu na drogach (nawet jeśli działania takie
są konieczne, to nie można uchylać się od wskazania, że mogą być zagrożeniem dla
przedmiotów ochrony)
z poważaniem

