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Założenia

do

zmiany

zarządzenia

Regionalnego

Dyrektora

Ochrony

Środowiska w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1161, Dz. Urz. Woj.
Kuj-Pom. poz. 1183)
Założenia do zmiany wynikają z:
1. uwag zgłoszonych 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. Nr 222, poz. 1754) pismem nr DP-074-57/28884/15/PM1 z dnia 4.09.2015 r.:
1) „W załączniku nr 5 w odniesieniu do przedmiotów ochrony: A067 Gągoł oraz A070
Nurogęś określono w sposób nieprawidłowy podmioty, które są odpowiedzialne za
wykonanie działania ochronnego, polegającego na ochronie siedlisk lęgowych poprzez
zapobiegnięcie zniszczeniu siedlisk lęgowych poprzez zachowanie istniejącego użytkowania
naturalnej roślinności brzegów jezior i rzek oraz lokalizowanie nowego zainwestowania
w miejscach już przekształconych i zagospodarowanych. Należy wskazać, iż zgodnie
z konstytucyjną zasadą legalizmu, wynikającą z art. 7 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) oraz wyrokiem Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2011 r. (sygn. I FSK 88/11) jedynie
ustawa może normować prawa i obowiązki obywateli. Z kolei w planie zadań ochronnych akcie prawa miejscowego, w działaniach ochronnych na zarządców, właścicieli lub
użytkowników nieruchomości , będących podmiotami prywatnymi , nałożono wskazane
obowiązki. Przedstawione rozwiązania należy uznać, za niezgodne z konstytucyjnymi
unormowaniami”,
2) „W załączniku nr 5 w odniesieniu do działań ochronnych polegających na utrzymaniu
odpowiedniej struktury żerowisk poprzez zachowanie siedlisk gatunku położonych na
trwałych użytkach zielonych oraz ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub
pastwiskowe trwałych użytków zielonych, należy wskazać, że z charakteru działań wynika,

że stanowią one działania obligatoryjne. Przedmiotowe działania nie zawierają jednak takiej
informacji”;
2. problemów z interpretacją działań związanych z gospodarką leśną w załączniku nr 5 w
odniesieniu do przedmiotów ochrony: A067 gągoł oraz A070 nurogęś, zgłoszonych mailem z
dnia 15.10.2015 r. przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu.
Zakres zmian może ulec modyfikacji w toku prac nad zmianą planu zadań
ochronnych.
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