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5. Potencjalne obszary wyznaczone do ochrony
Na podstawie inwentaryzacyjnych badań terenowych autorzy proponują utworzenie
dalszych form ochronnych uzupełniających dotychczasową sieć obiektów prawnie chronionych.
Obszary i obiekty na terenie województwa, zasługujące na prawną ochronę i powołanie na
podstawie ustawy o ochronie przyrody, podzielić można na następujące grupy:
•
•
•
•
•
•
•

park krajobrazowy,
rezerwaty przyrody,
obszary chronionego krajobrazu,
użytki ekologiczne,
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
pomniki przyrody,
stanowiska dokumentacyjne.

Wykaz wszystkich potencjalnych obszarów i obiektów został przedstawiony w
załącznikach 9 - 15.
Wszystkie potencjalne obiekty wyznaczone do ochrony wymagają opracowania
dokumentacji według wymogów prawnych, a następnie zatwierdzenia przez odpowiedni organ
(Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Szczecinie lub właściwe miajscowo Rady Gmin – w zależości od kompetencji ustawowych). W
zarządzeniach i uchwałach powołujących obiekty określone powinny zostać szczegółowe
wytyczne konserwatorskie gwarantujące zachowanie walorów przyrodniczych tych obszarów.
Nakreślony przebieg granic, przedstawiony jest jako propozycje dla organów odpowiedzialnych
za ich powołanie a prace nad uściśleniem granic na pewno musiałaby podlegać konsultacjom.
Jednakże do czasu powołania powierzchniowych form ochrony należy mieć na uwadze,
że są to obszary cenne, na których znajduje się duże nagromadzenie gatunków flory i fauny, dla
których istnieje zakaz niszczenia i zabijania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr
168, poz. 1764) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. (Dz. U.
Nr 220, poz. 2237 r.) w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.
Wszystkie potencjalne obszary wyznaczone do ochrony zawarte w niniejszym
opracowaniu zostały zweryfikowane w sezonie wegetacyjnym 2009 r. Podczas weryfikacji w
terenie zwrócono uwagę na to, co obecnie dzieje się w potencjalnych obszarach wyznaczonych
do ochrony oraz uwzględniono znane zamiary planistyczne.
Ponadto na potrzeby niniejszego opracowania zweryfikowano ze studiami uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin na obszarach, których zostały
zaproponowane, granice potencjalnych parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego
krajobrazu, których powołanie znajduje się w kompetencjach Sejmiku Województwa
Zachodnipomorskiego.
Tworzenie jakiejkolwiek formy ochrony przyrody ujętej w ustawie o ochronie przyrody
uzależnione jest od walorów przyrodniczych konkretnego obiektu. Obszar chronionego
krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o
zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb
związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Jest to
forma ochrony, na której obszarze obowiązuje lista ustawowych zakazów. Natomiast obszar
Natura 2000 (obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar
mający znaczenie dla Wspólnoty) wyznaczony zostaje w celu ochrony populacji dziko
występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty. Przedmiotem ochrony w obszarach Natura 2000 są wyłącznie
gatunki roślin, zwierząt i siedliska przyrodnicze, a nie cały teren w granicach ostoi. Jedynym
ograniczeniem w obszarach Natura 2000 jest zakaz podejmowania działań mogących, osobno
lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony
obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:
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- pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub
- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000,
lub
- pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.
Dlatego też wyznaczenie obszaru Natura 2000 nie zapewni ochrony walorów
krajobrazowych danego terenu, jeśli nie występują na nim gatunki roślin, zwierząt i siedliska
przyrodnicze stanowiące przedmiot ochrony w ostoi. Ochronę tą zapewni wyznaczenie innej
formy ochrony, tj. obszaru chronionego krajobrazu.
Wg Ustawy z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w
organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (DZ. U. nr 92, poz 753 z
16 czerwca 2009 r.):
• parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu powoływane są przez Sejmik
Województwa;
• zespół przyrodniczo-krajobrazowy, użytek ekologiczny, stanowiska dokumentacyjne oraz
pomnik przyrody powołują rady gmin;
• rezerwaty powoływane są przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
porozumieniu z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
Liczba z kolumny Lp. w załączkach tabelarycznych niniejszego opracowania jest
odpowiednikiem liczby porządkowej w bazie cyfrowej.

