
PROJEKT 

 

Zarządzenie  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 

z dnia ………………………….….r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005 

 

Na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 132 i 1074) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005 (Dz. 

Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 2445) załączniki nr 3-5 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone 

odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



Załącznik nr 1 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim z dnia  

 

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk 

będących przedmiotami ochrony. 

 

Przedmiot ochrony Zagrożenia Opis zagrożenia 

A030 Bocian czarny 

Ciconia nigra  

Zagrożenia istniejące: 

K03.04 Drapieżnictwo. 

 

Zagrożenie utraty lęgów z powodu rosnącej liczebności szopa pracza na terenach zajmowanych przez 

gatunek. 

Zagrożenia potencjalne: 

B02 Gospodarka leśna i 

plantacyjna i użytkowanie lasów i 

plantacji 

 

K03.01 Konkurencja 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

Płoszenie ptaków w okresie lęgowym w wyniku realizowanych prac leśnych w miejscach 

niezinwentaryzowanych (nieznanych) wcześniej stanowisk lęgowych. 

 

 

Konkurencja ze strony bielika w stosunku do zajmowanych rewirów. Trwająca w ostatnich latach 

ekspansja tego gatunku, może powodować wypieranie bociana z jego dotychczasowych rewirów. 

W miejscu występowania gatunku ubytek liczby drzew o odpowiednich wymiarach - optymalnych do 

zakładania gniazd (powyżej 50 cm pierśnicy). W wyniku gospodarki leśnej może następować 

odmładzanie fragmentów drzewostanów, a co za tym idzie ubytek miejsc, gdzie bocian może zakładać 

gniazda. Zagrożone w tym przypadku są drzewa przestojowe, znajdujące się w młodszych 

drzewostanach, które mogą być usunięte w trakcie cięć pielęgnacyjnych lub rębnych. 

A038 Łabędź 

krzykliwy 

Cygnus cygnus 

Zagrożenia istniejące: 

X Brak zagrożeń i nacisków 

 

W trakcie prac terenowych nad planem zadań ochronnych nie stwierdzono zagrożeń istniejących dla 

gatunku. 

Zagrożenia potencjalne: 

J02 Spowodowane przez 

człowieka zmiany stosunków 

wodnych 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku rekreacji, 

uprawiane w plenerze 

 

Zmiany stosunków wodnych skutkujące stopniowym osuszaniem zasiedlanego miejsca. 

 

 

Płoszenie gatunku w okresie lęgów w wyniku nadmiernej penetracji terenu przez turystów i 

przypadkowe osoby. 



Przedmiot ochrony Zagrożenia Opis zagrożenia 

A073 Kania czarna 

Milvus migrans 

 

A074 Kania ruda 

Milvus milvus 

Zagrożenia istniejące: 

X Brak zagrożeń i nacisków 

 

W trakcie prac terenowych nad planem zadań ochronnych nie stwierdzono zagrożeń istniejących dla 

gatunków. 

Zagrożenia potencjalne: 

B02 Gospodarka leśna i 

plantacyjna i użytkowanie lasów i 

plantacji 

 

Płoszenie ptaków w okresie lęgowym w wyniku realizowanych prac leśnych w miejscach 

niezinwentaryzowanych (nieznanych) wcześniej stanowisk lęgowych. 

A075 Bielik 

Haliaeetus albicilla 

Zagrożenia istniejące: 

X Brak zagrożeń i nacisków 

 

W trakcie prac terenowych nad planem zadań ochronnych nie stwierdzono zagrożeń istniejących dla 

gatunku. 

Zagrożenia potencjalne: 

X Brak zagrożeń i nacisków 

 

W trakcie prac terenowych nad planem zadań ochronnych nie stwierdzono zagrożeń potencjalnych dla 

gatunku. 

A108 Głuszec  

Tetrao urogallus 

Zagrożenia istniejące: 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

 

 

K03.04 Drapieżnictwo 

 

K05 Zmniejszenie płodności / 

depresja genetyczna 

 

Inwazja tawuły kutnerowatej na przesuszonych powierzchniach śródleśnych torfowisk skutkująca 

utratą odpowiednich walorów siedliska. 

 

Drapieżnictwo ze strony ptaków i ssaków drapieżnych (lisa, jenota, kuny, jastrzębia). 

 

Krytycznie niska liczebność, zła kondycja genetyczna oraz izolacja dolnośląskiej populacji głuszca. 

Zagrożenia potencjalne: 

K05 Zmniejszenie płodności / 

depresja genetyczna 

 

Brak sukcesu rozrodczego u wsiedlonych osobników i ich duża śmiertelność. 

A119 Kropiatka 

Porzana porzana 

Zagrożenia istniejące: 

X Brak zagrożeń i nacisków 

 

W trakcie prac terenowych nad planem zadań ochronnych nie stwierdzono zagrożeń istniejących dla 

gatunku. 

Zagrożenia potencjalne: 

J02 Spowodowane przez 

człowieka zmiany stosunków 

wodnych 

 

Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych mogące skutkować przesuszaniem lub 

nadmiernym zalewaniem powierzchni siedlisku gatunku. 

A127 Żuraw 

Grus grus 

Zagrożenia istniejące: 

X Brak zagrożeń i nacisków 

 

W trakcie prac terenowych nad planem zadań ochronnych nie stwierdzono zagrożeń istniejących dla 

gatunku. 



Przedmiot ochrony Zagrożenia Opis zagrożenia 

Zagrożenia potencjalne: 

J02.01.03 Wypełnianie rowów, 

tam, stawów, sadzawek, bagien 

lub torfianek 

 

Planowane uprawy wikliny na jednym z regularnych miejsc bytowania gatunku w gminie Iłowa. 

A215 Puchacz 

Bubo bubo 

Zagrożenia istniejące: 

X Brak zagrożeń i nacisków 

 

W trakcie prac terenowych nad planem zadań ochronnych nie stwierdzono zagrożeń istniejących dla 

gatunku. 

Zagrożenia potencjalne: 

B02 Gospodarka leśna i 

plantacyjna i użytkowanie lasów i 

plantacji 

 

Płoszenie ptaków w okresie lęgowym w wyniku realizowanych prac leśnych w miejscach 

niezinwentaryzowanych (nieznanych) wcześniej stanowisk lęgowych. 

A217 Sóweczka 

Glaucidium 

passerinum 

 

A223 Włochatka 

Aegolius funereus 

Zagrożenia istniejące: 

X Brak zagrożeń i nacisków 

 

W trakcie prac terenowych nad planem zadań ochronnych nie stwierdzono zagrożeń istniejących dla 

gatunków. 

Zagrożenia potencjalne: 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

Okresowe i lokalne zmniejszanie atrakcyjności siedliska dla gatunku w wyniku realizacji planowej 

gospodarki leśnej polegającej na zagospodarowaniu rębnym starych drzewostanów. 

A224 Lelek 

Caprimulgus 

europaeus 

 

A246 Lerka 

Lullula arborea 

Zagrożenia istniejące: 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

Zarastanie terenów otwartych, szczególnie wrzosowisk, skutkujące kurczeniem się terenów 

żerowiskowych. 

Zagrożenia potencjalne: 

X Brak zagrożeń i nacisków 

 

W trakcie prac terenowych nad planem zadań ochronnych nie stwierdzono zagrożeń potencjalnych dla 

gatunków. 

A234 Dzięcioł 

zielonosiwy 

Picus canus 

Zagrożenia istniejące: 

X Brak zagrożeń i nacisków 

 

W trakcie prac terenowych nad planem zadań ochronnych nie stwierdzono zagrożeń istniejących dla 

gatunku. 

Zagrożenia potencjalne: 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

W miejscu występowania gatunku możliwy ubytek starych drzewostanów i liczby drzew 

stanowiących dla gatunku miejsca gniazdowania, między innymi w wyniku prac regulacyjnych na 

ciekach. 



Przedmiot ochrony Zagrożenia Opis zagrożenia 

A409 Cietrzew 

Tetrao tetrix 

Zagrożenia istniejące: 

 

K03.04 Drapieżnictwo 

 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 

I01 Obce gatunki inwazyjne 

 

 

K05 Zmniejszenie płodności / 

depresja genetyczna 

 

 

Drapieżnictwo ze strony ptaków i ssaków drapieżnych (lisa, jenota, kuny, jastrzębia). 

 

Zarastanie terenów otwartych, szczególnie wrzosowisk i łąk. 

 

 

Inwazja tawuły kutnerowatej na przesuszonych powierzchniach śródleśnych torfowisk skutkująca 

utratą odpowiednich walorów siedliska. 

 

Krytycznie niska liczebność, zła kondycja genetyczna oraz izolacja populacji w Borach 

Dolnośląskich. 

Zagrożenia potencjalne: 

J02 Spowodowane przez 

człowieka zmiany stosunków 

wodnych 

 

Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych mogące skutkować przesuszeniem lub 

nadmiernym zalewaniem siedliska gatunku. 

A229 Zimorodek 

Alcedo atthis 

Zagrożenia istniejące: 

X Brak zagrożeń i nacisków 

 

W trakcie prac terenowych nie stwierdzono zagrożeń istniejących dla gatunku. 

Zagrożenia potencjalne: 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku i rekreacji, 

uprawiane w plenerze 

 

J02.03.02 Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych 

 

 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

 

Zagrożenie dla gatunku może stwarzać presja turystyczna na rzekach. 

 

 

 

Zagrożeniem dla siedlisk gatunku może być utrata miejsc do gniazdowania w wyniku zasypywania 

wyrw w skarpach brzegowych lub likwidacja stromych brzegów w trakcie prac regulacyjnych lub 

utrzymaniowych na ciekach. 

 

Zagrożeniem może być nadmierna wycinka drzew i krzewów na skarpach i w strefach brzegowych 

cieków w trakcie prac regulacyjnych lub utrzymaniowych na ciekach oraz w trakcie prac 

wycinkowych w ramach gospodarki leśnej. 

A072 Trzmielojad 

Pernis apivorus 

Zagrożenia istniejące: 

X Brak zagrożeń i nacisków 

 

W trakcie prac terenowych nie stwierdzono zagrożeń istniejących dla gatunku. 

Zagrożenia potencjalne: 

X Brak zagrożeń i nacisków 

 

W trakcie prac terenowych nie stwierdzono zagrożeń potencjalnych dla gatunku. 



Przedmiot ochrony Zagrożenia Opis zagrożenia 

A236 Dzięcioł 

czarny 

Dryocopus martius 

Zagrożenia istniejące: 

X Brak zagrożeń i nacisków 

 

W trakcie prac terenowych nie stwierdzono zagrożeń istniejących dla gatunku. 

Zagrożenia potencjalne: 

X Brak zagrożeń i nacisków 

 

W trakcie prac terenowych nie stwierdzono zagrożeń potencjalnych dla gatunku. 



Załącznik nr 2 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim z dnia  

Cele działań ochronnych. 

 

Lp. 
Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych 

1 
A030 Bocian czarny Ciconia nigra  

Ograniczenie negatywnego wpływu szopa pracza na gatunek. 

Zwiększenie zasobów starych drzew stanowiących potencjalne miejsca na zakładanie nowych gniazd. 

2 A038 Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus Zachowanie obecnych miejsc gniazdowania i utrzymanie aktualnego stanu siedlisk gatunku. 

3 A073 Kania czarna Milvus migrans 

A074 Kania ruda Milvus milvus 
Zachowanie obecnych miejsc gniazdowania i utrzymanie aktualnego stanu siedlisk gatunku. 

4 A075 Bielik Haliaeetus albicilla Zachowanie obecnych miejsc gniazdowania i utrzymanie aktualnego stanu siedlisk gatunku. 

5 A108 Głuszec Tetrao urogallus 

A409 Cietrzew Tetrao tetrix 
Zachowanie siedlisk gatunku w niepogorszonym stanie (co najmniej U1). 

6 A119 Kropiatka Porzana porzana 

A127 Żuraw Grus grus 

A224 Lelek Caprimulgus europaeus 

A246 Lerka Lullula arborea 

Utrzymanie właściwego stanu zachowania gatunków. 

7 A215 Puchacz Bubo bubo Ochrona istniejących starych gniazd w rewirach gatunku. 

8 A217 Sóweczka Glaucidium passerinum  

A223 Włochatka Aegolius funereus 
Zachowanie obecnych miejsc gniazdowania i utrzymanie aktualnego stanu siedlisk gatunku. 

9 A234 Dzięcioł zielonosiwy Picus canus 

A236 Dzięcioł czarny Dryocopus martius 
Zachowanie zasobów starych drzew stanowiących potencjalne miejsca na zakładanie nowych gniazd. 

10 A229 Zimorodek Alcedo atthis 

A072 Trzmielojad Pernis apivorus 
Zachowanie obecnych miejsc gniazdowania i utrzymanie aktualnego stanu siedlisk gatunku. 

 



Załącznik nr 3 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim z dnia   

 

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania. 

 

Przedmiot ochrony Działanie ochronne Obszar wdrażania 
Podmiot odpowiedzialny  

za wykonanie 

Dotyczące ochrony czynnej gatunków ptaków oraz ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

A030 Bocian czarny  

Ciconia nigra 

Redukcja liczebności szopa pracza. Cały obszar Natura 2000. Organy sprawujące nadzór nad 

obszarem Natura 2000 we współpracy  

z Polskim Związkiem Łowieckim 

Zwiększenie liczby potencjalnych miejsc gniazdowania. - 

Podczas wykonywania zabiegów rębnych i trzebieży należy w 

miejscach obserwowanego występowania gatunku 

pozostawiać jako przestoje egzemplarze dębów i sosen o 

pierśnicy większej niż 50 cm. Należy pozostawiać na 1 ha co 

najmniej 3-6 takich drzew. Nie dotyczy bloku upraw 

pochodnych. 

Oddziały leśne położone  

w Nadleśnictwie Przemków: 

13-32-1-05-99    -a   -00 

13-32-1-05-99    -b   -00 

13-32-1-05-99    -c   -00 

13-32-1-05-99    -d   -00 

13-32-1-05-99    -f   -00 

13-32-1-05-99    -g   -00 

13-32-1-05-99    -h   -00 

13-32-1-05-99    -i   -00 

13-32-1-05-99    -j   -00 

13-32-1-05-99    -k   -00 

13-32-1-05-99    -l   -00 

13-32-1-05-99    -m   -00 

13-32-1-05-99    -n   -00 

Nadleśnictwo Przemków 

Oddziały leśne położone  

w Nadleśnictwie Szprotawa: 

14-12-2-10-223   -a   -00 

14-12-2-10-223   -b   -00 

Nadleśnictwo Szprotawa 



14-12-2-10-223   -c   -00 

14-12-2-10-223   -d   -00 

14-12-2-10-223   -f   -00 

14-12-2-10-223   -g   -00 

14-12-2-10-223   -h   -00 

Oddziały leśne położone  

w Nadleśnictwie Wymiarki: 

14-15-3-13-249   -a   -00 

14-15-3-13-249   -b   -00 

14-15-3-13-249   -c   -00 

14-15-3-13-249   -d   -00 

14-15-3-13-249   -f   -00 

14-15-3-13-249   -g   -00 

14-15-3-13-249   -h   -00 

14-15-3-13-249   -i   -00 

14-15-3-13-249   -j   -00 

14-15-3-13-249   -k   -00 

Nadleśnictwo Wymiarki 

A108 Głuszec  

Tetrao urogallus 

Edukacja społeczeństwa. - Promocja dobrych praktyk 

związanych z poruszaniem się po terenach leśnych 

stanowiących siedliska głuszca.   

Cały obszar Natura 2000. Nadleśnictwo Ruszów 

Ekspertyza stosunków wodnych na siedliskach głuszca. - 

Wykonanie ekspertyzy stosunków wodnych na wskazanym 

obszarze z określeniem koniecznych czynności, które 

pozwolą na podniesienie poziomu wody na powierzchniach 

torfowisk zarastających tawułą kutnerowatą i zapewnią 

utrzymanie właściwych warunków siedliskowych dla 

gatunku. 

Teren Nadleśnictw Ruszów, 

Pieńsk, Węgliniec, 

Bolesławiec, Świętoszów, 

Żagań i Wymiarki w granicach 

obszaru Natura 2000. 

Organy sprawujące nadzór nad 

obszarem Natura 2000 we współpracy  

z Nadleśnictwami Ruszów, Pieńsk, 

Węgliniec, Bolesławiec, Świętoszów, 

Żagań i Wymiarki i Regionalnymi 

Dyrekcjami Lasów Państwowych we 

Wrocławiu i Zielonej Górze 

Ograniczenie liczebności populacji jenota, szopa pracza, lisa i 

kuny. - Stała kontrola zmian występowania oraz zagęszczenia 

populacji ssaków drapieżnych: jenota, szopa pracza, lisa i 

kuny na terenie całego obszaru Natura 2000 w celu określenia 

i realizacji skutecznego programu redukcji ich liczebności.   

Cały obszar Natura 2000. Organy sprawujące nadzór nad 

obszarem Natura 2000 we współpracy  

z Polskim Związkiem Łowieckim i 

Nadleśnictwami Ruszów, Pieńsk, 

Węgliniec, Bolesławiec, Świętoszów, 

Żagań i Wymiarki 



Prowadzenie działań restytucyjnych gatunku w Borach 

Dolnośląskich. - Wsiedlanie młodocianych osobników 

głuszca, pochodzących z krajowych hodowli tego gatunku; 

wsiedlenia dorosłych osobników głuszca, odłowionych z 

natury, pochodzących z populacji białoruskiej, rosyjskiej bądź 

skandynawskiej; zakup jaj zebranych z natury, pochodzących 

z ww. populacji i oddanie ich do odchowania. 

Teren Nadleśnictw Ruszów, 

Pieńsk, Węgliniec, 

Bolesławiec, Świętoszów, 

Żagań i Wymiarki w granicach 

obszaru Natura 2000. 

Nadleśnictwo Ruszów, we współpracy  

z organami sprawującymi nadzór nad 

obszarem Natura 2000 i Regionalnymi 

Dyrekcjami Lasów Państwowych we 

Wrocławiu i Zielonej Górze   

Nadzór terenów leśnych. - Nadzór nad siecią dróg leśnych w 

zasięgu nadleśnictw Ruszów, Pieńsk, Węgliniec, Bolesławiec, 

Świętoszów, Żagań i Wymiarki w granicach obszaru Natura 

2000 w celu zmniejszenia liczby pojazdów nieuprawnionych 

do poruszania się po drogach leśnych.   

Teren Nadleśnictw Ruszów, 

Pieńsk, Węgliniec, 

Bolesławiec, Świętoszów, 

Żagań i Wymiarki w granicach 

obszaru Natura 2000. 

Nadleśnictwo Ruszów, Nadleśnictwo 

Pieńsk, Nadleśnictwo Węgliniec, 

Nadleśnictwo Bolesławiec, 

Nadleśnictwo Świętoszów, 

Nadleśnictwo Żagań, Nadleśnictwo 

Wymiarki 

Znakowanie siatek ogrodzeniowych upraw leśnych, tak aby 

zminimalizować ryzyko kolizji z nimi przemieszczających się 

ptaków.   

Nadleśnictwo Ruszów; 

Nadleśnictwo Pieńsk – obszar 

Leśnictw Bielawa i Piaseczno, 

oddziały 128-137, 145–154, 

162-171 Leśnictwa Ostęp, 

oddziały 138-144E, 155-161A, 

172-175 Leśnictwa Stojanów; 

Nadleśnictwo Węgliniec – 

oddziały 18-20, 38-41, 59-64, 

81-84, 100-103, 120-123, 139-

147 Leśnictwa Węglowiec, 

oddziały 9-17, 29-37, 50-58, 

73-80, 95-99, 116-119 

Leśnictwa Stawiska, oddziały 

1-8, 25-28, 47-49, 71-72 

Leśnictwa Ołobok; 

Nadleśnictwo Wymiarki – 

obszar Leśnictw Zabłocie, 

Jedliniec, Borowe, Jamno, 

Laskowice (w granicach 

obszaru Natura 2000); 

Nadleśnictwo Ruszów, Nadleśnictwo 

Pieńsk, Nadleśnictwo Węgliniec, 

Nadleśnictwo Wymiarki, Nadleśnictwo 

Żagań  



Nadleśnictwo Żagań – oddziały 

197, 201-203, 208, 210, 214, 

222, 227, 235, 242, 243 

Leśnictwa Stawy, oddziały 274, 

303, 346, 352 Leśnictwa 

Podlaski, oddziały 368, 369, 

373, 394, 397, 420, 431, 438, 

441, 452, 466, 469, 473, 481, 

485 Leśnictwa Kowalice (w 

granicach obszaru Natura 

2000) 

A409 Cietrzew  

Tetrao tetrix 

Ograniczenie liczebności populacji jenota, szopa pracza, lisa i 

kuny. Stała kontrola zmian występowania oraz zagęszczenia 

populacji ssaków drapieżnych: jenota, szopa pracza, lisa i 

kuny na terenie całego obszaru Natura 2000 w celu określenia 

i realizacji skutecznego programu redukcji ich liczebności.   

Cały obszar Natura 2000. Organy sprawujące nadzór nad 

obszarem Natura 2000 we współpracy  

z Polskim Związkiem Łowieckim i 

Państwowym Gospodarstwem Leśnych 

– Lasy Państwowe 

Prowadzenie działań reintrodukcyjnych gatunku – wsiedlanie 

młodocianych osobników cietrzewia pochodzących z 

krajowych hodowli tego gatunku, wsiedlanie osobników 

dorosłych odłowionych lub odchowanych z jaj z naturalnych 

populacji wschodnioeuropejskich i skandynawskich. 

Teren Nadleśnictw Bolesławiec 

Węgliniec, Świętoszów, 

Ruszów, Przemków, Pieńsk, 

Chocianów 

Nadleśnictwo Bolesławiec, 

Nadleśnictwo Węgliniec, 

Nadleśnictwo Świętoszów, 

Nadleśnictwo Przemków, 

Nadleśnictwo Pieńsk, 

Nadleśnictwo Chocianów, 

Nadleśnictwo Ruszów we współpracy z 

organem sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura2000 i RDLP we 

Wrocławiu 

Odtwarzanie i utrzymywanie aren tokowych, kształtowanie 

struktury ekotonu leśno-polowego, poprawa bazy 

pokarmowej przez nasadzenia preferowanych gatunków oraz 

kształtowanie optymalnych stosunków wodnych. 

Teren Nadleśnictw Bolesławiec 

Węgliniec, Świętoszów, 

Ruszów, Przemków, Pieńsk, 

Chocianów 

Nadleśnictwo Bolesławiec, 

Nadleśnictwo Węgliniec, 

Nadleśnictwo Świętoszów, 

Nadleśnictwo Przemków, 

Nadleśnictwo Pieńsk, 

Nadleśnictwo Chocianów, 

Nadleśnictwo Ruszów we współpracy z 



organem sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura2000 i RDLP we 

Wrocławiu 

Edukacja społeczeństwa – podnoszenie poziomu wiedzy na 

temat biologii i wymagań siedliskowych gatunku oraz metod 

jego ochrony 

Teren Nadleśnictw Bolesławiec 

Węgliniec, Świętoszów, 

Ruszów, Przemków, Pieńsk, 

Chocianów 

Nadleśnictwo Bolesławiec, 

Nadleśnictwo Węgliniec, 

Nadleśnictwo Świętoszów, 

Nadleśnictwo Przemków, 

Nadleśnictwo Pieńsk, 

Nadleśnictwo Chocianów, 

Nadleśnictwo Ruszów we współpracy z 

RDLP we Wrocławiu 

A217 Sóweczka  

Glaucidium passerinum  

 

A223 Włochatka  

Aegolius funereus 

Zachowanie fragmentów starodrzewu na powierzchniach 

zrębowych.  

- W miejscach obserwowanego występowania gatunku w 

trakcie zabiegów rębnych pozostawiać do naturalnej śmierci i 

rozkładu drzewa w kępach o minimalnej powierzchni 5% 

każdego bloku drzewostanów rębnych przeznaczonych do 

wycięcia w dziesięcioleciu,  fragmenty nie mniejsze niż 6 

arów.  

Zapis nie dotyczy: 

- bloków upraw pochodnych 

- sytuacji stwarzających zagrożenie zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego, 

- sytuacji zagrażających trwałości lasu, 

- działań prowadzonych w strefie przestrzeni otwartej 

poligonu związanych z utrzymaniem tej strefy. 

Przed rozpoczęciem wycinki każdorazowo sprawdzić, czy 

drzewo nie jest dziuplaste. 

Drzewostany iglaste i mieszane 

na gruntach w zarządzie:  

Nadleśnictwa Bolesławiec, 

Nadleśnictwa Złotoryja 

Nadleśnictwa Wymiarki, 

Nadleśnictwa Węgliniec, 

Nadleśnictwa Świętoszów, 

Nadleśnictwa Szprotawa 

Nadleśnictwa Ruszów 

Nadleśnictwa Przemków, 

Nadleśnictwa Pieńsk, 

Nadleśnictwa Chocianów 

Nadleśnictwo Bolesławiec 

Nadleśnictwo Złotoryja 

Nadleśnictwo Wymiarki 

Nadleśnictwo Węgliniec 

Nadleśnictwo Świętoszów 

Nadleśnictwo Szprotawa 

Nadleśnictwo Ruszów 

Nadleśnictwo Przemków 

Nadleśnictwo Pieńsk 

Nadleśnictwo Chocianów 

A234 Dzięcioł 

zielonosiwy  

Picus canus 

Pozostawianie obumierających starych egzemplarzy drzew w 

trakcie zabiegów hodowlanych. - W trakcie zabiegów 

hodowlanych pozostawiać rodzime drzewa żywe i obumarłe 

drzewa stojące, miejscowo spróchniałe (ze zgnilizną), drzewa 

z owocnikami grzybów oraz drzewa dziuplaste, szczególnie te 

Grunty leśne w zarządzie 

Nadleśnictwa Węgliniec, 

Nadleśnictwa Świętoszów, 

Nadleśnictwa Szprotawa 

Nadleśnictwa Ruszów, 

Nadleśnictwo Chocianów 

Nadleśnictwo Pieńsk 

Nadleśnictwo Przemków 

Nadleśnictwo Ruszów 

Nadleśnictwo Szprotawa  



o miękkim drewnie, takie jak np.: brzoza, osika, zapewniając 

tym samym zwiększanie się ilości martwego drewna w 

wieloletnim przedziale czasowym.  

Zapis nie dotyczy: 

- bloków upraw pochodnych 

- sytuacji stwarzających zagrożenie zdrowia, życia lub mienia 

ludzkiego, 

- sytuacji zagrażających trwałości lasu, 

- działań prowadzonych w strefie przestrzeni otwartej 

poligonu związanych z utrzymaniem tej strefy. 

Nadleśnictwa Przemków, 

Nadleśnictwa Pieńsk, 

Nadleśnictwa Chocianów, 

Nadleśnictwa Żagań. 

Nadleśnictwo Świętoszów  

Nadleśnictwo Węgliniec  

Nadleśnictwo Żagań 

A229 Zimorodek 

Alcedo atthis 

Zachowanie drzew w linii brzegowej (w pasie do 10 m od 

brzegu rzeki lub zbiornika wodnego). 

Grunty leśne w zarządzie 

Nadleśnictwa Bolesławiec, 

Nadleśnictwa Ruszów, 

Nadleśnictwa Szprotawa 

Nadleśnictwa Świętoszów, 

Nadleśnictwa Węgliniec, 

Nadleśnictwa Żagań. 

Nadleśnictwo Bolesławiec 

Nadleśnictwo Ruszów 

Nadleśnictwo Szprotawa  

Nadleśnictwo Świętoszów  

Nadleśnictwo Węgliniec  

Nadleśnictwo Żagań 

Zarządcy cieków 

Działania związane z utrzymaniem cieków wodnych 

realizować z uwzględnieniem wymogów siedliskowych 

gatunku – wyrwy w skarpach brzegowych zabezpieczać w 

sposób umożliwiający zajęcie/ponowne zajęcie stanowiska 

przez osobniki gatunku 

Cieki wodne w granicach 

obszaru Natura 2000 

Zarządcy cieków 

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

A030 Bocian czarny  

Ciconia nigra 

Monitoring stanu przedmiotu ochrony, co 3 lata w okresie 

obowiązywania planu. Ocena stanu populacji, stanu siedlisk 

oraz perspektyw ochrony wszystkich siedlisk gatunku, w 

obrębie obszaru Natura 2000. 

Cały obszar Natura 2000 Organy sprawujące nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

A038 Łabędź 

krzykliwy  

Cygnus cygnus 

Monitoring stanu przedmiotu ochrony, co 3 lata w okresie 

obowiązywania planu. Ocena stanu populacji, stanu siedlisk 

oraz perspektyw ochrony wszystkich siedlisk gatunku, w 

obrębie obszaru Natura 2000. 

 

Cały obszar Natura 2000 Organy sprawujące nadzór nad 

obszarem Natura 2000 



A073 Kania czarna  

Milvus migrans  

 

A074 Kania ruda  

Milvus milvus 

Monitoring stanu przedmiotu ochrony, co 3 lata w okresie 

obowiązywania planu. Ocena stanu populacji, stanu siedlisk 

oraz perspektyw ochrony wszystkich siedlisk gatunku, w 

obrębie obszaru Natura 2000. 

Cały obszar Natura 2000 Organy sprawujące nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

A075 Bielik  

Haliaeetus albicilla 

Monitoring stanu przedmiotu ochrony, co 3 lata w okresie 

obowiązywania planu. Ocena stanu populacji, stanu siedlisk 

oraz perspektyw ochrony wszystkich siedlisk gatunku, w 

obrębie obszaru Natura 2000. 

Cały obszar Natura 2000 Organy sprawujące nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

A108 Głuszec  

Tetrao urogallus 

Monitoring działań restytucyjnych gatunku w obszarze Natura 

2000.   

Teren Nadleśnictw Ruszów, 

Pieńsk, Węgliniec, 

Bolesławiec, Świętoszów, 

Żagań i Wymiarki w granicach 

obszaru Natura 2000. 

Nadleśnictwo Ruszów we współpracy  

z organami sprawującymi nadzór nad 

obszarem Natura 2000 i Nadleśnictwa-

mi Pieńsk, Węgliniec, Bolesławiec, 

Świętoszów, Żagań i Wymiarki 

Monitoring stanu przedmiotu ochrony, co 3 lata w okresie 

obowiązywania planu. Ocena stanu populacji, stanu siedlisk 

oraz perspektyw ochrony wszystkich siedlisk gatunku, w 

obrębie obszaru Natura 2000. 

Cały obszar Natura 2000 Organy sprawujące nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

A119 Kropiatka  

Porzana porzana 

Monitoring stanu przedmiotu ochrony, co 3 lata w okresie 

obowiązywania planu. Ocena stanu populacji, stanu siedlisk 

oraz perspektyw ochrony wszystkich siedlisk gatunku, w 

obrębie obszaru Natura 2000. 

Cały obszar Natura 2000 Organy sprawujące nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

A127 Żuraw  

Grus grus 

Monitoring stanu przedmiotu ochrony, co 3 lata w okresie 

obowiązywania planu, na wybranych losowo powierzchniach 

stanowiących  nie mniej niż 30 % wszystkich siedlisk 

gatunku, w obrębie obszaru Natura 2000. 

Ocena stanu populacji, stanu siedliska oraz perspektyw 

ochrony. 

Cały obszar Natura 2000 Organy sprawujące nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

A217 Sóweczka 

Glaucidium passerinum 

 

 

Kontrola sposobu realizacji zabiegów rębnych. - Kontrola 

sposobu realizacji zabiegów rębnych w miejscach 

występowania gatunków.   

Oddziały leśne, w których 

wykonano zabiegi rębne na 

gruntach w zarządzie 

Nadleśnictwa Bolesławiec, 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu, 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Zielonej Górze, organy 



A223 Włochatka 

Aegolius funereus 

Nadleśnictwa Złotoryja 

Nadleśnictwa Wymiarki, 

Nadleśnictwa Węgliniec, 

Nadleśnictwa Świętoszów, 

Nadleśnictwa Szprotawa 

Nadleśnictwa Ruszów 

Nadleśnictwa Przemków, 

Nadleśnictwa Pieńsk, 

Nadleśnictwa Chocianów 

sprawujące nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Monitoring stanu przedmiotu ochrony, co 3 lata w okresie 

obowiązywania planu, na wybranych losowo powierzchniach 

stanowiących  nie mniej niż 30 % wszystkich siedlisk 

gatunku, w obrębie obszaru Natura 2000. 

Ocena stanu populacji, stanu siedliska oraz perspektyw 

ochrony. 

Cały obszar Natura 2000 Organy sprawujące nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

A224 Lelek 

Caprimulgus europaeus 

 

A246 Lerka  

Lullula arborea 

Monitoring stanu przedmiotu ochrony, co 3 lata w okresie 

obowiązywania planu, na wybranych losowo powierzchniach 

stanowiących  nie mniej niż 30 % wszystkich siedlisk 

gatunku, w obrębie obszaru Natura 2000. 

Ocena stanu populacji, stanu siedliska oraz perspektyw 

ochrony. 

Cały obszar Natura 2000 Organy sprawujące nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

A234 Dzięcioł 

zielonosiwy 

Picus canus 

 

A236 Dzięcioł czarny 

Dryocopus martius 

Monitoring stanu przedmiotu ochrony, co 3 lata w okresie 

obowiązywania planu, na wybranych losowo powierzchniach 

stanowiących  nie mniej niż 30 % wszystkich siedlisk 

gatunku, w obrębie obszaru Natura 2000. Ocena stanu 

populacji, stanu siedliska oraz perspektyw ochrony. 

Cały obszar Natura 2000 Organy sprawujące nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

A072 Trzmielojad 

Pernis apivorus 

Monitoring stanu przedmiotu ochrony, co 3 lata w okresie 

obowiązywania planu, na wybranych losowo powierzchniach 

stanowiących  nie mniej niż 30 % wszystkich siedlisk 

gatunku, w obrębie obszaru Natura 2000. 

Ocena stanu populacji, stanu siedliska oraz perspektyw 

ochrony. 

Cały obszar Natura 2000 Organy sprawujące nadzór nad 

obszarem Natura 2000 



 

 

 

A229 Zimorodek 

Alcedo atthis 

Monitoring stanu przedmiotu ochrony, co 3 lata w okresie 

obowiązywania planu. 

Ocena stanu populacji, stanu siedliska oraz perspektyw 

ochrony. 

Cały obszar Natura 2000 Organy sprawujące nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

A409 Cietrzew  

Tetrao tetrix  

Monitoring stanu przedmiotu ochrony, co 3 lata w okresie 

obowiązywania planu. Ocena stanu populacji, stanu siedlisk 

oraz perspektyw ochrony wszystkich siedlisk gatunku, w 

obrębie obszaru Natura 2000. 

Cały obszar Natura 2000 Organy sprawujące nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Monitoring działań restytucyjnych gatunku w obszarze Natura 

2000. 

Teren Nadleśnictw 

Bolesławiec, Węgliniec, 

Świętoszów, Ruszów, 

Przemków, Pieńsk, Chocianów 

Nadleśnictwo Bolesławiec, 

Nadleśnictwo Węgliniec, 

Nadleśnictwo Świętoszów, 

Nadleśnictwo Przemków, 

Nadleśnictwo Pieńsk, 

Nadleśnictwo Chocianów, 

Nadleśnictwo Ruszów we współpracy z 

organem sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 i RDLP we 

Wrocławiu 

Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 

A409 Cietrzew  

Tetrao tetrix  

Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu 

populacji kruka Corvus corax, ze szczególnym 

uwzględnieniem populacji występującej w obrębie Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, na 

cietrzewia, w ciągu pierwszych 5 lat obowiązywania Planu. 

Nadleśnictwo Bolesławiec, 

Nadleśnictwo Węgliniec, 

Nadleśnictwo Świętoszów, 

Nadleśnictwo Ruszów 

Nadleśnictwo Przemków, 

Nadleśnictwo Pieńsk, 

Nadleśnictwo Chocianów 

Organy sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 we współpracy z 

Nadleśnictwami Bolesławiec, 

Węgliniec, Świętoszów, Ruszów 

Przemków, Pieńsk, Chocianów i 

Regionalną Dyrekcją Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 



PROJEKT 

 

Uzasadnienie do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 

z dnia…….  

zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005 

 

 

Zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 132 i 1074) regionalny dyrektor ochrony 

środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 położonego 

na terenie więcej niż jednego województwa ustanawiają wspólnie regionalni dyrektorzy ochrony 

środowiska, na których obszarze działania znajdują się części tego obszaru. 

Zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory 

Dolnośląskie PLB020005 zostało podpisane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 

21 maja 2014 r. i ukazało się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu  

21 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 2445). Powodem zmiany ww. zarządzenia są uchybienia 

wskazane w trybie kontroli aktów prawa miejscowego przez Ministra Środowiska uzasadniające 

zmianę we własnym zakresie, przesłane pismem znak DP-074-116/11549/14/JJ z dnia 14 kwietnia 

2015 r., wyniki „Inwentaryzacji ornitologicznej Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 

PLB020005 „Bory Dolnośląskie”” oraz zmiany wynikające z ponownej analizy zapisów  

ww. zarządzenia.  

Minister wskazał, że cele działań ochronnych wyznaczone dla głuszca są niemierzalne  

i nie podlegają weryfikacji. Cele działań ochronnych powinny określać stan docelowy ochrony 

przedmiotów ochrony lub stan początkowy, który ma ulec poprawie. W związku z powyższym cele 

działań ochronnych zastąpiono zapisem „Zachowanie siedlisk gatunku w niepogorszonym stanie  

(co najmniej U1)”. Ponownie przeanalizowano i doprecyzowano także cele działań ochronnych  

dla bielika oraz sóweczki i włochatki. 

Kolejna uwaga Ministra Środowiska dotyczyła nieprawidłowego określenia podmiotów 

odpowiedzialnych za wykonanie działań ochronnych dla głuszca, polegających na wykonaniu 

nasadzeń jarzębu pospolitego i modernizacji ogrodzeń upraw leśnych. Wskazanie tu Generalnej 



Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (zwanej dalej „GDDKiA”) jest niewłaściwe, gdyż zadania te 

wykraczają poza zakres kompetencji ww. organu. Podmiot odpowiedzialny za wykonanie 

przedmiotowego działania został określony na podstawie wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad – Oddziału w Zielonej Górze z dnia 12 grudnia 2013 r., znak pisma 

GDDKiA-O/ZG-D9-am-265/25/2013, zgłoszonego w ramach konsultacji społecznych podczas 

opracowywania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005. 

We wniosku GDDKiA przedstawiła informacje o działaniach kompensacyjnych  

oraz minimalizujących realizowanych lub planowanych do realizacji zgodnie z obowiązkami 

nałożonymi decyzją środowiskową znak RDOŚ-08-WOOŚ-II-66130-012/10/an z dnia 29 lipca  

2010 r. dla zadania polegającego na budowie autostrady A-18 na odcinku Olszyna-Golnice.  

W związku z tym ww. działania ochronne zostało zapisane w zarządzeniu w sprawie ustanowienia 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005. Biorąc jednak pod 

uwagę fakt, iż w planie zadań ochronnych nie należy ustanawiać działań, które są w trakcie realizacji 

lub do których wykonania zobowiązano się na podstawie wydanych decyzji lub zawartej umowy 

(pismo Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2014 r., znak DP-074-62/42959/14/JJ), ww. działania 

usunięto.  

Minister wskazał też, iż w załączniku nr 5 Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania (obecnie załącznik nr 3) w części 

Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich 

ochrony ustanowiono działanie ochronne bez wskazywania podmiotu odpowiedzialnego za jego 

wykonanie, a polegające na wykonaniu w pierwszym roku obowiązywania planu, na zlecenie 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, inwentaryzacji miejsc gniazdowania gatunków: bocian 

czarny, kania czarna, kania ruda, bielik, włochatka i sóweczka. Z uwagi na fakt, iż w 2014 roku 

wykonana została na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska „Inwentaryzacja 

ornitologiczna Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 PLB020005 „Bory 

Dolnośląskie””, działanie usunięto. Usunięto także dla ww. gatunków cel działań ochronnych 

„Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku w obszarze Natura 2000”. 

Ponadto na podstawie wyników ww. inwentaryzacji wprowadzono następujące zmiany  

w zarządzeniu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory 

Dolnośląskie PLB020005. 

Dodano jako przedmioty ochrony obszaru gatunki z kategorią C: A229 zimorodek Alcedo 

atthis, A072 trzmielojad Pernis apivorus i A236 dzięcioł czarny Dryocopus martius. Dla gatunków 

tych określono zagrożenia potencjalne, cele ochrony oraz działania ochronne. Nie uwzględniono 

natomiast propozycji dodania do listy przedmiotów ochrony obszarów gatunków: A081 błotniak 



stawowy Circus aeruginosus i A609 podróżniczek Luscinia svecica, z uwagi na fakt, iż populacje 

gatunków stwierdzone w obszarze nie spełniają kryterium wielkości populacji względem populacji 

krajowej.  

Jednocześnie po analizie całego zarządzenia postanowiono zmienić lub uzupełnić inne zapisy 

w zarządzeniu w następujący sposób: 

• W załączniku nr 3 Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania 

właściwego stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony 

(obecnie załącznik nr 1) dodano dla gatunków: bielik, lelek i lerka opis zagrożenia 

potencjalnego zidentyfikowanego jako „X – brak zagrożeń i nacisków”: „W trakcie prac 

terenowych nad planem zadań ochronnych nie stwierdzono zagrożeń potencjalnych dla 

gatunku”.  

• Dla gatunku cietrzew uzupełniono zapisy zarządzenia o zagrożenia, a także uaktualniono cele 

i działania ochronne dla gatunku. We wrześniu 2014 roku na terenie Nadleśnictwa Ruszów 

do środowiska naturalnego wpuszczono 30 młodych osobników cietrzewia (20 kogutów  

i 10 kur). Działanie to uzupełniono redukcją liczebności ssaków drapieżnych w celu poprawy 

jakości biotopu pod kątem wymagań siedliskowych cietrzewia. Biorąc pod uwagę wyniki 

kontroli realizacji projektu wsiedlania cietrzewia, Nadleśnictwo Ruszów wystąpiło  

z wnioskiem o wprowadzenie poniższych zapisów dla gatunku: 

o Dodanie zagrożeń istniejących: K03.04 Drapieżnictwo, K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja), I01 Obce gatunki inwazyjne, J03.02 Antropogeniczne 

zmniejszenie spójności siedlisk, K05 Zmniejszenie płodności / depresja genetyczna 

oraz zagrożenia potencjalnego J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków 

wodnych. 

o Dodanie celów działań ochronnych: ograniczenie negatywnego wpływu ssaków 

drapieżnych; poprawa jakości siedlisk cietrzewia w zakresie stosunków wodnych, 

optymalnej struktury biotopu, jakości bazy pokarmowej i osłonowej; ograniczenie 

przypadkowego płoszenia ptaków w okresie toków, wysiadywania jaj i wodzenia 

piskląt. 

Z uwagi jednak na fakt, iż zaproponowane cele są niemierzalne i nie podlegają 

weryfikacji, zastąpiono je zapisami „Zachowanie siedlisk gatunku w niepogorszonym 

stanie (co najmniej U1)”.  

o Dodanie działań ochrony czynnej: ograniczenie liczebności drapieżników, 

prowadzenie działań reintrodukcyjnych, odtwarzanie i utrzymywanie siedlisk gatunku 



oraz edukację ekologiczną, a także działania dotyczącego monitoringu stanu 

przedmiotu ochrony mającego na celu określenie skuteczności programu redukcji 

liczebności drapieżników.  

W związku z powyższym dla gatunku dodano ww. działania ochrony czynnej, a także 

działanie z zakresu monitoringu stanu ochrony i realizacji działań ochronnych pn. 

„Monitoring działań restytucyjnych gatunku w obszarze Natura 2000”. 

• W załączniku nr 5 Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych  

za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania (obecnie załącznik nr 3) - dla głuszca usunięto  

z listy podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie działania związanego z edukacją 

społeczeństwa organy sprawujące nadzór nad obszarem Natura 2000 - edukacja ekologiczna 

nie leży w kompetencjach regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Jako podmiot 

odpowiedzialny za przedmiotowe działanie pozostawiono Nadleśnictwo. Ruszów,  

które prowadzi aktualnie edukację ekologiczną w przedmiotowym zakresie, m.in. niedaleko 

siedziby Nadleśnictwa położona jest ścieżka edukacyjna „Szlakiem Głuszca”.  

• W załączniku nr 5 Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych  

za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania (obecnie załącznik nr 3), zgodnie z wnioskiem 

Nadleśnictwa Ruszów, uszczegółowiono obszar wdrażania działania ochronnego  

pn. „Znakowanie siatek ogrodzeniowych upraw leśnych (…)” zaktualizowano listę 

podmiotów współodpowiedzialnych za wykonanie działania – pozostawiono tu właściwe 

terytorialnie Nadleśnictwa. W pierwszych latach programu reintrodukcji gatunku stwierdzano 

znaczne migracje młodych głuszców, zwłaszcza w pierwszym okresie po ich wypuszczeniu. 

W kolejnych latach, wraz ze wzrostem liczebności ptaków bytujących na terenie Borów 

Dolnośląskich zaobserwowano wyraźną tendencję zmniejszania się dystansu migracji.  

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę doświadczenia wcześniejszych programów 

reintrodukcji populacji głuszca zawnioskowano o korektę obszaru wdrażania ww. działania 

ochronnego. 

• W załączniku nr 5 Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych  

za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania (obecnie załącznik nr 3) dla gatunków: 

sóweczka, włochatka, dzięcioł zielonosiwy, uszczegółowiono zapis działania ochronnego 

dotyczącego pozostawiania drzew do naturalnej śmierci i rozpadu, poprzez wskazanie,  

że działanie „nie dotyczy: bloków upraw pochodnych, sytuacji stwarzających zagrożenie 

zdrowia, życia lub mienia ludzkiego, sytuacji zagrażających trwałości lasu”. 



• W załączniku nr 5 Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych  

za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania (obecnie załącznik nr 3), w części dotyczącej 

uzupełnienia stanu wiedzy dla gatunku cietrzew dodano działanie pn.: „Przeprowadzenie 

badań mających na celu określenie wpływu populacji kruka Corvus corax, ze szczególnym 

uwzględnieniem populacji występującej w obrębie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Trzebieniu, na cietrzewia, w ciągu pierwszych 5 lat obowiązywania Planu.” 

Działanie zapisano w związku z wątpliwościami zgłoszonymi przez Nadleśnictwo Przemków 

i Chocianów w trakcie spotkania roboczego w sprawie projektu „Czynna ochrona cietrzewia 

na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”, dotyczącymi wpływu zgrupowania 

kruków koczujących w okolicach składowiska odpadów w miejscowości Trzebień na 

udatność lęgów cietrzewi reintrodukowanych w ramach ww. projektu. 

 

Wydanie zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005 poprzedzone zostało 

przeprowadzeniem postępowania z udziałem społeczeństwa. 

W dniu 22 września 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) i Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu wojewódzkim  

(w dodatku dolnośląskim i lubuskim) ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu z dnia 16 września 2015 r. o zamiarze przystąpienia do opracowania 

projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla 42 obszarów 

Natura 2000 w województwie dolnośląskim, w tym dla przedmiotowego Obszaru. Obwieszczenie 

zostało również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do:  

 Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 22 września –  

13 października 2015 r., 

 Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 23 września – 

15 października 2015 r.,  

 Starosta Powiatowego w Polkowicach, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 22 września – 

28 października 2015 r., 

 Starostwa Powiatowego w Legnicy, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 22 września –  

14 października 2015 r., 



 Starostwa Powiatowego w Żaganiu, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 22 września –  

13 października 2015 r., 

 Starostwa Powiatowego w Żarach, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 22 września –  

13 października 2015 r., 

 Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 24 września –  

15 października 2015 r., 

 Urzędu Miasta i Gminy Węgliniec, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 22 września –  

13 października 2015 r., 

 Urzędu Gminy Chojnów, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 22 września – 13 października 

2015 r., 

 Urzędu Miasta i Gminy Chocianów, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 22 września –  

13 października 2015 r., 

 Urzędu Miasta i Gminy Przemków, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 22 września –  

13 października 2015 r., 

 Urzędu Gminy Radwanice, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 22 września –  

13 października 2015 r., 

 Urzędu Gminy Bolesławiec, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 22 września –  

13 października 2015 r., 

 Urzędu Gminy Gromadka, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 22 września –  

13 października 2015 r., 

 Urzędu Miasta i Gminy Nowogrodziec, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 22 września – 

13 października 2015 r., 

 Urzędu Gminy Osiecznica, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 22 września –  

13 października 2015 r., 

 Urzędu Gminy Przewóz, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 22 września – 16 października 

2015 r., 



 Urzędu Gminy Żagań, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 22 września – 13 października 

2015 r., 

 Urzędu Miasta i Gminy Szprotawa, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 22 września –  

13 października 2015 r., 

 Urzędu Gminy Wymiarki, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 22 września –  

13 października 2015 r., 

 Urzędu Miasta Gozdnica, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 22 września –  

13 października 2015 r., 

 Urzędu Miasta i Gminy Małomice, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 24 września –  

15 października 2015 r., 

 Urzędu Miasta i Gminy Iłowa, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 22 września –  

13 października 2015 r., 

 Urzędu Gminy Niegosławice, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 22 września –  

13 października 2015 r. 

 

Projekt zarządzenia został przesłany do zaopiniowania do Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska (GDOŚ), Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim,  

a także do członków Zespołu Lokalnej Współpracy (zwanego dalej „ZLW”), utworzonego w trakcie 

prac nad planem zadań ochronnych.  

Uwagi do zarządzenia w ramach konsultacji z członkami ZLW wniosły: 

 Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze, 

 Nadleśnictwo Świętoszów, 

 Nadleśnictwo Złotoryja, 

 Nadleśnictwo Bolesławiec, 

 Nadleśnictwo Węgliniec, 

 Nadleśnictwo Pieńsk, 

 Nadleśnictwo Wymiarki, 



 Nadleśnictwo Żagań, 

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, 

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Zielonej Górze, 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

Uwagi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim rozpatrzono 

w następujący sposób: 

1. Uwzględniono uwagi dotyczące gatunków zimorodek, trzmielojad, dzięcioł czarny: 

- zweryfikowano i uporządkowano zapisy dotyczące  zagrożeń potencjalnych i adekwatnych 

działań ochronnych dla zimorodka, 

- usunięto działania ochronne dla trzmielojada i dzięcioła czarnego, ponieważ dla gatunków tych 

nie określono zagrożeń. 

2. Uwagi dotyczące gatunku cietrzew rozpatrzono następująco: 

- nie uwzględniono uwagi dotyczącej określenia celu w stosunku do stanu gatunku.  

W przypadku cietrzewia określenie stanu siedlisk gatunku jest wyznacznikiem stanu gatunku - 

liczba aktywnych tokowisk jest wskaźnikiem stanu siedlisk. Natomiast liczebność osobników  

na wstępnym etapie projektu nie będzie dobrym wyznacznikiem ze względu na krytycznie niski 

stan populacji tego gatunku w obszarze oraz coroczne wahania jej liczebności.  

- nie uwzględniono uwagi dotyczącej braku określenia celu działania i adekwatnego zagrożenia 

dla działania edukacja społeczeństwa, ponieważ edukacja jest jednym z działań realizowanych  

w ramach programu reintrodukcji, który ma na celu poprawę stanu siedlisk tego gatunku. 

Dlatego zbędne wydaje się określanie osobnych zagrożeń, celów i działań monitoringowych  

w odniesieniu do tego działania. 

- nie uwzględniono uwagi dotyczącej działania „Ograniczenie liczebności populacji jenota, 

szopa pracza, lisa i kuny”, ponieważ działanie zostało określone we właściwej formie. 

- nie uwzględniono uwagi dotyczącej sformułowania adekwatnego zagrożenia dla działania 

„Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu populacji kruka Corvus corax 

(…)” ponieważ działanie zapisano w związku z wątpliwościami zgłoszonymi przez 

Nadleśnictwo Przemków i Chocianów w trakcie spotkania roboczego w sprawie projektu 

„Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”. 



Przeprowadzenie badań ma na celu próbę zdobycia wiedzy, czy populacja kruka w obszarze jest 

istotnym zagrożeniem dla cietrzewia. Uszczegółowiono natomiast obszar wdrażania działania 

oraz zakres podmiotów odpowiedzialnych za jego wykonanie. 

- nie uwzględniono uwagi dotyczącej braku powiązania działania ochronnego polegającego  

na monitoringu działań restytucyjnych cietrzewia z celem działań ochronnych, ponieważ 

działania restytucyjne są jednym z działań mających na celu utrzymanie siedlisk gatunku  

w niepogorszonym stanie (co najmniej U1), czego jednym ze wskaźników jest stała obecność 

osobników gatunku w Obszarze  . 

 

Uwagi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddziału w Zielonej Górze, 

dotyczące sprostowania daty wydania decyzji środowiskowej oraz dodania jastrzębia gołębiarza  

w działaniu ochronnym dla głuszca uwzględniono w całości.  Skorygowano również zapis dotyczący 

działań kompensacyjnych realizowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze.   

 

Uwagi Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze uwzględniono w całości, 

poprzez dodanie w działaniu ochronnym dla włochatki sóweczki i dzięcioła zielonosiwego zapisu,  

iż działanie ochronne nie dotyczy „działań prowadzonych w strefie przestrzeni otwartej poligonu 

związanych z utrzymaniem tej strefy”, ze względu na konieczność oczyszczenia terenu  

z drzewostanu w ramach zadania Przebudowa pasa ćwiczeń taktycznych „Joanna” w kompleksie 

poligonowym nr 550 OSPWL Żagań.. 

 

Uwagi Nadleśnictwa Ruszów dotyczące usunięcia Nadleśnictwa jako podmiotu 

odpowiedzialnego za wdrażanie działań ochronnych dla bociana czarnego i puchacza uwzględniono 

w całości. 

 

Uwagi Nadleśnictwa Złotoryja dotyczące usunięcia Nadleśnictwa jako podmiotu 

odpowiedzialnego za wdrażanie działań ochronnych dla bociana czarnego i trzmielojada 

uwzględniono w całości. 

 

Uwagi Nadleśnictwa Świętoszów rozpatrzono w następujący sposób: 

- uwzględniono uwagi dotyczące usunięcia Nadleśnictwa jako podmiotu odpowiedzialnego za 

wdrażanie działań ochronnych dla puchacza i bociana czarnego, 

- nie uwzględniono wniosku o wprowadzenie do zarządzenia zapisu o treści: „Ograniczenia  

i zakazy na obszarze Natura 2000 nie dotyczą wykonywania zadań na rzecz obronności kraju  



i bezpieczeństwa państwa, w tym szkolenia wojsk w granicach poligonu.” Kwestia dotycząca 

prowadzenia działań związanych z obronnością kraju i bezpieczeństwem państwa regulowana 

jest odrębnymi przepisami ustawy o ochronie przyrody, a w zarządzeniu, zgodnie z § 118 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908) oraz uwagami Ministra Środowiska przedstawionymi 

w odniesieniu do innych zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych,  

nie należy powtarzać przepisów ustawowych. Natomiast w zapisach działań ochronnych  

dla sóweczki, włochatki i dzięcioła zielonosiwego dopisano, iż działania ochronne dotyczące 

pozostawiania drzew do naturalnej śmierci i rozpadu nie dotyczą „działań prowadzonych  

w strefie przestrzeni otwartej poligonu związanych z utrzymaniem tej strefy”. 

 

Uwagi Nadleśnictwa Węgliniec rozpatrzono w następujący sposób: 

- uwzględniono uwagę dotyczącą gatunku trzmielojad poprzez usunięcie działań ochronnych  

dla tego gatunku ponieważ dla gatunku nie określono zagrożeń, 

- nie uwzględniono uwagi dotyczącej zmiany granic. Zmiana granic obszaru Natura 2000 nie 

należy do grupy działań ochronnych, a weryfikacja granic przeprowadzona zostanie w ramach 

osobnej procedury - zmiany Standardowego Formularza Danych dla obszaru Natura 2000.  

 

Uwagi Nadleśnictwa Żagań rozpatrzono w następujący sposób: 

- uwzględniono uwagi dotyczące gatunku głuszec, poprzez dodanie wskazanych przez 

Nadleśnictwo oddziałów leśnych w obszarze wdrażania działania ochronnego polegającego na 

znakowaniu siatek ogrodzeniowych upraw leśnych 

- nie uwzględniono uwagi dotyczącej  wprowadzeniu w zapisach działania ochronnego dla 

dzięcioła czarnego i trzmielojada, zapisu, iż działanie ochronne nie dotyczy „działań związanych 

z utrzymaniem funkcji strefy otwartej przestrzeni w poligonie, ponieważ ze względu na brak 

zagrożeń usunięto działania ochronne dla tych gatunków,  

- uwzględniono uwagę dotyczącą sóweczki i włochatki, poprzez usunięcie Nadleśnictwa  

z obszaru wdrażania działań ochronnych dla tych gatunków, 

- nie uwzględniono wniosku o wprowadzenie do zarządzenia zapisu o treści: „Ograniczenia  

i zakazy na obszarze Natura 2000 nie dotyczą wykonywania zadań na rzecz obronności kraju  

i bezpieczeństwa państwa, w tym szkolenia wojsk w granicach poligonu.” Kwestia dotycząca 

prowadzenia działań związanych z obronnością kraju i bezpieczeństwem państwa regulowana 

jest odrębnymi przepisami ustawy o ochronie przyrody, a w zarządzeniu, zgodnie z § 118 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawi „Zasad techniki 



prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908) oraz uwagami Ministra Środowiska przedstawionymi 

w odniesieniu do innych zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych,  

nie należy powtarzać przepisów ustawowych. Natomiast w zapisach działań ochronnych  

dla sóweczki, włochatki i dzięcioła zielonosiwego dopisano, iż działania ochronne dotyczące 

pozostawiania drzew do naturalnej śmierci i rozpadu nie dotyczą „działań prowadzonych  

w strefie przestrzeni otwartej poligonu związanych z utrzymaniem tej strefy” 

 

Uwagi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu rozpatrzono w następujący 

sposób: 

- nie uwzględniono uwagi dotyczącej usunięcia zagrożenia istniejącego K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) dla lerki i lelka. Zagrożenie takie zostało stwierdzone, ponieważ faktem 

jest zarastanie terenów po byłych poligonach w wyniku sukcesji. Nie określono natomiast 

działań ochronnych, ponieważ dla gatunków tych istnieje dużo dogodnych miejsc gniazdowania 

powstających w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej, a ich stan zachowania oceniono  

na właściwy (FV), 

- nie uwzględniono uwagi dotyczącej  usunięcia zagrożenia potencjalnego J03.01 Zmniejszenie 

lub utrata określonych cech siedliska dla sóweczki i włochatki, ponieważ opis zagrożenia  

w swojej genezie odnosi się do faktu usuwania starych drzewostanów bez względu na rodzaj 

zastosowanej rębni, 

- nie uwzględniono uwagi dotyczącej uwzględnienia kruka w zagrożeniach dla głuszca  

i cietrzewia, ponieważ w zarządzeniu przewidziano działanie mające na celu uzupełnienie stanu 

wiedzy na temat wpływu populacji kruka w obszarze na cietrzewia, 

- uwzględniono uwagę dotyczącą wskazania oprócz Nadleśnictwa Ruszów także Nadleśnictw: 

Bolesławiec, Węgliniec, Świętoszów, Przemków, Pieńsk i Chocianów jako podmiotów 

odpowiedzialnych za realizację działań ochronnych dla cietrzewia. 

 

Obwieszczeniem z dnia … 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 

zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy 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. z 2017 r. poz. 1405) zawiadomił o przystąpieniu  

do opracowania projektu zmian planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie 

PLB020005 oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania 

uwag i wniosków. Obwieszczenie zostało zamieszczone w serwisie internetowym Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniach … 2017 r. oraz Regionalnej Dyrekcji 



Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w dniach … 2017 r., a także ukazało się drukiem 

w prasie lokalnej w dniu … 2017 r. Obwieszczenie zostało także przekazane w celu jego 

upublicznienia do: 

Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Starosta Powiatowego w Polkowicach, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Starostwa Powiatowego w Legnicy, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Starostwa Powiatowego w Żaganiu, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Starostwa Powiatowego w Żarach, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Urzędu Miasta i Gminy Węgliniec, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Urzędu Gminy Chojnów, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Urzędu Miasta i Gminy Chocianów, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Urzędu Miasta i Gminy Przemków, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Urzędu Gminy Radwanice, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Urzędu Gminy Bolesławiec, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Urzędu Gminy Gromadka, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Urzędu Miasta i Gminy Nowogrodziec, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Urzędu Gminy Osiecznica, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Urzędu Gminy Przewóz, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Urzędu Gminy Żagań, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Urzędu Miasta i Gminy Szprotawa, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Urzędu Gminy Wymiarki, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Urzędu Miasta Gozdnica, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Urzędu Miasta i Gminy Małomice, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Urzędu Miasta i Gminy Iłowa, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Urzędu Gminy Niegosławice, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach  

Osoby zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków.  

Uwagi do projektu zarządzenia złożyły ….  

Projekt zarządzenia został na podstawie art.59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.  

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.) 

uzgodniony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu … i Wojewodę Lubuskiego w dniu …. 

 


