
 

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2013 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU 

z dnia 13 lutego 2013 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Biała 

PLH220016  

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 

151, poz. 1220 z późn. zm.
1)

 ) zarządza się co następuje:  

§ 1. W zarządzeniu nr 27/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 28 

września 2012 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Biała PLH220016 

(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 457), wprowadza się następujące zmiany: pkt 5 załącznika nr 5 do 

zarządzenia otrzymuje brzmienie:  

„5.  9160 – 1 G rąd subatlantycki  

Prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem potrzeb ochrony 

siedliska:  

a) zagospodarowanie rębniami złożonymi (z przewagą stopniowych IVd),  

b) zachowanie nienaruszonych fragmentów starych drzewostanów, 

w każdym pododdziale użytkowanym rębnie pozostawianie około 10% 

powierzchni drzewostanu do naturalnego rozpadu (w postaci biogrup), tak 

aby docelowo osiągnąć powyżej 3% miąższości drzewostanu,  

c) nie eliminowanie starych brzóz, osik, olsz i grabów,  

d) w biochorze nr 30 (w oddziale 31a) zachowanie stałego udziału 

starodrzewia (w wieku powyżej 100 lat) w ilości co najmniej 10% 

miąższości drzewostanu,  

e) pozostawianie drzew zamierających i martwych, przy cięciach 

trzebieżowych lub rębnych pozostawianie kłód o długości powyżej 3 m 

i grubości powyżej 50 cm, tak aby docelowo uzyskać powyżej 3 sztuk na 

ha,  

f) umiarkowane tempo wymiany starych drzewostanów (tak by gatunki 

związane ze starodrzewiami mogły nadążyć z procesem wymiany – 

maksymalne rozciągnięcie okresu odnowienia w rębniach, np. w IVD - do 

50 lat),  

g) kształtowanie docelowego składu gatunkowego drzewostanów w postaci 

Gb-Db, Lp-Db oraz Bk-Gb-Db,  

h) nie wprowadzanie sosny w odnowieniach oraz wprowadzanie grabu i lipy 

(zamiast buka) w czyszczeniach i trzebieżach,  

i) w przypadku płatów zniekształconych z I piętrem sosnowym, przebudowa 

w kierunku unaturalnienia składu gatunkowego,  

j) nie wprowadzanie daglezji, dębu czerwonego, modrzewia, świerka 

i innych gatunków geograficznie i ekologicznie obcych,  

Biochory nr: 26, 27, 28, 29, 

30, 31, położone 

w oddziałach:  

40f, 40h, 55a, 55c, 55d, 55f, 

81a, 81b, 81d, 81f, 82f, 30b, 

42d, 43a, 31a, 82a,  
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RDOŚ w odniesieniu 

do zabiegu 

określonego literą l)”  

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241 i Nr 215, poz. 

1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549 i Nr 208 poz. 1241, 

Nr 224 poz. 1337, z 2012r poz. 985, z 2013 r. poz. 7, poz. 73 oraz M.P z 2009r. Nr 69, poz. 894, z 2010r. Nr 76, poz. 

954, z 2011r. Nr 95, poz. 963, z 2012 r. poz. 747. 
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k) stopniowe eliminowanie zniekształceń, usuwanie gatunków obcych 

geograficznie i ekologicznie, w cięciach trzebieżowych,  

l) ręczne usuwanie niecierpka drobnokwiatowego na przełomie miesięcy 

maj/ czerwiec, przez okres 5 kolejnych lat w biochorze nr 30 o powierzchni 

0,41ha położonej w oddziale 31a.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.  

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

Hanna Dzikowska 
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