Uchwała Nr XXXVII/211/09
Rady Gminy Santok
z dnia 28 maja 2009r.

w sprawie: wydania opinii w sprawie proponowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska specjalnych obszarów ochrony siedlisk o nazwie PLH08_03 „Bory
Chrobotkowe Puszczy Noteckiej” oraz PLH08_48 „Ostoja Barlinecka” na terenie gminy
Santok i wchodzących w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zmianami);
u c h w a l a s i ę, co następuje
§ 1.
Rada Gminy akceptuje, nie wnosząc żadnych uwag, propozycje ustanowienia na terenie Gminy
Santok, zgodnie z wymogami Dyrektyw Rady UE nr 79/409/EWG i 92/43/EWG, specjalnych obszarów
ochrony siedlisk ESE Natura 2000 – PLH08_03 „Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej” oraz PLH08_48
„Ostoja Barlinecka”, w granicach zaproponowanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska, występujących na obszarze PLB 080001 „Puszcza Barlinecka” i PLB 300015 „Puszcza
Notecka”.
§2
Niniejsza uchwała dotyczy istniejących obszarów Natura 2000, w ich częściach, znajdujących się w
granicach administracyjnych Gminy Santok.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu
Gminy Santok.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Boczula

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Santok akceptującej ustanowienie na obszarze Gminy Santok
zaproponowanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska specjalnych obszarów
ochrony siedlisk - PLH08_03 „Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej” oraz PLH08_48 „Ostoja
Barlinecka”
Stosownie do art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz.
880, z późn. zm.), Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 29 kwietnia 2009r.,
zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest wyznaczana na terytoriach państw członkowskich Unii
Europejskiej w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt zagrożonych
wyginięciem. Polska, w ramach procesu integracji z Unią Europejską, została zobowiązana do
wyznaczenia na swoim terytorium sieci obszarów Natura 2000 na podstawie kryteriów określonych w
dyrektywie Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. (tzw. dyrektywa ptasia) oraz dyrektywie Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. (tzw. dyrektywa siedliskowa). Dotychczas na terenie naszego kraju
wytypowano łącznie 505 obszarów Natura 2000, zajmujących 18,09% jego powierzchni lądowej.
Jednak jest to liczba niewystarczająca, a nowo zaprojektowane obszary uwzględniają również gminę
Santok.
W związku z powyższym informuję, że po uwzględnieniu nowych obszarów ochrony siedlisk, w
granicach gminy Santok znajdować się będą 4 obszary Natura 2000, tj. PLH 080006 „Ujście Noteci”,
PLB 080002 „Dolina Dolnej Noteci”, PLB 080001 „Puszcza Barlinecka”, PLB 300015 „Puszcza Notecka”
oraz 2 specjalne obszary ochrony siedlisk znajdujące się na obszarze Natura 2000 PLB 080001
„Puszcza Barlinecka” i PLB 300015 „Puszcza Notecka”, a mianowicie PLH 08_48 „Ostoja Barlinecka”
oraz PLH 08_03 „Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej”. Zaproponowane przez Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska specjalne obszary ochrony siedlisk (PLH 08_48 „Ostoja Barlinecka” ,
PLH 08_03 „Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej”) w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Santok obejmują głównie tereny leśne, które pokrywają
się już z istniejącymi obszarami Natura 2000.
Biorąc pod uwagę powyższe wydanie pozytywnej opinii w tej sprawie jest uzasadnione.
Jednocześnie informuję, że nie podjęcie w ciągu 30 dni uchwały opiniującej lub wnoszącej
zastrzeżenia, skutkuje przyjęciem rozporządzenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
powołującego proponowany obszar Natura 2000.

