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ZARZĄDZENIE NR 26/2012
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU
z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Lewice”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr
151 poz.1220 ze. zm.1 w związku z art. 20 ust. 3 i 5 oraz art. 28 ust. 10 powyższej ustawy, zarządza się,
co następuje:
§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Lewice”, zwanego dalej „rezerwatem”.
§ 2. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie torfowiska wysokiego z mszarem
dolinkowym w rzadko spotykanej postaci z przygiełką białą i bardzo rzadkimi gatunkami roślin.
2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, są:
1) zachowanie siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej2 :
*7110 – Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), 7140 – Torfowiska przejściowe
i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z klasy Scheuchzerio-Cariceteanigrae ), *91D0 - Bory i lasy
bagienne,
9110 - Kwaśne buczyny ( Luzulo-Fagetum );
2) położenie rezerwatu w obszarze Natura 2000 Biała PLH220016;
3) dobrze uwodnione złoże torfowe;
4) planowana zabudowa mieszkaniowa w zlewni bezpośredniej torfowiska;
5) niezadowalający stan części siedlisk przyrodniczych.
§ 3. 1. Mapę rezerwatu na tle obszaru Natura 2000 Biała PLH220016 określa załącznik nr 1 do
zarządzenia.
2. Opis granic rezerwatu na tle obszaru Natura 2000 Biała PLH220016 w formie wektorowej warstwy
informacyjnej w układzie współrzędnych „1992” określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

1

zmiany ustawy ogłoszone zostały 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,z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549,Nr 208 poz.1241 i Nr 224 poz. 1337 oraz w MP z 2009 r. Nr 69,poz. 894, z 2010 r. Nr 76,
poz. 954, z 2011 r. Nr 95, poz. 963.
2
Dyrektywa Rady 92/43 EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(Dz.U.UE.L.192.206.7 ze zm.).

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

–2–

Poz. 3435

§ 5. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych
zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich skutków określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 6. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Biała PLH220016 określa załącznik nr
4 do zarządzenia.
§ 7. Cele działań ochronnych w stosunku do poszczególnych przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000
Biała PLH220016 określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
§ 8. Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych
działań określa załącznik nr 6 do zarządzenia.
§ 9. Działania ochronne dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami
ochrony obszaru Natura 2000 Biała PLH220016, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich
wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 7 do zarządzenia.
§ 10. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów edukacyjnych i turystycznych oraz określenie
sposobów ich udostępniania określa załącznik nr 8 do zarządzenia.
§ 11. Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Biała PLH220016
oraz realizacji celów działań ochronnych określa załącznik nr 9 do zarządzenia.
§ 12. Określa się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wejherowo, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń
zewnętrznych.
Nie lokalizować w strefie do 200 m od granic rezerwatu nowych liniowych elementów infrastruktury,
z wyjątkiem inwestycji liniowych celu publicznego o znaczeniu lokalnym, oraz innych przedsięwzięć
mogących negatywnie wpłynąć na przedmiot ochrony rezerwatu oraz obszaru Natura 2000 Biała
PLH220016.
§ 13. Określa się następujące wskazania do zmian obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Uchwała Nr LI/430/06 Rady Gminy Wejherowo z dnia 09 października 2006 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino w gminie
Wejherowo Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. Nr 56, poz. 844 ze zm.), dotyczące eliminacji lub ograniczenia
zagrożeń zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 Biała PLH220016,
którego częścią jest rezerwat:
1) zapewnić odprowadzenie wód opadowych z obszaru drogi stanowiącej odrębną jednostkę urbanistyczną
K9, poza teren rezerwatu „Lewice”. Wody opadowe z jezdni mogą być odprowadzane do gruntu
w przydrożnych rowach odwadniających, po ich odpowiednim oczyszczeniu w separatorach
ropopochodnych i piasku;
2) w karcie terenu dla jednostki urbanistycznej 04 U,MN należy wykluczyć lokalizację minioczyszczalni
ścieków;
3) zabudowa na jednostkach urbanistycznych 05MN, 07MN, 08MN, 03RM, 04 U,MN, K9, w tym sposób
zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków sanitarnych, wód opadowych oraz podpiwniczenia
budynków, nie może powodować zmiany stosunków wodnych na obszarze rezerwatu będącego częścią
obszaru
Natura 2000 Biała PLH220016, co należy wykazać w projektach budowlanych i w projektach branżowych na
etapie zatwierdzania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę (w trybie art. 96 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).
§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
Hanna Dzikowska
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Załączniki do Zarządzenia nr 26/2012
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia 28 września 2012 r.
Załącznik nr 1
Mapa rezerwatu na tle obszaru Natura 2000 Biała PLH220016.
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Załącznik nr 2
Opis granic rezerwatu na tle obszaru Natura 2000 Biała PLH220016 w formie wektorowej warstwy
informacyjnej w układzie współrzędnych „1992”.
Cały teren rezerwatu Lewice położony jest w granicach obszaru Natura 2000 Biała PLH220016, w jego
środkowo zachodniej części.

Numer punktu

Współrzędna x

Współrzędna y

Numer punktu

Współrzędna x

Współrzędna y

1

449998,080

745589,120

26

449865,830

744971,800

2

450052,750

745548,500

27

449863,790

744970,340

3

450119,920

745499,270

28

449857,230

744978,240

4

450164,260

745466,890

29

449814,820

745025,960

5

450166,870

745464,980

30

449808,500

745033,080

6

450187,780

745444,790

31

449799,240

745040,660

7

450189,820

745442,820

32

449757,870

745072,460

8

450217,190

745416,390

33

449709,690

745099,640

9

450235,040

745395,710

34

449679,830

745130,990

10

450244,490

745384,760

35

449673,810

745162,800

11

450261,440

745365,110

36

449672,600

745216,910

12

450322,390

745297,860

37

449682,200

745286,330

13

450320,760

745296,700

38

449688,430

745331,370

14

450320,750

745296,690

39

449692,200

745357,460

15

450284,460

745270,780

40

449692,580

745360,130

16

450283,568

745270,143

41

449695,420

745362,330

17

450245,381

745242,869

42

449788,120

745434,060

18

450245,352

745242,848

43

449884,100

745507,180

19

450167,200

745187,030

44

449929,950

745541,150

20

450165,890

745186,100

45

449931,790

745542,510

21

450040,850

745096,790

46

449942,850

745550,700

22

450039,560

745095,870

47

449996,400

745590,370

23

450019,330

745081,420

48

449998,040

745589,150

24

449962,520

745040,850

49

449998,080

745589,120

25

449939,110

745024,130
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Załącznik nr 3
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń
zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich skutków.

Lp.

Identyfikacja istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych

Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków

1.

Zarastanie otwartych powierzchni torfowiska przez
gatunki drzewiaste.

Zachowanie optymalnych stosunków wodnych, warunkujących
powolne tempo przebiegu tego procesu.

2.

Planowane zmiany
w sposobie użytkowania terenu na zachód
od rezerwatu Lewice w zlewni bezpośredniej torfowiska
prowadzące do:
1) zaburzenia warunków
wodnych;
2) wzrostu antropopresji;
3) zmiany alimentacji;
4) wzrostu eutrofizacji.

Ograniczenie niekorzystnego oddziaływania poprzez właściwe
projektowanie i realizację zamierzeń budowlanych.

3.

Obecność świerka, jako czynnika zniekształcającego
fitocenozy i powodującego degradację siedliska.

Cięcia mające na celu eliminację świerka (Picea abies) oraz
sprzyjające naturalnemu odnowieniu drzewostanu.

4.

Ruch turystyczny powodujący wydeptywanie
roślinności oraz zaśmiecanie terenu rezerwatu,
głównie wzdłuż istniejącej sieci dróg i ścieżek oraz
wzdłuż zachodniego brzegu lasu
(stanowiącego granicę rezerwatu).

1. Remont i konserwacja infrastruktury turystyczno - edukacyjnej.
2. Sprzątanie śmieci z rezerwatu.
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Załącznik nr 4
Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Biała PLH220016.

Lp.

Przedmiot ochrony

Identyfikacja istniejących
i potencjalnych zagrożeń

1.

7110 torfowiska żywe
z roślinnością torfotwórczą (żywe)
7140 torfowiska przejściowe
i trzęsawiska (przeważnie
z roślinnością Scheuchzerio-Caritetea
nigrae )

1. Zarastanie otwartych powierzchni torfowiska przez gatunki drzewiaste.
2. Planowane zmiany w sposobie użytkowania terenu na zachód od rezerwatu
Lewice w zlewni bezpośredniej torfowiska prowadzące do:
1) zaburzenia warunków wodnych;
2) wzrostu antropopresji;
3) zmiany alimentacji;
4) wzrostu eutrofizacji.
3. Ruch turystyczny powodujący wydeptywanie roślinności oraz zaśmiecanie
siedliska.

2.

9110 kwaśne buczyny:
9110-1 kwaśna buczyna niżowa (Luzulo
pilosae –Fagetum)

1. Obecność świerka, jako czynnika zniekształcającego fitocenozy
i powodującego degradację siedliska.
2. Ruch turystyczny powodujący wydeptywanie roślinności oraz zaśmiecanie
siedliska.

3.

91DO bory i lasy bagienne:
91D0-1 -brzezina bagienna;
91D0-2 -sosnowy bór bagienny

1. Planowane zmiany w sposobie użytkowania terenu na zachód od rezerwatu
Lewice w zlewni bezpośredniej torfowiska prowadzące do:
1) zaburzenia warunków wodnych;
2) wzrostu antropopresji;
3) zmiany alimentacji;
4) wzrostu eutrofizacji.
2. Ruch turystyczny powodujący wydeptywanie roślinności oraz zaśmiecanie
siedliska.
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Załącznik nr 5
Cele działań ochronnych w stosunku do poszczególnych przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000
Biała PLH220016.
Lp.

Przedmiot ochrony

Cele działań ochronnych

1.

Siedlisko przyrodnicze 7110 torfowiska wysokie
z roślinnością torfotwórczą

Zachowanie zidentyfikowanych płatów siedliska wraz z występującymi na jego obszarze
chronionymi, rzadkimi i zagrożonymi gatunkami roślin.

2.

Siedlisko przyrodnicze 7140-1
torfowiska przejściowe
i trzęsawiska na niżu

Zachowanie zidentyfikowanych płatów siedliska wraz z występującymi na jego obszarze
chronionymi, rzadkimi i zagrożonymi gatunkami roślin.

3.

Siedlisko przyrodnicze 91D0 bory i lasy bagienne:
91D0-1 -brzezina bagienna;
91D0-2 -sosnowy bór bagienny

Zachowanie zidentyfikowanych płatów siedliska wraz z występującymi na jego obszarze
chronionymi, rzadkimi i zagrożonymi gatunkami roślin. Polepszenie stanu siedliska.
Zwiększenie zasobów drzew > 50 letnich do >50 % udziału objętościowego drzewostanu,
a pod koniec planu również zbliżenie się do 20 % udziału objętościowego drzew starszych niż
100 lat.
Zwiększenie zasobów martwego drewna leżącego lub stojącego (>3m długości i >30 cm
grubości) powyżej 3 szt. / ha poprzez nieingerencję w naturalne procesy dynamiki
ekosystemu.

4.

Siedlisko przyrodnicze 9110-1 kwaśna buczyna niżowa

Polepszenie stanu siedliska. Wyeliminowanie udziału gatunków obcych ekologicznie lub
geograficznie w drzewostanach. Zwiększenie zasobów drzew starych (optymalnie>10% udział
objętościowy drzew starszych niż 100 lat lub >50% udział drzew>50 letnich).
Zwiększenie łącznych zasobów martwego drewna powyżej 3% miąższości żywego
drzewostanu,
w tym drewna leżącego lub stojącego (> 3m długości i >50cm grubości) powyżej 3 szt./ha.
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Załącznik nr 6
Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań.

Lp.

Rodzaj działań ochronnych

Zakres działań ochronnych

Lokalizacja
działań
ochronnych3

1.

Stopniowe eliminowanie
świerka
z wszystkich warstw
drzewostanów kwaśnej
buczyny.

Stopniowe usuwanie świerka z drzewostanów z łącznej powierzchni 13,60 ha.
Powstałe w ten sposób niewielkie powierzchnie pozostawić do naturalnego
odnowienia. Część wyciętych drzew usunąć poza teren rezerwatu, natomiast
część pozostawić w celu zwiększenia zasobów martwego drewna leżącego lub
stojącego (>3m długości i >50 cm grubości) powyżej 3 szt. / ha . Podczas prac
należy zwrócić szczególną uwagę na minimalizowanie oddziaływania na
glebę i porastającą ją roślinność. Prace mogą być prowadzone w okresie 31
październik – 28 luty.

Oddział 44 a,b,
c,d, f, g,h,l,m
Biochora
7,8,9,10

2.

Remont i konserwacja
infrastruktury turystycznej
w tym drewnianej kładki
prowadzącej na torfowisko
w miarę aktualnych potrzeb.

1. Przebudowa kładki drewnianej prowadzącej do punktu z widokiem na
torfowisko.
2. Konserwacja zmodernizowanej kładki oraz infrastruktury towarzyszącej
ścieżce.
3. Konserwacja tablic informacyjnych, w miarę zaistniałych potrzeb.
4. Zamieszczenie na tablicach informacyjnych treści uświadamiających
o zakazach, obowiązkach i karach za ich nie przestrzeganie; czytelne
oznakowanie terenu rezerwatu odpowiednimi tablicami informacyjnymi.

Wytyczona
ścieżka
edukacyjna
określona
w załączniku 8

3.

Sprzątanie śmieci z rezerwatu.

W miarę aktualnych potrzeb.

Obszar całego
rezerwatu

3

Nadleśnictwo Gdańsk, Obręb Gniewowo, wg Planu Urządzania Lasu na lata 2005 - 2014.
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Załącznik nr 7
Działania ochronne dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony
obszaru Natura 2000 Biała PLH220016, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie
i obszarów ich wdrażania.
Lp.

Siedliska
przyrodnicze

Działania ochronne

Obszar
wdrażania4

Podmiot
odpowiedzialny za
wykonanie

1.

9110-1 - kwaśna
buczyna niżowa

Stopniowe eliminowanie świerka z wszystkich warstw drzewostanów
kwaśnej buczyny (9110-1) z łącznej powierzchni 13,60 ha. Powstałe
w ten sposób niewielkie powierzchnie pozostawić do naturalnego
odnowienia. Część wyciętych drzew usunąć poza teren rezerwatu,
natomiast część pozostawić w celu zwiększenia zasobów martwego
drewna leżącego lub stojącego (>3m długości i >50 cm grubości)
powyżej 3 szt. / ha . Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę
na minimalizowanie oddziaływania na glebę i porastającą ją
roślinność. Prace mogą być prowadzone w okresie 31 październik – 28
luty.

Oddział 44 a,
b, c, d, f, g, h,
l, m
Biochora
7,8,9,10

Nadleśnictwo
Gdańsk

2.

7110 - torfowiska
wysokie
z roślinnością
torfotwórczą;
7140-1 torfowiska
przejściowe
i trzęsawiska na
niżu;
91D0 - bory i lasy
bagienne:
(91D0-1 -brzezina
bagienna;
91D0-2 -sosnowy
bór bagienny) ;
9110-1 - kwaśna
buczyna niżowa.

Remont i konserwacja infrastruktury turystycznej w tym drewnianej
kładki prowadzącej na torfowisko związanej z udostępnianiem w celu
ograniczenia antropopresji na siedliska przyrodnicze w miarę
aktualnych potrzeb.
1. Przebudowa kładki drewnianej prowadzącej do punktu z widokiem
na torfowisko.
2. Konserwacja zmodernizowanej kładki oraz infrastruktury
towarzyszącej ścieżce.
3. Konserwacja tablic informacyjnych, w miarę zaistniałych potrzeb.
Zamieszczenie na tablicach informacyjnych treści uświadamiających
o zakazach, obowiązkach i karach za ich nie przestrzeganie; czytelne
oznakowanie terenu rezerwatu odpowiednimi tablicami
informacyjnymi.

Wytyczona
ścieżka
edukacyjna
i turystyczna
określona
w załączniku
nr 8

Nadleśnictwo
Gdańsk,
RDOŚ
w Gdańsku

Sprzątanie śmieci z siedlisk przyrodniczych na terenie rezerwatu.

Obszar całego
rezerwatu

Nadleśnictwo
Gdańsk

3.

4

Nadleśnictwo Gdańsk, Obręb Gniewowo, wg Planu Urządzania Lasu na lata 2005 - 2014
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Załącznik nr 8
Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów edukacyjnych i turystycznych oraz określenie
sposobów ich udostępniania.
Lp.
1.

Cel
udostępniania
Edukacyjny
i turystyczny.

Obszary lub miejsca udostępniane
Ścieżka edukacyjna i turystyczna – przebiega
wyznaczonymi drogami, ścieżkami, drewnianą kładką
przez wydz.44g,44h,44i oraz w wydz. 44c, 44b, 44a.

Sposób udostępniania
Wyłącznie pieszo i po wyznaczonych szlakach;
ogólnodostępny. Ścieżka w wydz. 44c, 44b, 44a
udostępniona również do jazdy konnej wierzchem.
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Załącznik nr 9
Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Biała PLH220016
oraz realizacji celów działań ochronnych.
Lp.

Przedmiot ochrony

Monitorowany wskaźnik stanu
ochrony

Metoda monitoringu

Podmiot odpowiedzialny za
wykonanie

1. Powierzchnia siedliska.
2. Perspektywy ochrony.
3. G atunki charakterystyczne.
4. Gatunki inwazyjne
i ekspansywne.
5. Uwodnienie.
6. Pokrycie i struktura gatunkowa
torfowców.

1.Ocena wymienionych
wskaźników co 6 -10 lat.
2. Mapa roślinności – co 6 - 10 lat.
3. Zdjęcia fitosocjologiczne - ok.
6 szt. w stałych punktach, co 6 -10
lat.

RDOŚ w Gdańsku

91D0 - bory
i lasy bagienne: (91D0-1 brzezina bagienna;
91D0-2 -sosnowy bór
bagienny).

1. Powierzchnia siedliska.
2. Perspektywy ochrony.
3. Gatunki charakterystyczne.
4. Obce gatunki inwazyjne w runie.
5. Uwodnienie.
6. Gatunki obce geograficznie
w drzewostanie.
7. Występowanie mchów
torfowców.
8. Martwe drewno leżące lub stojące
(>3m długości i 30 cm grubości).

1. Ocena wymienionych
wskaźników co 6 - 10 lat.
2. Mapa roślinności – co 6 -10 lat.
3. Zdjęcia fitosocjologiczne - ok.
6 szt. w stałych punktach, co 6 - 10
lat.

RDOŚ w Gdańsku

9110-1 -kwaśna buczyna
niżowa

1. Powierzchnia siedliska.
2. Udział buka w drzewostanie.
3. Gatunki obce geograficznie
i ekologicznie w drzewostanie.
4. Ekspansywne gatunki obce
w podszycie i w runie.
5. Martwe drewno (łączne zasoby).
6. Martwe drewno leżące lub stojące
(>3m długości >50 cm grubości).
7. Naturalne odnowienia
drzewostanu.

1. Ocena wymienionych
wskaźników co 6 - 10 lat.
2. Mapa roślinności – co 6 -10 lat.
3. Zdjęcia fitosocjologiczne - ok.
6 szt. w stałych punktach, co 6 - 10
lat.

RDOŚ w Gdańsku

1.

7110 -Torfowiska wysokie
z roślinnością torfotwórczą

2.

7140- 1 Torfowiska
przejściowe
i trzęsawiska na niżu

3.

4.

