
Lista zmian w sieci Natura 2000 w 2022 r. 

Lp. 
Kod 

obszaru 
Nazwa obszaru 

Aktualna 
powierzchnia 
obszaru [w 

ha] 

Nowa 
powierzchnia 
obszaru [w 

ha] 

Różnica 
[w ha] 

Typ zmiany Uzasadnienie 

1 PLC020001 Karkonosze 18660,74 19078,57 417,831 powiększenie 

włączenie do obszaru ekosystemów nieleśnych 
pokrywających się z obszarem otuliny 

Karkonoskiego Parku Narodowego, jak również 
terenów  wybitnych walorach przyrodniczych, 

przylegających do otuliny 

2 PLH020055 
Przeplatki nad 

Bystrzycą 
843,69 762,77 -80,919 zmniejszenie 

korekta granicy obszaru: włączenie terenów z 
siedliskami 91E0 i 91F0 oraz stanowiskami 

przaplatki maturna i pachnicy dębowej, a także 
wyłączenie terenów rolnictwa intensywnego 

3 PLH060053 Terespol 24,93 109,40 84,465 powiększenie 

 włączenie do obszaru czterech fortów z 
zimowiskami nietoperzy oraz powiększenie 

enklawy obejmującej Fort VII Łobaczew 
(naruszenie 2019/2137) 

4 PLH140056 
Mopki w 

Naruszewie 
216,72 2053,98 1837,255 powiększenie 

wypełnienie zobowiązań unijnych w zakresie 
ochrony mopka (naruszenie 2019/2137) 

5 PLH140060 
Murawy nad Dolną 

Narwią 
0 1546,40 1546,4 nowy obszar 

wypełnienie zobowiązań unijnych w zakresie 
siedliska 6120 (murawy kserotermiczne), a także 

dla ochrony siedlisk 2330 i 6510  
(naruszenie 2019/2137) 

6 PLH180056 Tunel w Szklarach 0 8,57 8,573 nowy obszar 
wypełnienie zobowiązań unijnych w zakresie 

ochrony zimowiska nietoperzy (mopek i nocek 
duży) (naruszenie 2019/2137) 

7 PLH200027 Murawy w Mielniku 0 99,01 99,006 nowy obszar 
wypełnienie zobowiązań unijnych w zakresie 

siedliska 6120 (murawy kserotermiczne) 
(naruszenie 2019/2137) 

8 PLH280005 Puszcza Romincka 14754,34 15648,49 894,146 powiększenie 

włączenie do obszaru terenu Lasu Kumiecie, z 
liczną populacją mopka (zimowiska) oraz 

terenów w pobliżu wsi Bołkuny: dolina rzeki Jarki 
(siedlisko 3260), z licznymi płatami lasów 
łęgowych oraz torfowisk, poprzez objęcie 

ochroną doliny rzeki Jarki z licznymi płatami 
lasów łęgowych oraz torfowisk, a także włączenie 



do obszaru terenu Lasu Kumiecie z liczną 
populacją mopka (zimowiska) 

(naruszenie 2019/2137) 

9 PLH320004 Dolina Iny 4471,82 8951,54 4479,724 
powiększenie 

+ zmiana 
nazwy 

wypełnienie zobowiązań unijnych w zakresie 
ochrony minoga rzecznego  

(naruszenie 2019/2137) 

10 PLH320017 
Trzebiatowsko-
Kołobrzeski Pas 

Nadmorski 
17468,79 17502,78 33,992 powiększenie 

wypełnienie zobowiązań związanych z 
kompensacją siedliska 2180 w związku z 

realizacją inwestycji polegającej na budowie 
drogi S3 Świnoujście – Troszyn z jednoczesnym 
wyłączeniem z obszaru terenów zabudowanych 

11 PLH320018 
Ujście Odry i 

Zalew Szczeciński 
52611,99 53369,98 757,989 powiększenie 

wypełnienie zobowiązań związanych z 
kompensacją siedliska 2180 w związku z 

realizacją inwestycji polegającej na budowie 
drogi S3 Świnoujście – Troszyn, a także korekta 

granicy między obszarem a obszarem 
PLH320019 

12 PLH320019 Wolin i Uznam 30791,95 30119,19 -672,764 zmniejszenie 

wypełnienie zobowiązań związanych z 
kompensacją siedliska 2180 w związku z 

realizacją inwestycji polegającej na budowie 
drogi S3 Świnoujście – Troszyn, a także korekta 

granicy między obszarem a obszarem 
PLH320018 

13 PLH320041 Jezioro Bukowo 3263,03 3464,50 201,465 powiększenie 

wypełnienie zobowiązań związanych z 
kompensacją siedliska 2180 w związku z 

realizacją inwestycji polegającej na budowie 
drogi S3 Świnoujście – Troszyn 

Łączna powierzchnia obszarów 
 objętych zmianą 

143108,00 152715,16 9607,16 powiększenie 

 

 

 


