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1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

 

Nazwa obszaru Dolina Pilicy 

Kod obszaru PLB140003 

Opis granic obszaru Numeryczny wektor granic GIS znajdujący się w załączniku 1. 

SDF Plik PDF stanowiący załącznik 2. 

Położenie Województwo mazowieckie, powiat kozienicki, gminy: Grabów nad Pilicą i Magnuszew; powiat 

białobrzeski, gminy: Białobrzegi, Promna, Stromiec oraz Wyśmierzyce; powiat przysuski, gminy: Klwów i 

Odrzywół; powiat grójecki, gminy: Nowe Miasto nad Pilicą, Mogielnica oraz Warka. 

Województwo łódzkie, powiat tomaszowski, gmina Rzeczyca; powiat opoczyński, gmina Poświętne. 

Powierzchnia obszaru (w ha) 35 356,3 

Status prawny Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 21 lipca  

2004 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 2313); granice obszaru Natura 2000 zmieniono Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dn. 12 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 

19-03-2012 

Termin zatwierdzenia Planu  

Koordynator Planu Maria Łepkowska, maria.lepkowska@fpp-consulting.pl, tel. +48 22 623 03 05, fax +48 22 398 72 76  

Michał Maniakowski, michal.maniakowski@fpp-consulting.pl, tel. +48 22 623 03 05, fax. +48 22 398 72 76 

Planista Regionalny Joanna Szczepanik, joanna.szczepanik.warszawa@rdos.gov.pl, tel.+48 22 556 56 67, fax. +48 22 556 02 

Arkadiusz Malec, arkadiusz.malec.lodz@rdos.gov.pl, tel. +48 42 665 09 70, fax. +48 42 665 03 71 

Sprawujący nadzór Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90 - 113 Łódź 

 

mailto:maria.lepkowska@fpp-consulting.pl
mailto:michal.maniakowski@fpp-consulting.pl
mailto:joanna.szczepanik.warszawa@rdos.gov.pl
mailto:arkadiusz.malec.lodz@rdos.gov.pl
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1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

 

L.p. 

Nazwa krajowej formy 

ochrony przyrody lub 

nadleśnictwa, pokrywającej/go 

się z obszarem, która/e może 

powodować wyłączenie części 

terenu ze sporządzenia Planu 

Dokument planistyczny 
Uzasadnienie wyłączenia części 

terenu ze sporządzania PZO 

Powierzchnia krajowej 

formy ochrony 

przyrody lub 

nadleśnictwa 

pkrywająca się z 

obszarem [ha] 

1. Rezerwat „Majdan” ustano-

wiony Zarządzeniem Ministra 

Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

25 czerwca 1990 roku w sprawie 

uznania za rezerwaty przyrody 

(M.P. z 1990 r. Nr 31, poz. 248). 

brak planu ochrony Nie zachodzą przesłanki określone w 

art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody z 2004 r. – brak podstaw do 

wyłączenia z PZO powierzchni re-

zerwatu przyrody „Majdan”, pokry-

wającej się z obszarem Natura 2000. 

nie dotyczy 

2. Rezerwat „Tomczyce” ustano-

wiony Zarządzeniem Ministra 

Leśnictwa i Przemysłu Drzew-

nego z 4 listopada 1968 roku w 

sprawie uznania za rezerwat 

przyrody (M.P. z 1968 r. Nr 50, 

poz. 348). 

brak planu ochrony Nie zachodzą przesłanki określone w 

art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody z 2004 r. – brak podstaw do 

wyłączenia z PZO powierzchni re-

zerwatu przyrody „Tomczyce”, po-

krywającej się z obszarem Natura 

2000. 

nie dotyczy 

3. Rezerwat „Sokół” ustanowiony 

Zarządzeniem Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Natural-

nych i Leśnictwa z dnia 25 

stycznia 1995 r. w sprawie uzna-

nia za rezerwat przyrody (M.P. 

z 1995 r. Nr 6, poz. 94). 

Rozporządzenie nr 23 Wojewo-

dy Mazowieckiego z dnia 17 

marca 2008 r. w sprawie usta-

nowienia planu ochrony dla re-

zerwatu przyrody "Sokół". 

Nie zachodzą przesłanki określone w 

art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody z 2004 r. – brak podstaw do 

wyłączenia z PZO powierzchni re-

zerwatu przyrody „Sokół”, pokrywa-

jącej się z obszarem Natura 2000. 

nie dotyczy 
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4. Spalski Park Krajobrazowy 
ustanowiony Rozporządzeniem 

Wojewody Piotrkowskiego Nr 

4/95 z dnia 5 października 1995 

r. (D. U. W. P. z 1995 r. Nr.15, 

poz. 113) i potwierdzony Rozpo-

rządzeniem nr 26/2006 Wojewo-

dy Łódzkiego z dn. 13 lipca 2006 

r. w sprawie Spalskiego Parku 

Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2006 r. Nr 258, poz. 

1990). 

w trakcie sporządzania planu 

ochrony 

Nie zachodzą przesłanki określone w 

art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody z 2004 r. – brak podstaw do 

wyłączenia z PZO części powierzch-

ni Spalskiego Parku Krajobrazowe-

go, pokrywającej się z obszarem Na-

tura 2000. 

nie dotyczy 

5. Obszar Chronionego Krajo-

brazu Dolina Rzeki Pilicy i 

Drzewiczki ustanowiony 

Uchwałą Nr XV/69/83 Woje-

wódzkiej Rady Narodowej w 

Radomiu z dn. 28.06.1983 r. 

(zaktualizowany późniejszymi 

rozporządzeniami Wojewody 

Mazowieckiego z roku 2002, 

2005, 2009). 

nie dotyczy Nie zachodzą przesłanki określone w 

art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody z 2004 r. – brak podstaw do 

wyłączenia z PZO części powierzch-

ni OChK Dolina Rzeki Pilicy i 

Drzewiczki, pokrywającej się z ob-

szarem Natura 2000. 

nie dotyczy 

6. Nadleśnictwo Grójec Plan Urządzania Lasu dla Nadle-

śnictwa Grójec na okres 

01.01.2004 r. – 31.12.2013 r.. 

Nie zachodzą przesłanki określone w 

art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody z 2004 r. – brak podstaw do 

wyłączenia z PZO części terenu Nad-

leśnictwa Grójec, położonego w ob-

szarze Natura 2000. 

nie dotyczy 
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7. Nadleśnictwo Dobieszyn Plan Urządzenia Lasu dla Nadle-

śnictwa Dobieszyn na lata 2010 

– 2019. 

Nie zachodzą przesłanki określone w 

art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody z 2004 r. – brak podstaw do 

wyłączenia z PZO części terenu Nad-

leśnictwa Dobieszyn, położonego w 

obszarze Natura 2000. 

nie dotyczy 

8. Nadleśnictwo Przysucha Plan Urządzenia Lasu dla Nadle-

śnictwa Przysucha na lata 2010 

– 2019. 

Nie zachodzą przesłanki określone w 

art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody z 2004 r. – brak podstaw do 

wyłączenia z PZO części terenu Nad-

leśnictwa Przysucha, położonego w 

obszarze Natura 2000. 

nie dotyczy 

9. Nadleśnictwo Spała Plan Urządzenia Lasu dla Nadle-

śnictwa Spała na lata 2012 – 

2021. 

Nie zachodzą przesłanki określone w 

art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody z 2004 r. – brak podstaw do 

wyłączenia z PZO części terenu Nad-

leśnictwa Przysucha, położonego w 

obszarze Natura 2000. 

nie dotyczy 

10. Nadleśnictwo Opoczno Plan Urządzenia Lasu dla Nadle-

śnictwa Opoczno na lata 2007 – 

2016. 

Nie zachodzą przesłanki określone w 

art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody z 2004 r. – brak podstaw do 

wyłączenia z PZO części terenu Nad-

leśnictwa Opoczno, położonego w 

obszarze Natura 2000. 

nie dotyczy 

 

Teren objęty PZO: Dolina Pilicy PLB140003 o powierzchni 35 356,3 [ha] 
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1.3 Mapa obszaru Natura 2000 

 

Mapa z granicami obszaru Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 stanowi załącznik 3 do projektu Planu. 

 

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

 

Obszar Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 został wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie 

obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313). Pierwotne granice obszaru objętego ochroną zmieniono na 

mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 12 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133), powiększając jego powierzchnię do 35 356,3 

ha. 

Obszar usytuowany jest na terenie dwóch województw: łódzkiego i mazowieckiego. Większa część obszaru – 33 010,8 ha (93,4%) położona 

jest w województwie mazowieckim, na terenie powiatów: kozienickiego (gminy: Magnuszew i Grabów nad Pilicą), białobrzeskiego (gminy: 

Stromiec, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce), przysuskiego (gminy: Klwów, Odrzywół) oraz grójeckiego (gminy: Nowe Miasto nad Pilicą, 

Mogielnica, Warka). Pozostała część o powierzchni 2 345,5 ha (6,6%) znajduje się na terenie województwa łódzkiego w powiatach: 

tomaszowskim (gmina Rzeczyca) i opoczyńskim (gmina Poświętne). 

Obszar obejmuje 105-kilometrowy odcinek doliny rzeki Pilicy rozciągający się od miejscowości Mysiakowiec na zachodzie aż po ujście 

rzeki do Wisły pomiędzy miejscowościami Mniszew i Ostrówek. Dolina Pilicy ma na tym fragmencie szerokość od 1 do 5 km. Północną 

granicę obszaru Natura 2000 wyznacza stroma skarpa wysoczyzny morenowej o wysokości względnej dochodzącej do 20 m. Część 

południowa natomiast jest płaska, porośnięta w większości lasami. Rzeka na tym odcinku ma typowo nizinny charakter z licznymi 

meandrami i starorzeczami. Koryto ma tu szerokość od 100 do 150 m. W jego obrębie tworzą się piaszczyste łachy, ławice oraz wysepki, 

pokryte zaroślami wierzbowymi, miejscami również zbiorowiskami muraw napiaskowych. 

Dolina Pilicy jest częściowo zmeliorowana, a w jej obrębie dominują łąki i pastwiska o różnym stopniu wilgotności, a także zbiorowiska 

turzyc i trzcin. Zagłębienia terenu cechujące się dużą wilgotnością podłoża wypełniają kępy olsów, wierzb oraz trzcinowiska. Starorzecza i 

torfianki są miejscem występowania zbiorowisk roślinności wodnej. W południowej części obszaru znajduje się zróżnicowany gatunkowo 

kompleks leśny, stanowiący pozostałości Puszczy Pilickiej i Stromieckiej. 

W granicach obszaru znajduje się Spalski Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki, 

Piliczańsko-Radomszczański Obszar Chronionego Krajobrazu oraz rezerwaty: Majdan, Sokół, Tomczyce i Żądłowice. 
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O wysokich walorach przyrodniczych doliny Pilicy świadczy bogactwo występującej tu fauny i flory. Różnorodność spotykanych tu typów 

gleb oraz sposobów użytkowania położonych w dolinie rzeki łąk i pastwisk, ukształtowała cenną mozaikę siedlisk przyrodniczych:  

od kserotermicznych po bagienne. Na obszarze Natura 2000 występuje co najmniej 9 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej  

i ok. 575 gatunków roślin naczyniowych. Ponadto, stwierdzono tu obecność 45 gatunków ssaków, w tym 10 gatunków nietoperzy, 

orzesznicę, bobra, wydrę oraz 10 gatunków płazów, w tym kumaka nizinnego. Pilica ma kluczowe znaczenie dla zachowania populacji 

rzadkich już na terenie naszego kraju gatunków ichtiofauny, reprezentowanej tu przez 32 gatunki ryb, w tym pieklicę, różankę, kozę złotawą, 

piskorza  

i 4 gatunki minogów.  

Dolina Pilicy jest ostoją ptasią o randze międzynarodowej (IBA). Awifauna lęgowa tego obszaru liczy 152 gatunki, z czego  

11 umieszczonych jest w „Polskiej Czerwonej Księdze zwierząt”. W granicach obszaru stwierdzono występowanie 49 gatunków ptaków 

wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. 

Po weryfikacji danych oraz informacji dotyczących awifauny Ostoi Dolina Pilicy, jako przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 ustalono 

16 gatunków: 

A119 Kropiatka Porzana porzana; 

A081 Błotniak stawowy Circus aeruginosus; 

A122 Derkacz Crex crex; 

A151 Batalion Philomachus pugnax; 

A193 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo; 

A195 Rybitwa białoczelna Sternula albifrons; 

A197 Rybitwa czarna Chlidonias niger; 

A215 Puchacz Bubo bubo; 

A224 Lelek Caprimulgus europaeus; 

A229 Zimorodek Alcedo atthis; 

A272 Podróżniczek Luscinia svecica; 

A055 Cyranka Anas querquedula; 

A070 Nurogęś Mergus merganser; 
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A136 Sieweczka rzeczna Charadrius dubius; 

A137 Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula; 

A156 Rycyk Limosa limosa; 

A162 Krwawodziób Tringa totanus; 

A168 Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos. 

 

Objęcie fragmentu doliny rzeki Pilicy ochroną w ramach sieci Natura 2000 wiąże się z koniecznością sporządzenia dla tego obszaru projektu 

Planu zadań ochronnych, wynikającą z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 

1220). Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest konieczność utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu 

przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 4 „dyrektywy ptasiej” - (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE 

z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. UE L 20/7 z dnia 26 stycznia 2010 r.). 

Projekt  Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 sporządza się ponadto na podstawie: 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 (Dz. U.  z 2010 r. Nr 34, poz. 186); 

art. 39 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 

Podstawowym celem opracowania projektu Planu jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru 

Natura 2000, czyli zapewnienie, że siedliska przyrodnicze i gatunki ptaków, dla których ochrony wyznaczono ten obszar, nie zostaną 

utracone. W tym celu konieczne jest: 

zebranie, zweryfikowanie, przeanalizowanie i wykorzystanie istniejących informacji o obszarze Natura 2000, 

ustalenie, jakiej wiedzy i informacji brakuje, następnie zaplanowanie i zorganizowanie jej uzupełnienia, 

uzgodnienie realizacji działań ochronnych, które trzeba jak najszybciej podjąć, 

rozstrzygnięcie, czy i kiedy należy dla obszaru lub jego części opracować plan ochrony. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi, 

zorganizowała spotkania dyskusyjne z udziałem przedstawicieli zainteresowanych instytucji, specjalistów oraz osób prowadzących 

działalność w obrębie siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003. Utworzyli oni Zespół 
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Lokalnej Współpracy, którego głównym zadaniem była wnikliwa dyskusja kolejnych etapów powstawania projektu Planu zadań ochronnych. 

Członkowie Zespołu wyjaśniali wątpliwości i nieporozumienia związane z omawianym obszarem Natura 2000, określali cele sporządzania 

Planu, zagrożenia oraz działania, jakie należy przeprowadzić w trakcie ich realizacji. Dyskusja pomiędzy różnymi grupami interesu powinna 

była doprowadzić do wspólnego zaakceptowania Planu przez wszystkie zainteresowane strony. 

Plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 jest aktem prawa miejscowego, ustanawianym w formie zarządzenia 

przez Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska w Warszawie i Łodzi na okres 10 lat. Tworzy on ramy prawne do działania wszystkim 

podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natu-

ra 2000. Struktura i zawartość takiego planu jest ściśle określona treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) i zawiera:   

1)opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000; 

2)identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ro-

ślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony; 

3)cele działań ochronnych; 

4)określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szcze-

gólności działań dotyczących: 

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk; 

b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów; 

c) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach  ich ochrony; 

5)wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń we-

wnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000; 

4)wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru. 

Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: 

-organy administracji leśnej; 
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-organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej; 

-właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty 

ochrony;  

-przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na obszarze Natura 2000;  

-przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003. 

Ponadto ustalenia Planu zadań ochronnych będą transponowane do różnych obowiązujących dokumentów planistycznych pozostających w 

kompetencjach organów władzy publicznej, np.: studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, planów urządzania lasu. 

Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Warszawie i Łodzi udostępnią wyniki poszczególnych etapów prac nad projektem Planu w 

Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie pod adresem: http://warszawa.rdos.gov.pl/ oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi pod adresem: http://lodz.rdos.gov.pl/. Ponadto z 

bieżącym stanem prac nad projektem Planu będzie można się zapoznawać za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej (PIK) 

pod adresem: http://pzo.gdos.gov.pl.  

Przez cały okres sporządzania projektu Planu istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków do materiałów gromadzonych podczas 

wykonywania projektu, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2012 r. (liczy się data nadania). Mogą być one składane w formie 

pisemnej, ustnej do protokołu podczas spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 

konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450, ze zm.). 

 

 

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 
 

Lp. Kod 
Nazwa 

polska 

Nazwa 

łacińska 

% 

pokrycia 

Pop. 

osiadł. 

Pop. 

rozrodcz

a 

Populacj

a 

przemies

zczająca 

się 

 

Pop. 

zimując

a 

Ocena 

Pop. / 

Stopień 

Reprezen. 

Ocena  

St. 

zach. 

Ocena 

Izol. / Pow. 

względna  

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

Z1 A021 Bąk 
Botaurus 

stellaris 
  3-4  

 

 D    
Ocena populacji 

nie uległa zmia-

http://warszawa.rdos.gov.pl/
http://lodz.rdos.gov.pl/
http://pzo.gdos.gov.pl/
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nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej  w sto-

sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 

nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-

nych. 

Z2 A022 
Bą-

czek 

Ixobrychus 

minutus 
  7  

 

D C C C 

Ocena nie uległa 

zmianie w sto-

sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011 roku. Po-

znanie liczebno-

ści populacji 

lęgowej wyma-

ga ponownej 

inwentaryzacji 

odpowiednich 

siedlisk dla  tego 

gatunku. 

Z3 A030 
Bocian 

czarny 

Ciconia 

nigra 
  4-5  

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej w sto-

sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 

nieistotna dla 
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podejmowania 

działań ochron-

nych. 

Z4 A031 
Bocian 

biały 

Ciconia 

ciconia 
  67-79  

 

 

 

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej w sto-

sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 

nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-

nych. 

Z5 A072 
Trzmie

lojad 

Pernis 

apivorus 
  3-4  

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej w sto-

sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 

nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-

nych. 

Z6 A075 Bielik 
Haliaeetus 

albicilla 
  1  

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej w sto-
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sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 

nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-

nych. 

Z7 A081 

Błot-

niak 

sta-

wowy 

Circus ae-

ruginosus 
  16-24  

 

C    

Zmiana oceny 

populacji z C na 

D. Gatunek 

zwiększający 

liczebność w 

Polsce. Podana 

liczebność sta-

nowi 0,27-0,41 

% populacji 

krajowej. 

Z8 A084 

Błot-

niak 

łąko-

wy 

Circus py-

gargus 
  4  

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej w sto-

sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 

nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-

nych. 

Z9 A089 

Orlik 

krzy-

kliwy 

Aquila 

pomarina 
  1-3  

 

 

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 
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weryfikacji te-

renowej w sto-

sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 

nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-

nych. 

Z10 A119 
Kro-

piatka 

Porzana 

porzana 
  0-1  

 

C C C C 

W trakcie wery-

fikacji stanu  

liczebności na-

stąpiła zmiana 

oceny zachowa-

nia z B na C. 

Poznanie aktu-

alnej liczebności 

oraz rozmiesz-

czenia gatunku 

wymaga po-

nownej inwenta-

ryzacji odpo-

wiednich sie-

dlisk. 

Z11 A120 
Zie-

lonka 

Porzana  

parva 
  5-6  

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej w sto-

sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 
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nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-

nych 

Z12 A122 
Der-

kacz 

Crex 

crex 
  

<100 

samców 
 

 

C B C C 

Ocena ogólna 

oraz oceny 

cząstkowe nie 

uległy zmianie 

w stosunku do 

aktualizacji SDF 

z 2011 roku. 

Z13 A127 Żuraw 
Grus  

grus 
  12-19  

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej w sto-

sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 

nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-

nych 

Z14 A151 
Bata-

lion 

Philoma-

chus pu-

gnax 

  1-3 300i 

 

C    

Zmiana oceny 

populacji z C na 

D. Jest to spo-

wodowane bra-

kiem aktualnych 

danych na pod-

stawie, których 

można uznać 

lęgowość bata-

liona. Informa-

cje o prawdopo-
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dobnym  gniaz-

dowaniu bata-

liona dotyczą 

pojedynczych 

samic z reguły z 

Kotliny Bie-

brzańskiej oraz 

doliny Warty 

(Raporty Komi-

sji Faunistycz-

nej). 

Z15 A193 

Rybi-

twa 

rzecz-

na 

Sterna  

hirundo 
  3-40  

 

C C C C 

W trakcie prac 

weryfikacyjnych 

dotyczących  

przedmiotów 

ochrony, oceny 

cząstkowe (oce-

na populacji, 

stan zachowa-

nia, izolacja, 

ocena ogólna) 

pozostały bez 

zmian. Poznanie 

liczebności po-

pulacji lęgowej 

wymaga po-

nownej inwenta-

ryzacji odpo-

wiednich sie-

dlisk tego ga-

tunku 

Z16 A195 

Rybi-

twa 

biało-

czelna 

Sternula 

albifrons 
  1-25  

 

C C C C 

W trakcie prac 

weryfikacyjnych 

dotyczących 

przedmiotów 

ochrony, oceny 
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cząstkowe pozo-

stały bez zmian.  

Poznanie aktu-

alnego stanu 

liczebności po-

pulacji lęgowej 

wymaga po-

nownej inwenta-

ryzacji odpo-

wiednich sie-

dlisk dla tego 

gatunku 

Z17 A196 

Rybi-

twa 

biało-

wąsa 

Chlidonias 

hybrida 
  P  

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej w sto-

sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 

nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-

nych. Aktualiza-

cja SDF 2011 

Z18 A197 

Rybit

wa 

czarna 

Chlidonias 

niger 
  3-25  

 

C C C C 

Zmiana oceny 

stanu zachowa-

nia  z B na C 

została podyk-

towana zmia-

nami w siedli-

sku gatunku 

oraz jego po-

wolnej degrada-
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cji.  Ocena zo-

stała podykto-

wana wnioskami 

z wizji tereno-

wej i danych z 

publikacji 

Chmielewski i 

Tabor: w Wilk i 

inni 2010. Po-

znanie liczebno-

ści populacji 

lęgowej wyma-

ga ponownej 

inwentaryzacji 

odpowiednich 

siedlisk dla tego 

gatunku. 

Z19 A215 
Pu-

chacz 

Bubo  

bubo 
  1  

 

C    

Zmiana oceny 

populacji z C na 

D Pojedyncza 

para stanowi 

0,38 % popula-

cji krajowej i 

jest nieistotna 

dla zachowania 

populacji krajo-

wej. 

Z20 A224 Lelek 

Caprimul-

gus euro-

paeus 

  60  

 

C C C C 

Ocena nie uległa 

zmianie w sto-

sunku do obo-

wiązującego 

SDF 

Z21 A229 
Zimo-

rodek 

Alcedo  

atthis 
  15-29  

 

C C C C 

Ocena nie uległa 

zmianie w sto-

sunku do obo-

wiązującego 
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SDF 

Z22 A234 

Dzię-

cioł 

zielo-

nosi-

wy 

Picus  

canus 
  1  

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej w sto-

sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 

nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-

nych 

Z23 A236 

Dzię-

cioł 

czarny 

Dryocopus 

martius 
  20  

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej w sto-

sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 

nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-

nych 

Z24 A238 

Dzię-

cioł 

średni 

Dendroco-

pus medius 
  7  

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej w sto-
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sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 

nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-

nych 

Z25 A246 Lerka 
Lullula 

arborea 
  30  

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej w sto-

sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 

nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-

nych 

Z26 A255 

Świer-

gotek 

polny 

Anthus 

campestris 
  30  

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej w sto-

sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 

nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-



 

25 

 

nych 

Z27 A272 

Podróż

niczek 
Luscinia 

svecica 
  8  

 

C C C C 

Ocena nie uległa 

zmianie w sto-

sunku do obo-

wiązującej aktu-

alizacji SDF z 

2011 roku. 

Wymagana jest 

ponowna inwen-

taryzacja 

siedlisk. 

Z28 A307 
Jarzę-

batka 

Sylvia  

nisoria 
  70  

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej w sto-

sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 

nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-

nych 

Z29 A320 

Mucho

łówka 

mała 

Ficedula 

parva 
  1  

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej w sto-

sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 
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lęgowej jest 

nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-

nych 

Z30 A338 
Gąsio-

rek 

Lanius 

collurio 
  154  

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej w sto-

sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 

nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-

nych, chociaż 

wymaga uaktu-

alnienia gdyż 

jest zdecydowa-

nie zaniżona.  

Z31 A379 
Orto-

lan 

Emberiza 

hortulana 
  20  

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej w sto-

sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 

nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-
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nych 

Z32 A409 
Cie-

trzew 

Tetrao te-

trix tetrix 
  1  

 

D    

Ocena nie uległa 

zmianie w sto-

sunku do obo-

wiązującego 

SDF 

Z33 A004 
Perko-

zek 

Tachybap-

tus ruficol-

lis 

  10  

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej w sto-

sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 

nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-

nych 

Z34 A006 

Perkoz 

rdza-

woszyi 

Podiceps 

grisegena 
  5  

 

D    

Ocena nie uległa 

zmianie w sto-

sunku do obo-

wiązującego 

SDF.  

Z35 A008 
Za-

usznik 

Podiceps 

nigricollis 
  30  

 

D    

Ocena nie uległa 

zmianie w sto-

sunku do obo-

wiązującego 

SDF 

Z36 A053 
Krzy-

żówka 

Anas pla-

tyrhynchos 
  400  

 

D    

Ocena nie uległa 

zmianie w sto-

sunku do obo-

wiązującego 
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SDF 

Z37 A055 
Cy-

ranka 

Anas qu-

erquedula 
  35  

 

C C C C 

Ocena nie uległa 

zmianie w sto-

sunku do obo-

wiązującego 

SDF.  Poznanie 

liczebności oraz 

rozmieszczenia 

gatunku  wyma-

ga ponownej 

inwentaryzacji 

siedlisk odpo-

wiednich dla 

cyranki. 

Z38 A059 

Gło-

wien-

ka 

Aythya  

ferina 
  15  

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej w sto-

sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 

nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-

nych 

Z39 A061 
Czer-

nica 

Aythya 

fuligula 
  65  

 

 

 

 

 

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej w sto-

sunku do aktu-
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alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 

nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-

nych 

Z40 A070 
Nuro-

gęś 

Mergus 

merganser 
  40  

 

C C C C 

W trakcie wery-

fikacji aktualne-

go SDF-u nastą-

piła  zmiana 

podanej liczeb-

ności wynikają-

cej ze złej wery-

fikacji otrzyma-

nych w trakcie 

inwentaryzacji  

(2008 rok) da-

nych. Zmiana 

oceny populacji 

z C na B, co jest 

zgodne z wy-

tycznymi wy-

pełniania SDF. 

Populacja nuro-

gęsi stanowi co 

najmniej 4,5 % 

populacji kra-

jowej 

Z41 A118 
Wod-

nik 

Rallus aqu-

aticus 
  15  

 

 

 

 

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej w sto-

sunku do aktu-



 

30 

 

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 

nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-

nych 

Z42 A125 Łyska 
Fulica  

atra 
  50  

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej w sto-

sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 

nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-

nych 

Z43 A136 

Sie-

wecz-

ka 

rzecz-

na 

Charadrius 

dubius 
  26-42  

 

C C C C 

Ocena nie uległa 

zmianie w sto-

sunku do obo-

wiązującego 

SDF. 

Z44 A137 

Sie-

wecz-

ka 

obroż-

na 

Charadrius 

hiaticula 
  2  

 

C C C C 

Zmiana oceny 

populacji oraz 

stanu zachowa-

nia z B na C w 

wyniku spadku 

liczebności po-

pulacji (poniżej 

2% populacji 

krajowej) oraz 
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negatywnych 

zmian utrzymać 

gatunek jako 

cenny dla ostoi. 

Poznanie li-

czebności popu-

lacji lęgowej 

wymaga po-

nownej inwenta-

ryzacji odpo-

wiednich sie-

dlisk tego ga-

tunku 

Z45 A155 Słonka 
Scolopax 

rusticola 
  P  

 

D    

Ocena nie uległa 

zmianie w sto-

sunku do obo-

wiązującego 

SDF. 

Z46 A156 Rycyk 
Limosa  

limosa 
  26-50  

 

C C C C 

Podana  liczeb-

ność stanowi 

około 1% kra-

jowej populacji  

liczebności i 

rozmieszczenia 

populacji lęgo-

wej wymaga 

ponownej in-

wentaryzacji 

odpowiednich 

siedlisk tego 

gatunku 

Z47 A162 

Krwa

wo-

dziób 

Tringa  

totanus 
  15-18  

 

C C C C 

Ocena nie uległa 

zmianie w sto-

sunku do obo-

wiązującego 

SDF. Poznanie 
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liczebności po-

pulacji lęgowej 

wymaga po-

nownej inwenta-

ryzacji odpo-

wiednich sie-

dlisk tego ga-

tunku 

Z48 A165 
Sa-

motnik 

Tringa 

ochropus 
  13  

 

D    

Ocena populacji 

nie uległa zmia-

nie w trakcie 

weryfikacji te-

renowej w sto-

sunku do aktu-

alizacji SDF z 

2011. Liczeb-

ność populacji 

lęgowej jest 

nieistotna dla 

podejmowania 

działań ochron-

nych 

Z49 A168 

Bro-

dziec 

pi-

skliwy 

Actitis hy-

poleucos 
  58-61 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B C C B 

Liczebność 

brodźca piskli-

wego stanowi 3-

6% populacji 

krajowej. Przy 

założeniach 

wypełniania 

SDF zmiana 

oceny ogólnej z 

B na C. Po-

dwójna ocena C 

(stan zachowa-

nia, izolacja) nie 

predysponuje do 
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ogólnej oceny B 

. 

 

 

1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu. 

Udział poszczególnych grup interesu powinien być integralną częścią procesu sporządzania projektu Planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH140016. Z tego względu od początku tworzenia projektu Planu wykorzystywano różne formy przekazu w 

celu usprawnienia przepływu informacji pomiędzy Wykonawcą projektu – FPP Consulting Sp. z o.o., a zainteresowanymi stronami. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r., podmiot odpowiedzialny za sporządzenie planu zadań ochronnych, a 

więc Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania 

projektu Planu oraz o możliwości składania uwag i wniosków. Obwieszczenie zostało przesłane listownie i pocztą elektroniczną do kluczowych 

instytucji i organizacji pozarządowych, które ze względu na pełnioną funkcję mogły być zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach 

dyskusyjnych. Ponadto, obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Warszawie pod adresem: http://warszawa.rdos.gov.pl/ oraz w gazecie regionalnej województwa mazowieckiego – Gazecie Wyborczej (stołeczne 

wydanie komunikatów), w dniu 15 maja 2012 r., a także gazetach lokalnych województwa łódzkiego – Tomaszowskim Informatorze 

Tygodniowym i Tygodniku Opoczyńskim, w dniu 17 maja 2012 r.. W celu usprawnienia przepływu informacji pomiędzy Wykonawcą projektu 

Planu a lokalną społecznością, obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania projektu Planu przekazano sołtysom i rozwieszono na tablicach 

informacyjnych w miejscowościach położonych na granicy i w obrębie obszaru Natura 2000 (Fot.1, Fot.2, Fot 3). 

W celu spełnienia wymogu art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, a więc umożliwienia zainteresowanym osobom i podmiotom pro-

wadzącym działalność w obrębie obszaru Natura 2000 udziału w pracach związanych ze sporządzaniem projektu Planu, Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w Warszawie, przy współpracy z Wykonawcą projektu Planu, zorganizowała trzy spotkania dyskusyjne w pobliżu obszaru 

Natura 2000, które odbyły się: 

http://warszawa.rdos.gov.pl/
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 12 czerwca 2012 r. w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, ul. Warszawska 45, 05-660 Warka (Fot.4); 

 26 lipca 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi (Fot.5); 

 21 sierpnia 2012 r. w Siedzibie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Parku Miejskim w Nowym Mieście nad Pilicą, ul. Tomaszowska 5, 

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą (Fot.6). 

Informacja o terminie i miejscu poszczególnych spotkań została przekazana zainteresowanym urzędom/ instytucjom/ organizacjom/ stowarzy-

szeniom, listownie i pocztą elektroniczną, wraz z prośbą o wyznaczenie swoich przedstawicieli do udziału w spotkaniach. Przedstawiciele klu-

czowych instytucji, którzy wzięli udział w spotkaniach, utworzyli Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW). 

Zebrania miały charakter warsztatów, a ich głównym celem była wnikliwa dyskusja kolejnych etapów powstawania projektu Planu. 

Liczne pytania, uwagi i postulaty zgłoszone przez członków ZLW do przedstawionych przez ekspertów zagadnień, posłużyły wyjaśnieniu spor-

nych kwestii i sprecyzowaniu we właściwy sposób działań, jakie należy podjąć w celu utrzymania lub przywrócenia do właściwego stanu 

przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. Przebieg każdego ze spotkań został udokumentowany przez wykonawcę projektu Planu w sprawoz-

daniach, stanowiących załączniki nr 4. 

Zainteresowane osoby, przez cały okres sporządzania projektu Planu, mogły zapoznawać się z bieżącym stanem prac za pośrednictwem 

Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej (PIK) pod adresem: http://pzo.gdos.gov.pl. Ponadto, przez cały okres przygotowywania dokumentu 

istniała możliwość zgłaszania uwag i wniosków do materiałów gromadzonych podczas wykonywania projektu, jednak nie później niż do dnia 

31 sierpnia 2012 r.. Mogły być one składane w formie pisemnej, ustnej podczas spotkań ZLW, a także za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. 

o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450, ze zm.). 

http://pzo.gdos.gov.pl/
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Fot. 1. Obwieszczenie dot. przystąpienia do sporządzania PZO na tablicy ogłoszeń w miejscowości Przybyszew (fot. Maria Łepkowska). 
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Fot. 2. Obwieszczenie dot. przystąpienia do sporządzania PZO na tablicy ogłoszeń w jednym z sołectw gminy Mogielnica (fot. M. Łepkowska). 
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Fot. 3. Zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w jednym z sołectw na terenie gminy Odrzywół (fot. Maria Łepkowska). 



 

38 

 

 

Fot. 4. Pierwsze spotkanie ZLW w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce (fot. Katarzyna Kuderska). 



 

39 

 

 

Fot. 5. Drugie spotkanie ZLW w Urzędzie Miasta i Gminy Białobrzegi (fot. Maria Łepkowska). 
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Fot. 6. Trzecie spotkanie ZLW w Siedzibie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą (fot. Dorota Kotowska). 
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1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności 

L.p. 
Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 

Adres siedziby 

instytucji/osoby 
Kontakt 

1. 
Generalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska  

Krajowe zadania planistyczne, 

zagadnienia inwestycyjne, ochrona 

środowiska 

ul. Wawelska 52/52 

00-922 Warszawa 

tel. 22 579 21 04 

e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl 

2. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Warszawie 

Regionalne zadania planistyczne, 

zagadnienia inwestycyjne, ochrona 

środowiska 

ul. Sienkiewicza 3 

00-015 Warszawa 

tel. 22 556 56 67 

e-mail: 

joanna.szczepanik.warszawa@rdos.gov

.pl 

3. 
Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Łodzi 

Regionalne zadania planistyczne, 

zagadnienia inwestycyjne, ochrona 

środowiska 

ul. Traugutta 25 

90-113 Łódź 

tel. 42 665 09 70 

e-mail: 

arkadiusz.malec.lodz@rdos.gov.pl 

4. 
Wojewoda Łódzki 

Zadania planistyczne i zagadnienia 

inwestycyjne 

ul. Piotrkowska 104 

90-926 Łódź 

tel. 42 664 10 10 

e-mail: sekretariat@lodz.uw.gov.pl 

5. Łódzki Urząd Wojewódzki w 

Łodzi, Wydział Infrastruktury 

Zadania planistyczne i zagadnienia 

inwestycyjne 

ul. Piotrkowska 104 

90-926 Łódź 

tel. 42 664 13 05, 42 664 11 75 

e-mail: IA@lodz.uw.gov.pl 

6. 
Wojewoda Mazowiecki 

Zadania planistyczne i zagadnienia 

inwestycyjne 

pl. Bankowy 3/5 

00-950 Warszawa 

tel. 22 695 69 95 

e-mail: info@mazowieckie.pl 

7. 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego 

Zadania planistyczne i zagadnienia 

inwestycyjne 

ul. Jagiellońska 26 

03-719 Warszawa 

tel. 22 597 91 00 

e-mail: 

urzad_marszalkowski@mazovia.pl 

8. Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego 

Zadania planistyczne i zagadnienia 

inwestycyjne 

al. Piłsudskiego 8 

90-051 Łódź 

tel. 42 663 33 80 

e-mail: info@lodzkie.pl 

9. 

Nadleśnictwo Dobieszyn 
Gospodarka leśna i ochrona 

przyrody, edukacja 

Dobieszyn 

26-804 Stromiec 

tel. 48 619 51 39 

e-mail: 

nadlesnictwo.dobieszyn@radom.lasy.g

ov.pl 

10. 

Nadleśnictwo Grójec 
Gospodarka leśna i ochrona 

przyrody, edukacja 

Podole 91 

05-600 Grójec 

tel. 48 661 26 62 

e-mail: 

nadlesnictwo.grojec@radom.lasy.gov.p

mailto:kancelaria@gdos.gov.pl
mailto:joanna.szczepanik.warszawa@rdos.gov.pl
mailto:joanna.szczepanik.warszawa@rdos.gov.pl
mailto:arkadiusz.malec.lodz@rdos.gov.pl
mailto:sekretariat@lodz.uw.gov.pl
mailto:IA@lodz.uw.gov.pl
mailto:info@mazowieckie.pl
mailto:urzad_marszalkowski@mazovia.pl
mailto:info@lodzkie.pl
mailto:nadlesnictwo.dobieszyn@radom.lasy.gov.pl
mailto:nadlesnictwo.dobieszyn@radom.lasy.gov.pl
mailto:nadlesnictwo.grojec@radom.lasy.gov.pl
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l 

11. 
Nadleśnictwo Przysucha 

Gospodarka leśna i ochrona 

przyrody, edukacja 

ul. Targowa 87 

26-400 Przysucha 

tel. 48 675 20 71 

e-mail: przysucha@radom.lasy.gov.pl 

12. 
Nadleśnictwo Spała 

Gospodarka leśna i ochrona 

przyrody, edukacja 

ul. A. Gabrysiewicza 2 

97-215 Inowłódz 

tel. 44 725 70 50 

e-mail: spala@lodz.lasy.gov.pl 

13. 
Nadleśnictwo Opoczno 

Gospodarka leśna i ochrona 

przyrody, edukacja 

ul. Sitowa 15, 

26 - 300 Opoczno 

tel. 44 755 18 70 

e-mail: opoczno@lodz.lasy.gov.pl 

14. 
Starostwo Powiatowe w Grójcu 

Regionalne zadania planistyczne i 

zagadnienia inwestycyjne 

ul. J. Piłsudskiego 59 

05-600 Grójec 

tel. 48 665 11 00 

e-mail: starostwo@grojec.pl 

15. 
Starostwo Powiatowe w 

Kozienicach 

Regionalne zadania planistyczne i 

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Kochanowskiego 

28, 

26-900 Kozienice 

tel. 48 611 73 00 

e-mail: sekretariat@kozienicepowiat.pl 

16. 
Starostwo Powiatowe w 

Tomaszowie Mazowieckim 

Regionalne zadania planistyczne i 

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Św. Antoniego 41 

97-200 Tomaszów 

Mazowiecki 

tel. 44 724 21 27 

e-mail: starostwo@powiat-

tomaszowski.pl 

17. 
Starostwo Powiatowe w 

Białobrzegach 

Regionalne zadania planistyczne i 

zagadnienia inwestycyjne 

pl. Zygmunta Starego 

9 

26-800 Białobrzegi  

tel. 48 613 34 14 

e-mail: 

sekretariat@bialobrzegipowiat.pl  

18. Starostwo Powiatowe w 

Przysusze 

Regionalne zadania planistyczne i 

zagadnienia inwestycyjne 

al. Jana Pawła II 10 

26-400 Przysucha 

tel. 48 675 23 52 

e-mail: starostwo@przysucha.pl 

19. Starostwo Powiatowe w 

Opocznie 

Regionalne zadania planistyczne i 

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Kwiatowa 1a 

26-300 Opoczno 

tel. 44 736 15 00 

e-mail: powiat@opocznopowiat.pl 

20. 
Urząd Gminy Odrzywół 

Lokalne zadania planistyczne i 

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Warszawska 53 

26-425 Odrzywół 

tel. 48 671 60 57 

e-mail: info@odrzywol.ug.gov.pl 

21. Urząd Gminy i Miasta 

Mogielnica 

Lokalne zadania planistyczne i 

zagadnienia inwestycyjne 

pl. Rynek 1 

05-640 Mogielnica 

tel. 48 663 51 49 

e-mail: gmina@mogielnica.pl 

22. 

Urząd Miasta i Gminy Nowe 

Miasto nad Pilicą 

Lokalne zadania planistyczne i 

zagadnienia inwestycyjne 

pl. O. H. 

Koźmińskiego 1/2 

26-420 Nowe Miasto 

nad Pilicą 

tel. 48 674 10 98 

e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl 

23. 
Urząd Miejski w Warce 

Lokalne zadania planistyczne i 

zagadnienia inwestycyjne 

pl. Stefana 

Czarnieckiego 1 

tel. 48 665 12 00 

e-mail: um@warka.org.pl 

mailto:przysucha@radom.lasy.gov.pl
mailto:spala@lodz.lasy.gov.pl
mailto:opoczno@lodz.lasy.gov.pl
mailto:starostwo@grojec.pl
mailto:sekretariat@kozienicepowiat.pl
mailto:starostwo@powiat-tomaszowski.pl
mailto:starostwo@powiat-tomaszowski.pl
mailto:sekretariat@bialobrzegipowiat.pl
mailto:starostwo@przysucha.pl
mailto:powiat@opocznopowiat.pl
mailto:info@odrzywol.ug.gov.pl
mailto:gmina@mogielnica.pl%3C/TD%3E%3C/TR%3E
mailto:nowemiasto@nowemiasto.pl
mailto:um@warka.org.pl
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05-660 Warka 

24. 
Urząd Miasta i Gminy 

Białobrzegi 

Lokalne zadania planistyczne i 

zagadnienia inwestycyjne 

pl. Zygmunta Starego 

9 

26-800 Białobrzegi 

tel. 48 613 25 72 

e-mail: bialobrzegi@bialobrzegi.pl 

25. 

Urząd Gminy Grabów nad 

Pilicą 

Lokalne zadania planistyczne i 

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Kazimierza 

Pułaskiego 51 

26-902 Grabów nad 

Pilicą 

tel. 48 662 70 14 

e-mail: grabow@grabow.pl 

26. 
Urząd Gminy Promna 

Lokalne zadania planistyczne i 

zagadnienia inwestycyjne 

Promna-Kolonia 5 

26-803 Promna 

tel. 48 613 36 28 

e-mail: ugpromna@bip.org.pl 

27. 
Urząd Gminy Poświętne 

Lokalne zadania planistyczne i 

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Akacjowa 4 

26-315 Poświętne 

tel. 44 756 40 34 

e-mail: poswietne@poswietne.pl 

28. 
Urząd Gminy Stromiec 

Lokalne zadania planistyczne i 

zagadnienia inwestycyjne 

Piaski 4 

26-804 Stromiec 

tel. 48 619 10 20 

e-mail: ugstromiec@ugstromiec.pl 

29. 
Urząd Miasta i Gminy 

Wyśmierzyce 

Lokalne zadania planistyczne i 

zagadnienia inwestycyjne 

ul. A. Mickiewicza 75 

26-811 Wyśmierzyce 

tel. 48 615 70 03 

e-mail: 

umwysmierzyce@wysmierzyce.pl 

30. 
Urząd Gminy Rzeczyca 

Lokalne zadania planistyczne i 

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Tomaszowska 2 

97-220 Rzeczyca 

tel. 44 710 51 11 

e-mail: ug@rzeczyca.pl 

31. 

Urząd Gminy Magnuszew 
Lokalne zadania planistyczne i 

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Saperów 24 

26-910 Magnuszew 

tel. 48 621 71 05 

e-mail: 

sekretariatgmina@magnuszew.pl 

32. 
Urząd Gminy Klwów 

Lokalne zadania planistyczne i 

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Opoczyńska 35 

26-415 Klwów  

tel. 48 671 00 10 

e-mail: ug@klwow.pl 

33. 
Biuro Urządzania Lasu i 

Geodezji Leśnej 
Gospodarka leśna i ochrona przyrody 

ul. Leśników 21 

Sękocin Stary, 05-090 

Raszyn 

tel. 22 825 34 23 

e-mail: sekretariat@zarzad.buligl.pl 

34. Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Radomiu 
Gospodarka leśna i ochrona przyrody 

ul. 25 Czerwca 68 

26-600 Radom 

tel. 48 385 60 00 

e-mail: rdlp@radom.lasy.gov.pl 

35. Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Łodzi 
Gospodarka leśna i ochrona przyrody 

ul. J. Matejki 16 

91-402 Łódź 

tel. 42 631 79 00 

e-mail: rdlp@lodz.lasy.gov.pl 

36. Biuro Planowania Zadania planistyczne i zagadnienia ul. Sienkiewicza 3, tel. 42 630 57 69 

mailto:bialobrzegi@bialobrzegi.pl
mailto:grabow@grabow.pl
mailto:ugpromna@bip.org.pl
mailto:poswietne@poswietne.pl
mailto:ugstromiec@ugstromiec.pl
mailto:umwysmierzyce@wysmierzyce.pl
mailto:ug@rzeczyca.pl
mailto:sekretariatgmina@magnuszew.pl
mailto:ug@klwow.pl
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(115,101,107,114,101,116,97,114,105,97,116,64,122,97,114,122,97,100,46,98,117,108,105,103,108,46,112,108)+'?subject=Strona%20WWW%20-%20Dział%20kontakt'
mailto:rdlp@radom.lasy.gov.pl
mailto:rdlp@lodz.lasy.gov.pl
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Przestrzennego Województwa 

Łódzkiego 

inwestycyjne 90-113 Łódź e-mail: sekretariat@bppwl.lodzkie.pl 

37. Mazowieckie Biuro 

Planowania Przestrzennego i 

Rozwoju Regionalnego 

Zadania planistyczne i zagadnienia 

inwestycyjne 

ul. Solec 22 

00-410 Warszawa  

tel. 22 518 49 00, 22 518 49 49 

e-mail: biuro@mbpr.pl 

38. 
Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Łodzi 

Regionalne zadania planistyczne, 

zagadnienia inwestycyjne, ochrona 

środowiska 

ul. Lipowa 16 

90-740 Łódź 

tel. 42 633 33 43 

e-mail: wios@wios.lodz.pl 

39. 
Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Łodzi, 

Delegatura w Piotrkowie 

Trybunalskim 

Ochrona środowiska, kontrola 

przestrzegania przepisów 

związanych z ochroną środowiska i 

racjonalnym użytkowaniem zasobów 

przyrody 

ul. Bawełniana 18 

97-300 Piotrków 

Trybunalski 

tel. 44 648 67 77 

e-mail: marcinw@delpiotrkow.net 

40. Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w 

Warszawie 

Regionalne zadania planistyczne, 

zagadnienia inwestycyjne, ochrona 

środowiska 

ul. Bartycka 110A 

00-716 Warszawa 

tel. 22 651 07 07 

e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl 

41. Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad, 

Oddział w Warszawie 

Planistyczne zagadnienia drogowe 
ul. Mińska 25 

03-808 Warszawa  

tel. 22 813 33 75 

e-mail: 

sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl 

42. Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad, 

Oddział w Łodzi 

Planistyczne zagadnienia drogowe 
ul. Roosvelta 9 

90-056 Łódź 

tel. 42 662 23 00 

e-mail: sekretariat@lodz.gddkia.gov.pl 

43. Polskie Koleje Państwowe 

S.A. Centrala 
Projekty planistyczne 

ul. Szczęśliwicka 62 

00-973 Warszawa 

tel. 22 474 90 16 

e-mail: rzecznik@pkp.pl 

44. 

Agencja Nieruchomości 

Rolnych, Oddział Terenowy w 

Warszawie 

Programy rolno-środowiskowe; 

promowanie i wdrażanie tych 

elementów PROW, które wspierają 

ochronę przedmiotów ochrony 

obszaru 

pl. Bankowy 2 

00-095 Warszawa 

tel. 22 531 14 12 

e-mail: warszawa@anr.gov.pl 

45. Agencja Nieruchomości 

Rolnych, Oddział Terenowy w 

Warszawie, Filia w Łodzi 

Administrowanie, obrót i 

restrukturyzacja nieruchomości 

rolnych Skarbu Państwa 

ul. Północna 27/29 

91-420 Łódź 

tel. 42 636 29 72 

e-mail: lodz@anr.gov.pl 

46. Agencja Rynku Rolnego, Programy rolno-środowiskowe; ul. Wróblewskiego 18 tel. 42 685 52 18 

mailto:sekretariat@bppwl.lodzkie.pl
mailto:biuro@mbpr.pl
mailto:wios@wios.lodz.pl
mailto:marcinw@delpiotrkow.net
mailto:warszawa@wios.warszawa.pl
mailto:sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl
mailto:sekretariat@lodz.gddkia.gov.pl
mailto:rzecznik@pkp.pl
mailto:warszawa@anr.gov.pl
mailto:%20lodz@anr.gov.pl
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Oddział Terenowy w Łodzi promowanie i wdrażanie tych 

elementów PROW, które wspierają 

ochronę przedmiotów ochrony 

obszaru 

93-578 Łódź e-mail: lodz@arr.gov.pl 

47. 

Agencja Rynku Rolnego, 

Oddział Terenowy w 

Warszawie 

Programy rolno-środowiskowe; 

promowanie i wdrażanie tych 

elementów PROW, które wspierają 

ochronę przedmiotów ochrony 

obszaru 

al. Waszyngtona 146 

04-076 Warszawa 

tel. 22 515 81 32 

e-mail: warszawa@arr.gov.pl 

48. 

Łódzki Oddział Regionalny 

Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

Programy rolno-środowiskowe; 

promowanie i wdrażanie tych 

elementów PROW, które wspierają 

ochronę przedmiotów ochrony 

obszaru 

al. Piłsudskiego 84 

92-202 Łódź 

tel. 42 675 67 00 

e-mail: lodzki@arimr.gov.pl 

49. 
Mazowiecki Oddział 

Regionalny Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

Programy rolno-środowiskowe; 

promowanie i wdrażanie tych 

elementów PROW, które wspierają 

ochronę przedmiotów ochrony 

obszaru 

al. Jana Pawła II 70 

00-175 Warszawa 

tel. 22 536 57 05 

e-mail: mazowiecki@arimr.gov.pl 

50. Biuro Powiatowe Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w 

Tomaszowie Mazowieckim 

Wspieranie rozwoju rolnictwa i 

obszarów wiejskich, udzielanie 

pomocy ze środków krajowych i 

wdrażanie instrumentów unijnych 

ul. Spalska 103/105 

97-200 Tomaszów 

Mazowiecki 

tel. 44 725 90 09 

fax. 44 726 08 03 

 

51. Biuro Powiatowe Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w 

Opocznie 

Wspieranie rozwoju rolnictwa i 

obszarów wiejskich, udzielanie 

pomocy ze środków krajowych i 

wdrażanie instrumentów unijnych 

ul. Jana III 

Sobieskiego 

126-300 Opoczno  

tel. 44 755 07 50 

fax. 44 755 07 40 

52. 

Izba Rolnicza Województwa 

Łódzkiego 

Programy rolno-środowiskowe; 

promowanie i wdrażanie tych 

elementów PROW, które wspierają 

ochronę przedmiotów ochrony 

obszaru 

ul. Północna 27/29 

91-420 Łódź 

tel. 42 632 70 21 

e-mail: info@izbarolnicza.lodz.pl 

53. Biuro Powiatowe Izby Doradztwo w zakresie działalności ul. Św. Antoniego 41 tel. 44 726 07 49 

mailto:lodz@arr.gov.pl
mailto:warszawa@arr.gov.pl
mailto:lodzki@arimr.gov.pl
mailto:mazowiecki@arimr.gov.pl
mailto:info@izbarolnicza.lodz.pl
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Rolniczej Województwa 

Łódzkiego w Tomaszowie 

Mazowieckim 

rolniczej, zagadnienia dotyczące 

produkcji rolnej i rynku rolnego 

p.41 

96-200 Tomaszów 

Mazowiecki 

e-mail: pbirtm@wp.pl 

54. Biuro Powiatowe Izby 

Rolniczej Województwa 

Łódzkiego w Opocznie 

Doradztwo w zakresie działalności 

rolniczej, zagadnienia dotyczące 

produkcji rolnej i rynku rolnego 

ul. Kowalskiego 2 

26-300 Opoczno 

 

tel. 44 755 01 27 

55. 

Izba Rolnicza Województwa 

Mazowieckiego 

Programy rolno-środowiskowe; 

promowanie i wdrażanie tych 

elementów PROW, które wspierają 

ochronę przedmiotów ochrony 

obszaru 

ul. Żółkiewskiego 17 

05-075 Warszawa 

Wesoła 

tel. 22 773 53 95 

e-mail: weso@mir.pl 

56. 

Łódzki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w 

Bratoszewicach 

Programy rolno-środowiskowe; 

promowanie i wdrażanie tych 

elementów PROW, które wspierają 

ochronę przedmiotów ochrony 

obszaru 

ul. Nowości 32 

95-011 Bratoszewice 

tel. 42 719 89 28 

e-mail: centrala@lodr-bratoszewice.pl 

57. 

Mazowiecki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego, 

Oddział w Radomiu 

Programy rolno-środowiskowe; 

promowanie i wdrażanie tych 

elementów PROW, które wspierają 

ochronę przedmiotów ochrony 

obszaru 

ul. Chorzowska 16/18 

26-600 Radom 

tel. 48 365 02 06 

e-mail: 

sekretariat.radom@modr.mazowsze.pl 

58. 

Wojewódzki Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Łodzi 

Wykonuje w imieniu Marszałka 

Województwa Łódzkiego zadania 

rządowe zlecone w ramach zadań 

statutowych mające na celu 

utrzymanie urządzeń melioracji 

wodnych podstawowych oraz wód 

istotnych dla regulacji stosunków 

wodnych dla potrzeb rolnictwa, 

służących polepszeniu zdolności 

produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej 

uprawy, zgodnie z ustawą Prawo 

wodne art. 14, 26, 75; 

ul. Solna 14 

91-423 Łódź 

tel. 42 235 48 00 

e-mail: 

sekretariat@melioracja.lodzkie.pl 

mailto:pbirtm@wp.pl
mailto:weso@mir.pl
mailto:centrala@lodr-bratoszewice.pl
mailto:sekretariat.radom@modr.mazowsze.pl
mailto:sekretariat@melioracja.lodzkie.pl
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59. 

Wojewódzki Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w 

Warszawie 

Planowanie i wdrażanie działań z 

zakresu gospodarki wodnej i 

melioracji, utrzymanie i eksploatacja 

urządzeń melioracji podstawowych, 

prowadzenie ewidencji urządzeń 

wodno-melioracyjnych; 

ul. Ksawerów 8 

02-656 Warszawa 

tel. 22 566 20 00 

e-mail: wzmiuw@wzmiuw.waw.pl 

60. 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Warszawie 

Utrzymanie wód i urządzeń 

wodnych, zarządzanie 

gospodarowaniem wodami w 

regionie, tworzenie stref ochrony 

ujęć wodnych; 

ul. Zarzecze 13 B 

03-194 Warszawa 

tel. 22 58 70 200 

e-mail: 

sekretariat@warszawa.rzgw.gov.pl 

61. Polski Związek Wędkarski, 

Okręg Mazowiecki 

Ochrona przyrody, zagadnienia 

inwestycyjne 

ul. Twarda 42 

00-831 Warszawa 

tel. 22 620 51 96 

e-mail: sekretariat@ompzw.pl  

62. Polski Związek Wędkarski, 

Okręg PZW w Piotrkowie 

Trybunalskim 

Ochrona przyrody, zagadnienia 

inwestycyjne 

ul. Karolinowska 19 

97-300 Piotrków 

Trybunalski 

tel. 44 646 43 45 

e-mail: pzw@piotrkow.home.pl 

63. 
Polski Związek Wędkarki, 

Okręg Radomski 

Ochrona przyrody, zagadnienia 

inwestycyjne 

ul. Bławatna 10 

26-600 Radom 

Tel.: 48 363 04 66 

Fax.: 48 363 42 52 

e-mail: pzw_radom@op.pl 

64. Gminna spółka wodna w 

Poświętnem 
Gospodarowanie wodami 

ul. Akacjowa  4 

26-315 Poświętne 
 

65. Polski Związek Łowiecki, 

Okręg w Radomiu 

Ochrona przyrody, zagadnienia 

inwestycyjne 

ul. 25 Czerwca 68 

26-600 Radom 

tel. 48 362 64 31 

e-mail: zo.radom@pzlow.pl 

66. Polski Związek Łowiecki, 

Okręg w Piotrkowie 

Trybunalskim 

Ochrona przyrody, zagadnienia 

inwestycyjne 

ul. Wierzejska 100 

97-300 Piotrków 

Trybunalski 

tel. 44 646 43 76 

e-mail: zo.piotrkowtryb@pzlow.pl 

67. 

Państwowa Straż Łowiecka Ochrona przyrody 

ul. Sienkiewicza 16A 

97-300 Piotrków 

Trybunalski 

tel. 44 649 52 40 

e-mail: marek.starosta@lodz.uw.gov.pl 

68. Państwowa Straż Rybacka w 

Warszawie, Posterunek 

Terenowy w Radomiu 

Ochrona przyrody 
ul. Żeromskiego 53, 

26-610 Radom 

tel. 48 362 04 14 

e-mail: radom@psr.waw.pl 

69. Państwowa Straż Rybacka w Ochrona przyrody Plac Wojewódzki 3 tel. 43 827 10 00 

mailto:wzmiuw@wzmiuw.waw.pl
mailto:sekretariat@warszawa.rzgw.gov.pl
mailto:pzwokregmazowsze@icenter.pl
mailto:pzwokregmazowsze@icenter.pl
mailto:sekretariat@ompzw.pl
mailto:pzw@piotrkow.home.pl
mailto:pzw_radom@op.pl
mailto:zo.radom@pzlow.pl
mailto:zo.piotrkowtryb@pzlow.pl
mailto:marek.starosta@lodz.uw.gov.pl
mailto:radom@psr.waw.pl
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Łodzi z siedzibą w Sieradzu 98-200 Sieradz e-mail: kwpsrlodz@neostrada.pl 

70. Mazowiecko-Świętokrzyskie 

Towarzystwo Ornitologiczne 
Ochrona przyrody 

ul. Radomska 7 

26-670 Pionki 

tel. 48 612 34 41 

e-mail: msto@poczta.onet.eu 

71. Zespół Nadpilicznych Parków 

Krajobrazowych w 

Moszczenicy 

Ochrona przyrody, edukacja 
ul. Piotrkowska 106 

97-310 Moszczenica 

tel. 44 616 82 25 

e-mail: znpk_moszczenica@pro.onet.pl 

72. Towarzystwo Przyrodnicze 

„Bocian” 
Ochrona przyrody 

ul. Radomska 22/32 

02-323 Warszawa 

tel. 22 822 54 22 

e-mail: warszawa@bocian.org.pl 

73. 
Ogólnopolskie Towarzystwo 

Ochrony Nietoperzy 
Ochrona przyrody 

ul. Nowoursynowska 

159 C 

02-787 Warszawa 

e-mail: glesinski@wp.pl 

74. 
Ogólnopolskie Towarzystwo 

Ochrony Ptaków 
Ochrona przyrody 

ul. Odrowąża 24 

05-270 Marki k. 

Warszawy 

tel. 22 761 82 05 

e-mail: biuro@otop.org.pl 

75. 
Klub Przyrodników Ochrona przyrody 

ul. 1 Maja 22 

66-200 Świebodzin 

tel. 68 382 82 36 

e-mail: kp@kp.org.pl 

76. Polskie Towarzystwo Ochrony 

Przyrody „Salamandra” 
Ochrona przyrody 

ul. Stolarska 7/3 

60-788 Poznań 

tel. 61 662 86 06 

e-mail: biuro@salamandra.org.pl 

77. Polskie Towarzystwo Ochrony 

Przyrody, „Salamandra”, Koło 

Łódzkie 

Ochrona przyrody 
ul. H. Redlińskiej 3/5 

91-734 Łódź 

tel. 42 659 45 98 

e-mail: lodz@salamandra.org.pl 

78. Instytut Ochrony Przyrody 

Polskiej Akademii Nauk 

Ochrona przyrody, edukacja, 

współautorstwo SDF 

al. A. Mickiewicza 33 

31-120 Kraków 

tel. 12 632 22 21, 12 370 35 14  

e-mail: sekretariat@iop.krakow.pl 

79. Zakład Ornitologii Polskiej 

Akademii Nauk 
Współautorstwo SDF 

ul. Nadwiślańska 108 

80-680 Gdańsk 

tel. 58 308 07 59 

e-mail: stornit@miiz.waw.pl 

80. Instytut Ochrony Środowiska – 

Państwowy Instytut Badawczy 
Ochrona przyrody 

ul. Krucza 5/11D 

00-548 Warszawa 

tel. 22 621-36-70 

e-mail: sekretariat@ios.gov.pl 

81. Centrum Edukacji 

Przyrodniczo - Leśnej 
Ochrona przyrody 

ul. Akademicka 20 

95-063 Rogów 

tel. 46 874 83 74 

e-mail: biuro@cepl.sggw.pl 

82. Uniwersytet Łódzki, Wydział 

Biologii i Ochrony Środowiska 
Ochrona przyrody, edukacja 

ul. Pilarskiego 14/16 

90-231 Łódź 

tel. 42 635 40 16 

e-mail: dziekan@biol.uni.lodz.pl 

83. SGGW w Warszawie Ochrona przyrody, edukacja ul. Nowoursynowska tel. 22 593 80 50 

mailto:kwpsrlodz@neostrada.pl
mailto:msto@poczta.onet.eu
mailto:znpk_moszczenica@pro.onet.pl
mailto:warszawa@bocian.org.pl
mailto:glesinski@wp.pl
mailto:biuro@otop.org.pl
mailto:kp@kp.org.pl
mailto:biuro@salamandra.org.pl
mailto:sekretariat@iop.krakow.pl
mailto:stornit@miiz.waw.pl
mailto:sekretariat@ios.gov.pl
mailto:biuro@cepl.sggw.pl
mailto:dziekan@biol.uni.lodz.pl
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02-776 Warszawa  

e-mail: dwl@sggw.pl 

84. Prywatna Wyższa Szkoła 

Ochrony Środowiska w 

Radomiu 

Ochrona przyrody, edukacja 
ul. Zubrzyckiego 6 

26-600 Radom 

tel. 48 383 11 50 

e-mail: rektor@pwsos.pl 

85. 
Liga Ochrony Przyrody Radom Ochrona przyrody 

ul. 25 Czerwca 

26-600 Radom 
tel. 48 363 18 95 

86. 

Stowarzyszenie Dolina Pilicy Ochrona przyrody 

ul. Św. Antoniego 55 

97-200 Tomaszów 

Mazowiecki 

tel. 44 710 15 52 

e-mail: dolinapilicy@onet.eu 

87. 

Piotrkowski Klub 

Przyrodników "Ostoja" 
Ochrona przyrody 

ul. Próchnika 3/5 m. 

28 

97-300 Piotrków 

Trybunalski 

e-mail: koludzki.zbigniew@gmail.com 

88. 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Pilicy i Nadpilicza 

Ochrona przyrody i dziedzictwa 

kulturowego regionu 

ul. Modrzewskiego 

9/11 

97-200 Tomaszów 

Mazowiecki  

tel. 603 896 768 

89. 
Klub Ekologiczny EKO-Alert, 

Wanda Staniszewska 
Ochrona przyrody 

Szkoła Podstawowa w 

Bzustowcu 

26-340 Drzewica 

tel. 48 375 65 68, 48 375 60 33 

90. Lokalna Grupa Działania 

„Warka” 

Ochrona przyrody i dziedzictwa 

kulturowego regionu 

ul. Wójtowska 1 

05-660 Warka 

tel. 48 366 19 27 

e-mail: lgdwarka@gmail.com 

91. 
Lokalna Grupa Działania 

Kraina Kwitnących Sadów 

Zagadnienia inwestycyjne, promocja 

regionu 

ul. Mogielnicka 19 

A/5 

05-600 Grójec 

tel. 791 747 991 

e-mail: biuro@kwitnacakraina.pl 

92. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "Zapilicze" 

Ochrona przyrody i dziedzictwa 

kulturowego regionu 

pl. Zygmunta Starego 

9 

26-800 Białobrzegi 

Radomskie 

tel. 48 613 23 59, 696 461 198 

e-mail: lgdzapilicze@poczta.onet.eu 

93. Towarzystwo Przyrodników 

Ziemi Łódzkiej 

Ochrona przyrody i dziedzictwa 

kulturowego regionu 

ul. Przybosia 35 

91-170 Łódź 
e-mail: biuro@tpzl.pl 

mailto:dwl@sggw.pl
mailto:rektor@pwsos.pl
mailto:dolinapilicy@onet.eu
mailto:koludzki.zbigniew@gmail.com
mailto:lgdwarka@gmail.com
mailto:biuro@kwitnacakraina.pl
mailto:lgdzapilicze@poczta.onet.eu
mailto:biuro@tpzl.pl


 

50 

 

94. Lokalna Grupa Działania 

"Wszyscy Razem" 

Ochrona przyrody i dziedzictwa 

kulturowego regionu 

ul. Żeromskiego 4 

26-411 Rusinów 

tel. 48 672 70 22 wew. 32 

e-mail: biuro@lgdwr.pl 

95. 

Lokalna Grupa Działania 

"Gminy Nadpiliczne" 

Ochrona przyrody i dziedzictwa 

kulturowego regionu 

pl. O.H. 

Koźmińskiego 1/2 

26-420 Nowe Miasto 

nad Pilicą 

tel. 518 062 932 

96. Lokalna Grupa Działania 

„Puszcza Kozienicka” 

Ochrona przyrody i dziedzictwa 

kulturowego regionu 

ul. Radomska 23 

26-900 Kozienice 

tel. 48 366 18 99, 601 217 102 

e-mail: biuro@lgdkozienice.pl 

97. Lokalna Grupa Działania 

„Tradycja, Kultura, Rozwój” 

Wspieranie rozwoju obszarów 

wiejskich 

ul. Ks. J. Kitowicza 4 

97-220 Rzeczyca 

tel. 44 710 17 11 

e-mail: biuro@lgd-tkr.pl 

98. Klub Przyrodników Regionu 

Radomskiego 

Ochrona przyrody i dziedzictwa 

kulturowego regionu 

ul. Sedlaka 4/6/8 m 31 

26-600 Radom 
e-mail: przyroda.radom.pl@gmail.com  

99. Towarzystwo Ochrony 

Krajobrazu w Łodzi 

Ochrona przyrody i dziedzictwa 

kulturowego regionu 

ul. Wigury 12A 

90-301 Łódź 
tel. 42 687 24 89 

100. Regionalne Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Łodzi 
Ochrona przyrody, edukacja 

al. Kościuszki 123 

90-441 Łódź 

tel. 42 637 18 02 

e-mail: rcee@a21.pl 

101. Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Radomiu 
Ochrona przyrody, edukacja 

ul. Wośnicka 125 

Radom 26-600 

tel. 48 340 22 84 

e-mail: cee@vp.pl 

102. Biuro Zarządu Oddziału 

Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajobrazowego 

im. Michała Rawity-

Witanowskiego 

Turystyka i promocja regionu 

Plac Czarnieckiego 10 

97-300 Piotrków 

Trybunalski 

tel. 44 647 70 52 

e-mail: oddzial@pttkpiotrkow.pl  

103. Polski Związek Producentów 

Kruszyw 
Zagadnienia inwestycyjne 

ul. Sienkiewicza 48/50 

25-501 Kielce 

tel. 41 344 66 88  

e-mail: biuro@kruszpol.pl 

104. 

Jacek Tabor 

Specjalista ornitolog, prezes 

Mazowiecko-Świętokrzyskiego 

Towarzystwa Ornitologicznego, 

opiekun Ostoi IBA PL094 Dolina 

Pilicy 

ul. Radomska 7 

26-670 Pionki 
e-mail: jacektabor@poczta.onet.pl 

105. 
Sławomir Chmielewski 

Specjalista ornitolog, Burmistrz 

Miasta i Gminy Mogielnica, opiekun 

Urząd Gminy i Miasta 

w Mogielnicy 

tel. 48 663 51 49 

e-mail: gmina@mogielnica.pl 

mailto:biuro@lgdwr.pl
mailto:biuro@lgdkozienice.pl
mailto:biuro@lgd-tkr.pl
mailto:przyroda.radom.pl@gmail.com
mailto:rcee@a21.pl
mailto:oddzial@pttkpiotrkow.pl
mailto:biuro@kruszpol.pl
mailto:jacektabor@poczta.onet.pl
mailto:gmina@mogielnica.pl
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Ostoi IBA PL094 Dolina Pilicy ul. Plac Rynek 11  

05-640 Mogielnica 

 

1.8. Zespól Lokalnej Współpracy 

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą reprezentuje Kontakt 

  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie  

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi  

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie  

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział 

Spraw Terenowych II w Radomiu 

 

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział 

Spraw Terenowych II w Radomiu 

 

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział 

Spraw Terenowych II w Radomiu 

 

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi; 

Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne 

 

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, Wydział Spraw 

Terenowych I w Piotrkowie Trybunalskim 

 

  FPP Consulting  

  FPP Consulting  

  FPP Consulting  
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  FPP Consulting  

  FPP Consulting  

  FPP Consulting  

  FPP Consulting  

  FPP Consulting  

  FPP Consulting  

  FPP Consulting  

  FPP Consulting  

  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi  

  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi  

  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi  

  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu  

  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu  

  Nadleśnictwo Opoczno  

  Nadleśnictwo Opoczno  
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  Nadleśnictwo Przysucha  

  Nadleśnictwo Grójec  

  Nadleśnictwo Spała   

  Nadleśnictwo Spała   

  Nadleśnictwo Spała  

  Nadleśnictwo Dobieszyn  

  Nadleśnictwo Grójec  

  Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Radomiu  

  Starostwo Powiatowe w Białobrzegach  

  Starostwo Powiatowe w Białobrzegach  

  Starostwo Powiatowe w Białobrzegach  

  Starostwo Powiatowe w Grójcu  

  Starostwo Powiatowe w Grójcu  

  Starostwo Powiatowe w Grójcu  

  Urząd Gminy w Odrzywole  
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  Urząd Gminy w Odrzywole  

  Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą  

  Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą   

  Urząd Gminy Promna  

  Urząd Gminy i Miasta Mogielnica  

  Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi  

  Urząd Gminy Inowłódz  

  Urząd Gminy Inowłódz  

  Urząd  Gminy  Stromiec  

  Urząd Gminy Rzeczyca  

  Urząd Gminy Rzeczyca  

  Urząd Gminy Rzeczyca  

  Urząd Miejski w Wyśmierzycach   

  Urząd Miejski w Warce  

  Urząd Gminy Poświętne  
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  Urząd Gminy Poświętne  

  Urząd Gminy Poświętne  

  Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą  

  Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych  

  Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych  

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – Zarząd Zlewni Wisły Ma-

zowieckiej 

 

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – Zarząd Zlewni Wisły Ma-

zowieckiej 

 

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie  

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, 

Oddział w Radomiu 

 

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, 

Oddział w Radomiu, Inspektorat Białobrzegi 

 

  Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, 

Pracownia Analiz Przyrodniczo - Kulturowych 

 

  Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego  

  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie  

  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie TZD Bia-

łobrzegi 

 

  Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach  
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  Gmina Warka  

  Gmina Warka  

  Gmina Warka  

  Gmina Grabów nad Pilicą  

  Gmina Inowłódz  

 

Pozostałe dane zostały utajnione z uwagi na ustawę z dnia29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926. j.t. ze  zm.). 
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

L.p. Typ in-

formacji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

1. 

Materia-

ły publi-

kowane 

Chmielewski S., Tabor J., 2010. 

Dolina Pilicy W: Wilk T., Jujka M., 

Krogulec J., Chylarecki P. (red.) 

Ostoje ptaków oznaczeniu między-

narodowym w Polsce. OTOP, Mar-

ki, s. 327-328. 

Dane zawierają stan awifau-

ny z lat 1997-2003 

 

Praca przedstawia stan popu-

lacji gatunków ważnych dla 

Ostoi i ich liczebności oraz 

stan zagrożeń 

Publikacja książkowa 

2. Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. 

2009. Monitoring ptaków lęgo-

wych. Bogucki Wydawnictwo Na-

ukowe, Poznań 

Zasady monitoringu gatun-

ków lęgowych w Polsce. 

Metodyczne aspekty monito-

ringu wybranej grupy gatun-

ków lęgowych w Polsce ze 

szczególnym uwzględnieniem 

specyfiki badań i ekologii 

wybranych gatunków ptaków 

Publikacja książkowa 

3. Sikora A., Rhode Z., Gromadzki 

M., Neubauer G., Chylarecki P. 

(red.). 2007. Atlas rozmieszczenia 

ptaków lęgowych Polski. Bogucki 

Wydawnictwo Naukowe, Poznań 

Dane o liczebnościach oraz 

rozmieszczenia gatunków 

gniazdujących w Polsce 

Dokładne dane awifauni-

styczne w aspekcie regionów 

ornitologicznych w kraju. 

Publikacja książkowa 

4. Generalna Dyrekcja Ochrony Śro-

dowiska. Standardowy Formularz 

Danych dla Doliny Pilicy – aktuali-

zacja 2011 

Opisy zawierają zestaw ga-

tunków kwalifikujących oraz 

charakterystykę ostoi. 

Dane awifaunistyczne doty-

czące Obszaru Natura 2000 

Dolina Pilicy  

Plik danych 

5. Chmielewski S. 2004. Dolina Pili-

cy. W: Sidło P. O., Błaszkowska B., 

Chylarecki P. Ostoje ptaków o ran-

dze europejskiej w Polsce. OTOP, 

Dane zawierają stan awifau-

ny z przełomu lat XX. 

 

Praca przedstawia stan popu-

lacji gatunków ważnych dla 

Ostoi i ich liczebności oraz 

stan zagrożeń 

Wydawnictwo książkowe 
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Warszawa: 440-444. 

6. Chmielewski S. 1994. Dolina Pili-

cy. W: Gromadzki M (red)., Dyrcz 

A., Głowaciński Z., Wieloch M. 

Ostoje ptaków w Polsce. Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Gdańsk: 

228-232.  

Dane zawierają stan awifau-

ny z lat 1978-1993 

 

Praca przedstawia stan popu-

lacji gatunków ważnych dla 

Ostoi i ich liczebności oraz 

stan zagrożeń 

Wydawnictwo książkowe 

7. Chmielewski S., Tabor J., Iwańczuk 

C. 2007. Zmiany z awifaunie lęgo-

wej koryta Pilicy w latach 1974-

2004. Kulon 12: 31-42. 

Publikacja zawiera stan awi-

fauny z lat 1974-2004. 

Dane zawierają dane o zmia-

nach liczebności gatunków na 

badanym obszarze - uzyskane 

metodą spływu. 

Publikacja naukowa 

8. Chmielewski S., Tabor J. Koncep-

cja ochrony awifauny Zbiornika 

Sulejowskiego z uwzględnieniem 

wymogów jego eksploatacji. W: 

Dombrowski A., Kot H. ,, Strategia 

ochrony fauny na Nizinie Mazo-

wieckiej”. 

Publikacja zawiera problemy 

ochrony na obszarze Niziny 

Mazowieckiej. 

Publikacja zawiera projekt 

ochrony doliny Pilicy z 

uwzględnieniem użytkowania 

Zbiornika Sulejowskiego oraz  

Wydawnictwo książkowe 

9. 

Materiały 

niepubli-

kowane 

Dębowski P. 2012 Raport zawiera dane uzy-

skane w trakcie wizji tere-

nowych przeprowadzonych 

w trakcie sporządzania PZO. 

Raport zawiera dane uzyskane 

w trakcie wizji terenowych 

przeprowadzonych w trakcie 

sporządzania PZO. 

Dane niepublikowane 

10. Dokumentacja przyrodnicza na 

potrzeby planu ochrony rezerwatu 

przyrody „Sokół” uwzględniające-

go Plan Zadań Ochronnych dla 

obszaru, 1986 r. 

Dokumantacja zawiera: 

- wstępną informację i walo-

ryzację przyrodniczo-leśną, 

obreb Nowe Miasto, Nadle-

śnictwo Grójec; 

- opis rezerwatu: położenie, 

powierzchnia, granice, cha-

rakterystyka przyrodnicza; 

- cel ochrony; 

- wstępny projekt zagospo-

darowania rezerwatu do cza-

Przydatne informacje przy 

wyznaczaniu przedmiotów 

ochrony objętych Planem, 

określaniu ich zagrożeń i pro-

pozycji zadań ochronnych. 

Materiały Generalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska 
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su jego urządzania; 

- obowiązujące zakazy i 

uwagi końcowe; 

- odbitka z mapy przeglądo-

wej w skali 1:20000 i sytu-

acyjnej w skali 1:100000; 

- wypis z operatu urządzania 

lasu 

11. Plan ochrony rezerwatu przyrody 

„Kantor Stary” Zakład Urządzania 

Lasu SGGW, Warszawa 2004 r. 

Dokumantacja zawiera: 

- stan posiadania i granice 

rezerwatu; 

- zbiorowiska roślinności i 

siedliska przyrodnicze; 

- strategię ochrony przyrody 

w rezerwacie; 

- opis taksacyjny; 

- wykaz zadań ochronnych; 

- mapy: siedliskowych ty-

pów lasu, roślinności poten-

cjalnej oraz drzewostanów; 

- inwentaryzację zasobów 

martwego drewna i oszaco-

wanie kosztów realizacji 

działań ochronnych  

Przydatne informacje przy 

wyznaczaniu przedmiotów 

ochrony objętych Planem, 

określaniu ich zagrożeń i pro-

pozycji zadań ochronnych. 

Materiały Generalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska 

12. Janic B. 2007. Plan lokalnej współ-

pracy na rzecz ochrony obszaru 

Natura 2000 – PLB140003 Dolina 

Pilicy – opracowanie planów rena-

turalizacji siedlisk przyrodniczych i 

siedlisk gatunków na obszarach 

Natura 2000 oraz planów zarządza-

nia dla wybranych gatunków obję-

tych Dyrektywą Ptasią i Dyrektywą 

Dokumantacja zawiera: 

- opis granic obszaru Dolina 

Pilicy; 

- ogólną charakterystykę 

przyrodniczą obszaru Natura 

2000 Dolina Pilicy; 

- charakterystykę szaty ro-

ślinnej, fauny i środowiska 

kulturowego obszaru, 

Przydatne informacje przy 

wyznaczaniu przedmiotów 

ochrony objętych Planem, 

określaniu ich zagrożeń i pro-

pozycji zadań ochronnych. 

Materiały Generalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska 
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Siedliskową, Łódź - informację na temat głów-

nych zagrożeń dla siedlisk 

oraz gatunków je zasiedlają-

cych; 

- monitoring ptaków oraz 

działań; 

- wykaz melioracji na terenie 

Doliny Pilicy 

13. Czerny M. 2008. Inwentaryzacja 

populacji gatunków ptaków, dla 

ochrony których został wyznaczony 

obszar Natura 2000 PLB140003 

Dolina Pilicy. Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Krameko Sp. z 

o.o., Mazowiecki Urząd Woje-

wódzki, Kraków 

Inwentaryzacja awifauny 

obszaru Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

Inwentaryzacja wybranych 

gatunków lęgowych (z zał. I 

Dyrektywy Ptasiej, z Polskiej 

Czerwonej Księgi Zwierząt). 

Dane zawierają stan liczebno-

ści gatunków lokalnej awifau-

ny oraz charakterystykę po-

tencjalnych zagrożeń stwier-

dzonych w trakcie inwentary-

zacji. Inwentaryzacja ma cha-

rakter niepełny i wymaga po-

nownej weryfikacji. Ze 

względu na brak szczegóło-

wych danych dla gatunków, 

jako przedmiotów ochrony 

obszaru danych nie uwzględ-

niono w opracowaniu o osto-

jach ptasich w Polsce. W wie-

lu przypadkach informacje o 

liczebności gatunków są moc-

no zaniżone (jarzębatka, gą-

siorek, derkacz, cyranka, 

dzięcioł średni, kropiatka) lub 

zawyżone (nurogęś). 

Materiały Generalnej Dy-

rekcji Ochrony Środowiska 

(plik PDF, shp, dbf) 

14. Pla- Rozporządzenie nr 23 Wojewody Dokument przedstawia iden- Przydatne informacje przy Biuletyn Informacji Pu-
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ny/progra

my/strate

gie/proje

kty 

Mazowieckiego z dnia 17 marca 

2008 r. w sprawie ustanowienia 

planu ochrony dla rezerwatu przy-

rody "Sokół". 

tyfikację zagrożeń dla za-

chowania siedlisk lasów 

wilgotnych (Ficario - Ulme-

tum minoris) oraz olsu jesio-

nowego (Ribeso nigri - Alne-

tum) i program działań 

ochronnych, mający na celu 

ich eliminację lub minimali-

zację. 

wyznaczaniu przedmiotów 

ochrony objętych Planem, 

określaniu ich zagrożeń i pro-

pozycji zadań ochronnych. 

blicznej Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w 

Warszawie 

http://bip.mazowieckie.pl/20

08/43.pdf 

15. 
Gminny program ochrony środowi-

ska na lata 2004-2011. Zakład 

ochrony środowiska, S.Obarski i 

Wspólnicy, sp.j. Grabów n.Pilicą, 

czerwiec 2004 r. 

Program określa: 

- aktualną sytuację ekolo-

giczną w gminie, 

- ekologiczne, przestrzenne, 

społeczne i ekonomiczne 

uwarunkowania rozwoju 

gminy, 

- priorytetowe działania w 

podziale na krótkoterminowe 

(lata 2004 – 2007)  

i długoterminowe (do roku 

2011), 

- harmonogram konkretnych 

zadań w zakresie ogranicze-

nia emisji, ochrony zasobów 

przyrody, racjonalnego go-

spodarowania środowiskiem, 

aktywizacji prośrodowisko-

wej społeczeństwa i wzrostu 

świadomości ekologicznej 

- uwarunkowania realizacyj-

ne Programu, jego wdroże-

nie i monitoring. 

Istotny dokument, którego 

realizacja ma na celu poprawę 

jakości środowiska na obsza-

rze powiatu piotrkowskiego i 

tym samym może wpłynąć na 

poprawę stanu gatunków bę-

dących przedmiotami ochrony 

obszaru Natura 2000 Dolina 

Pilicy. Materiały pomocne 

przy ogólnej charakterystyce 

obszaru. 

http://www.bip.grabow.pl/in

dex.php?id=152 

 

http://bip.mazowieckie.pl/2008/43.pdf
http://bip.mazowieckie.pl/2008/43.pdf
http://www.bip.grabow.pl/index.php?id=152
http://www.bip.grabow.pl/index.php?id=152
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16. 
Gminny Plan Gospodarki Odpada-

mi opracowany jako wspólny dla 

gmin zrzeszonych w Związku 

Gmin Ziemi Kozienickiej tj. Gar-

batka Letnisko, Głowaczów, Gnie-

woszów, Grabów n/Pilicą, Kozieni-

ce, Magnuszew i Sieciechów na 

lata 2004 – 2011. Załącznik do 

uchwały Nr XXIII/102/2004 Rady 

Gminy w Grabowie n/Pilicą z dnia 

30.12.2004r. Kozienice, maj 2004 r. 

Plan określa zakres zadań 

koniecznych do zapewnienia 

zintegrowanej gospodarki 

odpadami na terenie gminy, 

w sposób zapewniający 

ochronę środowiska z 

uwzględnieniem obecnych i 

przyszłych możliwości tech-

nicznych,  organizacyjnych 

oraz uwarunkowań ekono-

micznych, jak również z 

uwzględnieniem poziomu 

technicznego istniejącej in-

frastruktury. Plan obejmuje 

wszystkie główne rodzaje 

odpadów powstających na 

terenie gmin, a w szczegól-

ności odpady komunalne. 

Dokument nie zawiera infor-

macji na temat przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Pilicy. 

http://www.bip.grabow.pl/in

dex.php?id=152 

 

17. 
Plan rozwoju lokalnego gminy 

Grabów nad Pilicą na lata 2004-

2006 i perspektywicznie na lata 

2007-2011. Urząd Gminy Grabów 

n. Pilicą. Grabów nad Pilicą, gru-

dzień 2004 r. 

Plan przedstawia sytuację 

społeczno-ekonomiczną 

gminy, formułuje cele i za-

wiera opis strategii zmierza-

jącej do osiągnięcia rozwoju 

społecznego, gospodarczego, 

kulturalnego. Szacuje spo-

dziewane efekty planowa-

nych interwencji i wpływ na 

przebieg procesów rozwo-

jowych, wskazuje kierunki 

zaangażowania środków 

funduszy strukturalnych i 

środków własnych gminy. 

Dokument nie zawiera infor-

macji na temat przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Pilicy. 

http://www.bip.grabow.pl/in

dex.php?id=18 

 

http://www.bip.grabow.pl/index.php?id=152
http://www.bip.grabow.pl/index.php?id=152
http://www.bip.grabow.pl/index.php?id=18
http://www.bip.grabow.pl/index.php?id=18
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18. 
Program ochrony środowiska dla 

gminy Magnuszew. Wójt Gminy 

Magnuszew. Magnuszew marzec 

2005 r. 

Opracowanie obejmuje swo-

im zakresem: 

- określenie aktualnego stanu 

środowiska w gminie, 

- prognozowane zmiany w 

zakresie ochrony środowi-

ska, 

- działania zmierzające do 

poprawy sytuacji w zakresie 

ochrony środowiska, 

- określenie instrumentów 

finansowych służących re-

alizacji zamierzonych celów, 

- system monitoringu i oceny 

realizacji zamierzonych ce-

lów. 

Realizacja założeń programu 

może wpłynąć na stan siedlisk 

przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000 Dolina Pilicy. 

http://ugmagnuszew.bip.org.

pl/pliki/ugmagnuszew/progr

am_ochr_srodowiska_gm_

magnuszew.pdf 

 

19. 
Gmina Mogielnica, Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego. Część I - 

Diagnoza stanu uwarunkowania 

rozwoju. Załącznik Nr 1 do uchwa-

ły nr XIV/191/99 Rady Miejskiej w 

Mogielnicy z dnia 1 grudnia 1999 r.  

w sprawie uchwalenia „Studium 

uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego mia-

sta i gminy Mogielnica”. Mogielni-

ca, 1999 r. 

Dokument zawiera uwarun-

kowania pozwalające okre-

ślić najbardziej pożądany i 

realny kierunek przemian 

przestrzennych, gospodar-

czych i społecznych, jak 

również zachodzących mię-

dzy nimi interakcji w gminie 

Mogielnica. 

Dokument zawiera informacje 

na temat przedmiotów ochro-

ny obszaru Natura 2000 Doli-

na Pilicy. 

http://bip.mogielnica.pl/inde

x.php?id=16 

 

20. 
Gmina Mogielnica, Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego. Część II – 

Kierunki zagospodarowania prze-

strzennego. Załącznik Nr 2 do 

Dokument zawiera kierunki 

rozwoju gminy, wynikające 

z uwarunkowań zawartych w 

pierwszej części dokumentu 

pozwalających określić naj-

Dokument zawiera informacje 

na temat przedmiotów ochro-

ny obszaru Natura 2000 Doli-

na Pilicy, a realizacja założeń 

planu może wpłynąć na po-

http://bip.mogielnica.pl/inde

x.php?id=16 

 

http://ugmagnuszew.bip.org.pl/pliki/ugmagnuszew/program_ochr_srodowiska_gm_magnuszew.pdf
http://ugmagnuszew.bip.org.pl/pliki/ugmagnuszew/program_ochr_srodowiska_gm_magnuszew.pdf
http://ugmagnuszew.bip.org.pl/pliki/ugmagnuszew/program_ochr_srodowiska_gm_magnuszew.pdf
http://ugmagnuszew.bip.org.pl/pliki/ugmagnuszew/program_ochr_srodowiska_gm_magnuszew.pdf
http://bip.mogielnica.pl/index.php?id=16
http://bip.mogielnica.pl/index.php?id=16
http://bip.mogielnica.pl/index.php?id=16
http://bip.mogielnica.pl/index.php?id=16
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uchwały nr XIV/191/99 Rady Miej-

skiej w Mogielnicy z dnia 1 grudnia 

1999 r.  w sprawie uchwalenia 

„Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzen-

nego miasta i gminy Mogielnica”. 

Mogielnica, 1999 r. 

bardziej pożądany i realny 

kierunek przemian prze-

strzennych, gospodarczych i 

społecznych, jak również 

zachodzących między nimi 

interakcji w gminie Mogiel-

nica. 

prawę stanu ich siedlisk. 

21. 
Strategia rozwoju gminy i miasta 

Mogielnica, H.Kot, Zakład Plano-

wania Przestrzennego i Badań Eko-

logicznych „EKOS”, Siedlce, luty 

2003 r. 

Dokument określa główne 

kierunki rozwoju miasta i 

gminy Mogielnica w per-

spektywie czasowej do 2012 

roku, poprzez wyznaczenie 

w układzie hierarchicznym 

celów strategicznych (pro-

gramów), celów operacyj-

nych (projektów) oraz zadań 

wykonywanych w ramach 

poszczególnych projektów. 

Dokument zawiera informacje 

na temat przedmiotów ochro-

ny obszaru Natura 2000 Doli-

na Pilicy. 

http://bip.mogielnica.pl/inde

x.php?id=15 

 

22. 
Uchwała Nr XX/128/2004 Rady 

Miejskiej w Nowym Mieście nad 

Pilicą z dnia 08.10.2004 r. w spra-

wie sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Nowe Miasto 

nad Pilicą. 

Dokument zawiera informa-

cje na temat: 

1) wyznaczenia nowych te-

renów inwestycyjnych, 

umożliwiających rozwój 

miasta, 

2) ochrony wartości środo-

wiska przyrodniczego mia-

sta, 

3) ochrony walorów krajo-

brazowych i dziedzictwa 

kulturowego, 

4) określenia zasad dla roz-

woju funkcji mieszkaniowej 

i usługowej, 

Realizacja założeń programu 

może wpłynąć na stan zacho-

wania przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

Urząd Gminy Nowe Miasto 

nad Pilicą 

http://bip.mogielnica.pl/index.php?id=15
http://bip.mogielnica.pl/index.php?id=15
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5) określenia zasad obsługi 

w zakresie komunikacji oraz 

infrastruktury technicznej, 

6) minimalizacji konfliktów 

i kolizji, wynikających z 

różnego przeznaczenia tere-

nów. 

23. 
Plan rozwoju lokalnego miasta i 

gminy Nowe Miasto nad Pilicą na 

lata 2004-2006, G.Dębicka-Fobke, 

P.Szymański, Regionalne Biuro 

Realizacji Programów Ekologicz-

nych, Nowe Miasto nad Pilicą, li-

piec 2004. 

Opracowanie jest średnio-

okresowym dokumentem 

planistycznym, mającym na 

celu określenie głównych 

zamierzeń inwestycyjnych 

przewidzianych do realizacji 

na terenie miasta i gminy 

Nowe Miasto nad Pilicą. 

Dokument nie zawiera infor-

macji na temat przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Pilicy. 

Urząd Gminy Nowe Miasto 

nad Pilicą 

24. 
Nowe Miasto nad Pilicą – strategia 

rozwoju miasta i gminy do 2016 

roku, Załącznik nr 1 do Uchwały 

Nr VI/35/2007 Rady Miejskiej w 

Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 

27 marca 2007 roku, Regionalne 

Biuro Realizacji Programów ekolo-

gicznych na zlecenie KOBIKO, 

Nowe Miasto nad Pilicą, marzec 

2007.  

Dokument zawiera raport o 

stanie miasta i gminy, który 

zawiera syntetyczną infor-

mację o uwarunkowaniach 

strategicznych rozwoju gmi-

ny oraz strategiczny plan 

rozwoju miasta i gminy do 

2016 roku. 

Dokument nie zawiera infor-

macji na temat przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Pilicy, aczkolwiek re-

alizacja założeń planu może 

wpłynąć na poprawę stanu ich 

siedlisk. 

Urząd Gminy Nowe Miasto 

nad Pilicą 

25. 
Plan rozwoju lokalnego gminy Od-

rzywół na lata 2007-2013, Agencja 

Zarządu Nieruchomości i Rozwoju 

Regionalnego Sp. z o.o., Odrzywół, 

2007. 

Opracowanie określa strate-

gię społeczno-gospodarczą 

gminy, wskazuje cele i kie-

runki zaangażowania środ-

ków z funduszy struktural-

nych, krajowych i własnych 

gminy. 

Dokument nie zawiera infor-

macji na temat przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Pilicy. 

Urząd Gminy Odrzywół 



 

66 

 

26. 
Program Ochrony Środowiska i 

Plan Gospodarki Odpadami dla 

Gminy Odrzywół na lata 2009-

2012 z uwzględnieniem lat 2013-

2016 (aktualizacja), Załącznik Nr 1 

do Uchwały Rady Gminy Odrzy-

wół Nr XXVII/175/2009 z dnia 30 

listopada 2009 roku, Odrzywół 

2009 

Celem programu jest prze-

prowadzenie analizy stanu 

obecnego środowiska natu-

ralnego oraz stanu gospo-

darki odpadami w gminie 

oraz określenie kierunków 

działań bieżących i długofa-

lowych samorządu w zakre-

sie ochrony środowiska. 

Realizacja założeń programu 

może wpłynąć na stan zacho-

wania przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

Urząd Gminy Odrzywół 

27. 
Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Odrzywół, Agencja Handlu i 

Usług Konsultingowych „INEX”, 

Kielce, listopad 2000 roku. 

Dokument określa politykę 

przestrzenną gminy Odrzy-

wół, w tym lokalne zasady 

zagospodarowania prze-

strzennego 

Dokument nie zawiera infor-

macji na temat przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Pilicy. 

Urząd Gminy Odrzywół 

28. 
Gminny Plan Gospodarki odpadami 

dla gminy Poświętne, P.U.H. Eko-

Perfekt, Piotrków Trybunalski-

Poświętne, grudzień–czerwiec, 

2008 

Dokument zawiera analizę 

stanu gospodarki odpadami, 

prognozę zmian w jej zakre-

sie, informację na temat spo-

sobu monitoringu i oceny 

wdrażania, analizę oddzia-

ływania planu gospodarki na 

środowisko oraz propozycję 

planu edukacji ekologicznej 

dla gminy Poświętne. 

Dokument nie zawiera infor-

macji na temat przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Pilicy, aczkolwiek re-

alizacja założeń planu może 

wpłynąć na poprawę stanu ich 

siedlisk. 

Urząd Gminy Poświętne 

29. 
Aktualizacja planu rozwoju lokal-

nego na lata 2004-2006 oraz 2007-

2013 dla gminy Poświętne, Załącz-

nik do Uchwały XXXIII/177/2010, 

Rada Gminy Poświętne z dnia 17 

lutego 2010 r. 

Dokument określa strategię 

społeczno-gospodarczą 

Gminy Poświętne, wskazuje 

cele i kierunki zaangażowa-

nia dostępnych środków 

finansowych oraz sposoby 

ich wykorzystania. 

Dokument nie zawiera infor-

macji na temat przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Pilicy, aczkolwiek re-

alizacja założeń planu może 

wpłynąć na stan ich siedlisk 

Urząd Gminy Poświętne 

30. 
Program Ochrony Środowiska i 

Plan Gospodarki Odpadami dla 

Celem programu jest prze-

prowadzenie analizy stanu 

Realizacja założeń programu 

może wpłynąć na stan zacho-

Urząd Gminy Poświętne 
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Gminy Poświętne, Urząd gminy 

Poświętne, Poświętne 2004 

obecnego środowiska natu-

ralnego oraz stanu gospo-

darki odpadami w gminie 

oraz określenie kierunków 

działań bieżących i długofa-

lowych samorządu w zakre-

sie ochrony środowiska. 

wania przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

 

31. 
Program Ochrony Środowiska dla 

gminy Poświętne, P.U.H. EkoPer-

fekt, Poświętne 2008 

Dokument określa cele i 

zadania Gminy Poświętne w 

zakresie ochrony środowi-

ska, a także rozsądnej go-

spodarki jego zasobami. 

Realizacja założeń programu 

może pozytywnie wpłynąć na 

stan zachowania przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Pilicy. 

Urząd Gminy Poświętne 

32. 
Scenariusz rozwoju do roku 2020 

Gmina Poświętne, PAG Uniconsult, 

Departament Polityki Regionalnej, 

Urząd Marszałkowski w Łodzi, 

Łódź, maj 2010 r. 

Dokument zawiera scena-

riusz rozwoju, czyli sposób 

prezentacji możliwej przy-

szłości, służącej wyborowi 

wariantu polityki rozwojo-

wej – jej celów i priorytetów, 

gminy Poświętne. 

Dokument nie zawiera infor-

macji na temat przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Pilicy. 

Urząd Gminy Poświętne 

33. 
Strategia rozwoju gminy Poświęt-

ne, Tomaszów Mazowiecki 2001 r. 

Dokument określa politykę 

władz gminy. Stanowi on 

podstawę do podejmowania 

opracowań szczegółowych 

programów rozwoju w po-

szczególnych dziedzinach 

rozwoju gminy. Strategia 

określa podstawowe kierunki 

rozwoju gminy. 

Dokument nie zawiera infor-

macji na temat przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Pilicy. 

Urząd Gminy Poświętne 

34. 
Program rozwoju lokalnego na lata 

2004-2006 dla gminy Poświętne, 

Załącznik nr 1 do uchwały 

XVII/100/04 Rady Gminy Po-

świętne z dnia 18 czerwca 2004 r., 

Dokument zawiera program 

rozwoju lokalnego Gminy 

Poświętne na lata 2004 – 

2006 oraz kolejny okres pro-

gramowania - 2007-2013. 

Dokument nie zawiera infor-

macji na temat przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Pilicy. 

Urząd Gminy Poświętne 
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Poświętne 2004 r. 

35. 
Program ochrony środowiska i plan 

gospodarki odpadami dla gminy 

Promna, Promna 2004 r. 

Celem programu jest prze-

prowadzenie analizy stanu 

obecnego środowiska natu-

ralnego oraz stanu gospo-

darki odpadami w gminie 

Poświętne oraz określenie 

kierunków działań bieżących 

i długofalowych samorządu 

w zakresie ochrony środowi-

ska. 

Realizacja założeń programu 

może wpłynąć na stan zacho-

wania przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

Urząd Gminy Promna 

36. 
Plan rozwoju lokalnego gminy 

Promna, PPUH BaSz, Promna 2005 

Dokument obejmuje analizę 

stanu obecnego gminy w 

sferze społecznej, sferze 

gospodarczej, w zakresie 

infrastruktury technicznej i 

stanu środowiska naturalne-

go oraz definiuje cele strate-

giczne, cele operacyjne oraz 

programy realizacyjne w 

tych obszarach. 

Realizacja założeń programu 

może wpłynąć na stan zacho-

wania przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

Urząd Gminy Promna 

37. 
Strategia rozwoju gminy Promna, 

PPUH BaSz, Urząd gminy Promna, 

Promna 2004 

Dokument określa główne 

kierunki rozwoju gminy 

Promna 

Realizacja założeń programu 

może wpłynąć na stan zacho-

wania przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

Urząd Gminy Promna 

38. 
Plan rozwoju lokalnego gminy 

Rzeczyca na lata 2008-2015, Rze-

czyca 2008 r. 

Dokument określa kierunki 

działań, jakie planują podjąć 

władze gminy Rzeczyca w 

latach 2008-2015. 

Dokument nie zawiera infor-

macji na temat przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Pilicy. 

Urząd Gminy Rzeczyca 

39. 
Strategia rozwoju gminy Stromiec, 

PPUH BaSz, Urząd gminy Stro-

miec, Stromiec, 2004 r. 

Dokument określa główne 

kierunki rozwoju gminy 

Stromiec. 

Realizacja założeń programu 

może wpłynąć na stan zacho-

wania przedmiotów ochrony 

Urząd Gminy Stromiec 
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obszaru Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

40. 
Strategia rozwoju miasta i gminy 

Wyśmierzyce na lata 2008-2015, 

Wyśmierzyce 2008 r. 

Dokument określa podsta-

wowe kierunki rozwoju, jego 

cele i uwarunkowania, 

wskazuje możliwości ich 

realizacji oraz zasady kon-

troli i oceny podjętych dzia-

łań. 

Realizacja założeń programu 

może wpłynąć na stan zacho-

wania przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

Urząd Gminy Wyśmierzyce 

41. 
Zmiana studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Rzeczyca, Tekst 

Studium, Załącznik nr 1 do Uchwa-

ły Nr XVI/118/2012 Rady Gminy 

Rzeczyca z dnia 16 lutego 2012 r. 

Dokument określa politykę 

przestrzenną gminy Rzeczy-

ca, w tym lokalne zasady 

zagospodarowania prze-

strzennego. 

Realizacja założeń studium 

może pozytywnie wpłynąć na 

stan zachowania przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Pilicy. 

Urząd Gminy Rzeczyca 

42. 
Zmiana studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Rzeczyca, Pro-

gnoza oddziaływania na środowi-

sko, Łódź, luty 2012 

Dokument zawiera wstępne 

ustalenie zakresu uciążliwo-

ści dla środowiska, jakie 

mogą wystąpić pod wpły-

wem zmiany studium uwa-

runkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzenne-

go gminy Rzeczyca, jak 

również wskazanie metod 

ich zmniejszania lub wyklu-

czenia. 

Realizacja założeń studium 

może pozytywnie wpłynąć na 

stan zachowania przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Pilicy. 

Urząd Gminy Rzeczyca 

43. 
Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Promna, Kierunki Zagospo-

darowania, Promna 2011 r. 

Dokument określa politykę 

przestrzenną gminy Promna, 

w tym lokalne zasady zago-

spodarowania przestrzenne-

go 

Dokument nie zawiera infor-

macji na temat przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Pilicy i realizacja zało-

żeń programu nie wpłynie na 

ich stan zachowania. 

Urząd Gminy Promna 
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44. 
Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Promna, Uwarunkowania 

Rozwoju, Promna 2011 r. 

Dokument określa politykę 

przestrzenną gminy Promna, 

w tym lokalne uwarunkowa-

nia rozwoju. 

Dokument nie zawiera infor-

macji na temat przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Pilicy i realizacja zało-

żeń programu nie wpłynie na 

ich stan zachowania. 

Urząd Gminy Promna 

45. 
Prognoza oddziaływania na środo-

wisko do zmiany studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Prom-

na, Warszawa, maj 2011 r. 

Dokument zawiera prognozę 

oddziaływań realizacji usta-

leń zmian Studium na śro-

dowisko. 

Realizację ustaleń zmian Stu-

dium można uznać za oddzia-

ływanie nieznaczące dla ob-

szaru Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

Urząd Gminy Promna 

46. 
Uchwała nr XXXVI/265/06 Rady 

Gminy Promna z dnia 26 paździer-

nika 2006 r. w sprawie: miejscowe-

go planu zagospodarowania prze-

strzennego dla obszaru Gminy 

Promna 

Opracowanie jest dokumen-

tem planistycznym, mają-

cym na celu określenie 

głównych zamierzeń inwe-

stycyjnych przewidzianych 

do realizacji na terenie gmi-

ny Promna. 

Realizacja założeń miejsco-

wego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego może mieć 

wpływ na stan zachowania 

przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000 Dolina Pilicy. 

Urząd Gminy Promna 

47. 
Uchwała nr XXIII/81/2008 Rady 

Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 

30 października 2008 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego obejmujące-

go obszar działki o numerze ewi-

dencyjnym 1863 w mieście Wy-

śmierzyce. 

Dokument zawiera ustalenia 

na temat przeznaczenia tere-

nu działki geod. nr 1862, 

położonej we wschodniej 

części miasta Wyśmierzyce, 

znajdującej się w całości na 

terenie obszaru Natura 2000. 

Dokument umożliwia realiza-

cję zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej na obszarze 

objętym planem. 

Urząd Gminy Wyśmierzyce 

48. 
Prognoza oddziaływania na środo-

wisko miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego obejmu-

jącego obszar działki nr ewid. 1863 

w mieście Wyśmierzyce. 

Opracowania zawiera ocenę 

ustaleń planu w aspekcie 

szeroko rozumianej ochrony 

walorów środowiska przy-

rodniczego. Opracowywany 

teren obejmuje działkę geod. 

nr 1862, położoną we 

Dokument umożliwia realiza-

cję zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej na obszarze 

objętym planem. 

Urząd Gminy Wyśmierzyce 
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wschodniej części miasta 

Wyśmierzyce, znajdującą się 

w całości na terenie obszaru 

Natura 2000. 

49. 
Miasto i gmina Wyśmierzyce, Stu-

dium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, 

Część I – uwarunkowania rozwoju, 

Zarząd Miejski w Wyśmierzycach, 

rok 2001/2002 

Dokument zawiera rozpo-

znanie uwarunkowań rozwo-

ju gminy oraz określenie 

kierunków polityki prze-

strzennej gminy. 

Realizacja założeń miejsco-

wego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego może mieć 

wpływ na stan zachowania 

przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000 Dolina Pilicy. 

Urząd Gminy Wyśmierzyce 

50. 
Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania miasta i gminy 

Warka w jej granicach administra-

cyjnych wraz załącznikami graficz-

nymi i rysunkami planistycznymi, 

Urząd miasta i gminy w Warce, 

Warszawa, kwiecień 1999. 

Dokument zawiera rozpo-

znanie uwarunkowań rozwo-

ju gminy oraz określenie 

kierunków polityki prze-

strzennej gminy. 

Realizacja założeń studium 

może mieć wpływ na stan 

zachowania przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Pilicy. 

Urząd gminy Warka 

51. 
Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Stromiec, Zarząd gminy 

Stromiec, WBPP w Radomiu, lipiec 

1998 

Dokument zawiera rozpo-

znanie uwarunkowań rozwo-

ju gminy oraz określenie 

kierunków polityki prze-

strzennej gminy. 

Dokument nie zawiera infor-

macji na temat przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Pilicy i realizacja zało-

żeń programu nie wpłynie na 

ich stan zachowania. 

Urząd Gminy Stromiec 

52. 
Uchwała XIV/63/2003 Rady Gmi-

ny Stromiec z dnia 11 grudnia 2003 

roku w sprawie uchwalenia miej-

scowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stromiec. 

Opracowanie jest dokumen-

tem planistycznym, mają-

cym na celu określenie 

głównych zamierzeń inwe-

stycyjnych przewidzianych 

do realizacji na terenie gmi-

ny Stromiec 

Dokument nie zawiera infor-

macji na temat przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Pilicy i realizacja zało-

żeń programu nie wpłynie na 

ich stan zachowania. 

Urząd gminy Stromiec 

53. 
Uchwała nr XXIV/161/97 Rady 

Gminy w Inowłodzu z dnia 13 mar-

ca 1997 roku w sprawie zmian w 

Opracowanie jest dokumen-

tem planistycznym, mają-

cym na celu określenie 

Dokument nie zawiera infor-

macji na temat przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Urząd Gminy Stromiec 



 

72 

 

miejscowym planie zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Ino-

włódz. 

głównych zamierzeń inwe-

stycyjnych przewidzianych 

do realizacji na terenie gmi-

ny Stromiec 

Dolina Pilicy i realizacja zało-

żeń programu nie wpłynie na 

stan ich zachowania. 

54. 
Plan Urządzenia Lasu dla Nadle-

śnictwa Spała na lata 2012 – 2021, 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 

Leśnej oddział w Warszawie, Wy-

dział Produkcyjny w Łodzi, Regio-

nalna Dyrekcja Lasów Państwo-

wych w Łodzi, 2012 

Informacje dotyczące go-

spodarki leśnej w nadleśnic-

twie Spała, opis typów sie-

dliskowych lasu, drzewosta-

nów, gruntów, gleb, stanu 

przyrody, określenie wska-

zań gospodarczych dla po-

szczególnych wydzieleń. 

Dokument zawiera informacje 

na temat przedmiotów ochro-

ny obszaru Natura 2000 Doli-

na Pilicy, natomiast realizacja 

założeń planu nie wpłynie na 

stan ich zachowania. 

Nadleśnictwo Spała 

55. 
Plan Urządzenia Lasu dla Nadle-

śnictwa Spała na lata 2012 – 2021, 

Program Ochrony Przyrody, Biuro 

Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

oddział w Warszawie, Wydział 

Produkcyjny w Łodzi, Regionalna 

Dyrekcja Lasów Państwowych w 

Łodzi, 2012 

Program ochrony przyrody 

przedstawia kierunkowe wy-

tyczne mające na celu popra-

wę lub zachowanie w odpo-

wiednim stanie cennych zaso-

bów przyrodniczych. Przed-

stawia również podstawowe 

założenia umożliwiające pro-

wadzenie na terenie nadle-

śnictwa racjonalnej gospodar-

ki leśnej z uwzględnieniem 

potrzeb ochrony przyrody. 

Dokument zawiera informacje 

na temat gatunków ptaków 

będących przedmiotami 

ochrony w obszarze Natura 

2000 Dolina Pilicy. Realizacja 

założeń planu nie wpłynie na 

ich stan zachowania. 

Nadleśnictwo Spała 

56. 
Prognoza Oddziaływania na Śro-

dowisko Planu Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Spała na okres 2012-

2021, Biuro Urządzania Lasu i 

Geodezji Leśnej oddział w War-

szawie, Regionalna Dyrekcja La-

sów Państwowych w Łodzi, 2012 

Prognoza określa, analizuje i 

ocenia:  

- istniejący stan środowiska 

oraz potencjalne zmiany 

tego stanu w przypadku bra-

ku realizacji Planu,  

- stan środowiska na obsza-

rach objętych przewidywa-

nym znaczącym oddziały-

Dokument zawiera informacje 

na temat przedmiotów ochro-

ny obszaru Natura 2000 Doli-

na Pilicy, natomiast realizacja 

założeń planu nie wpłynie na 

stan ich zachowania. 

Nadleśnictwo Spała 
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waniem, 

- istniejące problemy ochro-

ny środowiska istotne z 

punktu widzenia realizacji 

Planu 

57. 
Plan Urządzenia Lasu dla Nadle-

śnictwa Opoczno na lata 2007 – 

2016 Biuro Urządzania Lasu i 

Geodezji Leśnej oddział w War-

szawie, Regionalna Dyrekcja La-

sów Państwowych w Łodzi, 2007 

Informacje dotyczące go-

spodarki leśnej w nadleśnic-

twie Opoczno, opis typów 

siedliskowych lasu, drzewo-

stanów, gruntów, gleb, stanu 

przyrody, określenie wska-

zań gospodarczych dla po-

szczególnych wydzieleń. 

Dokument zawiera informacje 

na temat przedmiotów ochro-

ny obszaru Natura 2000 Doli-

na Pilicy, natomiast realizacja 

założeń planu nie wpłynie na 

ich stan zachowania. 

Nadleśnictwo Opoczno 

58. 
Plan Urządzenia Lasu dla Nadle-

śnictwa Opoczno na lata 2007 – 

2016, Program Ochrony Przyrody, 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 

Leśnej oddział w Warszawie, Re-

gionalna Dyrekcja Lasów Pań-

stwowych w Łodzi, 2007 

Program ochrony przyrody 

przedstawia kierunkowe wy-

tyczne mające na celu popra-

wę lub zachowanie w odpo-

wiednim stanie cennych zaso-

bów przyrodniczych. Przed-

stawia również podstawowe 

założenia umożliwiające pro-

wadzenie na terenie nadle-

śnictwa racjonalnej gospodar-

ki leśnej z uwzględnieniem 

potrzeb ochrony przyrody. 

Dokument zawiera informacje 

na temat gatunków ptaków 

będących przedmiotami 

ochrony w obszarze Natura 

2000 Dolina Pilicy. Realizacja 

założeń planu nie wpłynie na 

ich stan zachowania. 

Nadleśnictwo Opoczno 

59. 
Prognoza Oddziaływania na Śro-

dowisko Planu Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Opoczno na lata 2007 

– 2016, Program Ochrony Przyro-

dy, Biuro Urządzania Lasu i Geo-

dezji Leśnej oddział w Warszawie, 

Regionalna Dyrekcja Lasów Pań-

stwowych w Łodzi, 2007 

Prognoza określa, analizuje i 

ocenia:  

- istniejący stan środowiska 

oraz potencjalne zmiany 

tego stanu w przypadku bra-

ku realizacji Planu,  

- stan środowiska na obsza-

rach objętych przewidywa-

Dokument zawiera informacje 

na temat przedmiotów ochro-

ny obszaru Natura 2000 Doli-

na Pilicy, natomiast realizacja 

założeń planu nie wpłynie na 

stan ich zachowania. 

Nadleśnictwo Opoczno 
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nym znaczącym oddziały-

waniem, 

- istniejące problemy ochro-

ny środowiska istotne z 

punktu widzenia realizacji 

Planu 

60. 
Plan Urządzenia Lasu dla Nadle-

śnictwa Dobieszyn na lata 2010 – 

2019, Biuro Urządzania Lasu i 

Geodezji Leśnej oddział w Rado-

miu, Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Radomiu, 2010 

Informacje dotyczące go-

spodarki leśnej w nadleśnic-

twie Dobieszyn, opis typów 

siedliskowych lasu, drzewo-

stanów, gruntów, gleb, stanu 

przyrody, określenie wska-

zań gospodarczych dla po-

szczególnych wydzieleń. 

Dokument zawiera informacje 

na temat przedmiotów ochro-

ny obszaru Natura 2000 Doli-

na Pilicy, natomiast realizacja 

założeń planu nie wpłynie na 

ich stan zachowania. 

Nadleśnictwo Dobieszyn 

61. 
Plan Urządzenia Lasu dla Nadle-

śnictwa Dobieszyn na lata 2010 – 

2019, Program Ochrony Przyrody, 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 

Leśnej oddział w Radomiu, Regio-

nalna Dyrekcja Lasów Państwo-

wych w Radomiu, 2010 

Program ochrony przyrody 

przedstawia kierunkowe wy-

tyczne mające na celu popra-

wę lub zachowanie w odpo-

wiednim stanie cennych zaso-

bów przyrodniczych. Przed-

stawia również podstawowe 

założenia umożliwiające pro-

wadzenie na terenie nadle-

śnictwa racjonalnej gospodar-

ki leśnej z uwzględnieniem 

potrzeb ochrony przyrody. 

Dokument zawiera informacje 

na temat gatunków ptaków 

będących przedmiotami 

ochrony w obszarze Natura 

2000 Dolina Pilicy. Realizacja 

założeń planu nie wpłynie na 

stan zachowania przedmiotów 

ochrony. 

Nadleśnictwo Dobieszyn 

62. 
Prognoza Oddziaływania na Śro-

dowisko Planu Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Dobieszyn na lata 

2010 – 2019, Biuro Urządzania 

Lasu i Geodezji Leśnej oddział w 

Radomiu, Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w Radomiu, 

Prognoza określa, analizuje i 

ocenia:  

- istniejący stan środowiska 

oraz potencjalne zmiany 

tego stanu w przypadku bra-

ku realizacji Planu,  

- stan środowiska na obsza-

Dokument zawiera informacje 

na temat przedmiotów ochro-

ny obszaru Natura 2000 Doli-

na Pilicy, natomiast realizacja 

założeń planu nie wpłynie na 

stan ich zachowania. 

Nadleśnictwo Dobieszyn 
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2010 rach objętych przewidywa-

nym znaczącym oddziały-

waniem, 

- istniejące problemy ochro-

ny środowiska istotne z 

punktu widzenia realizacji 

Planu 

63. 
Plan Urządzania Lasu – Nadleśnic-

two Grójec na okres 01.01.2004-

31.12.2013, Biuro Urządzania Lasu 

i Geodezji Leśnej oddział w Rado-

miu, Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Radomiu, 2004 

Informacje dotyczące go-

spodarki leśnej w nadleśnic-

twie Grójec, opis typów sie-

dliskowych lasu, drzewosta-

nów, gruntów, gleb, stanu 

przyrody, określenie wska-

zań gospodarczych dla po-

szczególnych wydzieleń. 

Dokument zawiera informacje 

na temat przedmiotów ochro-

ny obszaru Natura 2000 Doli-

na Pilicy, natomiast realizacja 

założeń planu nie wpłynie na 

ich stan zachowania. 

Nadleśnictwo Grójec 

64. 
Plan Urządzania Lasu – Nadleśnic-

two Grójec na okres 01.01.2004-

31.12.2013, Program Ochrony 

Przyrody, Biuro Urządzania Lasu i 

Geodezji Leśnej oddział w Rado-

miu, Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Radomiu, 2004 

Program ochrony przyrody 

przedstawia kierunkowe wy-

tyczne mające na celu popra-

wę lub zachowanie w odpo-

wiednim stanie cennych zaso-

bów przyrodniczych. Przed-

stawia również podstawowe 

założenia umożliwiające pro-

wadzenie na terenie nadle-

śnictwa racjonalnej gospodar-

ki leśnej z uwzględnieniem 

potrzeb ochrony przyrody. 

Dokument zawiera informacje 

na temat gatunków ptaków 

będących przedmiotami 

ochrony w obszarze Natura 

2000 Dolina Pilicy. Realizacja 

założeń planu nie wpłynie na 

stan zachowania przedmiotów 

ochrony. 

Nadleśnictwo Grójec 

65. 
Strategiczna Ocena Oddziaływania 

Planu Urządzania Lasu na Środo-

wisko i Obszary Natura 2000 dla 

Nadleśnictwa Grójec, Biuro Urzą-

dzania Lasu i Geodezji Leśnej od-

dział w Radomiu, Regionalna Dy-

Prognoza określa, analizuje i 

ocenia:  

- istniejący stan środowiska 

oraz potencjalne zmiany 

tego stanu w przypadku bra-

ku realizacji Planu,  

Dokument zawiera informacje 

na temat przedmiotów ochro-

ny obszaru Natura 2000 Doli-

na Pilicy, natomiast realizacja 

założeń planu nie wpłynie na 

stan ich zachowania. 

Nadleśnictwo Grójec 
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rekcja Lasów Państwowych w Ra-

domiu, 2004 

- stan środowiska na obsza-

rach objętych przewidywa-

nym znaczącym oddziały-

waniem, 

- istniejące problemy ochro-

ny środowiska istotne z 

punktu widzenia realizacji 

Planu 

66. 
Plan Urządzenia Lasu dla Nadle-

śnictwa Przysucha na lata 2010 – 

2019, Biuro Urządzania Lasu i 

Geodezji Leśnej oddział w Rado-

miu, Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Radomiu, 2010 

Informacje dotyczące go-

spodarki leśnej w nadleśnic-

twie Przysucha, opis typów 

siedliskowych lasu, drzewo-

stanów, gruntów, gleb, stanu 

przyrody, określenie wska-

zań gospodarczych dla po-

szczególnych wydzieleń. 

Dokument zawiera informacje 

na temat przedmiotów ochro-

ny obszaru Natura 2000 Doli-

na Pilicy, natomiast realizacja 

założeń planu nie wpłynie na 

stan ich zachowania. 

Nadleśnictwo Przysucha 

67. 
Plan Urządzenia Lasu dla Nadle-

śnictwa Przysucha na lata 2010 – 

2019, Program Ochrony Przyrody, 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 

Leśnej oddział w Radomiu, Regio-

nalna Dyrekcja Lasów Państwo-

wych w Radomiu, 2010 

Program ochrony przyrody 

przedstawia kierunkowe wy-

tyczne mające na celu popra-

wę lub zachowanie w odpo-

wiednim stanie cennych zaso-

bów przyrodniczych. Przed-

stawia również podstawowe 

założenia umożliwiające pro-

wadzenie na terenie nadle-

śnictwa racjonalnej gospodar-

ki leśnej z uwzględnieniem 

potrzeb ochrony przyrody. 

Dokument zawiera informacje 

na temat gatunków ptaków 

będących przedmiotami 

ochrony w obszarze Natura 

2000 Dolina Pilicy. Realizacja 

założeń planu nie wpłynie na 

stan zachowania przedmiotów 

ochrony. 

Nadleśnictwo Przysucha 

68. 
Prognoza Oddziaływania Planu 

Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa 

Przysucha na Środowisko i Obszary 

Natura 2000, Biuro Urządzania 

Lasu i Geodezji Leśnej oddział w 

Prognoza określa, analizuje i 

ocenia:  

- istniejący stan środowiska 

oraz potencjalne zmiany 

tego stanu w przypadku bra-

Dokument zawiera informacje 

na temat przedmiotów ochro-

ny obszaru Natura 2000 Doli-

na Pilicy, natomiast realizacja 

założeń planu nie wpłynie na 

Nadleśnictwo Przysucha 
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Radomiu, Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w Radomiu, 

2010 

ku realizacji Planu,  

- stan środowiska na obsza-

rach objętych przewidywa-

nym znaczącym oddziały-

waniem, 

- istniejące problemy ochro-

ny środowiska istotne z 

punktu widzenia realizacji 

Planu 

ich stan zachowania. 

69. 
Lokalna Strategia Rozwoju Gmin 

Nadpilicznych na lata 2009-2015, 

Lokalna Grupa Działania Gminy 

Nadpiliczne, 2008 

Dokument zawiera strategię 

rozwoju lokalnego obejmu-

jącą dwie gminy – Nowe 

Miasto nad Pilicą oraz Mo-

gielnicę.  

Realizacja założeń programu 

może wpłynąć na stan zacho-

wania przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000 Dolina 

Dolnej Pilicy. 

Urząd Gminy Nowe Miasto 

nad Pilicą, Urząd Gminy 

Mogielnica 

70. 
Plan gospodarki odpadami dla po-

wiatu grójeckiego na lata 2004-

2014, Arcadis Ekokonrem Sp. z 

o.o., Zarząd powiatu grójeckiego, 

Grójec, sierpień 2004. 

Dokument zawiera analizę 

powiatu grójeckiego pod 

kątem gospodarowania od-

padami, analizę stanu aktu-

alnego oraz prognozę zmian 

i sposób monitoringu, a tak-

że program edukacji z zakre-

su gospodarki odpadami. 

Dokument nie zawiera infor-

macji na temat przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Dolnej Pilicy. 

Starostwo powiatowe 

Grójec 

71. 
Plan rozwoju lokalnego powiatu 

opoczyńskiego na lata 2007-2013, 

Fundacja Rozwoju Przedsiębior-

czości, czerwiec 2008 

Dokument obejmuje analizę 

i diagnozę sytuacji oraz 

wskazuje problemy występu-

jące na obszarze wdrażania 

planu, konkretyzuje misję i 

cele strategicznego rozwoju 

wspólnoty powiatowej, za-

wiera opis planowanych 

zadań inwestycyjnych na 

lata 2007-2013 i plan finan-

sowy na lata 2007-2013. 

Dokument nie zawiera infor-

macji na temat przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Dolnej Pilicy. 

Starostwo powiatowe 

Opoczno 
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72. 
Program rozwoju lokalnego powia-

tu kozienickiego na lata 2007-2011, 

Starostwo powiatowe w Kozieni-

cach. 

Opracowanie składa się z 

trzech części: 

- opisu aktualnej sytuacji 

społeczno–gospodarczej, 

czyli diagnozy aktualnej 

sytuacji, 

- określenia zadań mających 

przynieść poprawę sytuacji 

na tym obszarze, 

- określenia sposobu monito-

rowania, oceny realizacji 

oraz aktualizacji dokumentu. 

Dokument nie zawiera infor-

macji na temat przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Dolnej Pilicy. 

Starostwo powiatowe 

Kozienice 

73. 
Prognoza oddziaływania na środo-

wisko dla „Strategii rozwoju po-

wiatu kozienickiego do roku 2020, 

PPUH nasz, Starostwo Powiatowe 

w Kozienicach, Kozienice, sierpień 

2012. 

Opracowanie zawiera: 

- ocenę stopnia i sposobu 

uwzględnienia zagadnień 

ochrony środowiska we 

wszystkich częściach „Stra-

tegii Rozwoju Powiatu Ko-

zienickiego do roku 2020” 

- ocenę potencjalnych skut-

ków środowiskowych wdra-

żania zapisów Strategii 

- przygotowanie wytycz-

nych, które pozwolą na udo-

skonalenie końcowej wersji 

Strategii. 

Dokument nie przewiduje  

negatywnego oddziaływania 

na środowisko. 

Starostwo powiatowe 

Kozienice 

74. 
Programu ochrony środowiska dla 

powiatu grójeckiego na lata 2004 – 

2014, Arcadis Ekokonrem Sp. z 

o.o., Zarząd powiatu grójeckiego, 

Grójec, sierpień 2004 

Dokument zawiera analizę 

stanu obecnego środowiska 

naturalnego na terenie po-

wiatu grójeckiego oraz okre-

ślenie kierunków działań 

bieżących i długofalowych 

w zakresie ochrony środowi-

Realizacja założeń programu 

może wpłynąć na poprawę 

stanu zachowania przedmio-

tów ochrony obszaru Natura 

2000 Dolina Pilicy. 

Starostwo powiatowe 

Grójec 
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ska. 

75. 
Strategia rozwoju powiatu kozie-

nickiego do roku 2020, Starostwo 

powiatowe w Kozienicach, Kozie-

nice 2012. 

Dokument określa podsta-

wowe kierunki rozwoju, jego 

cele i uwarunkowania, 

wskazuje możliwości ich 

realizacji oraz zasady kon-

troli i oceny podjętych dzia-

łań 

Realizacja założeń programu 

może wpłynąć na poprawę 

stanu zachowania przedmio-

tów ochrony obszaru Natura 

2000 Dolina Pilicy. 

Starostwo powiatowe 

Kozienice 

76. 
Strategia rozwoju lokalnego powia-

tu grójeckiego na lata 2004-2020, 

Regionalne Biuro Realizacji Pro-

gramów Ekologicznych, Grójec, 

2004. 

Dokument zawiera raport o 

stanie powiatu oraz jego 

strategiczny plan rozwoju 

lokalnego. 

Dokument zawiera informacje 

na temat przedmiotów ochro-

ny obszaru Natura 2000 Doli-

na Dolnej Pilicy, a realizacja 

założeń programu nie wpłynie 

na stan zachowania przedmio-

tów ochrony obszaru Natura 

2000 Dolina Pilicy. 

Starostwo powiatowe 

Grójec 

77. 
Strategia rozwoju powiatu biało-

brzeskiego na lata 2008-2018 (ak-

tualizacja), Starostwo Powiatowe w 

Białobrzegach, Białobrzegi, gru-

dzień 2007. 

Dokument zawiera diagnozę 

powiatu białobrzeskiego, 

analizę SWOT, scenariusze 

oraz misję i wizje rozwoju 

powiatu, a także cele strate-

giczne rozwoju. 

Dokument zawiera informacje 

na temat przedmiotów ochro-

ny obszaru Natura 2000 Doli-

na Dolnej Pilicy, a realizacja 

założeń programu może 

wpłynąć na poprawę stanu 

zachowania przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Pilicy. 

Starostwo Powiatowe 

Białobrzegi 

78. 
Plan rozwoju lokalnego powiatu 

przysuskiego, Agencja Zarządu 

Nieruchomości i Rozwoju Regio-

nalnego Sp. z o.o. w Radomiu, Sta-

rostwo Powiatowe w Przysusze, 

Przysucha 2004. 

Dokument zawiera analizę 

aktualnej sytuacji społeczno-

gospodarczej na obszarze 

objętym wdrażaniem oraz 

zadania polegające na po-

prawie sytuacji na danym 

obszarze. 

Realizacja założeń programu 

nie wpłynie na stan zachowa-

nia przedmiotów ochrony ob-

szaru Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

Starostwo Powiatowe 

Przysucha 
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79. 
Strategia rozwoju powiatu przysu-

skiego, Agencja Zarządu Nieru-

chomości i Rozwoju Regionalnego 

Sp. z o.o. w Radomiu, Starostwo 

Powiatowe w Przysusze, Przysucha 

2004. 

Dokument zawiera raport o 

stanie powiatu, szczegółową 

strategię rozwoju powiatu 

oraz wdrażanie i monitoro-

wanie strategii rozwoju po-

wiatu przysuskiego. 

Realizacja założeń programu 

może wpłynąć na poprawę 

stanu zachowania przedmio-

tów ochrony obszaru Natura 

2000 Dolina Pilicy. 

Starostwo Powiatowe 

Przysucha 

80. 
Wieloletni plan inwestycyjny po-

wiatu białobrzeskiego na lata 2008-

2013, Starostwo Powiatowe w Bia-

łobrzegach, Białobrzegi 2008 

Dokument zawiera strate-

giczne cele rozwoju powiatu, 

charakterystykę gospodarki 

w latach 2005-2007, inwe-

stycje zaplanowane na lata 

2008-2013 oraz scenariusz 

potencjału inwestycyjnego 

powiatu białobrzeskiego. 

Realizacja założeń programu 

nie wpłynie na stan zachowa-

nia przedmiotów ochrony ob-

szaru Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

Starostwo Powiatowe 

Białobrzegi 

81. 
Strategia Rozwoju Województwa 

Łódzkiego na lata 2007-2020 

uchwalona uchwałą Nr 

LI/865/2006 Sejmiku Wojewódz-

twa Łódzkiego z dnia 31 stycznia 

2006 r. 

Dokument przedstawia uwa-

runkowania oraz określa cele 

i kierunki rozwoju woje-

wództwa łódzkiego. Strate-

gia ma charakter bardzo 

ogólny. 

Dokument nie zawiera istot-

nych informacji dotyczących 

przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000 Dolina Pilicy. 

http://www.lodzkie.pl/wps/

wcm/connect/a626ff8042b4

53d0a982a9cddb9ef301/stra

tegia-lodzkie-2007-

2020.pdf?MOD=AJPERES

&CACHEID=a626ff8042b4

53d0a982a9cddb9ef301 

82. 
Prognoza oddziaływania na środo-

wisko realizacji „Aktualizacji stra-

tegii rozwoju województwa łódz-

kiego na lata 2007-2020”, Z. 

Głuszczak Zakład Ekonomiki Re-

gionalnej i Ochrony Środowiska 

UŁ, Łódź, grudzień 2005 r. 

Opracowanie zawiera opis 

stanu środowiska wojewódz-

twa łódzkiego oraz poten-

cjalnych oddziaływań pro-

jektu „Aktualizacji strategii” 

na środowisko 

Dokument nie zawiera istot-

nych informacji dotyczących 

przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000 Dolina Pilicy. 

http://www.lodzkie.pl/wps/

wcm/connect/716ecb8042b4

5775a9ada9cddb9ef301/200

51223_odzial_srodowisko.p

df?MOD=AJPERES&CAC

HE-

ID=716ecb8042b45775a9ad

a9cddb9ef301 

83. 
Wojewódzki Program Ochrony 

i Rozwoju Zasobów Wodnych 

dla województwa łódzkiego, Biuro 

Projektów Wodnych Melioracji i 

Dokument zawiera charakte-

rystykę zasobów wodnych 

województwa łódzkiego. 

Dokument nie zawiera istot-

nych informacji dotyczących 

przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000 Dolina Pilicy. 

http://www.melioracja.bip.l

od-

z.pl/docs/others/wojprochrz

aswod.pdf  

http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/a626ff8042b453d0a982a9cddb9ef301/strategia-lodzkie-2007-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a626ff8042b453d0a982a9cddb9ef301
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/a626ff8042b453d0a982a9cddb9ef301/strategia-lodzkie-2007-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a626ff8042b453d0a982a9cddb9ef301
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/a626ff8042b453d0a982a9cddb9ef301/strategia-lodzkie-2007-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a626ff8042b453d0a982a9cddb9ef301
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/a626ff8042b453d0a982a9cddb9ef301/strategia-lodzkie-2007-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a626ff8042b453d0a982a9cddb9ef301
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/a626ff8042b453d0a982a9cddb9ef301/strategia-lodzkie-2007-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a626ff8042b453d0a982a9cddb9ef301
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/a626ff8042b453d0a982a9cddb9ef301/strategia-lodzkie-2007-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a626ff8042b453d0a982a9cddb9ef301
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/a626ff8042b453d0a982a9cddb9ef301/strategia-lodzkie-2007-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a626ff8042b453d0a982a9cddb9ef301
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/716ecb8042b45775a9ada9cddb9ef301/20051223_odzial_srodowisko.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=716ecb8042b45775a9ada9cddb9ef301
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/716ecb8042b45775a9ada9cddb9ef301/20051223_odzial_srodowisko.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=716ecb8042b45775a9ada9cddb9ef301
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/716ecb8042b45775a9ada9cddb9ef301/20051223_odzial_srodowisko.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=716ecb8042b45775a9ada9cddb9ef301
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/716ecb8042b45775a9ada9cddb9ef301/20051223_odzial_srodowisko.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=716ecb8042b45775a9ada9cddb9ef301
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/716ecb8042b45775a9ada9cddb9ef301/20051223_odzial_srodowisko.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=716ecb8042b45775a9ada9cddb9ef301
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/716ecb8042b45775a9ada9cddb9ef301/20051223_odzial_srodowisko.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=716ecb8042b45775a9ada9cddb9ef301
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/716ecb8042b45775a9ada9cddb9ef301/20051223_odzial_srodowisko.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=716ecb8042b45775a9ada9cddb9ef301
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/716ecb8042b45775a9ada9cddb9ef301/20051223_odzial_srodowisko.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=716ecb8042b45775a9ada9cddb9ef301
http://www.melioracja.bip.lodz.pl/docs/others/wojprochrzaswod.pdf
http://www.melioracja.bip.lodz.pl/docs/others/wojprochrzaswod.pdf
http://www.melioracja.bip.lodz.pl/docs/others/wojprochrzaswod.pdf
http://www.melioracja.bip.lodz.pl/docs/others/wojprochrzaswod.pdf
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Inżynierii Środowiska 

BIPROWODMEL Sp. z. o.o., maj 

2005 r. 

84. 
Synteza wojewódzkiego programu 

małej retencji dla województwa 

łódzkiego. Biuro studiów i projek-

tów gospodarki wodnej rolnictwa 

„Bipromel” Spółka z o.o., Łódź 

2005 r. 

 

Dokument przedstawia kie-

runki i możliwości wykorzy-

stania warunków środowi-

skowych dla potrzeb rozwo-

ju małej retencji z zastoso-

waniem technicznych i nie-

technicznych metod reten-

cjonowania, ze 

szczególnym uwzględnie-

niem retencji krajobrazowej 

i glebowej, w połączeniu z 

zabiegami 

poprawiającymi czystość 

wód i stan ekosystemów 

wodnych. 

Dokument nie zawiera istot-

nych informacji dotyczących 

przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000 Dolina Pilicy. 

http://www.melioracja.bip.l

od-

z.pl/docs/others/syntezawoj

ewodzkiegoprogramumalej-

retencji.pdf  

85. 
Program ochrony środowiska wo-

jewództwa łódzkiego na lata 2008-

2011 z perspektywą na lata 2012 – 

2015, Biuro Planowania Prze-

strzennego Województwa Łódzkie-

go, Łódź, marzec – lipiec 2007 r. 

Dokument zawiera diagnozę 

stanu środowiska oraz kon-

cepcje realizacji zadań eko-

logicznych na terenie woje-

wództwa łódzkiego. 

Dokument nie zawiera istot-

nych informacji dotyczących 

przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000 Dolina Pilicy. 

http://test.lodzkie.pl/export/

downlo-

ad/bip_rolisrod/001_POxW

x_wersja_ostateczna.pdf  

86. 
Plan gospodarki odpadami woje-

wództwa łódzkiego 2011 (z 

uwzględnieniem lat 2012 – 2015) 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 

XXIII/549/08 Sejmiku Wojewódz-

twa Łódzkiego z dnia 31.03.2008r. 

Biuro Planowania Przestrzennego 

Województwa Łódzkiego, Łódź, 

grudzień 2007 r. 

Plan określa aktualny stan 

gospodarki odpadami na 

terenie województwa, prze-

widywane  kierunki zmian 

oraz wskazuje działania 

krótkoterminowe (do 2011 

roku) i długoterminowych 

(do 2015 roku) w zakresie 

gospodarki odpadami. 

Dokument nie zawiera istot-

nych informacji dotyczących 

przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000 Dolina Pilicy. 

http://bip2.lodzkie.pl/uchwa

lysej-

mik/swl_0549_2008_z2.pdf  

http://www.melioracja.bip.lodz.pl/docs/others/syntezawojewodzkiegoprogramumalejretencji.pdf
http://www.melioracja.bip.lodz.pl/docs/others/syntezawojewodzkiegoprogramumalejretencji.pdf
http://www.melioracja.bip.lodz.pl/docs/others/syntezawojewodzkiegoprogramumalejretencji.pdf
http://www.melioracja.bip.lodz.pl/docs/others/syntezawojewodzkiegoprogramumalejretencji.pdf
http://www.melioracja.bip.lodz.pl/docs/others/syntezawojewodzkiegoprogramumalejretencji.pdf
http://test.lodzkie.pl/export/download/bip_rolisrod/001_POxWx_wersja_ostateczna.pdf
http://test.lodzkie.pl/export/download/bip_rolisrod/001_POxWx_wersja_ostateczna.pdf
http://test.lodzkie.pl/export/download/bip_rolisrod/001_POxWx_wersja_ostateczna.pdf
http://test.lodzkie.pl/export/download/bip_rolisrod/001_POxWx_wersja_ostateczna.pdf
http://bip2.lodzkie.pl/uchwalysejmik/swl_0549_2008_z2.pdf
http://bip2.lodzkie.pl/uchwalysejmik/swl_0549_2008_z2.pdf
http://bip2.lodzkie.pl/uchwalysejmik/swl_0549_2008_z2.pdf
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Plan Zagospodarowania Prze-

strzennego Województwa Łódzkie-

go. Załącznik do Uchwały nr 

LX/1648/10 Sejmiku Województwa 

Łódzkiego z dnia 21 września 2010 

r. Wykonany przez Biuro Planowa-

nia Przestrzennego  Województwa 

Łódzkiego w Łodzi. Generalny 

projektant: Ewa Paturalska-Nowak 

Dokument zawiera diagnozy 

oraz wieloaspektowe analizy 

uwarunkowań rozwoju wo-

jewództwa łódzkiego. 

Dokument definiuje obszar 

Natura 2000 jako cenny przy-

rodniczo korytarz ekologiczny 

w obrębie województwa łódz-

kiego. Nie zawiera istotnych 

informacji dotyczących 

przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000 Dolina Pilicy. 

http://www.lodzkie.pl/wps/

wcm/connect/BIP/BIP/Urza

dMarszalkow-

ski/Programy/PlanZagospod

arowaniaPrzestrzennegoWo-

jewodztwaLodzkiego/ 

 

87. 
Prognoza oddziaływania na środo-

wisko do projektu aktualizacji Pla-

nu zagospodarowania przestrzen-

nego województwa łódzkiego, To-

bolska J., Eko-Efekt Sp. z o.o., 

Warszawa 2009 r. 

Opracowanie określa, anali-

zuje i ocenia istniejący stan 

środowiska oraz potencjalne 

zmiany tego stanu w przy-

padku braku realizacji pro-

jektowanego dokumentu; 

stan środowiska na obsza-

rach objętych przewidywa-

nym znaczącym oddziały-

waniem; istniejące problemy 

ochrony środowiska istotne z 

punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu. 

Dokument nie zawiera istot-

nych informacji dotyczących 

przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000 Dolina Pilicy. 

http://www.lodzkie.pl/wps/

wcm/connect/172f660042b3

db588d1aef256ecb669e/200

91201_Prognoza_do_Planu

_Wojewodztwa.pdf?MOD=

AJPE-

RES&CACHEID=172f6600

42b3db588d1aef256ecb669

e 

88. 
Plan gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły zatwier-

dzony na posiedzeniu Rady Mini-

strów w dniu 22 lutego 2011 roku, 

Prezes Rady Ministrów Donald 

Tusk, Warszawa, 2011 r. 

Dokument zawiera: 

- opis obszaru dorzecza; 

- identyfikację oddziaływań 

antropogenicznych i ocenę 

ich wpływu na stan wód; 

- wykaz obszarów chronio-

nych; 

- mapę sieci monitoringu; 

- cele środowiskowe; 

- analizę ekonomiczną.   

Dokument nie zawiera istot-

nych informacji dotyczących 

przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000 Dolina Dolnej 

Pilicy. 

http://isap.sejm.gov.pl/Detai

lsServ-

let?id=WMP20110490549 

http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/BIP/BIP/UrzadMarszalkowski/Programy/PlanZagospodarowaniaPrzestrzennegoWojewodztwaLodzkiego/
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/BIP/BIP/UrzadMarszalkowski/Programy/PlanZagospodarowaniaPrzestrzennegoWojewodztwaLodzkiego/
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/BIP/BIP/UrzadMarszalkowski/Programy/PlanZagospodarowaniaPrzestrzennegoWojewodztwaLodzkiego/
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/BIP/BIP/UrzadMarszalkowski/Programy/PlanZagospodarowaniaPrzestrzennegoWojewodztwaLodzkiego/
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/BIP/BIP/UrzadMarszalkowski/Programy/PlanZagospodarowaniaPrzestrzennegoWojewodztwaLodzkiego/
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/BIP/BIP/UrzadMarszalkowski/Programy/PlanZagospodarowaniaPrzestrzennegoWojewodztwaLodzkiego/
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/172f660042b3db588d1aef256ecb669e/20091201_Prognoza_do_Planu_Wojewodztwa.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=172f660042b3db588d1aef256ecb669e
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/172f660042b3db588d1aef256ecb669e/20091201_Prognoza_do_Planu_Wojewodztwa.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=172f660042b3db588d1aef256ecb669e
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/172f660042b3db588d1aef256ecb669e/20091201_Prognoza_do_Planu_Wojewodztwa.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=172f660042b3db588d1aef256ecb669e
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/172f660042b3db588d1aef256ecb669e/20091201_Prognoza_do_Planu_Wojewodztwa.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=172f660042b3db588d1aef256ecb669e
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/172f660042b3db588d1aef256ecb669e/20091201_Prognoza_do_Planu_Wojewodztwa.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=172f660042b3db588d1aef256ecb669e
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/172f660042b3db588d1aef256ecb669e/20091201_Prognoza_do_Planu_Wojewodztwa.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=172f660042b3db588d1aef256ecb669e
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/172f660042b3db588d1aef256ecb669e/20091201_Prognoza_do_Planu_Wojewodztwa.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=172f660042b3db588d1aef256ecb669e
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/172f660042b3db588d1aef256ecb669e/20091201_Prognoza_do_Planu_Wojewodztwa.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=172f660042b3db588d1aef256ecb669e
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/172f660042b3db588d1aef256ecb669e/20091201_Prognoza_do_Planu_Wojewodztwa.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=172f660042b3db588d1aef256ecb669e
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110490549
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110490549
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110490549


 

83 

 

89. 
Strategia Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego do roku 2020. Sa-

morząd Województwa Mazowiec-

kiego, Mazowieckie Biuro Plano-

wania Przestrzennego i Rozwoju 

Regionalnego, Warszawa 2006. 

Przedstawia scenariusze 

rozwojowe na tle uwarun-

kowań społeczno-

gospodarczych wojewódz-

twa mazowieckiego. Określa 

misję województwa oraz 

strategiczne i pośrednie cele 

rozwoju, a także kierunki 

działań umożliwiające reali-

zację celów.  

Istotne informacje na temat 

strategii rozwoju wojewódz-

twa mazowieckiego. Doku-

ment zwraca uwagę na ko-

nieczność realizacji sieci Na-

tura 2000 i zachowania po-

wiązań przyrodniczych po-

między obszarami ekologicz-

nie czynnymi. 

http://www.mazovia.pl/woje

wodztwo/strategia-rozwoju/ 

90. 
Plan Zagospodarowania Prze-

strzennego Województwa Mazo-

wieckiego. Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego, 

Mazowieckie Biuro Planowania 

Przestrzennego i Rozwoju Regio-

nalnego, Warszawa 2004. 

Dokument określa politykę 

przestrzenną województwa 

mazowieckiego, polegającą 

na ustaleniu zasad organiza-

cji struktury przestrzennej 

obejmującej elementy sieci 

osadniczej, infrastruktury 

technicznej i społecznej oraz 

ochrony środowiska przy-

rodniczego i kulturowego. 

Stanowi przestrzenny układ 

odniesienia dla „Strategii 

rozwoju województwa ma-

zowieckiego”.  Ustalenia 

planu koordynują działania 

określone w ponadlokalnych 

planach zagospodarowania 

przestrzennego. 

Zawiera informacje dotyczące 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego województwa 

mazowieckiego, wśród któ-

rych jednym z priorytetów jest 

poprawa warunków funkcjo-

nowania środowiska przyrod-

niczego. Dokument przedsta-

wia tereny objęte ochroną 

prawną, w tym propozycje 

obszarów Natura 2000. 

http://www.bip.mazovia.pl/u

nia-europejska/inne-

programy/art,18,plan-

zagospodarowania-

przestrzennego-

wojewodztwa-

mazowieckiego-2004-r-

.html 

 

91. 
Program Ochrony Środowiska Wo-

jewództwa Mazowieckiego na lata 

2007-2010 z uwzględnieniem per-

spektywy do 2014 r. Urząd Mar-

szałkowski Województwa Mazo-

Wyznacza cele i kierunki 

działania dla poprawy stanu 

środowiska przyrodniczego 

w województwie mazowiec-

kim. Zawiera ogólną charak-

Zawiera informacje na temat 

kierunków działań z zakresu 

ochrony środowiska dotyczą-

cych m.in. ochrony przeciw-

powodziowej, racjonalnego 

http://www.mazovia.pl/unia-

europejska/inne-

programy/art,10,program-

ochrony-srodowiska-

wojewodztwa-

http://www.mazovia.pl/wojewodztwo/strategia-rozwoju/
http://www.mazovia.pl/wojewodztwo/strategia-rozwoju/
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,10,program-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2007-2010-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2014-r-.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,10,program-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2007-2010-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2014-r-.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,10,program-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2007-2010-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2014-r-.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,10,program-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2007-2010-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2014-r-.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,10,program-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2007-2010-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2014-r-.html


 

84 

 

wieckiego, Przedsiębiorstwo Usłu-

gowe „POŁUDNIE II” sp. z o.o., 

Warszawa 2007. 

terystykę województwa, 

diagnozę stanu środowiska, 

określone w oparciu o za-

grożenia cele polityki ekolo-

gicznej i priorytetowe dzia-

łania dla poprawy stanu śro-

dowiska. Program jest spój-

ny z nadrzędnym dokumen-

tem wytyczającym cele i 

kierunki działań w zakresie 

polityki ekologicznej woje-

wództwa, jakim jest „Strate-

gia rozwoju województwa 

mazowieckiego do roku 

2020” i stanowi jej rozwi-

nięcie w odniesieniu do za-

gadnień środowiskowych. 

gospodarowania wodami i 

poprawą ich stanu oraz za-

chowania dziedzictwa przy-

rodniczego, w tym ochrony 

obszarów Natura 2000.  

mazowieckiego-na-lata-

2007-2010-z-

uwzglednieniem-

perspektywy-do-2014-r-

.html 

 

92. 
Wojewódzki Plan Gospodarki Od-

padami dla Mazowsza na lata 2007 

– 2011 z uwzględnieniem lat 2012 

– 2015. Zarząd Województwa Ma-

zowieckiego, Państwowy Instytut 

Geologiczny w Warszawie, Socotec 

Polska Sp. Z o. o., Warszawa 2007. 

Określa cele i priorytety w 

dziedzinie gospodarki odpa-

dami  na terenie wojewódz-

twa mazowieckiego. Pod-

stawowym celem stworzenia 

tego dokumentu jest zinte-

growanie gospodarki odpa-

dami na Mazowszu, w spo-

sób zapewniający szeroko 

pojmowaną ochronę środo-

wiska  przy uwzględnieniu 

obecnych i przyszłych uwa-

runkowań ekonomicznych. 

Przedstawia informacje do-

tyczące głównych rodzajów 

odpadów powstających w 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

http://www.mazovia.pl/unia-

europejska/inne-

progra-

my/art,13,aktualizacja-

wojewodzkiego-planu-

gospodarki-odpadami-dla-

mazowsza-na-lata-2007-

2011-z-uwzglednieniem-lat-

2012-2015-uchwalona.html 

http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,13,aktualizacja-wojewodzkiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-mazowsza-na-lata-2007-2011-z-uwzglednieniem-lat-2012-2015-uchwalona.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,13,aktualizacja-wojewodzkiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-mazowsza-na-lata-2007-2011-z-uwzglednieniem-lat-2012-2015-uchwalona.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,13,aktualizacja-wojewodzkiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-mazowsza-na-lata-2007-2011-z-uwzglednieniem-lat-2012-2015-uchwalona.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,13,aktualizacja-wojewodzkiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-mazowsza-na-lata-2007-2011-z-uwzglednieniem-lat-2012-2015-uchwalona.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,13,aktualizacja-wojewodzkiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-mazowsza-na-lata-2007-2011-z-uwzglednieniem-lat-2012-2015-uchwalona.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,13,aktualizacja-wojewodzkiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-mazowsza-na-lata-2007-2011-z-uwzglednieniem-lat-2012-2015-uchwalona.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,13,aktualizacja-wojewodzkiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-mazowsza-na-lata-2007-2011-z-uwzglednieniem-lat-2012-2015-uchwalona.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,13,aktualizacja-wojewodzkiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-mazowsza-na-lata-2007-2011-z-uwzglednieniem-lat-2012-2015-uchwalona.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,13,aktualizacja-wojewodzkiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-mazowsza-na-lata-2007-2011-z-uwzglednieniem-lat-2012-2015-uchwalona.html
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województwie mazowieckim 

i określa sposoby ich po-

nownego wykorzystania, 

efektywnego przetwarzania 

lub składowania.  

 

 

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Położenie 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003, obejmuje środkowy i dolny odcinek doliny rzeki Pilicy, o 

długości 105-kilometrów, od wsi Mysiakowiec do ujścia w rejonie wsi Ostrówek – Mniszew. Zajmuje on powierzchnię 35 356,3 ha, z czego 33 

010,8 ha (93,4%) leży w województwie mazowieckim, (na terenie 11 gmin), a 2 345,5 ha (6,6%) leży w województwie łódzkim (na terenie 2 

gmin). Zgodnie z podziałem administracyjnym kraju, obszar mieści się w granicach województwa mazowieckiego, na obszarze gmin: Biało-

brzegi, Promna, Stromiec, Wyśmierzyce, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Magnuszew, Klwów, Odrzywół oraz w województwie łódzkim 

na obszarze gmin: Poświętne, Inowłódz, Rzeczyca.  

Podstawami prawnymi wyznaczenia Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 są: 

-Dyrektywa Ptasia – Dyrektywa Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, stanowiąca wersję skonsolido-

waną wcześniejszej dyrektywy EWG 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. o ochronie dziko żyjących ptaków (Directive on the Conservation of 

Wild Birds); 

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 

2313); 

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133); 

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego (2000), Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003 znajduje się na terenie mezoregionów: Dolina Białobrzeska, Wysoczyzna Rawska i Równina Radomska (znajdujących się na tere-
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nie makroregionu Wzniesień Południowomazowieckich), Równina Kozienicka, Równina Warszawska i Dolina Środkowej Wisły (znajdujących 

się na terenie makroregionu Nizina Środkowomazowiecka). Oba makroregiony leżą w obszarze podprowincji Nizin Środkowopolskich, prowin-

cji Niżu Środkowoeuropejskiego i megaregionu Pozaalpejskiej Europy Środkowej. 

Zgodnie z podziałem regionalizacji geobotanicznej wg Matuszkiewicza (2008), obszar znajduje się na terenie Okręgu Wysoczyzny Raw-

skiej i Okręgu Nadwiślańskiego Puławsko-Warszawskiego (Podkraina Południowomazowiecka) oraz na terenie Okręgu Puszczy Pilickiej i 

Okręgu Równiny Radomskiej (Podkraina Radomska) w granicach Krainy Południowomazowiecko-Podlaskiej. 

W regionalizacji przyrodniczo-leśnej, teren położony jest w Krainie IV Mazowiecko- Podlaskiej, dzielnicy Równiny Warszawsko-

Kutnowskiej, część zachodnia w mezoregionie Równiny Kutnowsko-Błońskiej, część wschodnia w mezoregionie Doliny Środkowej Wisły. 

 

Klimat 

Według zmodyfikowanej wersji dzielnic rolniczo-klimatycznych Gumińskiego, obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina 

Pilicy PLB140003 położony jest na terenie dzielnicy środkowej. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5°C. Najcieplejszym miesią-

cem jest lipiec, ze średnią temperaturą powietrza 18,2°C, a najchłodniejszym styczeń (2,5°C). Liczba dni, kiedy temperatura spada poniżej 0°C, 

wynosi około 43, a liczba dni z przymrozkami wynosi 100-118. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 38-60 dni. Okres wegetacyjny trwa 170-

180 dni. Niski opad, poniżej 530 mm, przynoszony jest głównie atlantyckimi wilgotnymi masami powietrza. Najmniejsze zachmurzenie wystę-

puje w sierpniu i wrześniu, największe zaś w grudniu. Nasłonecznienie latem wynosi około 9,5h, natomiast zimą 2,5h. Przeważają wiatry za-

chodnie oraz północno-zachodnie. Wiatry południowe występują rzadko. 

 

Geologia i geomorfologia oraz gleby 

Okres zlodowacenia środkowopolskiego miał największy wpływ na obecny wygląd doliny i jej budowę geomorfologiczną. W holocenie 

dolinę zaczęły stopniowo wypełniać utwory organiczne, takie jak torfy, które dziś pokrywają jej znaczną powierzchnię. 

Dolina rzeki ma charakter szerokiej terasy zalewowej o wysokim północnym stoku i płaskim południowym. Rzeka płynie naturalnym 
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korytem, tworząc liczne meandry i zakola, które z czasem zostają odcięte od głównego koryta i tworzą zarastające starorzecza. W korycie są 

liczne łachy, wyspy i ławice.  

W rzeźbie terenu, w układzie równoleżnikowym, wyraźnie odróżniają się jednostki geomorfologiczne, z podziałem północ-południe w 

okolicy Białobrzeg. 

Od strony zachodniej są to: 

• zdenudowana powierzchnia akumulacji lodowcowej, zakończona wysoką, stromą skarpą nad lustrem wody, ograniczająca dolinę od pół-

nocy, zbudowana z osadów związanych z recesją Stadiału Warty; 

• część obejmująca szerokie, asymetryczne fragmenty dolin Pilicy i Drzewiczki, wypełnione utworami plejstoceńskimi, z holoceńskimi ta-

rasami zalewowymi, wyniesionymi na 0,5-1,0 metra ponad średni poziom wód rzecznych, reprezentowanymi przez piaski, żwiry, torfy i 

namuły; 

• łagodne zbocze i szeroka równina, utworzone przez plejstoceńskie akumulacyjne tarasy rzeczne, zbudowane z osadów związanych z re-

cesją Stadiału Radomki, z jurajskimi i kredowymi progami denudacyjnymi złożonymi z osadów piaszczysto-żwirowych, w zagłębie-

niach gliniastych. 

Od strony wschodniej: 

• zdenudowana w okresie polodowcowym plejstoceńska wysoczyzna, ulegająca dalszej modyfikacji na skutek procesów erozji, mająca 

charakter wzgórz o łagodnych stokach, lekko nachylonych w kierunku dolin Wisły i Pilicy, zakończona stromą krawędzią poprzecinaną 

wąwozami; 

• taras akumulacyjno-zalewowy, urozmaicony niewielkimi wydmami i zagłębieniami terenu, z holoceńskimi tarasami zalewowymi zbu-

dowanymi głównie z piasków, żwirów, namułów i na obrzeżu torfów, z madami  lekkimi i bardzo lekkimi, a w strefach przyskarpowych 

z bardzo zwięzłymi aluwiami; 

• wysoczyzna plejstoceńska przemodelowana płytkimi zagłębieniami i formami eolicznymi w formie wydm i wałów wydmowych. 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 pokrywają gleby przeciętne, fragmentami zróżnicowane. Na 
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północnej skarpie i wysokim tarasie Pilicy są to piaski gliniaste, od wschodu pylaste, wykorzystywane do prowadzenia intensywnych upraw 

sadowniczych i ogrodniczych. W dolinach Drzewiczki i Pilicy występują głównie aluwia piaszczyste, o budowie mad lekkich i bardzo lekkich, 

mało spoiste. Fragmentami, w formie wydłużonych pasów wzdłuż północnej skarpy i wylotów wąwozów, występują utwory deluwialne, wyko-

rzystywane głównie do upraw ogrodniczych. W zagłębieniach terenowych, głównie w partiach podskarpowych, zalegają torfy niskie i przej-

ściowe o różnej miąższości, porośnięte lasem lub użytkowane jako łąki i pastwiska. 

 

Hydrologia i hydrogeologia 

Omawiany obszar jest zasilany i odwadniany przez rzekę Pilicę. Dorzecze Pilicy ma szerokość około 18 km, jedynie na odcinku od No-

wego Miasta do Białobrzeg dochodzi do 40 km. Dopływy lewobrzeżne Pilicy obejmują: Rokitną w Domaniewicach, Gostomkę w Gostomii, 

Mogielankę w okolicy Dębnowoli; dopływy prawobrzeżne: Drzewiczkę w okolicy Nowego Miasta, Pierzchniankę przed Białobrzegami, Dygę 

przed Białą Górą. 

Szerokie koryto na odcinku poniżej Domaniewic (100-300 metrów), wyerodowane przez wielkie wody powodziowe w podłożu piasz-

czystym, sprzyjało częstym zmianom nurtu i powstaniu wielu różnej wielkości wysp, porośniętych krzewami wierzby. 

Budowa zbiornika sulejowskiego zmieniła częstotliwość i ilość wezbrań, zmniejszyła przepływ wody w rzece o około 25%, eliminując 

niemal całkowicie wylewanie wód. Ma to negatywny wpływ na rozwój doliny i przesuszenie gruntów, które miejscami zostają zamieniane na 

użytki rolne.  

Rzeka Drzewiczka i Pilica to rzeki należące do I i II klasy czystości według wskaźników fizykochemicznych lub z pogranicza III klasy i 

wód zaklasowych według stanu sanitarnego. Odpowiedzialne są za to mniejsze miejscowości, położone w szczególności na skarpie doliny, które 

odprowadzają ścieki bezpośrednio do gleby. Większe miejscowości położone w zlewni (Nowe Miasto, Drzewica, Mogielnica, Błędów, Tom-

czyce, Kozietuły Nowe, Białobrzegi i Warka) posiadają oczyszczalnie ścieków. 

Pierwszy poziom wodonośny związany jest z piaszczysto-żwirowymi osadami plejstoceńskimi, a głębokość jego zalegania (1.0-7.0m) 

wiąże się ściśle z budową geologiczną, wykształceniem litograficznym osadów i morfologią terenu . Ze względu na zanieczyszczenia różnymi 
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środkami chemicznymi i bakteriami, wody z tego poziomu nie nadają się do celów spożywczych. 

Drugi poziom wodonośny, występujący pod glinami zwałowymi, zalega na głębokości od 30 m (gmina Nowe Miasto) po 110 m (gmina 

Warka). Od wschodu i północy jakość wód poziomu plejstoceńskiego jest dobra i wymaga tylko prostego uzdatniania, na pozostałym obszarze 

jakość tych wód jest średnia, a wody wymagają szerokiego uzdatniania. Wody starszych poziomów są bardzo dobrej jakości. 

 

Struktura krajobrazu 

 W Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 rzeka Pilica ma charakter szerokiej terasy zalewowej o 

wysokim północnym stoku, który jest skarpą wysoką na 30 metrów i płaskim stoku południowym przechodzącym łagodnie w monotonną wyso-

czyznę z formami eolicznymi w postaci wydm, wałów wydmowych i bezodpływowych zagłębień. Strona południowa jest w znacznej części 

pokryta lasami iglastymi. Rzeka płynie naturalnym korytem, meandruje i tworzy zakola, które z czasem zostają odcięte od głównego koryta. W 

ten sposób tworzą się zarastające starorzecza. 

Na piaszczystych wydmach i łachach rozwijają się specyficzne dla takich miejsc jednoroczne rośliny oraz zarośla wikliny nadrzecznej. 

Koryto rzeki jest naturalne i nieuregulowane co sprawia, że dolina składa się z mozaiki siedlisk, dogodnej dla rozwoju i bytowania wielu gatun-

ków roślin i zwierząt. Terasa zalewowa jest rozwinięta niesymetrycznie. Łąki i pastwiska graniczą z obszarami wilgotniejszymi, gdzie rozwijają 

się roślinne zbiorowiska szuwarowe i torfowiskowe. Dodatkowo teren jest wzbogacony o liczne odcięte zakola, starorzecza z roślinnością wod-

ną i bagienną. W takich miejscach występuje wiele chronionych gatunków roślin i zwierząt.  

W południowo-zachodniej części obszaru znajdują się tzw. Błota Brudzewskie, zajmujące powierzchnię kilkuset hektarów, największe 

torfowisko w dolinie – częściowo już zmeliorowane i osuszone. 

 

Istniejące formy ochrony przyrody 

Z Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 pokrywają się następujące obszarowe formy ochrony przy-

rody: 
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• Rezerwat „Majdan” ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 

czerwca 1990 roku w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z 1990 r. Nr 31, poz. 248), zajmujący 50,6 ha, utworzony w celu 

zachowania zbiorowisk łęgowych oraz grądu niskiego z wielogatunkowymi drzewostanami naturalnego pochodzenia; 

• Rezerwat „Tomczyce” ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 4 listopada 1968 roku w sprawie 

uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1968 r. Nr 50, poz. 348), zajmujący 58,46 ha, utworzony w celu zachowania fragmentu boru 

sosnowego z domieszką innych drzew. 

• Rezerwat „Sokół” ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 stycznia 

1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1995 r. Nr 6, poz. 94), zajmujący 116,61 ha, obejmujący ochroną siedliska i 

zbiorowiska lasów wilgotnych (Ficario - Ulmetum minoris) oraz olsu jesionowego (Ribeso nigri - Alnetum) z właściwą roślinnością 

leśną. 

• Spalski Park Krajobrazowy ustanowiony Rozporządzeniem Wojewody Piotrkowskiego Nr 4/95 z dnia 5 października 1995 r. (D. 

U. W. P. z 1995 r. Nr.15, poz. 113) i potwierdzony Rozporządzeniem nr 26/2006 Wojewody Łódzkiego z dn. 13 lipca 2006 r. w 

sprawie Spalskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 258, poz. 1990). Teren Parku obejmuje zachowa-

ny krajobraz naturalny z bogatą i różnorodną fauną i florą. Park stanowi obszar o dobrze zachowanych cechach krajobrazu natural-

nego z bogatym i różnorodnym światem roślinnym i zwierzęcym. Chroni dolinę Pilicy wraz z cennymi terenami przyległymi. W 

granicach parku przeważają tereny leśne (prawie 60%), ale znaczny udział mają też użytki rolne (około 30%). 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Pilicy i Drzewiczki ustanowiony Uchwałą Nr XV/69/83 Wojewódzkiej Rady Na-

rodowej w Radomiu z dn. 28.06.1983 r. (zaktualizowany późniejszymi rozporządzeniami Wojewody Mazowieckiego z roku 2002, 

2005, 2009) - swym zasięgiem obejmuje obszar o powierzchni 70380 ha. 

 

Powiązania z innymi obszarami Natura 2000 

W bliskiej okolicy obszaru Dolina Dolnej Pilicy znajduje się wiele cennych, pod względem przyrodniczym, terenów włączonych do sieci Natura 
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2000: 

• Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 (35356,3 ha) – teren w znacznej mierze pokry-

wający się z Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

• Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004 (30 777,9 ha) - obszar ten jest bardzo ważną osto-

ją ptaków wodno-błotnych. Jest to najważniejsze lęgowisko mewy pospolitej i rybitwy białoczelnej w Polsce, jedno z ważniejszych rybi-

twy rzecznej oraz miejsce gniazdowania wielu rzadkich gatunków ptaków takich jak ostrygojad czy płaskonos. Obszar ma duże znacze-

nie jako korytarz migracyjny ptaków – krzyżówek, czapli siwych i bociana czarnego, a także jako miejsce schronienia dla gatunków zi-

mujących – gągołów, nurogęsi i bielaczków; 

• Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Ostoja Kozienicka PLB140013 (68301,2 ha) - obejmuje jeden z większych kompleksów 

leśnych w centralnej Polsce – Puszczę Kozienicką oraz zróżnicowane tereny otwarte i niewielkie doliny rzeczne. Jest to jedno z najważ-

niejszych miejsc lęgowych bociana czarnego w skali Polski oraz bączka, żurawia, bociana białego, rybitwy czarnej i derkacza; 

• Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Lasy Spalskie PLH100003 (2016,4 ha) - kompleks leśny w powiecie tomaszow-

skim w woj. łódzkim. Położony jest w dorzeczach rzeki Pilicy. Lasy Spalskie są lasami głównie mieszanymi i liściastymi. Większość la-

sów znajduje się w Spalskim Parku Krajobrazowym. Kompleks zalicza się do Puszczy Pilickiej; 

• Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Lasy Smardzewickie PLH100024 (286,5 ha) - obszar mający istotne znaczenie dla 

zachowania ekosystemów leśnych, związanych z występowaniem jodły pospolitej na granicy geograficznego zasięgu. Występują tu do-

brze zachowane fitocenozy grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum, odmiany małopolskiej. Liczne są przestoje dębowe, wiekowe 

olchy oraz graby. 

• Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Łąki Ciebłowickie PLH100035 (502 ha) - obszar cechuje się charakterystyczną 

strukturą zbiorowisk roślinnych związanych z doliną rzeki, która w tym miejscu swobodnie meandruje i regularnie wylewa. Występuje 

tu 8 cennych siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, w tym starorzeczy i eutroficznych zbiorników wodnych, wydm śródlądo-

wych, ziołorośli i świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie.  
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• Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Łękawica PLH140030 (1468,9 ha) - obszar obejmuje jedno z najlepiej zachowa-

nych mokradeł na lewym brzegu Wisły, na terenie Mazowsza. Dominują tu łęgi olszowo-jesionowe i olsy. Istotnym elementem tutejsze-

go krajobrazu są ziołorośla, turzycowiska i łąki. W strefie przejściowej pomiędzy lasami łęgowymi a łąkami świeżymi wykształciły się 

łąki sitowo-trzęślicowe. Łąki stanowią siedlisko życia dla licznej populacji czerwończyka fioletka. Ponadto obszar ten stanowi ostoję dla 

bobra europejskiego. Z odbywających tu lęgi ptaków na uwagę zasługują, m.in.: bocian czarny, żuraw, derkacz i dzięcioł średni. 

• Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Puszcza Kozienicka PLH140035 (28230,4 ha) - jeden z najcenniejszych 

kompleksów puszczańskich w Polsce, charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością biologiczną na każdym poziomie (genetycznym, 

gatunkowym, ekosystemowym). 

 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów 

Typy użytków gruntowych 

 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy Skarb Państwa   

 Własność komunalna   

 Własność prywatna   

 Inne 11749,80 33,23 

Grunty orne - 4712,34 13,33 

Łąki trwałe - 11049,64 31,25 

Pastwiska trwałe - - - 

Sady - 948,017 2,68 

Grunty pod stawami - - - 

Nieużytki - - - 

Wody stojące - 105,06 0,30 

Wody płynące - 1242,45 3,51 
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Grunty zabudowane - 899,50 2,54 

Inne - 4649,46 13,15 

 

Dane pochodzą z bazy danych pokrycia/użytkowania ziemi CORINE Land Cover dla roku 2006 dla obszaru Polski. 

 

 

2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

 

Typy użytków 

 
Typ własności 

Powierzchnia objęta 

dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty, 

działania/priorytetu/programu, 

 

Lasy Lasy Państwowe 
Do weryfikacji w trakcie 

obowiązywania PZO 
Do weryfikacji w trakcie obowiązywania PZO  

 Lasy komunalne 
Do weryfikacji w trakcie 

obowiązywania PZO 
Do weryfikacji w trakcie obowiązywania PZO 

 Lasy prywatne 
Do weryfikacji w trakcie 

obowiązywania PZO 
Do weryfikacji w trakcie obowiązywania PZO 

 Inne 
Do weryfikacji w trakcie 

obowiązywania PZO 
Do weryfikacji w trakcie obowiązywania PZO 

Sady 

- 0,27 
PROW, wariant 2.9 – uprawy sadownicze i jagodowe (dla których 

zakończono okres przestawiania) 

 4,14 
PROW, wariant 2.10 - uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie 

przestawiania) 

Trwałe użytki zielone 

- 22,45 
PROW, wariant 2.3 – trwałe użytki zielone (dla których 

zakończono okres przestawiania) 

- 63,86 
PROW, wariant 2.4 - trwałe użytki zielone (w okresie 

przestawiania) 

- 939,99 
PROW, wariant 3.1 – ekstensywna gospodarka na łąkach i 

pastwiskach 

- 65,83 PROW, wariant 5.1 – ochrona siedlisk lęgowych ptaków 
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- 2,02 PROW, wariant 5.6 – półnaturalne łąki wilgotne 

Wody - 0,25 PROW, wariant 5.3 – szuwary wielkoturzycowe 

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 
- - - 

Grunty orne 

- 58,41 PROW, wariant 1.1 – zrównoważony system gospodarowania 

- 3,75 
PROW, wariant 2.1 – uprawy rolnicze (dla których zakończono 

okres przestawiania) 

- 2,27 PROW, wariant 2.2 - uprawy rolnicze (w okresie przestawiania) 

- 20,71 PROW, wariant 8.2 – międzyplon ozimy 

- 7,1 PROW, wariant 8.3 – międzyplon ścierniskowy 

Inne - - - 

 

 

2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 

 

 

 

L.p. Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzial-

na za przygotowanie pla-

nu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia pla-

nu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochro-

ny 

Przedmioty ochro-

ny objęte wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. 

działań mini-

malizujących 

lub kompensu-

jących 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

1. Uchwała Nr XX/128/2004 Rady 

Miejskiej w Nowym Mieście nad 

Pilicą z dnia 08.10.2004 r. w 

Urząd Gminy Nowe Mia-

sto nad Pilicą 

Plan ustala, że przesy-

łanie energii elektrycz-

nej do stacji – GPZ 110 

Potencjalny nega-

tywny wpływ na 

awifaunę obszaru 

W celu ograni-

czenia nega-

tywnego wpły-
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sprawie sporządzenia miejscowe-

go planu zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Nowe Miasto 

nad Pilicą. 

/ 15 kV „Nowe Miasto” 

odbywać się będzie za 

pomocą napowietrznej 

linii elektroenergetycz-

nej wysokiego napięcia 

110 kV, którą należy 

wybudować jako odga-

łęzienie od przebiegają-

cej przez teren gminy 

Nowe Miasto linii 110 

kV Roszkowa Wola – 

Mogielnica. 

Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

wu linii wyso-

kiego napięcia 

na awifaunę, 

należy rozwa-

żyć możliwość 

ich skablowania 

– przeprowa-

dzenia prze-

wiertem pod-

ziemnym. 

2. Uchwała nr XXXVI /265/06 Rady 

Gminy Promna z dnia 26 paź-

dziernika 2006 r. w sprawie: miej-

scowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru Gminy 

Promna 

Urząd Gminy Promna Planowana zabudowa 

letniskowa oznaczona 

na rysunku symbolem 

ML położona w obsza-

rze Natura 2000 Dolina 

Pilicy oraz w obrębie 

Obszaru Chronionego 

Doliny Dolnej Pilicy i 

Drzewiczki. 

Potencjalny nega-

tywny wpływ na 

awifaunę obszaru 

Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

Zgodnie z 

uchwałą, tereny 

oznaczone na 

rysunku symbo-

lem ML podle-

gają zapisom 

Ustawy z dnia 

16 kwietnia 

2004 r. O 

ochronie przy-

rody /Dz.U.Nr 

92 poz.880 z 

dnia 30 kwiet-

nia 2004 r./ oraz 

rozporządzenia 

Wojewody Ma-

zowieckiego w 

sprawie utwo-

rzenia tego ob-

szaru. 

3. Uchwała nr XXIII/81/2008 Rady Urząd Gminy Wyś- Dokument umożliwia Potencjalny nega- Prognoza od-
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Miejskiej w Wyśmierzycach z 

dnia 30 października 2008 r. w 

sprawie miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego 

obejmującego obszar działki o 

numerze ewidencyjnym 1863 w 

mieście Wyśmierzyce. 

mierzyce zmianę przeznaczenia 

terenu i podział na stre-

fy funkcjonalne  na 

obszarze objętym pla-

nem, w tym: 

- tereny strefy zabudo-

wy mieszkaniowej jed-

norodzinnej, oznaczone 

na rysunku symbolem 

MN; 

- tereny strefy zabudo-

wy jednorodzinnej i 

usług, oznaczone na 

rysunku planu symbo-

lem MN/U; 

- tereny strefy tras ko-

munikacyjnych, ozna-

czone na rysunku planu 

symbolami KDG, 

KDL, KDD, KWX; 

- teren stefy zieleni par-

kowej, oznaczony na 

rysunku symbolem ZP; 

- tereny strefy zieleni 

izolacyjnej, oznaczone 

na rysunku symbolem 

ZI. 

tywny wpływ na 

awifaunę obszaru 

Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

działywania na 

środowisko 

miejscowego 

planu zagospo-

darowania prze-

strzennego 

obejmującego 

obszar działki 

nr ewid. 1863 w 

mieście Wy-

śmierzyce nie 

proponuje za-

stosowania 

kompensacji 

szkodliwych 

oddziaływań na 

środowisko. 

 Strategia rozwoju gminy 

4. Plan rozwoju lokalnego gminy 

Promna, PPUH BaSz, Promna 

2005 

Urząd Gminy Promna Plan zakłada: 

1) budowę mostów 

przez Pilicę w miej-

scowościach Biejków i 

1) potencjalny nega-

tywny wpływ na 

awifaunę obszaru 

Natura 2000 Dolina 

W przypadku 

budowy prze-

praw mosto-

wych ważnym 
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Osuchów oraz regulację 

rzeki Pilicy na odcinku 

przed mostami; 

2) realizację programu 

ochrony środowiska i 

gospodarki odpadami, 

likwidacja „dzikich 

wysypisk” w gminie. 

Pilicy ze względu na 

przecięcie rzeki, 

stanowiącej ważny 

korytarz migracji 

ptaków; 

2) potencjalny pozy-

tywny wpływ na 

awifaunę obszaru 

Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

założeniem na 

etapie projek-

towym jest re-

zygnacja z bu-

dowy mostów 

typu pylonowe-

go, a na etapie 

eksploatacji, z 

ich inwazyjnego 

oświetlenia. 

5. Strategia rozwoju gminy Promna, 

PPUH BaSz, Urząd gminy Prom-

na, Promna 2004 

Urząd Gminy Promna Dokument zakłada: 

- program budowy i 

modernizacji dróg i 

mostów; 

- program zagospoda-

rowania doliny Pilicy; 

- program wykorzysta-

nia walorów przyrody 

dla rozwoju turystyki. 

Potencjalny nega-

tywny wpływ na 

awifaunę obszaru 

Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

W przypadku 

budowy prze-

praw mosto-

wych ważnym 

założeniem na 

etapie projek-

towym jest re-

zygnacja z bu-

dowy mostów 

typu pylonowe-

go, a na etapie 

eksploatacji, z 

ich inwazyjnego 

oświetlenia. 

6. Strategia rozwoju gminy Stro-

miec, PPUH BaSz, Urząd gminy 

Stromiec, Stromiec, 2004 r. 

Urząd Gminy Stromiec Dokument, jako jeden z 

celów strategicznych 

gminy, zakłada budowę 

zbiorczej oczyszczalni 

ścieków. 

Potencjalny pozy-

tywny wpływ na 

awifaunę obszaru 

Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

- 

7. Strategia rozwoju miasta i gminy 

Wyśmierzyce na lata 2008-2015, 

Wyśmierzyce 2008 r. 

Urząd Gminy Wyśmierzy-

ce 

Strategia zakłada roz-

wój turystyki, agrotury-

styki i rekreacji, włącz-

nie z zagospodarowa-

Potencjalny nega-

tywny wpływ na 

awifaunę obszaru 

Natura 2000 Dolina 

- 
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niem doliny rzeki Pilicy Pilicy. 

8. Aktualizacja planu rozwoju lokal-

nego na lata 2004-2006 oraz 

2007-2013 dla gminy Poświętne, 

Załącznik do Uchwały 

XXXIII/177/2010, Rada Gminy 

Poświętne z dnia 17 lutego 2010 r 

Urząd Gminy Poświętne Dokument zakłada: 

1) remont i moderniza-

cję mostów na terenie 

gminy; 

2) likwidację dzikich 

wysypisk śmieci; 

3) modernizację syste-

mów melioracyjnych na 

obiekcie „Błota 

Brudzewickie”; 

4) czyszczenie i moder-

nizacja stawów rybnych 

oraz hodowlę ryb; 

5) budowę 3 oczysz-

czalni ścieków 

Potencjalny wpływ 

na awifaunę obszaru 

Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

W przypadku 

budowy prze-

praw mosto-

wych ważnym 

założeniem na 

etapie projek-

towym jest re-

zygnacja z bu-

dowy mostów 

typu pylonowe-

go, a na etapie 

eksploatacji, z 

ich inwazyjnego 

oświetlenia. 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

9. Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Inowłódź. 

Część II – Kierunki i polityka 

przestrzenna. Załącznik nr 2 do 

Uchwały Nr XVI/87/2011 Rady 

Gminy Inowłódz z dnia 29 grud-

nia 2011 r. Wójt Gminy Inowłódź, 

Instytut Gospodarki Przestrzennej 

i Mieszkalnictwa. Warszawa, 29 

grudnia 2011 r. 

Urząd Gminy Inowłódź Zgodnie opracowaniem, 

w ciągu drogi krajowej 

nr 48 planuje się wybu-

dowanie obwodnicy 

Inowłodza w klasie 

drogi głównej (G). 

Przewiduje się dwa 

warianty częściowego 

obejścia Inowłodza - od 

strony wschodniej do 

połączenia z istnieją-

cym skrzyżowaniem 

dróg krajowej i woje-

wódzkiej oraz, prefe-

rowany przez inwesto-

Pomimo tego, że 

planowana inwesty-

cja znajduje się poza 

obszarem Natura 

2000, może mieć 

ona potencjalny 

wpływ na awifaunę, 

ze względu na prze-

cięcie rzeki Pilicy 

(zgodnie z rysun-

kiem studium), sta-

nowiącej ważny ko-

rytarz migracji pta-

ków. 

Zgodnie z 

“Prognozą od-

działywania na 

środowisko do 

stadium uwa-

runkowań i kie-

runków zago-

spodarowania 

przestrzennego 

gminy Ino-

włódz” anali-

zowany projekt 

zmiany studium 

nie wprowadza 

znaczących 
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ra, wariant południowy, 

wiążący się jednak z 

kolizjami z terenami 

mieszkaniowymi i re-

kreacyjnymi w gminie.  

zmian w sposo-

bie zagospoda-

rowania tere-

nów położo-

nych w zasięgu 

obszaru Natura 

2000 „Dolina 

Dolnej Pilicy” 

10. Gmina Mogielnica, Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego. Część II 

– Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego. Załącznik Nr 2 do 

uchwały nr XIV/191/99 Rady 

Miejskiej w Mogielnicy z dnia 1 

grudnia 1999 r.  w sprawie uchwa-

lenia „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy 

Mogielnica”. Mogielnica, 1999 r 

Urząd Gminy Mogielnica Studium zakłada: 

- przywrócenie „rów-

nowagi ekologicznej” 

doliny Pilicy (poprawa 

czystości wód i zabez-

pieczenie przepływu 

nienaruszalnego, pod-

niesienie retencji wód 

w dolinie – przeciw-

działanie stepowieniu 

krajobrazu); 

- przeciwdziałanie pro-

cesom degradacji tor-

fowisk i związanych z 

nimi cennych zbioro-

wisk roślinnych, głów-

nie bagiennych; 

- powodowanie popra-

wy stanu czystości wód 

powierzchniowych 

Mogielanki i innych 

cieków oraz wód pod-

ziemnych; 

- działania zmierzające 

do poprawy warunków 

Potencjalny pozy-

tywny wpływ na 

awifaunę obszaru 

Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

- 
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retencyjnych poprzez 

wprowadzanie zalesień 

i zadrzewień; 

- przeciwdziałanie 

stwierdzonym proce-

som erozji; 

- rekultywacja wyrobisk 

i innych gleb zdegra-

dowanych; 

- likwidacja „dzikich” 

wysypisk odpadów; 

- działania zmierzające 

do niepogarszania stanu 

czystości atmosfery 

(wykorzystanie gazu 

ziemnego na cele 

grzewcze, oczyszczanie 

spalin); 

- ograniczanie inten-

sywnej chemizacji sa-

downictwa na rzecz 

biologicznych metod 

ochrony sadów; 

- prowadzenie monito-

ringu stanu środowiska, 

w tym pod kątem 

ochrony rzek Pilicy i 

Mogielanki;  

- podjęcie działań w 

kierunku likwidacji lub 

ograniczenia emisji 

szkodliwych gazów i 

pyłów do atmosfery 
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(np. poprzez moderni-

zacje systemu ciepłow-

niczego, większego 

wykorzystania gazu i 

energii elektrycznej do 

celów grzewczych), 

zrzutu zanieczyszczeń 

do wód powierzchnio-

wych i do gruntu, natę-

żenia hałasu itp. 

11. Zmiana studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rzeczyca, 

Tekst Studium, Załącznik nr 1 do 

Uchwały Nr XVI/118/2012 Rady 

Gminy Rzeczyca z dnia 16 lutego 

2012 r. 

Urząd Gminy Rzeczyca Dokument zakłada 

ochronę doliny rzeki 

Pilicy - obszaru węzło-

wego o znaczeniu mię-

dzynarodowym, po-

przez ograniczenie ru-

chu inwestycyjnego w 

tym obszarze do nie-

zbędnego minimum 

(możliwość lokalizacji 

nowej zabudowy formą 

i typem odpowiadającej 

już istniejącej, nie inge-

rującej w rzeźbę i kra-

jobraz naturalny), doce-

lowo całkowity zakaz 

zabudowy 

Potencjalny pozy-

tywny wpływ na 

awifaunę obszaru 

Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

Zmiana studium 

uwarunkowań i 

kierunków za-

gospodarowania 

przestrzennego 

gminy Rzeczy-

ca, Prognoza 

oddziaływania 

na środowisko, 

Łódź, luty 2012 

przedstawia 

zapisy zawarte 

w zmianie stu-

dium jako gwa-

rantujące pra-

widłowe funk-

cjonowanie 

omawianego 

obszaru. Alter-

natywnym roz-

wiązaniem dla 

omawianego 

obszaru byłoby 
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pozostawienie 

go w dotych-

czasowym 

użytkowaniu. 

Biorąc jednak 

pod uwagę po-

trzeby rozwo-

jowe gminy 

Rzeczyca oraz 

presję ludności 

na określone 

obszary atrak-

cyjne przyrod-

niczo, nie wy-

znaczenie no-

wych terenów 

inwestycyjnych 

pod budownic-

two mieszka-

niowe, w tym 

letniskowe oraz 

pod rozwój 

usług i produk-

cji, znacznie 

oddaliłoby 

szanse na 

wzrost atrak-

cyjności na tle 

gmin sąsied-

nich, skutecznie 

ograniczając 

możliwości 

rozwojowe 
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gminy. 

12. Miasto i gmina Wyśmierzyce, 

Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania prze-

strzennego, Część I – uwarunko-

wania rozwoju, Zarząd Miejski w 

Wyśmierzycach, rok 2001/2002 

Urząd Gminy Wyś-

mierzyce 

Dokument zakłada bu-

dowę międzygminnego 

składowiska odpadów 

(z gminą Radzanów) 

jako alternatywy dla 

komunalnego składowi-

ska z wylewiskiem o 

powierzchni 1,5 ha, na 

którym zdeponowane 

jest około 860 Mg od-

padów. Położone jest 

ono na tarasie nadzale-

wowym rzeki Pilicy. 

Obiekt ten nie posiada 

zabezpieczeń przed 

negatywnym oddziały-

waniem na środowisko. 

Potencjalny pozy-

tywny wpływ na 

awifaunę obszaru 

Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

- 

13. Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania miasta i 

gminy Warka w jej granicach ad-

ministracyjnych wraz załącznika-

mi graficznymi i rysunkami plani-

stycznymi, Urząd miasta i gminy 

w Warce, Warszawa, kwiecień 

1999. 

Urząd Miasta i Gminy 

Warka 

Dokument zawiera kie-

runki ochrony wartości 

zasobów środowiska 

przyrodniczego, po-

przez: 

- poprawę stanu czysto-

ści wód, doprowadzenie 

do I kl. czystości; 

- realizację programu 

małej retencji wód po-

przez budowę i moder-

nizację istniejących 

zbiorników wodnych 

oraz budowę urządzeń 

piętrzących; 

Potencjalny pozy-

tywny wpływ na 

awifaunę obszaru 

Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

- 
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- wprowadzenie za-

drzewień śródpolnych; 

- zalecanie nie prze-

prowadzania zabiegów 

melioracyjnych obsza-

rów dolin i obniżeń 

zajętych przez użytki 

zielone; 

- planowaną budowę 

oczyszczalni ścieków 

14. Lokalna Strategia Rozwoju Gmin 

Nadpilicznych na lata 2009-2015, 

Lokalna Grupa Działania Gminy 

Nadpiliczne, 2008 

Lokalna Grupa Działania 

Gminy Nadpiliczne 

Strategia, jako cel 

szczegółowy 1.1. “Za-

gospodarowanie i pro-

mocja terenów przy-

rodniczych pod rozwój 

turystyki”, przedsię-

wzięcie I - „Nasza przy-

roda – naszym skarbem 

– Waszą radością”, re-

komenduje zagospoda-

rowanie szlaku wodne-

go rzeki Pilicy, co, 

zgodnie z matrycą lo-

giczną przedsięwzięcia, 

może doprowadzić do 

wzrostu liczby turystów 

o 15% w 2014 roku. 

Potencjalny nega-

tywny wpływ na 

wszystkie przedmio-

ty ochrony obszaru 

Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

- 

 Inne 

15. Gminny program ochrony środo-

wiska na lata 2004-2011. Zakład 

ochrony środowiska, S.Obarski i 

Wspólnicy, sp.j. Grabów n.Pilicą, 

Urząd Gminy Grabów 

n.Pilicą 

Dokument zakłada: 

- zachowanie natural-

nych zbiorników reten-

cyjnych: terenów pod-

Potencjalny pozy-

tywny wpływ na 

awifaunę obszaru 

Natura 2000 Dolina 

- 
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czerwiec 2004 r mokłych, torfowisk, 

oczek wodnych, nie-

uregulowanych cieków 

itp.; 

- renaturyzację ekosys-

temów; 

- likwidację barier eko-

logicznych; 

- budowę oczyszczalni 

ścieków i systemów 

kanalizacji spełniają-

cych standardy UE; 

- likwidację niezorgani-

zowanych zrzutów 

ścieków; 

- ograniczenie do nie-

zbędnego minimum 

stosowania nawozów i 

środków ochrony ro-

ślin; 

- likwidację „dzikich” 

wysypisk śmieci; 

- włączenie władz sa-

morządowych w proces 

edukacji ekologicznej – 

podjęcie dialogu ze 

społeczeństwem; 

- dostosowanie form 

edukacji ekologicznej 

do potrzeb różnych 

grup społeczeństwa. 

Pilicy. 

16. Program ochrony środowiska dla 

gminy Magnuszew. Wójt Gminy 

Urząd Gminy Magnuszew Dokument zakłada: 

- polepszenie gospodar-

Potencjalny pozy-

tywny wpływ na 

- 
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Magnuszew. Magnuszew marzec 

2005 r. 

ki wodno-ściekowej; 

- redukcję ilości ście-

ków nieoczyszczonych; 

- redukcję zanieczysz-

czeń obszarowych po-

przez tworzenie stref 

buforowych; 

- ochronę cennych 

przyrodniczo obszarów; 

- rozwój edukacji eko-

logicznej i komunikacji 

społecznej; 

- stworzenie warunków 

rozwoju turystyki kaja-

kowej. 

awifaunę obszaru 

Natura 2000 Dolina 

Pilicy, z wyjątkiem 

planów rozwoju tu-

rystyki kajakowej, 

która może mieć 

negatywny wpływ 

na przedmioty 

ochrony obszaru. 

17. Program Ochrony Środowiska i 

Plan Gospodarki Odpadami dla 

Gminy Odrzywół na lata 2009-

2012 z uwzględnieniem lat 2013-

2016 (aktualizacja), Załącznik Nr 

1 do Uchwały Rady Gminy Od-

rzywół Nr XXVII/175/2009 z dnia 

30 listopada 2009 roku, Odrzywół 

2009 

Urząd Gminy Odrzywół Program, jako cele stra-

tegiczne, proponuje: 

- zapewnienie czystego 

środowiska naturalnego 

warunkującego rozwój 

gminy, poprzez racjo-

nalną gospodarkę odpa-

dami, poprawę atrak-

cyjności turystyczno-

rekreacyjnej gminy oraz 

zwiększenie świado-

mość ekologiczna; 

- rozwój gminy przyja-

zny środowisku, po-

przez rozbudowę sys-

temów infrastruktury 

technicznej, rozwój 

ekologicznego rolnic-

Potencjalny pozy-

tywny wpływ na 

awifaunę obszaru 

Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

- 
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twa i przetwórstwa, 

program wspierania 

inicjatyw proekologicz-

nych.  

18. Gminny Plan Gospodarki odpa-

dami dla gminy Poświętne, P.U.H. 

EkoPerfekt, Piotrków Trybunal-

ski-Poświętne, grudzień–czerwiec, 

2008 

Urząd Gminy Poświętne Pośród założeń Planu 

Gospodarki Odpadami 

znajdują się: 

- minimalizacja ilości 

wytwarzanych odpa-

dów komunalnych po-

przez edukację spo-

łeczną w szkołach, 

środkach masowego 

przekazu i w czasie 

akcji promocyjnych 

oraz stałą informację o 

systemie zbiorki selek-

tywnej 

- ograniczenie pozby-

wania się przez miesz-

kańców odpadów poza 

zorganizowanym sys-

temem, bieżąca likwi-

dacja „dzikich” wysy-

pisk odpadów. 

Potencjalny pozy-

tywny wpływ na 

awifaunę obszaru 

Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

- 

19. Program Ochrony Środowiska i 

Plan Gospodarki Odpadami dla 

Gminy Poświętne, Urząd gminy 

Poświętne, Poświętne 2004 

Urząd Gminy Poświętne Program, pośród głów-

nych kierunków rozwo-

ju, wymienia: 

- wykorzystanie walo-

rów przyrodniczych i 

krajobrazowych dla 

rozwoju 

agroturystyki; 

Potencjalny pozy-

tywny wpływ na 

awifaunę obszaru 

Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

- 



 

108 

 

- ochronę istniejących 

obszarów leśnych i za-

lesienia nieużytków; 

- likwidację dzikich 

wysypisk; 

- edukację ekologiczną 

(m.in. przeciwdziałanie 

wypalaniu traw, likwi-

dację dzikich wysy-

pisk); 

- rozbudowę systemu 

oczyszczania ścieków 

na terenie gminy; 

- oczyszczenie i udroż-

nienie rowów meliora-

cyjnych 

- podniesienie świado-

mości społecznej w 

zakresie gospodarki 

odpadami. 
20. Program Ochrony Środowiska dla 

gminy Poświętne, P.U.H. EkoPer-

fekt, Poświętne 2008 

Urząd Gminy Poświętne Dokument zakłada: 

- wzmocnienie ochrony 

gatunkowej roślin i 

zwierząt na terenie 

gminy; 

- wspieranie rolnictwa 

ekologicznego, zwłasz-

cza tradycyjnych prak-

tyk rolniczych na tere-

nach przyrodniczo cen-

nych, w celu utrzyma-

nia urozmaiconego kra-

jobrazu rolniczego; 

Potencjalny pozy-

tywny wpływ na 

awifaunę obszaru 

Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

- 
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- podniesienie poziomu 

świadomości ekolo-

gicznej społeczeństwa 

w zakresie korzyści z 

zachowania różnorod-

ności biologicznej i 

krajobrazowej; 

- ochronę ciągów i po-

łączeń ekologicznych 

ze szczególnym 

uwzględnieniem dolin 

rzecznych; 

- bieżącą ochronę ob-

szarów i obiektów 

prawnie chronionych; 

- rygorystyczne prze-

strzeganie wymagań 

ochrony przyrody w 

odniesieniu do obiek-

tów turystycznych i 

rekreacyjnych w aspek-

cie walorów przyrodni-

czych; 

- opracowanie planów 

ochrony siedlisk gatun-

ków, które są zagrożo-

ne; 

- selektywny dostęp do 

terenów cennych przy-

rodniczo oraz ochrona 

tych terenów przed za-

inwestowaniem i tzw. 

dzikim zagospodaro-
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waniem; 

- promowanie zacho-

wań zgodnych z zasa-

dami ochrony przyrody 

i krajobrazu; 

- rozwój sieci szlaków 

turystycznych i przy-

rodniczych ścieżek dy-

daktycznych; 

- monitoring ruchu tu-

rystycznego, szczegól-

nie na obszarach chro-

nionych; 

- zachowanie tradycyj-

nych praktyk gospodar-

czych na terenach cen-

nych przyrodniczo; 

- wdrażanie programów 

rolno-środowiskowych; 

- utrzymanie tradycyj-

nych rozłogów pól, 

zadrzewień śródpo-

lnych i małych zagłę-

bień wraz z występują-

cą florą. 

21. Program ochrony środowiska i 

plan gospodarki odpadami dla 

gminy Promna, Promna 2004 r. 

Urząd Gminy Promna Dokument zakłada: 

- budowę oczyszczalni 

ścieków Promna – 

wschód, zachód; 

- budowę mostów przez 

Pilicę: Biejków, Osu-

chów; 

- regulację rzeki Pilicy 

Potencjalny nega-

tywny wpływ na 

awifaunę obszaru 

Natura 2000 Dolina 

Pilicy ze względu na 

przecięcie rzeki, 

stanowiącej ważny 

korytarz migracji 

W przypadku 

budowy prze-

praw mosto-

wych ważnym 

założeniem na 

etapie projek-

towym jest re-

zygnacja z bu-
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na odcinku przed mo-

stami: Osuchów, Biej-

ków; 

- realizację programu 

zagospodarowania do-

liny Pilicy. 

ptaków dowy mostów 

typu pylonowe-

go, a na etapie 

eksploatacji, z 

ich inwazyjnego 

oświetlenia. 

22. Programu ochrony środowiska dla 

powiatu grójeckiego na lata 2004 

– 2014, Arcadis Ekokonrem Sp. z 

o.o., Zarząd powiatu grójeckiego, 

Grójec, sierpień 2004 

Starostwo powiatowe Gró-

jec 

Dokument zakłada 

zmniejszenie 

zanieczyszczeń 

środowiska (poprawę 

jakości wód oraz 

uporządkowanie 

gospodarki odpadami) 

poprzez: 

- budowę, rozbudowę i 

modernizację systemów 

oczyszczania ścieków 

komunalnych; 

- promowanie rolnictwa 

zrównoważonego, 

ekologicznego i 

niskonakładowego 

- organizowanie i 

wspieranie działań 

promujących model 

zrównoważonej 

konsumpcji, 

minimalizację 

powstających odpadów 

oraz selektywną zbiórkę 

i zagospodarowanie 

surowców wtórnych 

Dokument zakłada 

Potencjalny pozy-

tywny wpływ na 

wszystkie przedmio-

ty ochrony obszaru 

Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

- 
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również podnoszenie 

poziomu wiedzy 

ekologicznej poprzez: 

- szerzenie wiedzy 

ekologicznej na 

wszystkich poziomach 

edukacji oraz w 

mediach; 

- wspieranie powiatów i 

gmin w działaniach na 

rzecz proekologicznej 

edukacji radnych i 

pracowników 

samorządowych oraz 

lokalnych społeczności; 

- organizowanie 

konkursów, warsztatów, 

seminariów z zakresu 

wiedzy ekologicznej; 

23. Strategia rozwoju powiatu kozie-

nickiego do roku 2020, Starostwo 

powiatowe w Kozienicach, Ko-

zienice 2012. 

Starostwo powiatowe Ko-

zienice 

Jako cel V.3. Rozwój 

edukacji ekologicznej, 

dokument przewiduje: 

- Zwiększenie 

świadomości w zakresie 

gospodarki odpadami 

(cel szczegółowy 

V.3.1); 

- Zwiększenie 

świadomości 

ekologicznej (cel 

szczegółowy V.3.2); 

- Zastosowanie 

właściwych metod 

Potencjalny pozy-

tywny wpływ na 

wszystkie przedmio-

ty ochrony obszaru 

Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

- 
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ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu 

(cel szczegółowy V.3.3) 

24. Strategia rozwoju powiatu biało-

brzeskiego na lata 2008-2018 (ak-

tualizacja), Starostwo Powiatowe 

w Białobrzegach, Białobrzegi, 

grudzień 2007. 

Starostwo Powiatowe w 

Białobrzegach 

Dokument zakłada, 

jako cel strategiczny I – 

Walory przyrodniczo-

kulturowe krajobrazu 

nadpilickiego 

doskonałym miejscem 

na wypoczynek i 

rekreację: 

 

- cel operacyjny 1.1 

Poprawa i ochrona 

stanu środowiska 

przyrodniczego 

Zadania: 

1.1.1. Rozbudowa 

systemu 

unieszkodliwiania i 

oczyszczania ścieków 

w powiecie (budowa 

sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych w 

gminach) 

1.1.2. Opracowanie i 

realizacja 

harmonogramów 

zalesień 

1.1.3. Wprowadzenie i 

doskonalenie 

selektywnej zbiorki 

odpadów we 

Potencjalny pozy-

tywny wpływ na 

wszystkie przedmio-

ty ochrony obszaru 

Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

- 
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wszystkich gminach 

powiatu 

białobrzeskiego 

1.1.4. Likwidacja 

„dzikich” wysypisk 

śmieci 

1.1.5. Działanie na 

rzecz zwiększenia ilości 

alternatywnych źródeł 

energii – budowa 

zakładu produkującego 

paliwa z biomasy 

1.1.6. Ochrona przed 

hałasem 

1.1.7. Opracowanie 

mapy wraz z 

zaznaczeniem terenów 

o znaczących walorach 

przyrodniczych i 

kulturowych 

1.1.8. Edukacja 

ekologiczna 

mieszkańców powiatu 

 

- cel operacyjny 1.2. 

Ochrona zasobów 

naturalnych powiatu 

Zadania: 

1.2.1. Ochrona 

zanieczyszczeń 

powietrza ze 

wszystkich źródeł (np. 

poprzez zastępowanie 
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ogrzewania węglowego 

ogrzewaniem 

ekologicznym, 

modernizację dróg 

gminnych i 

powiatowych, itp.) 

1.2.2. Ochrona wód 

powierzchniowych i 

podziemnych oraz 

gleby, poprzez 

uporządkowanie 

infrastruktury 

technicznej (budowa i 

modernizacja sieci 

wodociągowej, 

kanalizacyjnej, 

oczyszczalni ścieków, 

uregulowanie 

gospodarki odpadami – 

wdrożenie selektywnej 

zbiorki, itp.) 

1.2.3. Budowa 

systemów 

melioracyjnych 

mających na celu 

poprawę właściwości 

wód gruntowych i 

użytków zielonych z 

uwzględnieniem zasad 

ekologii 

1.2.4. Ochrona 

najlepszych gleb przed 

przekwalifikowaniem 
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na cele nierolnicze oraz 

opracowanie programu 

rekultywacji gleb 

zdegradowanych 

1.2.5. Poprawa stanu 

środowiska 

akustycznego powiatu 

1.2.6. Zachowanie 

bogactwa 

przyrodniczego i 

walorów 

krajobrazowych na 

rzecz ochrony lasów i 

ekosystemów 

rzecznych i łąkowych 

1.2.7. Kontrolowane 

wydobycie pokładów 

surowców mineralnych 

na terenie powiatu 

1.2.8. Stały monitoring 

stanu czystości 

środowiska we 

wszystkich jego 

dziedzinach 

1.2.9. Ochrona terenów 

cennych przyrodniczo 

przed zmianą 

przeznaczenia – 

ochrona krajobrazu, 

przyrody, 

różnorodności 

biologicznej 

1.2.10. Podnoszenie 



 

117 

 

świadomości 

mieszkańców powiatu 

w dziedzinie ochrony 

środowiska poprzez 

prowadzenie kampanii 

informacyjno-

edukacyjnej (Światowy 

Dzień Wody, Światowy 

Dzień Ziemi, Światowy 

Dzień Ochrony 

Środowiska, Sprzątanie 

Świata, itp.) 

25. Strategia rozwoju powiatu przysu-

skiego, Agencja Zarządu Nieru-

chomości i Rozwoju Regionalne-

go Sp. z o.o. w Radomiu, Staro-

stwo Powiatowe w Przysusze, 

Przysucha 2004. 

Starostwo Powiatowe w 

Przysusze 

Dokument, jako cel 

operacyjny 4.1. 

Poprawa stanu 

środowiska 

przyrodniczego na 

terenie powiatu, 

zakłada program: 

4.1.1.Edukacja 

ekologiczna, a w 

ramach jego: 

Zadania: 

4.1.1.1 Wprowadzenie 

zajęć dotyczących 

edukacji ekologicznej 

we wszystkich 

rodzajach szkół na 

terenie powiatu. 

4.1.1.2.Prowadzenie 

cyklicznych szkoleń dla 

lokalnej społeczności. 

4.1.1.3.Wykorzystanie 

Potencjalny pozy-

tywny wpływ na 

wszystkie przedmio-

ty ochrony obszaru 

Natura 2000 Dolina 

Pilicy. 

- 
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walorów Obszarów 

Chronionych i 

rezerwatów przyrody 

do edukacji 

ekologicznej dzieci i 

młodzieży 
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2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 

 

 

L.p. 
Przedmiot 

ochrony 

Ocena 

ogólna 

Powierzchn

ia 

Liczba 

stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
A022 Bączek 

Ixobrychus minutus 
D   

zgodnie z mapą 

stanowiącą Za-

łącznik 5 

niewystarcza-

jący 

Zaleca się ponowną in-

wentaryzację w latach 

2013-2014 w celu zgro-

madzenia wiarygodnych 

danych o liczebności ga-

tunku na obszarze Natura 

2000. W świetle zebranych 

danych liczebność trudna 

do oszacowania. Liczeb-

ność populacji lęgowej w 

aktualizacji SDF z 2011 

roku została oszacowana 

na 7 par. W trakcie inwen-

taryzacji Krameko w 2008 

roku nie wykryto żadnych 

stanowisk W trakcie wizji 

terenowych przeprowa-

dzonych w 2012 roku (co 

najmniej 3 kontrole wy-

branych miejsc w miesią-

cach  lipiec, sierpień) ob-

serwowano pojedyncze, 

prawdopodobnie lęgowe 

ptaki na co najmniej 4 sta-

nowiskach (stawy rybne 
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Gostomia i Borowiec, sta-

rorzecze Białobrzegi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

A055 

Cyranka 

Anas querquedula 

C   

zgodnie z mapą 

stanowiącą Za-

łącznik 5 

niewystarcza-

jący 

Zaleca się ponowną 

inwentaryzację obszaru w 

latach 2013-2014 w celu 

zgromadzenia 

wiarygodnych danych o 

liczebności gatunku na 

obszarze Natura 2000. 

Liczebność populacji 

lęgowej w aktualizacji 

SDF z 2011 roku została 

oszacowana na 35 par.  

Inwentaryzacja Krameko z 

2008 roku nie podaje 

żadnych stanowisk 

lęgowych W trakcie wizji 

terenowych 

przeprowadzonych w 2012 

roku (czerwiec) 

obserwowano pojedyncze, 

prawdopodobnie lęgowe 

ptaki na 3 stanowiskach. 

 

 

 

 

 

3. 

A070 

Nurogęś 

Mergus merganser 

B 
 

  

zgodnie z mapą 

stanowiącą Za-

łącznik 5 

wystarczający 

Rozmieszczenie stanowisk 

lęgowych na podstawie 

inwentaryzacji Krameko z 

2008 roku. W trakcie 

kontroli koryta rzecznego 

oraz stawów rybnych 

przeprowadzonych w 

czerwcu i lipcu w roku 

2012 stwierdzono, co 

najmniej 10 samic z 
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młodymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
A119 

Kropiatka 

Porzana porzana 

C   

zgodnie z mapą 

stanowiącą Za-

łącznik 5 

niewystarcza-

jący 

Zaleca się ponowną 

inwentaryzację w latach 

2013-2014, w celu 

zgromadzenia 

wiarygodnych danych na 

temat liczebności i 

aktualnego rozmieszczenia 

gatunku na obszarze 

Natura 2000. 

Rozmieszczenie stanowisk 

lęgowych na podstawie 

danych literaturowych 

(Chmielewski i inni). 

Prawdopodobnie 

lęgowego ptaka słyszano 

pod Łęgonicami podczas 

inwentaryzacji w 2008 

roku. W trakcie 

weryfikacji terenowej, w 

2012 roku, nie 

stwierdzono stanowisk 

lęgowych ze względu na 

brak nocnych kontroli 

odpowiednich siedlisk. 

Dane o pozostałych 

stanowiskach pochodzą z 

informacji przekazanych 

przez członków 

Mazowiecko-

Świętokrzyskiego 

Towarzystwa 

Ornitologicznego. 
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5. 

A122 

Derkacz 

Crex crex 

C   

zgodnie z mapą 

stanowiącą Za-

łącznik 5 

niewystarcza-

jący 

Rozmieszczenie stanowisk 

lęgowych na podstawie 

inwentaryzacji Krameko z 

2008 roku oraz 2 nocnych 

kontroli przeprowadzo-

nych  trakcie weryfikacji 

terenowej w II dekadzie 

czerwca 2012 roku.  Zale-

ca się ponowną inwentary-

zację obszaru ostoi w la-

tach 2013-2014 w celu 

zgromadzenia wiarygod-

nych danych o liczebności 

gatunku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

A136 

Sieweczka rzeczna 

Charadrius dubius 

C   

zgodnie z mapą 

stanowiącą Za-

łącznik 5 

niewystarcza-

jący 

Rozmieszczenie stanowisk 

lęgowych na podstawie 

inwentaryzacji Krameko z 

2008 roku. W trakcie 

weryfikacji terenowej  

potwierdzono pary lęgowe 

na 3 stanowiskach. W 

trakcie wizji terenowej nie 

przeprowadzono spływu 

kajakowego rzeką, co 

miało istotny wpływ na 

liczbę potwierdzonych 

miejsc gniazdowych. 

Zaleca się ponowną 

inwentaryzację w latach 

2013-2014 w celu 

uaktualnienia posiadanych 

danych o liczebności 

gatunku na obszarze 
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Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

A137 

Sieweczka obrożna 

Charadrius hiati-

cula 

C   

zgodnie z mapą 

stanowiącą Za-

łącznik 5 

niewystarcza-

jący 

Rozmieszczenie stanowisk 

lęgowych na podstawie 

inwentaryzacji Krameko z 

2008 roku oraz danych 

literaturowych. W trakcie 

weryfikacji terenowej w 

2012 roku nie stwierdzono 

stanowisk lęgowych ze 

względu na brak 

kierunkowych kontroli 

koryta rzeki Pilicy metodą 

spływu. Zaleca się 

ponowną  inwentaryzację 

obszaru w latach 2013-

2014 w celu uaktualnienia 

posiadanych danych o 

liczebności gatunku w 

obszarze Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

8. 
A156 

Rycyk 

Limosa limosa 

C   

zgodnie z mapą 

stanowiącą Za-

łącznik 5 

niewystarcza-

jący 

Rozmieszczenie stanowisk 

lęgowych na podstawie 

inwentaryzacji Krameko z 

2008 roku. W trakcie 

weryfikacji terenowej nie 

stwierdzono stanowisk 

lęgowych ze względu na 

późny okres kontroli. 

Zaleca się ponowną 

inwentaryzację obszaru w 

latach 2013-2014 w celu 

zgromadzenia 

wiarygodnych danych o 

rozmieszczeniu oraz 
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liczebności gatunku na 

obszarze Natura 2000. Za 

ponowną inwentaryzacją 

przemawiają dane zawarte 

w publikacji Wilk i inni z 

2010 roku, mówiące o, co 

najmniej 50 parach 

lęgowych. 

 

 

 

 

 

 

9. 
A162 

Krwawodziób 

Tringa totanus 

C   

zgodnie z mapą 

stanowiącą Za-

łącznik 5 

niewystarcza-

jący 

Rozmieszczenie stanowisk 

lęgowych na podstawie 

inwentaryzacji Krameko z 

2008 roku. W trakcie 

weryfikacji terenowej w 

2012 roku nie stwierdzono 

stanowisk lęgowych ze 

względu na późny okres 

weryfikacji. Zaleca się 

ponowną inwentaryzację 

obszaru w latach 2013-

2014 w celu zgromadzenia 

aktualnych danych o 

liczebności gatunku. 

 

 

 

 

 

10. 

A168 

Brodziec piskliwy 

Actitis hypoleucos 

B 
 

  

zgodnie z mapą 

stanowiącą Za-

łącznik 5 

wystarczający 

Rozmieszczenie stanowisk 

lęgowych na podstawie 

inwentaryzacji Krameko z 

2008 roku. W trakcie 

weryfikacji terenowej 

przeprowadzonej w 

czerwcu obserwowano 

lęgowe ptaki na 1 

stanowisku. Zaniżona 

liczba zweryfikowanych 

stanowisk lęgowych w 
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trakcie wizji terenowej 

wynikała z braku 

informacji zbieranych 

metodą spływu 

kajakowego. Zaleca się 

ponowną inwentaryzację 

obszaru w latach 2013-

2014 w celu zgromadzenia 

aktualnych danych 

dotyczących liczebności 

gatunku 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

A193 

Rybitwa rzeczna 

Sterna hirundo 

C   

zgodnie z mapą 

stanowiącą Za-

łącznik 5 

niewystarcza-

jący 

Rozmieszczenie stanowisk 

lęgowych na podstawie 

danych literaturowych 

(Chmielewski i inni 2007) 

oraz inwentaryzacji 

Krameko z 2008 roku. W 

trakcie weryfikacji 

terenowej obserwowano 

tylko prawdopodobnie 

ptaki koczujące. Zaleca się 

ponowną inwentaryzację 

obszaru w latach 2013-

2014 w celu aktualizacji 

danych o rozmieszczeniu i 

liczebności. 

 

 

 

12. 

A195 

Rybitwa białoczel-

na 

Sternula albifrons 

C   

zgodnie z mapą 

stanowiącą Za-

łącznik 5 

niewystarcza-

jący 

Rozmieszczenie stanowisk 

lęgowych na podstawie 

danych literaturowych 

(Chmielewski i inni 2007). 

W trakcie weryfikacji 

terenowej nie 

obserwowano ptaków 
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lęgowych. Zaleca się 

ponowną inwentaryzację 

obszaru w latach 2013-

2014 w celu aktualizacji 

danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

A197 

Rybitwa czarna 

Chlidonias niger 

C   

zgodnie z mapą 

stanowiącą Za-

łącznik 5 

niewystarcza-

jący 

Rozmieszczenie stanowisk 

lęgowych na podstawie 

danych zawartych w 

inwentaryzacji Krameko z 

2008 roku oraz co 

najmniej 4 kontroli 

wybranych fragmentów  

obszaru prowadzonych od 

czerwca do lipca 2012 

roku. W trakcie 

weryfikacji terenowej 

przeprowadzonej w 

czerwcu obserwowano 

lęgowe ptaki na 3 

stanowiskach. Zaleca się 

ponowną inwentaryzację 

obszaru w latach 2013-

2014 w celu zgromadzenia 

aktualnych danych z 

całego obszaru Ostoi, 

szczególnie na 

starorzeczach poniżej 

miejscowości Gostomia. 

 

 

14. 

A224 

Lelek 

Caprimulgus euro-

peus 

C   

zgodnie z mapą 

stanowiącą 

Załącznik 5 

niewystarczają

cy 

Rozmieszczenie stanowisk 

lęgowych według 

inwentaryzacji Krameko z 

2008 roku na podstawie 

założonej powierzchni 
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próbnej. Niestwierdzenie 

samców lelka w trakcie 

weryfikacji terenowej 

spowodowane było 

brakiem celowych kontroli 

nocnych siedlisk 

borowych. Wskazana jest 

aktualizacja danych o 

liczebności gatunku na 

obszarze Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 
A229 

Zimorodek 

Alcedo atthis 

C   

zgodnie z mapą 

stanowiącą Za-

łącznik 5 

niewystarcza-

jący 

Rozmieszczenie stanowisk 

lęgowych na podstawie 

inwentaryzacji Krameko z 

2008 roku. W trakcie 

weryfikacji terenowej w 

2012 roku na przełomie 

maja i czerwca 

stwierdzono zimorodka 

tylko na jednym 

stanowisku.  Brak 

stwierdzeń kolejnych 

stanowisk był związany z 

nieprzeprowadzeniem 

spływu kajakowego w  

korycie rzeki . Zaleca się 

ponowną inwentaryzację 

obszaru w latach 2013-

2014 w celu zgromadzenia 

wiarygodnych danych o 

rozmieszczeniu gatunku i 

określenia zagrożeń dla 

poszczególnych stanowisk. 

 A272 C   zgodnie z mapą niewystarcza- Rozmieszczenie stanowisk 
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16. Podróżniczek 

Luscinia svecica 

stanowiącą Za-

łącznik 5 

jący lęgowych na podstawie 

inwentaryzacji Krameko z 

2008 roku. W trakcie 

weryfikacji terenowej nie 

stwierdzono podróżniczka 

ze względu na brak 

nocnych szczegółowych 

eksploracji Ostoi. Zaleca 

się ponowną 

inwentaryzację obszaru w 

latach 2013-2014 w celu 

uzyskania aktualnych 

danych o rozmieszczeniu i 

liczbie śpiewających 

samców. 

17. A081 

Błotniak 

stawowy Circus 

aeruginosus 

C      

18. A151 

Batalion 

Philomachus pu-

gnax 

C      

19. A215 

Puchacz 

Bubo bubo 

C      

 



 

129 

 

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

 

 

Na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003, zgodnie z SDF, nie został sklasyfikowany jako przedmiot 

ochrony we współwystępującym obszarze PLH ani jeden gatunek  z załącznika 2 dyrektywy siedliskowej. Jest to natomiast obszar, który 

pokrywa się z obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH140016. Przedmiotami ochrony tego obszaru, 

są:  

 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion; 

 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe  

 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie  

 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe  

 

 

 

2.6.2.  Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

Na obszarze Dolina Pilicy, zgodnie z SDF oraz innymi dostępnymi danymi, obecnie nie wykazano ani jednego gatunku  z załącznika 2 

dyrektywy siedliskowej 

 

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 
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A022 Bączek Ixobrychus minutus  

Pod względem wielkości ciała jest to najmniejsza czapla gniazdująca w Europie. Samce, z charakterystycznym ciemnym upierzeniem płaszcza 

oraz głowy, są nieco mniejsze od samic. W locie dobrze widoczne są jasne pokrywy naskrzydłowe. Głos samca to charakterystyczne ,,huw’’ 

podobne do szczekania psa. Przylatuje do Polski w maju. W ostatnich latach nastąpił spadek liczebnego bączka na terytorium Polski (Cempulik i 

Kupczyk w: Sikora i inni 2007). Bączek związany jest z płatami trzcin i zarośli na stawach rybnych, w cofkach zbiorników wodnych. Zasiedla 

zakrzaczone brzegi starorzeczy, glinianek, torfianek lub innych niewielkich zbiorników wodnych. W trakcie inwentaryzacji z 2008 roku gatunek 

nie został stwierdzony. W trakcie wizji terenowej i eksploracji obszaru Natura 2000 Dolina Pilicy prawdopodobne lub możliwe jego 

gniazdowanie stwierdzono na trzech stanowiskach: na stawach rybnych w Borowcu i Gostomii oraz starorzeczu koło miejscowości Białobrzegi. 

Najistotniejszymi czynnikami mającymi wpływ na określenie stanu ochrony bączka jest sposób gospodarki w miejscach gniazdowania. 

Zagrożenia wynikają ze zmiany sposobu gospodarki wodnej na stawach, zasypywaniu starorzeczy, wycinania zarośli wierzbowych. Potencjalnie 

zagrożenie może stanowić norka amerykańska. Ważne dla tego gatunku jest utrzymanie odpowiedniej wielkości pasów zeszłorocznych trzcin, 

niewypalanie oraz nie koszenie w okresie lęgowym jak również pozostawianie zarośli, zakrzaczeń wzdłuż linii brzegowej w miejscach 

występowania.  

 

A055 Cyranka Anas querquedula 

Cyranka należy do rodziny kaczkowatych, do grupy kaczek pływających. Gatunek o wyraźnym dymorfizmie płciowym. Samiec o 

charakterystycznym upierzeniu: pierś, szyja i głowa brązowawa. Wzdłuż głowy ponad okiem biegnie wyraźny biały, półkolisty pas. Boki 

białawe z delikatnym prążkowaniem. Samica ciemno-brązowawa. Przylatuje na przełomie marca i kwietnia a odlatuje we wrześniu i 

październiku. Bardzo rzadko zimuje. W wyniku niekorzystnych zmian siedliskowych nastąpił spadek populacji tego gatunku. Obecnie w Polsce 

gniazduje 2000-3500 par. Na obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy, wg informacji zawartych w aktualizacji SDF-u, populacja lęgowa szacowana 

jest na 35 par. W wyniku inwentaryzacji z 2008 roku cyranka nie była obserwowana. W trackie wizji terenowej możliwe lęgowe stanowiska 

stwierdzono na stawach rybnych w Gostomi i Borowcu oraz starorzeczu w okolicach miejscowości Białobrzegi. Potencjalne siedliska znajdują 

się na stawach rybnych i licznych starorzeczach. Stan ochrony gatunku dla ostoi wynosi XX. Wynika to z braku wiarygodnych danych o 

miejscach występowania gatunku. Potencjalnie zasiedla stawy rybne, starorzecza, małe zbiorniki o gęstej roślinności, cofki zbiorników 

zaporowych. Zagrożeniem dla gatunku jest utrata siedlisk gniazdowych, w wyniku gospodarki człowieka, oraz drapieżnictwo. 
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A070 Nurogęś Mergus merganser 

Największy z trzech gatunków traczy występujących w Polsce, ptak wielkości kaczki krzyżówki o wyraźnym dymorfizmie płciowym. Samce o 

biało kremowym upierzeniu z zieloną głową i czerwonym dziobem, samice szare z brązową głową. Gniazduje w norach i dużych dziuplach 

drzew wzdłuż dolin rzecznych oraz nad jeziorami. W Dolinie Pilicy, według szacunków z 2008 roku gniazdowało ok. 60-80 par. Analizując 

mapę rozmieszczenia gatunku można stwierdzić regularne gniazdowanie gatunku na całej długości rzeki. Wydaje się, iż są to szacunki 

zawyżone, gdyż trudności z interpretacją danych są spowodowane rozciągniętym w czasie sezonem lęgowym i powtarzaniem lęgów. W 2012 w 

trakcie niemetodycznych wizji terenowych koryta rzecznego (II i III dekada czerwca) zaobserwowano, co najmniej 10 samic z podlotami, w tym 

samicę z tygodniowym młodym. Dolina Pilicy stanowi ważne lęgowisko nurogęsi w skali kraju. Wg autorów tego opracowania populacja 

lęgowa nurogęsi wynosi około 40 par lęgowych. Stan ochrony nurogęsi jest zadowalający o czym świadczy wyraźny wzrost liczebności  

populacji na obszarze Doliny Pilicy. Zagrożeniem jest drapieżnictwo norki amerykańskiej i kuny leśnej, wycinka starych drzew dziuplastych 

oraz presja turystyczna. 

 

A119 Kropiatka Porzana porzana 

Gatunek chruściela o zmierzchowo-nocnym trybie życia. Samiec odzywa się charakterystycznym głosem brzmiącym jak uderzenie bicza. 

Upierzenie ciała zielonkawo-brązowawe z czarnymi i białymi plamami. Boki głowy i szyi oraz pierś szaro-brązowe. Boki ciała są 

charakterystycznie ciemno-biało pręgowane. Nogi koloru zielono-żółtego. Dziób pomarańczowo-zielonkawy. W trakcie inwentaryzacji z 2008 

roku stwierdzono tylko 1 samca na łąkach pod Łęgonicami. Dogodne warunki dla bytowania tego gatunku znajdują się w dolinie Drzewiczki 

koło Wólki Ligęzowskiej, na fragmentach łąk między Wyśmierzycami, a Białobrzegami oraz w pobliżu miejscowości Promna. Interpretacja 

stanu ochrony gatunku jest niemożliwa, ze względu na brak aktualnych i wiarygodnych danych  Zalecana jest inwentaryzacja potencjalnych 

siedlisk. Gatunek wrażliwy na warunki uwilgotnienia  siedliska. Zagrożenie stanowią melioracje i obniżanie poziomu wód gruntowych. 

 

A122 Derkacz Crex crex  

Ptak wielkości kuropatwy z rodziny chruścieli w rzędzie żurawiowych, o kremowo-brązowym upierzeniu z czarnym kreskowaniem na 

grzbiecie, w locie z jednolicie rdzawo-brązowawymi pokrywami naskrzydłowymi. Gatunek słyszalny przeważnie w nocy. Jego donośny głos 

jest bardzo charakterystyczny, może być słyszalny z odległości nawet do 1 km (Jonsson 1998, Zieliński 2004). Jest to gatunek preferujący 
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ekstensywnie użytkowane łąki o niezbyt dużym stopniu uwilgotnienia, turzycowiska w krajobrazie otwartym. W Europie Zachodniej nastąpił 

gwałtowny spadek jego liczebności. Na obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy w 2008 roku stwierdzono 69-78 odzywających się samców. W 

trakcie punktowych, nocnych liczeń w III dekadzie czerwca na wybranych fragmentach obszaru stwierdzono 55-60 samców. Główne miejsca 

występowania są zlokalizowane na łąkach w okolicach Nowego Miasta, Białobrzegów, Warki, Łęgonic, Ligęzowa. Największe zagrożenie 

stanowią zarastanie siedlisk łąkowych, zmiana ich użytkowania oraz zmiany uwilgotnienia spowodowane melioracjami (Błota Brudzewickie). 

Podstawowe założenia ochronne będą opierać się na utrzymaniu lub zwiększeniu powierzchni użytkowanej ekstensywnie z przesunięciem 

terminu koszenia łąk oraz redukcji drapieżników (lis, jenot). Ocena stanu ochrony derkacza to U1. Ocena ta wynika w dużej mierze ze znacznej 

ilości kompleksów łąkowych, które nie są użytkowane (ulegają sukcesji) lub w niedalekiej przyszłości przestaną być zagospodarowywane.  

 

A137 Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula 

To niewielki ptak z rzędu siewkowych, wielkości skowronka, nieznacznie większy od sieweczki rzecznej. Ptak o jasnym upierzeniu – 

piaskowym grzbiecie i białym spodzie ciała, z ciemnymi przepaskami na głowie i pomarańczowymi nogami i dziobem. Sieweczka obrożna, 

podobnie jak sieweczka rzeczna, zamieszkuje piaszczyste wyspy i plaże, gniazdo zakłada na piasku. 

Populacja krajowa sieweczki obrożnej wynosi 350-400 par. Areał występowania rozciąga się głównie wzdłuż koryta Wisły. Gatunek 

gniazdujący także w piaskowniach, żwirowniach. W 2008 roku w obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy stwierdzono 2 pary pod Grotowicami i 

Ulaskami Gostomskim, 20.06.2010 w pobliżu miejscowości Górki obserwowano pojedynczego ptaka (Sieczak K.). Dodatkowo w 2011 roku 

jedna para gniazdowała pod Warką (materiały niepublikowane). Spadek liczebności populacji w dolinie Pilicy związany jest z powolną sukcesją 

wysp w korycie (Chmielewski i inni 2007), co można tłumaczyć zmianą reżimu hydrologicznego rzeki po wybudowaniu zbiornika 

Sulejowskiego. Parametrem istotnie wpływającym na ocenę stanu ochrony jest duża ilość zarastających wysp oraz presja turystyczna ze strony 

spływów kajakowych. 

 

A137 Sieweczka rzeczna Charadrius dubius 

Ptak wielkością i ubarwieniem podobny do sieweczki obrożnej, o jasnym upierzeniu i charakterystycznej żółtej obrączce wokół oka. Gniazduje 

na piaszczystych łachach, ławicach, wyspach, suchych pastwiskach blisko brzegu. Preferuje żwirownie, piaskownie dno spuszczonych 

zbiorników wodnych. Populacja krajowa gatunku wynosi 3-4 tys. par lęgowych. W trakcie inwentaryzacji obszaru Natura 2000 Dolina Pilicy w 

2008 roku stwierdzono gniazdowanie 26-42 par. W trakcie wizji terenowej obserwowano pojedyncze pary oraz zaniepokojone ptaki dorosłe. 
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Parę ptaków dorosłych z 3 podlotami stwierdzono na łasze w pobliżu miejscowości Ulaski Grzmiąckie. Poważne zagrożenie stanowi zarastanie 

piaszczystych wysp w korycie Pilicy oraz presja turystyczna w trakcie spływów kajakowych (Chmielewski i inni 2007). Czynnikami 

kształtującymi stan ochrony gatunku na obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy jest zmiana profilu hydrologicznego rzeki wskutek przegrodzenia 

jej tamą w Smardzewicach. 

  

A156 Rycyk Limosa limosa 

Ptak wodno-błotny z rzędu siewkowych, z rodziny bekasowatych, o smukłej sylwetce oraz długich nogach i dziobie. Głowa, pierś i grzbiet są 

rdzawe. W locie widoczne są biało-czarne pasy na skrzydłach oraz ogonie. Ptaki powracają wczesną wiosną (marzec-kwiecień). Jest gatunkiem 

związanym z mokradłami, wilgotnymi łąkami w dolinach rzecznych, rozległymi pastwiskami, łąkami o ekstensywnej formie użytkowania. W 

Europie wystąpił spadek liczebności tego gatunku, co spowodowało zmianę kategorii zagrożenia wg Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody 

na NT - ,,bliski zagrożenia”. Populacja krajowa szacowana jest na 5-6 tys. par (Wilk i inni 2010). Na obszarze Natura 2000 Dolina PIlicy w 

trakcie inwentaryzacji w 2008 roku stwierdzono gniazdowanie 26 par. Dane z opracowania o Ostojach ptaków z 2010 roku (Chmielewski i inni) 

różnią się istotnie i wskazują na gniazdowanie, co najmniej 50 par. Stanowiska lęgowe rycyka rozciągają się na rozległych łąkach i pastwiskach  

między Nowym Miastem, a Białobrzegami, szczególnie w pobliżu Wyśmierzyc, Przybyszewa, Korzenia. Pojedyncze stanowisko zostało 

stwierdzone w pobliżu miejscowości Przelot oraz w dolinie rzeki Luboczanki. Ocena stanu ochrony U1 wynika, w głównej mierze, z zaniku 

wielu potencjalnych stanowisk (m.in. Błota Brudzewickie). Główne zagrożenia są spowodowane utratą siedlisk w wyniku: zarastania łąk i 

pastwisk oraz zmiany ich przeznaczenia, stepowienia kompleksów łąkowych, aktywności drapieżników. Należy zwiększać obszar siedlisk 

użytkowanych ekstensywnie oraz ograniczać liczebność drapieżników (zwłaszcza lisa). 

 

A162 Krwawodziób Tringa totanus 

Jest to smukły, szaro-brunatny gatunek brodźca (rodzina bekasowatych), o długich czerwonych nogach oraz czerwonej nasadzie dzioba. W locie 

dobrze widoczny jest kontrast między czarnymi lotkami a białymi wstawkami na pokrywach skrzydłowych oraz na kuprze. Brak dymorfizmu 

płciowego. Krwawodziób powraca z zimowisk na lęgowiska na przełomie marca i kwietnia. Związany z rozległymi łąkami o ekstensywnej 

gospodarce, pastwiskami. Populacja krwawodzioba w Polsce wynosi 2000-2500 par (Wilk i inni 2010). W 2008 roku stwierdzono 15-18 par 

gniazdujących na obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy. W wyniku analizy danych literaturowych, liczebność tego gatunku może być zaniżona. 

Główne lęgowiska zlokalizowane były w dolinie Pilicy, na rozległych kompleksach łąk i pastwisk między Nowym Miastem a Białobrzegami,                                             
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a w szczególności w pobliżu Wyśmierzyc, oraz Osuchowa. Co najmniej 3 stanowiska były zlokalizowane na wyspach w korycie rzecznym.                                  

Zagrożenia są związane z zanikiem odpowiednich siedlisk łąkowych będących wynikiem niekorzystnych zmian w hydrologii rzeki. Brak 

regularnych zalewów pastwisk oraz łąk w dolinie Pilicy zubaża trofię tych siedlisk powodując w konsekwencji ich ,,stepowienie”. Czynnikami 

wpływającymi negatywnie na biotopy lęgowe krwawodzioba są powolna sukcesja wtórna, intensyfikacja gospodarki łąkarskiej oraz potencjalnie 

zbyt wysoka liczebnie populacja drapieżników (lis, jenot). 

 

A168 Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos 

Niewielki ptak z rodziny bekasowatych, rozmiarów szpaka, o piaskowym grzbiecie i głowie i białym spodzie ciała. Nogi i dziób koloru 

słomkowego. Gniazduje na kamienistych i piaszczystych brzegach rzek. Wybiera miejsca odludne o niskim stopniu uregulowania koryta – z 

dużą ilością płycizn i błotnistych zatoczek, w których zdobywa pokarm. Na obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy stwierdzono 58-61 par 

lęgowych (1500-2000 par w Polsce), co stanowi prawie 5 % krajowej populacji tego gatunku. Rozmieszczenie gatunku jest dosyć równomierne 

osiągając wyższe wartości na odcinkach częściowo zalesionych z odpowiednią ilością piaszczystych wysepek. Nie stwierdzony w dolinie 

Drzewiczki. Przetrwanie gatunku zależy od dostępności piaszczystych wysp i brzegów. Zagrożeniem jest regulacja, uniemożliwiająca 

funkcjonowanie dynamiki wysp w korycie rzeki, będące wynikiem niewłaściwego reżimu rzek hydrologicznego rzeki oraz potencjalne 

drapieżnictwo norki amerykańskiej. Jest to ważne miejsce rozrodu dla tego gatunku w skali Polski. W trakcie wizji terenowych obserwowano 

tylko pojedyncze osobniki migrujące. 

 

A197 Rybitwa czarna Chlidonias niger 

Gatunek z rodziny rybitw o niewielkich rozmiarach (24-27 cm). Czarne dziób, głowa, tułów kontrastują z białym ogonem oraz tyłem ciała. 

Skrzydła są ciemne. Ptaki powracają z zimowisk na przełomie kwietnia i maja, a odlot rozpoczyna się już od czerwca (Jonson 1998). Rybitwa ta 

preferuje środowiska bagienne (np. starorzecza, rozległe zalewane mokradła w dolinach rzecznych, płytkie zbiorniki, jak stawy rybne) z dużym 

udziałem roślinności wynurzonej. W 2008 roku na starorzeczu pod Wyśmierzycami gniazdowała 1 para. W roku 2012, w trakcie wizji 

terenowych, obserwowano pary lęgowe na starorzeczu pod Wyśmierzycami oraz na stawach w Borowcu. Na stawach w Gostomi, mimo 

sprzyjających warunków do gniazdowania, przebywały osobniki koczujące. Jest to gatunek silnie zmniejszający swoją liczebność w wyniku 

zmian środowiskowych, którego populację krajową szacuje się na 4-5 tys. par. Należy odtworzyć siedliska dla tego gatunku poprzez udrożnienie 

sztucznych lub stosunkowo niedawno odciętych starorzeczy, zwiększyć powierzchnię biotopów bagiennych z utrzymującymi się zalewami 
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wiosennymi, poprawić warunki gniazdowania na stawach rybnych (ochrona czynna). Ocena stanu ochrony U1 wynika z liczebności gatunku 

oraz zaniku potencjalnych siedlisk jakimi są starorzecza. 

 

A193 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo 

To niewielki ptak z rzędu siewkowych o czerwonych nogach i jasno-czerwonym dziobie z czarnym końcem. Upierzenie jasno-popielate z czarną 

czapeczką.  Najliczniej występuje na wybrzeżu, a na śródlądziu preferuje koryta rzeczne z licznymi łachami i wysepkami, stawy rybne, zbiorniki 

zaporowe z odpowiednimi wysepkami. W dolinie Pilicy rybitwa rzeczna gniazduje na piaszczystych wyspach w nurcie rzeki. Ostatnim pewnym 

miejscem gniazdowania tego gatunku była wyspa w pobliżu miejscowości Górki. Jest to gatunek zmniejszający liczebność w wyniku zmiany 

reżimu hydrologicznego rzek, głównie z powodu zarastania wysepek i ławic w korycie. Wyniki monitoringu GIOŚ potwierdzają spadek 

liczebności gatunku oraz jego rozpowszechnienia. Jak w przypadku wszystkich gatunków gniazdujących kolonijnie na wyspach w nurcie rzeki, 

zagrożeniem jest regulacja uniemożliwiająca funkcjonowanie dynamiki wysp, wynikiem niewłaściwej gospodarki hydrotechnicznej, 

drapieżnictwo norki amerykańskiej, lisa, oraz turystyki kajakowej. Ocena stanu ochrony U1. 

 

A195 Rybitwa białoczelna Sternula albifrons 

Rybitwa białoczelna jest najmniejszą z rybitw, o jasnym upierzeniu i czarnej czapeczce, z żółtym dziobem oraz czarną końcówką u nasady. 

Gniazduje w niewielkich koloniach na wybrzeżu, w dolinach rzek i żwirowniach, a całkowita liczebność populacji szacowana jest na 900-1000 

par. W trakcie inwentaryzacji w 2008 roku nie obserwowano par lęgowych. Prawdopodobnie para lęgowa gniazdowała latach 2003-2004. 

Gatunek zasiedlający piaszczyste wyspy, łachy, ławice w korycie rzecznym. Zagrożenie stanowi niewłaściwa gospodarka hydrotechniczna rzek, 

brak naturalnych wylewów, sukcesja wysepek z niską roślinnością napiaskową oraz intensywna turystyka kajakowa. Ocena stanu ochrony 

gatunku U1. Jest ona związana z wycofaniem lub znacznymi fluktuacjami populacji gatunku na obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy, zanikiem 

siedlisk lęgowych, jakimi są wyspy czy piaszczyste łachy.  W trakcie wizji terenowej gatunek nie był obserwowany.  

 

A224 Lelek Caprimulgus europeus  

Lelek to gatunek ptaka o zmierzchowo-nocnym trybie życia, bezszelestnym locie i maskującym upierzeniu. Lelek przylatuje do Polski w maju 

a odlot datowany jest na sierpień i wrzesień. Ptak ten jest związany przeważnie z borami o zrębowym sposobie zagospodarowania. Występuje 

on także w pobliżu polan, halizn, wrzosowisk, pożarzysk. W Polsce gniazduje 4-6 tys. par lelka (Wilk i inni 2010), a w obszarze Ostoi Dolina 
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Pilicy, na podstawie powierzchni próbnej stwierdzono 60 par. Potencjalnym zagrożeniem dla gatunku jest zalesianie polan, halizn 

i obszarów o niskiej produktywności oraz półotwartych stref ekotonowych związanych z okrajkiem wokół borów. 

 

A229 Zimorodek Alcedo atthis  

Niewielki ptak wielkości szpaka z rzędu kraskowatych, o głowie, tułowiu i ogonie w kolorach granatowym i turkusowym, pierś, brzuch i 

podogonie pomarańczowo-ceglaste, nogi czerwone. Gardło oraz pokrywy uszne są koloru białego. Zimorodek ma lot szybki i prosty (Jonsson 

1998). Siedliskiem zimorodka są niewielkie rzeki, cieki, strumienie z wolno płynącą wodą zasobną w małe rybki. Ważne są piaszczyste skarpy 

wzdłuż brzegów stanowiących dogodne miejsce na kopania norek gniazdowych. W obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy (inwentaryzacja z 2008 

roku ) stwierdzono gniazdowanie 15-29 par, a w 2004 roku 21-24 pary. Gatunek ten jest wrażliwy na srogie zimy, które są czynnikiem mogącym 

powodować duże straty w lokalnych populacjach. Zagrożenie to, w dużej mierze, utrata siedlisk w wyniku zmian w dynamice rzeki, braku 

wezbrań wodnych i zaniku erozji brzegów, a przez to skarp będących istotnym miejscem gniazdowania tego gatunku. Ocena stanu U1. 

 

A272 Podróżniczek Luscinia svecica 

Jeden z trzech gatunków słowików gniazdujących na terytorium Polski (Sikora i inni 2007). Niewielki ptak wróblowy o zmierzchowo-nocnej 

aktywności. Samce z charakterystycznym niebiesko-pomarańczowym ,,śliniakiem” na piersi oraz białymi plamami na pokrywach ogonowych. 

Przylatuje na przełomie marca i kwietnia. Ptak związany ze stawami rybnymi, starorzeczami, zadrzewieniami wierzbowymi w dolinach 

rzecznych. Liczebność krajowej populacji podróżniczka szacuje się na poziomie 1300-1800 par. W 2008 roku w trakcie inwentaryzacji obszaru 

Natura 2000 Dolina Pilicy stwierdzono 8 samców. Do potencjalnych zagrożeń należy zaliczyć dewastację siedlisk oraz zarastanie starorzeczy. 
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Moduł B 

 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 
 

  Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

 

 

L.p. Gatunek 
Kod 

Natura 
Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na pod-

stawie dostęp-

nych danych wg 

skali FV, UI, U2, 

XX 

Ocena stanu  

ochrony po we-

ryfikacji tereno-

wej wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, U2, 

XX 

Ogólna 

ocena stanu 

ochrony 

siedli-

ska/gatunk

u wg skali 

FV, UI, U2 

Uwagi 

1. 

cyranka 

Anas qu-

erquedula 
A055 

5e721cfe-fa75-4c64-a8c1-4c636b1ee11e 

e608d04a-17ef-463c-a0e0-b7451d2f3bbb 

d39e208f-b279-46d6-8ded-dda932d90f00 

Parametry 

populacji 

Liczba samic, 

pojedynczy 

samiec 

FV U1 

 

U1 

U1 

 

 

Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Obecność 

zbiorników 

wodnych o 

odpowiedniej 

roślinności 

XX FV 

 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Rozpowszech-

nienie poten-

cjalnych sie-

dlisk 

FV U1 

 

 

U1 
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2. 

nurogęś 

Mergus 

merganser 

 

A070 

8cc29f93-47df-4d1b-8574-09e545d93402 

e2e93b23-6592-4679-a3e0-0e2886156f0c 

3a66c657-1a18-4c54-afef-7ff9f646efc2 

25ba49d8-f11c-40ef-84f5-734b262d938d 

c5faf364-722e-4961-b0fb-bdb41486fd4c 

35206a2c-bdff-46a9-b9d0-35d25e17cbbf 

7230a752-cd1f-49a3-a0d7-57ee9d8f244a 

e92fa0d5-a620-45f6-b9cb-e4c98157b4ec 

45c3b882-db21-4a49-a5cc-a76c0c182b5f 

4fd79926-870b-47b9-8146-25401f303974 

3aaa075e-a5ce-4760-825a-945954895436 

830c478a-a011-4570-9f07-85825ff6009e 

b4ffc687-6d1f-4a75-a1c0-8e001963fbed 

25605401-8daf-4e0a-ae79-201dd2588ead 

35add5b4-683e-489e-973d-940382b1625b 

ab25847c-20c1-4385-ad5f-5dcf01b4651d 

1eec9d50-96e9-43ec-9cd4-7a8697fff1df 

a4910a20-1e68-47cd-812b-2615a228f160 

d591ebc4-bc7d-43cb-8ea9-feec90142f48 

cd4bccdf-3163-46bf-8ae4-ac7862eb8e0f 

524a7edf-156f-472b-8b7a-89e1b54e5a66 

46740bf3-804f-4e05-8212-ba5c97b2d584 

e27201a5-5894-4602-be1b-295ceb0f35f0 

cad963cb-7047-440f-8a9d-266c877fa2d8 

d788ec0e-babf-407d-a45c-97d85e3c744d 

4042b32f-f3e9-430a-8793-9608c398c3a2 

265cb547-8b82-42ad-aebc-fed8699e588c 

bf4f2666-3d73-4cd5-9a33-edd8ed9a22e9 

82492102-ecf6-46a8-9488-8a0e1f1df811 

a2230bb0-cc01-4fcd-b06f-85039f25ea33 

96df218d-8a4b-47d8-ac53-d724d0547f9b 

5edb09a3-2d70-4428-bb18-026ff20e567c 

d6a47b93-4634-4857-9ce0-f18ca09683c1 

a81f4e35-9928-45fb-892e-87cffe8e853f 

e4a1d497-f7fd-4a9c-a1fe-b7ed254aea02 

155fcd35-1a3e-4ca0-89a4-01d81934ec17 

bee0afe5-2ce1-4573-8d0e-8e726cefd55a 

924f334d-7281-46c9-94c1-08f3d66f11aa 

869b2cb1-ab7c-4078-9061-c7dc6cad58c4 

Parametry 

populacji 

Liczba samic z 

młodymi 
FV XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FV XX 

Gatunek stwier-

dzany regularnie 

w trakcie inwenta-

ryzacji wzdłuż 

całego koryta. 

Wszystkie stano-

wiska były zwią-

zane z jednym 

typem siedliska: 

koryto rzeki Pilicy 

w otoczeniu lasu 

łęgowego lub 

zadrzewień nad-

rzecznych z od-

powiednią ilością 

dziuplastych 

drzew.    
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Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Obecność do-

stępnych miejsc 

gniazdowych  

FV FV 

 

 

FV 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Liczba osobni-

ków nielęgo-

wych mogących 

przystąpić do 

gniazdowania 

XX FV 

 

 

FV 

 

 

84faf775-6272-4885-8999-e4ab8d63c0f5 

4df50a07-e211-4aea-a25b-89555a461f9a 

72393c8e-71f3-4b71-b8ae-902bc1d30d38 

d5f327c8-8e79-4189-ad7e-1ee2b0daa9bb 

0a50579b-d99b-41cc-8f4e-65bc3e982a74 

Parametry 

populacji 

Liczba samic z 

młodymi 
FV FV 

 

FV 

FV 

Gatunek stwier-

dzony regularnie 

w trakcie inwenta-

ryzacji wzdłuż 

całego koryta. 

Wszystkie stano-

wiska były zwią-

zane z korytem 

rzeki Pilicy w 

otoczeniu lasu 

łęgowego lub 

zadrzewień nad-

rzecznych z od-

powiednią ilością 

dziuplastych 

drzew. 

 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Obecność do-

stępnych miejsc 

gniazdowych  

FV FV 

 

FV 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Liczba osobni-

ków nielęgo-

wych mogących 

przystąpić do 

gniazdowania 

XX FV 

 

 

 

 

FV 

3. 

kropiatka 

Porzana 

porzana 

A119 

71450818-3a35-4499-82a3-df342561c431 

31317e38-11df-4aea-aea5-d45958d4a40f 

3ff7f7fc-95c5-43ba-82d9-438b28d75c59 

526c6e82-d3e1-4f50-bf05-73b5a6eb9224 

0261f513-4e3a-430c-97cf-33af2d1f7c54 

Parametry 

populacji 

Liczba odzywa-

jących się sam-

ców 

FV XX 

 

U1 

U1 

Gatunek w trakcie 

inwentaryzacji z 

2008 roku stwier-

dzony tylko na 

pojedynczym 

stanowisku pod 

 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień uwil-

gotnienia 
FV U1 

 

U1 
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 1f2baef0-c1a0-4baa-bea0-92797f2ec917 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Efektywność 

renaturyzacji 

starorzeczy oraz 

utrzymania 

dostępności 

potencjalnych 

siedlisk 

XX FV 

 

 

 

 

 

 

U1 

Łęgonicami. W 

trackie wizji 

terenowej nie 

obserwowany. 

Dane o występo-

waniu kropiatka w 

okolicach Wólki 

Ligęzowskiej, 

Grotowic, Wy-

śmierzyc pocho-

dzą z informacji 

otrzymanych z 

kartoteki M-ŚTO.   

4. 

derkacz  

Crex crex 

 

A122 

f339d135-8359-4d18-b203-38e0985319bd 

e5e35360-389f-4fac-bcae-b46f9d87c882 

4f2d4651-ef50-40ad-b0e8-dea27f853505 

af157c2e-fc6e-43c3-9fe7-e7186a70cd20 

Parametry 

populacji 

Liczba odzywa-

jących się sam-

ców 

U1 FV 

 

U1 

XX 

Gatunek związany 

z siedliskiem o 

charakterze łąko-

wym. Zalecana 

jest ekstensywna 

gospodarka na 

odpowiednich 

siedliskach. 

 

Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień zarasta-

nia 
XX FV 

 

 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Stopień inten-

sywności co-

rocznego ko-

szenia. 

XX FV 

 

 

U1 

 Zachowanie 

ekstensywnego 

zagospodaro-

wania łąk i 

pastwisk 

XX FV 

 

 

U1 

 

3686c41a-809d-4a88-82a3-df2edfef9597 

3c9114c5-5bc9-4e2e-8ee2-09a9b647c429 

a343f3cf-0a4d-407d-864b-e863226e4295 

9cf84cd6-d68f-46d1-a043-d44e01342287 

95b3c5be-1a9a-4f45-90c1-e0e1a75e400f 

Parametry 

populacji 

Liczba odzywa-

jących się sam-

ców 

FV XX 

 

U1 

FV 

Gatunek związany 

z siedliskiem o 

charakterze łąko-

wym. Zalecana 

jest ekstensywna 

gospodarka na 

odpowiednich 

siedliskach. 

 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień zarasta-

nia 
XX FV 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Stopień inten-

sywności co-

rocznego ko-

szenia. 

XX FV 

 

 

U1 



 

141 

 

 Zachowanie 

ekstensywnego 

zagospodaro-

wania łąk i 

pastwisk 

XX FV 

 

 

U1 

 

ba27b336-b76b-4a29-80e6-c3d10944525c 

4a66ff65-643d-4132-9595-d57e571a0c53 

b5709be8-e5df-41a7-b17c-c4c1bd6eab1f 

fa3812ef-5d34-4ea7-aa82-7dccd595c09e 

Parametry 

populacji 

Liczba odzywa-

jących się sam-

ców 

U1 U1 

 

U1 

U1 

Gatunek związany 

z siedliskiem o 

charakterze łąko-

wym. Zalecana 

jest ekstensywna 

gospodarka na 

odpowiednich 

siedliskach. 

 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień zarasta-

nia 
XX U1 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Stopień inten-

sywności co-

rocznego ko-

szenia. 

XX U1 

 

 

U1 

 Zachowanie 

ekstensywnego 

zagospodaro-

wania łąk i 

pastwisk 

XX U1 

 

 

U1 

 

30b30d85-89c6-4918-917a-3bf16d5f19b8 

00ad9552-d413-43ac-90ec-1bcd878668f6 

229d5d89-491f-4a80-b90f-20f11fc5b441 

5f2b7055-975a-4a4e-ba59-18bddb46eab2 

aac62b12-f978-4616-bccb-bbb057167859 

5bf1dc86-1d36-4cdc-80c0-c14c31b13cd3 

f28984cb-ab4c-4dce-82c5-a0db50a68da5 

9641d9e6-26fc-47c2-82f3-c9443c5dcd8a 

c94a6a07-78eb-4aba-b7c6-5d0311e05a9a 

Parametry 

populacji 

Liczba odzywa-

jących się sam-

ców 

FV XX 

 

U1 

U1 

Gatunek związany 

z siedliskiem o 

charakterze łąko-

wym. Zalecana 

jest ekstensywna 

gospodarka na 

odpowiednich 

siedliskach. 

 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień zarasta-

nia 
XX U1 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Stopień inten-

sywności co-

rocznego ko-

szenia. 

XX U1 

 

 

U1 

 Zachowanie 

ekstensywnego 

zagospodaro-

wania łąk i 

pastwisk 

XX U1 

 

 

U1 

 c4ee5856-4442-44da-9b9e-eed181d589bb 

82a8969e-2cdf-46bb-b7f5-83eecfd87f20 

7ae58e2b-b453-46ab-92e4-73a8ac257841 

cfca013d-eaf0-4a76-af20-70c14d2eecc1 

867752c3-f59b-41ec-ae87-ecc73d95d9a6 

380208c7-2f23-4038-a91d-38bfd31ef5db 

Parametry 

populacji 

Liczba odzywa-

jących się sam-

ców 

FV FV 

 

U1 

FV 

Gatunek związany 

z siedliskiem o 

charakterze łąko-

wym. Zalecana 

jest ekstensywna 

gospodarka na 

 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień zarasta-

nia 
XX FV 

 

U1 



 

142 

 

 bf4bb372-9ee5-48f0-8aef-d540dce7ac62 

e88c03db-547a-48e1-81c0-211c25bc654b 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Stopień inten-

sywności co-

rocznego ko-

szenia. 

XX FV 

 

U1 

odpowiednich 

siedliskach. 

 Zachowanie 

ekstensywnego 

zagospodaro-

wania łąk i 

pastwisk 

XX FV 

 

 

U1 

 

a89d16b4-c7a9-49e2-925d-e9d7a753e5a3 

Parametry 

populacji 

Liczba odzywa-

jących się sam-

ców 

U2 FV 

 

U1 

U1 

Gatunek związany 

z siedliskiem o 

charakterze łąko-

wym. Zalecana 

jest ekstensywna 

gospodarka na 

odpowiednich 

siedliskach. 

 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień zarasta-

nia 
XX U1 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Stopień inten-

sywności co-

rocznego ko-

szenia. 

XX U1 

 

U1 

 Zachowanie 

ekstensywnego 

zagospodaro-

wania łąk i 

pastwisk 

XX U1 

 

 

U1 

 

24164c3a-7df3-4450-8346-d09162c1acfa 

58c50abc-b738-4edd-85d6-0573317417f4 

2283f51e-3142-4e3c-8213-cd07c740f814 

Parametry 

populacji 

Liczba odzywa-

jących się sam-

ców 

FV XX 

 

U1 

XX 

Gatunek związany 

z siedliskiem o 

charakterze łąko-

wym. Zalecana 

jest ekstensywna 

gospodarka na 

odpowiednich 

siedliskach. 

 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień zarasta-

nia 
XX XX 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Stopień inten-

sywności co-

rocznego ko-

szenia. 

XX XX 

 

 

U1 

 Zachowanie 

ekstensywnego 

zagospodaro-

wania łąk i 

pastwisk 

XX XX 

 

 

U1 

 

16a10627-7ec7-440c-ba2a-a66dcc061afd 
Parametry 

populacji 

Liczba odzywa-

jących się sam-

ców 

U1 XX 

 

U1 XX 

Gatunek związany 

z siedliskiem o 

charakterze łąko-
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 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień zarasta-

nia 
XX XX 

 

U1 

wym. Zalecana 

jest ekstensywna 

gospodarka na 

odpowiednich 

siedliskach. 
 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Stopień inten-

sywności co-

rocznego ko-

szenia. 

XX XX 

 

U1 

 Zachowanie 

ekstensywnego 

zagospodaro-

wania łąk i 

pastwisk 

XX XX 

 

 

U1 

 

85ff9755-5dce-4e99-8962-246d69e3853e 

Parametry 

populacji 

Liczba odzywa-

jących się sam-

ców 

FV U2 

 

U1 

U2 

Gatunek związany 

z siedliskiem o 

charakterze łąko-

wym. Zalecana 

jest ekstensywna 

gospodarka na 

odpowiednich 

siedliskach. 

 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień zarasta-

nia 
XX U1 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Stopień inten-

sywności co-

rocznego ko-

szenia. 

XX U1 

 

 

U1 

 Zachowanie 

ekstensywnego 

zagospodaro-

wania łąk i 

pastwisk 

XX U1 

 

 

U1 

 

8ffa38a5-9b9d-4076-b6f1-3dd26dcbde13 

Parametry 

populacji 

Liczba odzywa-

jących się sam-

ców 

U1 U2 

 

U1 

U2 

Gatunek związany 

z siedliskiem o 

charakterze łąko-

wym. Zalecana 

jest ekstensywna 

gospodarka na 

odpowiednich 

siedliskach. 

 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień zarasta-

nia 
XX U2 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Stopień inten-

sywności co-

rocznego ko-

szenia. 

XX U2 

 

 

U1 

 Zachowanie 

ekstensywnego 

zagospodaro-

wania łąk i 

pastwisk 

XX U2 

 

 

U1 



 

144 

 

 

7764673f-641b-449c-9ed9-8c263b6d7d14 

7f034ce3-961a-4bda-98ec-9bba05ae04fd 

Parametry 

populacji 

Liczba odzywa-

jących się sam-

ców 

U1 U1 

 

U1 

U1 

Gatunek związany 

z siedliskiem o 

charakterze łąko-

wym. Zalecana 

jest ekstensywna 

gospodarka na 

odpowiednich 

siedliskach. 

 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień zarasta-

nia 
XX FV 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Stopień inten-

sywności co-

rocznego ko-

szenia. 

XX FV 

 

U1 

 Zachowanie 

ekstensywnego 

zagospodaro-

wania łąk i 

pastwisk 

XX FV 

 

 

U1 

 

4913f5a7-e3ac-498d-b6af-c8828a239941 

Parametry 

populacji 

Liczba odzywa-

jących się sam-

ców 

U1 U2 

 

U1 

U2 

Gatunek związany 

z siedliskiem o 

charakterze łąko-

wym. Zalecana 

jest ekstensywna 

gospodarka na 

odpowiednich 

siedliskach. 

 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień zarasta-

nia 
XX FV 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Stopień inten-

sywności co-

rocznego ko-

szenia. 

XX FV 

 

U1 

 Zachowanie 

ekstensywnego 

zagospodaro-

wania łąk i 

pastwisk 

XX FV 

 

 

U1 

 

58f7cdbe-0ba4-47c0-9c0f-201bac3ab971 

Parametry 

populacji 

Liczba odzywa-

jących się sam-

ców 

FV XX 

 

U1 

U2 

Gatunek związany 

z siedliskiem o 

charakterze łąko-

wym. Zalecana 

jest ekstensywna 

gospodarka na 

odpowiednich 

siedliskach. 

 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień zarasta-

nia 
XX U2 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Stopień inten-

sywności co-

rocznego ko-

szenia. 

XX U2 

 

U1 
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 Zachowanie 

ekstensywnego 

zagospodaro-

wania łąk i 

pastwisk 

XX U2 

 

 

U1 

 

3551bd20-02d6-4e22-bc68-3489fd5704de 

Parametry 

populacji 

Liczba odzywa-

jących się sam-

ców 

U2 U2 

 

U1 

U2 

Gatunek związany 

z siedliskiem o 

charakterze łąko-

wym. Zalecana 

jest ekstensywna 

gospodarka na 

odpowiednich 

siedliskach. 

 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień zarasta-

nia 
XX FV 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Stopień inten-

sywności co-

rocznego ko-

szenia. 

XX FV 

 

U1 

 Zachowanie 

ekstensywnego 

zagospodaro-

wania łąk i 

pastwisk 

XX FV 

 

 

U1 

 

0e77414e-0bc0-4d87-9752-5952ff6ecc49 

Parametry 

populacji 

Liczba odzywa-

jących się sam-

ców 

FV U1 

 

U1 

U2 

Gatunek związany 

z siedliskiem o 

charakterze łąko-

wym. Zalecana 

jest ekstensywna 

gospodarka na 

odpowiednich 

siedliskach. 

 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień zarasta-

nia 
XX U2 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Stopień inten-

sywności co-

rocznego ko-

szenia. 

XX U2 

 

U1 

 Zachowanie 

ekstensywnego 

zagospodaro-

wania łąk i 

pastwisk 

XX U2 

 

 

U1 

 

42cf15f6-d004-4fc6-9e83-840751d7e00c 

Parametry 

populacji 

Liczba odzywa-

jących się sam-

ców 

U2 FV 

 

U1 

FV 

Gatunek związany 

z siedliskiem o 

charakterze łąko-

wym. Zalecana 

jest ekstensywna 

gospodarka na 

 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień zarasta-

nia 
XX FV 

 

U1 
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Szanse zacho-

wania gatunku 

Stopień inten-

sywności co-

rocznego ko-

szenia. 

XX FV 

 

U1 

odpowiednich 

siedliskach. 

 Zachowanie 

ekstensywnego 

zagospodaro-

wania łąk i 

pastwisk 

XX FV 

 

 

U1 

 

sieweczka 

rzeczna 

Charadrius 

dubius 

A136 

5cf1318d-d1fa-405b-823c-825a714c698b 

7e4da238-b593-4bfc-98d3-c3e3b86e2067 

29a51453-ec18-4a9f-b4e6-e83fe7b2bc1a 

Parametry 

populacji 

Liczba stano-

wisk 
FV XX 

U1 

XX 

Gatunek w trakcie 

inwentaryzacji 

obserwowany 

regularnie wzdłuż 

koryta rzecznego. 

Związany z piasz-

czystymi wyspa-

mi i łachami. 

 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień zaro-

śnięcia wysp 
XX U1 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Liczba dostęp-

nych piaszczys-

tych wysp w 

obrębie stano-

wiska 

XX XX 

 

 

U1 

 

e05ba26f-ccba-4c53-ba05-9bb34deefdcc 

5338d66a-d593-41c0-a4cc-de40d300f3aa 

570de2b9-b9e2-4d77-ac9e-a06aef2c6185 

64d77b43-b3b9-4dab-a44d-093986be2ffe 

a6da3600-fb77-46e8-97ea-6ec8951b7ac6 

Parametry 

populacji 

Liczba stano-

wisk 
FV XX 

 

U1 

XX 

Gatunek w trakcie 

inwentaryzacji 

obserwowany 

regularnie wzdłuż 

koryta rzecznego. 

Związany z piasz-

czystymi wyspa-

mi i łachami. 

5. Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień zaro-

śnięcia wysp 
XX XX 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Liczba dostęp-

nych piaszczys-

tych wysp w 

obrębie stano-

wiska 

XX XX 

 

 

U1 

 

5bbc0e11-70c9-477a-b28d-4bb56205ffea 

f21548c2-2325-4d20-a43d-4ea05f641b55 

Parametry 

populacji 

Liczba stano-

wisk 
FV U1 

 

U1 

XX 

Gatunek w trakcie 

inwentaryzacji 

obserwowany 

regularnie wzdłuż 

koryta rzecznego. 

Związany z piasz-

czystymi wyspa-

mi i łachami. 

 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień zaro-

śnięcia wysp 
FV XX 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Liczba dostęp-

nych piaszczys-

tych wysp w 

obrębie stano-

wiska 

XX XX 

 

 

U1 

 e2a13bbc-b61c-4801-998c-0e504b35bac4 

a79a3032-6e5c-42cb-9887-7e83cb18588e 

Parametry 

populacji 

Liczba stano-

wisk 
FV XX 

 

U1 
XX 

Gatunek w trakcie 

inwentaryzacji 
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 699ca2bc-88da-40c3-8c6b-826811736a23 

da7de5f4-4935-4e28-b8c6-afcaf8b24d88 

30ec865b-0bac-40c9-9d4e-28defee3813a 

c762ca0c-6f79-4dba-b0dc-aedcbd79e3b8 

9f33bb02-bdf6-492a-bb48-7c91fbe57148 

73f6a75f-ced2-4d55-a506-4276eab1f4b6 

1e424f36-d39c-4eb8-9ab5-8fd66e3ffa2a 

14c9c953-ed1e-4012-b5bb-33b878150cc6 

ada18439-8e13-4f74-b404-a941fa7e297c 

ae77d254-f535-4dfe-a470-a0c06510367e 

27c27cf6-d26f-4d33-b866-f243174c0ffe 

f236856a-9ac9-4904-a152-06a3e9794bc6 

a4fe2bf8-328a-4bd2-8adb-9a3dba170764 

76d6156c-db6d-47f6-b5ae-4531be54463c 

Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień zaro-

śnięcia wysp 
FV XX 

 

U1 

obserwowany 

regularnie wzdłuż 

koryta rzecznego. 

Związany z piasz-

czystymi wyspa-

mi i łachami. 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Liczba dostęp-

nych piaszczys-

tych wysp w 

obrębie stano-

wiska 

FV XX 

 

 

 

 

 

U1 

 

aa0e9c44-c7e6-4c5d-a3aa-159f477f3728 

590452bc-d10d-429e-b7a8-868b4af7c14e 

311691dd-67a1-4c53-9f5c-9733fb4bbfae 

e29ce0ab-e9da-457d-ac25-028b878a643f 

9c6bd1d7-9949-49e1-9965-598cc73b8fd1 

d0aa51a6-4132-46fd-aa52-67227d2cfaae 

1ea8073f-5715-4ac8-bd52-436bcf6aba98 

Parametry 

populacji 

Liczba stano-

wisk 
FV XX 

U1 

XX 

Gatunek w trakcie 

inwentaryzacji 

obserwowany 

regularnie wzdłuż 

koryta rzecznego. 

Związany z piasz-

czystymi wyspa-

mi i łachami. 

 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień zaro-

śnięcia wysp 
U1 XX 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Liczba dostęp-

nych piaszczys-

tych wysp w 

obrębie stano-

wiska 

XX XX 

 

 

U1 

 

655243d2-92b8-4e18-a67d-fa6c3a3faac7 

Parametry 

populacji 

Liczba stano-

wisk 
FV FV 

U1 

XX 

Gatunek w trakcie 

inwentaryzacji 

obserwowany 

regularnie wzdłuż 

koryta rzecznego. 

Związany z piasz-

czystymi wyspa-

mi i łachami. 

 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień zaro-

śnięcia wysp 
U1 XX 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Liczba dostęp-

nych piaszczys-

tych wysp w 

obrębie stano-

wiska 

XX XX 

 

 

U1 

 

9f7357e0-aee4-420c-9dcb-9a48c9648fc3 

Parametry 

populacji 

Liczba stano-

wisk 
U1 XX 

U1 

XX 

Gatunek w trakcie 

inwentaryzacji 

obserwowany 

regularnie wzdłuż 

koryta rzecznego. 

Związany z piasz-

czystymi wyspa-

mi i łachami. 

 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Stopień zaro-

śnięcia wysp 
U1 XX 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Liczba dostęp-

nych piaszczys-

tych wysp w 

obrębie stano-

wiska 

XX XX 

 

 

U1 
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sieweczka 

obrożna 

Charadrius 

hiaticula 

A137 
84761c6b-598e-4df3-ad00-79cc3a75e62d 

60fcac65-1504-49a6-a165-829db3494563 

35540499-f53b-4960-9d3c-4893f260bdf2 

Parametry 

populacji 
Liczba gniazd FV XX 

U1 

U1 

 Gatunek ob-

serwowany na 

piaszczystych 

wyspach kory-

cie rzecznym na 

3 stanowiskach, 

pod Ulaskami 

Gostomskimi, 

Warką i Groto-

wicami. 

6. Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Tempo sukcesji 

wysp 
XX U1 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Liczba dostęp-

nych piaszczys-

tych wysp w 

obrębie stano-

wiska 

XX U1 

 

 

 

U1 

 

rycyk 

Limosa 

limosa 

A156 

760eee68-12ec-4a3c-862d-0e18666aedf0 

7261871a-286c-41e6-ad4c-6c66b6c335bb 

10a0b364-c56d-47e0-a6b8-47b4994daca8 

673b3a2d-e5f4-4320-bf0a-aef43148b385 

96ab2633-f61a-4611-bf20-b125d3eb180b 

1497b09c-83fb-43d5-93ea-6c3956561089 

0ba43d54-af73-4200-94d0-e6aa80830dfe 

a450659a-779e-42c9-823b-8337e5011604 

1d8955f6-87ed-4148-8e60-0ac560cfb9e6 

75e80e88-8bd9-42cd-a9be-7b821a75dc02 

538db603-3ff3-4b54-a56b-ea0712234b73 

213766fa-198b-429c-b1cc-1861517d9c67 

ea44e037-c9c4-4f56-b12c-11543a7fe008 

1f8ce80a-03d4-48ff-afaf-32521551895d 

Parametry 

populacji 

Liczba stano-

wisk lęgowych 
FV XX 

U1 

U1 

Gatunek związany 

z łąkami i pastwi-

skami. Należy 

utrzymać zasady 

ekstensywnej 

gospodarki łąkar-

skiej. 

7. Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Tempo zarasta-

nia 
XX U1 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Zachowanie 

ekstensywnych 

metod zagospo-

darowania 

XX U1 

 

 

 

 

U1 

 

krwawo-

dziób Trin-

ga totanus 

A162 

457bd2a5-2330-4664-bb14-a2b24e8e053a 

2fe08f7e-e490-446f-a145-2601da36edaa 

e63d423a-7c2a-42f2-bd73-9a1ef652bc85 

1294393e-5b5d-40b6-beef-aba8afd6f311 

c9e290fc-379a-437d-9957-9980dc01668b 

1d305516-b8cd-4cdf-be9d-43c0f5f69448 

29d498f7-0a5b-4d15-837d-e8210053f792 

581c2f88-7e1b-4fb5-a4ed-4b16c9d8cbb9 

4390e084-3486-4f34-a6e8-ff778d9a8397 

Parametry 

populacji 

Liczba stano-

wisk lęgowych 
FV XX 

U1 

U1 

Gatunek związany 

z łąkami i pastwi-

skami. Należy 

utrzymać zasady 

ekstensywnej 

gospodarki łąkar-

skiej 

8. Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Tempo zarasta-

nia 
XX U1 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Zachowanie 

ekstensywnych 

metod gospoda-

rowania łąkar-

skiego 

XX U1 

 

 

U1 

9. 
Brodziec 

piskliwy 

Actitis 

hypoleucos 

A168 

81422ac9-4728-434e-89fd-fe3033945a63 

eefd518b-4756-4ae8-b57d-c06c56117ea0 

63961c0f-b144-470d-a14e-ba8aa72f159c 

43d4c6fd-8a27-4361-960d-c2c662aa2fd3 

df682e1c-9ff4-4212-8419-b15df06d487f 

Parametry 

populacji 

Liczba stano-

wisk lęgowych 
FV XX 

U1 

XX 

Gatunek brodźca, 

którego stanowi-

ska są rozmiesz-

czone regularnie 

wzdłuż koryta 

 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Sukcesja wysp 

w obrębie sta-

nowiska 

XX FV 

 

U1 
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  3e16611e-f5cb-4fa4-aff0-ab7cbe43d156 

51fd58e3-ba2c-451a-b420-44328a50e871 

97a3d207-0450-419e-82a7-a845fc60e221 

ade8fbe2-5f22-4295-a701-1231a2a1acd0 

e6082d4d-90e1-413c-bb95-bd511f3c6a34 

3618287c-9c64-4f66-a784-f54e3ba69703 

b9cd1b40-5397-4358-aa77-dfc8133d84af 

6f56148b-b528-48d3-b332-4f83ac8ecb2d 

0b68d291-eec7-4b7c-bbef-008f32245888 

14dd5c74-23eb-417c-9108-8f6652e18cb3 

88b95214-5041-461f-8848-8fb6c3837f99 

015f1e71-381d-4047-a38c-ec75dc8239f3 

fb57b3e3-95cb-4d7c-8913-512582bba3c6 

17d7f3d7-2a7a-453c-80f8-4de53e631d45 

7faaf697-4bd0-4a0a-8315-c7d66f78b964 

13cd0963-461c-45e0-9ad1-3d8e98897979 

6adc3b0f-9203-48f0-a32d-02b5ede98385 

f4311386-132b-4179-a6cd-160c498c88b8 

40c81a51-0c8c-4b6d-80ac-a269a0f023eb 

c5455d37-22ac-4401-b25e-701121e8df2d 

a1e4b43d-91ce-4750-95ce-b098a3ade49f 

4e8dc95e-df56-4058-8cc9-dae84b96d880 

67503fc2-a920-4110-813b-9c16f2488ab1 

833656cb-7d6e-4b2c-9b38-e8645eaf9125 

d10b495b-0eba-4a6d-a7f0-20a0ba173829 

693d110c-8ead-4ca4-9538-37813c4ddc0c 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Liczba dostęp-

nych piaszczys-

tych wysp w 

obrębie stano-

wiska 

XX FV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

rzecznego. Prefe-

rujący odkryte, 

piaszczyste wyspy 

w otoczeniu 

zadrzewień w 

strefie brzegowej. 

Należy utrzymać 

reżim hydrolo-

giczny rzeki 

 

77fccdb6-093d-4864-a681-3623241a1494 

ae4ac53d-f8e0-4d0a-a532-a3f6a3550503 

421e4857-c386-4801-abab-38c080a88d5c 

116c331d-587d-450e-8c98-d151e24718c2 

6182ac93-b214-4186-8a0f-9a47dd3bd346 

76a72c9d-7e1f-470f-9267-1e71669b3ae2 

b5e743b9-64fa-4a79-87a3-ee727bd7a8f6 

Parametry 

populacji 

Liczba stano-

wisk lęgowych 
FV XX 

U1 

U1 

Gatunek brodźca, 

którego stanowi-

ska są rozmiesz-

czone regularnie 

wzdłuż koryta 

rzecznego. Prefe-

rujący odkryte, 

piaszczyste wyspy 

w otoczeniu 

zadrzewień w 

strefie brzegowej. 

Należy utrzymać 

reżim hydrolo-

giczny rzeki 

 Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Sukcesja wysp 

w obrębie sta-

nowiska 

XX U1 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Liczba dostęp-

nych piaszczys-

tych wysp w 

obrębie stano-

wiska 

XX U1 

 

 

 

 

U1 

 e2003b6c-7793-484e-b5fd-85873ace465d 

cbec79cf-6242-4335-8f5d-8994211cef47 

Parametry 

populacji 

Liczba stano-

wisk lęgowych 
FV XX 

U1 
XX 

Gatunek brodźca, 

którego stanowi-
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 e45c77f8-4919-4efd-961f-0f25b3714f67 

d8c651d5-0e8e-4d6f-97dd-e5e5f151c3ea 

ee283aaa-619c-445b-a71d-dc83d8d8a44d 

1f41c778-3133-463c-8bfb-c91b086c6478 

9cc24ea6-d2ec-498f-84d2-b4b14e76b7c4 

dee2d104-cc96-40fe-b180-dce424da329f 

5e958ea8-5aab-4a5d-bb1f-6d66117a5fe1 

47bf95f3-d1ee-42d3-9676-a6fa3a3fa5dd 

9a9cba06-63b5-423c-9545-dd73c05fc70f 

1153d777-e77d-4555-8ce7-d9b902b88d64 

Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Sukcesja wysp 

w obrębie sta-

nowiska 

XX XX 

 

U1 

ska są rozmiesz-

czone regularnie 

wzdłuż koryta 

rzecznego. Prefe-

rujący odkryte, 

piaszczyste wyspy 

w otoczeniu 

zadrzewień w 

strefie brzegowej. 

Należy utrzymać 

reżim hydrolo-

giczny rzeki 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Liczba dostęp-

nych piaszczys-

tych wysp w 

obrębie stano-

wiska 

XX XX 

 

 

 

 

U1 

 

rybitwa 

rzeczna 

Sterna 

hirundo 

 

A193 8fe2d1ef-782a-4955-9cb6-6024992fb2dd 

Parametry 

populacji 
Liczba gniazd FV U2 

U1 

U2 

Gatunek rybitwy 

o niekorzystnym 

statusie liczebno-

ści. W trakcie 

inwentaryzacji 

odnotowana na 

pojedynczym 

stanowisku w 

okolicach wsi 

Górki. Ważne jest 

utrzymanie piasz-

czystych wysp i 

plaż. 

10. Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Piaszczysta 

wyspa 
FV U1 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Ograniczenie 

sukcesji 
XX U1 

 

 

 

 

U1 

 
rybitwa 

białoczelna 

Sternula 

albifrons 

 

A195 d2de33da-005a-4257-8bc6-fc2db7aca499 

Parametry 

populacji 
Liczba gniazd FV U2 

U1 

U2 

Gatunek rybitwy 

o niekorzystnym 

statusie liczebno-

ści. W trakcie 

inwentaryzacji 

nieodnotowana 

Ważne jest utrzy-

manie piaszczys-

tych wysp i plaż. 

11. Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Piaszczysta 

wyspa 
FV U2 

 

U1 

 
Szanse zacho-

wania gatunku 

Ograniczenie 

sukcesji 
XX U1 

 

U1 

12. 

rybitwa 

czarna 

Chlidonias 

niger 

A197 

 

51fbccbe-06f0-41ca-b9c1-063557ad5186 

2b0c5be0-09c1-4ee6-b63a-7e8570dc92c1 

c6f5a424-496c-4d15-91cd-30cde880b161 

19157c12-ff43-4ec7-8863-4c2d86915e88 

Parametry 

populacji 
Liczba gniazd FV U1 

 

U1 

U1 

Rybitwa czarna 

została stwierdzo-

na na 4 stanowi-

skach: pojedyncze 

w trakcie inwenta-

ryzacji i 3 zanie-

pokojone pary 

podczas wizji 

 
Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Piaszczysta 

wyspa 
FV U1 

 

 

U1 
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Szanse zacho-

wania gatunku 

Obecność od-

powiednich 

warunków 

gniazdowych 

XX FV 

 

 

 

U1 

terenowej. Istotne 

jest odtworzenie 

starorzeczy oraz 

utrzymanie wła-

ściwej dla rybitw 

gospodarki na 

stawach rybnych. 

 

lelek Ca-

primulgus 

europaeus 

A224 cbcaf78f-778e-4a24-bbce-331f712dc805 

Parametry 

populacji 

Ilość odzywają-

cych się sam-

ców 

FV XX 

 

FV 

XX 

Gatunek nocny 

preferujący zręby 

na siedliskach 

borowych. Obec-

ne biotopy nie 

wskazują na 

istotne zagrożenia 

dla gatunku. W 

trakcie wizji 

terenowej nie 

prowadzono 

nocnych kontroli 

w celu jego wy-

krycia. 

13. Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Wielkość zrę-

bów 
FV FV 

 

FV 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Utrzymanie 

gospodarki 

zrębowej na 

siedliskach 

borowych 

XX FV 

 

 

 

FV 

 zimorodek 

Alcedo 

atthis 

A229 

c38ca585-5cc2-4307-ae3d-b3f34cd20c96 

f97c0e02-b882-4b10-a143-6bfe84e06c73 

0da9918f-e8c5-4325-af9d-9aab1f9519fe 

2c6223ee-5efe-4b36-8b71-c2d3122eb8e2 

f1db3c94-e36f-4553-9378-61f10f8b82ec 

Parametry 

populacji 

Liczba zajętych 

norek 
FV XX 

U1 

U1 

Gatunek związany 

ze skarpami i 

intensywnością 

erozji brzegowej. 

Należy przywró-

14. Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Obecność urwi-

stych skarp 
U1 U1 

 

U1 
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  79b79e7c-b146-4076-913b-eab22ac6dfb8 

db0c027c-d392-4b1b-a613-7b4180e4fa25 

e2568742-dbda-423b-b9b6-e5774a46aee0 

b46ed7d9-8765-45a5-b8e8-144f7128ea8e 

83afb5a5-cedd-43c4-bb33-1382f33f89be 

f567e920-0770-4f6f-ab43-cfc72f86119f 

d40ea778-712b-4ce8-b60b-805815a56719 

b641e5a0-f92e-4c09-9ab0-c2a4f418391c 

75af0cd8-f5ef-4f28-9aa5-b2b23b84f71d 

cad80c13-8659-4f58-8cb7-f3d14d14de68 

39d3480f-ec05-44bc-a88e-42562c655dc3 

7a92b02d-8445-43a9-b376-730c629156f1 

a8d27c72-366e-4308-9490-9052d2f32be3 

c0f25a81-3ebd-4842-b57c-290c2a0e6a39 

6249e275-7e73-4e81-a6e4-2dae97c48c95 

857fd6ae-d276-45f9-8973-b4200ea2f958 

8e34bf7d-353a-4af7-8bb3-c6a5411c7094 

cf6912bd-1edd-4ea0-988f-6c4f06e899d3 

3cc61e74-9f37-49dc-8220-bf8813879449 

02709d92-d16d-42dc-8031-1ffd9ecbfc00 

dabff018-f579-45a3-8ab7-a1def838ec2f 

9970b9ac-a905-4fc5-87d7-3c11f273cf30 

d1062490-139a-4b08-8e83-9e77fca5a818 

11b5436e-413e-42ae-a5ba-2963372249b9 

2b96fe4d-3e2f-4690-9e1c-dca657182c02 

9a23a38a-83e6-4457-8409-b38225d88802 

a0d0e722-acef-4ecd-b992-97def9054bcb 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Intensywność 

erozji brzego-

wej 

U1 U1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 

cić reżim hydro-

logiczny rzeki 

 

podróżni-

czek 

Luscinia 

svecica 

A272 

e82a7ad3-c005-424c-9142-466eb6a39914 

15f39c53-c344-49d7-a1e2-3820448bde03 

a0b19fdc-3552-4fbd-aa16-ae393381e67a 

d767ad2c-27ff-4c7a-93ff-a7419170631a 

55ebd92d-5381-45d1-83a4-d719693ed15c 

716bb838-2ccf-4574-9e20-d580f3fdcbb3 

d6cb2b6a-4076-45a9-8245-7fe96d28007c 

bf0f4987-cd4d-465d-9101-fd4c54972bd0 

Parametry 

populacji 

Ilość śpiewają-

cych samców 
U1 XX 

 

U1 

XX 

Podróżniczek 

został stwierdzo-

ny na 8 stanowi-

skach w trackie 

inwentaryzacji 

obszaru Natura 

2000. Należy 

utrzymać odpo-

wiednie siedliska 

w obrębie stano-

wisk 

15. Parametry 

siedliska gatun-

ku 

Powierzchnia 

zakrzewień 

blisko rzeki 

XX FV 

 

U1 

 

Szanse zacho-

wania gatunku 

Stopień wycinki 

zadrzewień 

nadrzecznych 

XX FV 

 

 

U1 

 

16. 

Błotniak  

stawowy 

Circus 

aerugino-

sus 

A081 
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17. 

 

Batalion 

Philoma-

chus pu-

gnax 

A151      

 

  

 

18. 

Puchacz 

Bubo bubo 

 

A215 
 

     

 

  

 

 

A022 Bączek Ixobrychus minutus   

Analiza została oparta na niewielkiej liczbie 4 stanowisk, co było związane z brakiem danych uzyskanych w trakcie inwentaryzacji. Wszystkie 

obecne informacje o stanowiskach zostały uzyskane podczas wizji terenowej w 2012 roku. Miejscami prawdopodobnego gniazdowania bączka 

były stawy rybne w Gostomi oraz Borowcu. Przelatującego samca widziano także na starorzeczu w pobliżu miejscowości Białobrzegi. 

Potencjalnie odpowiednie warunki do gniazdowania znajdują się także na starorzeczu pod Grotowicami. Ocena ogólna stanu ochrony dla bączka 

na obszarze Natura 2000 została określona na poziomie U1, mimo dobrych wskaźników FV dla parametru siedliska, za jaki przyjęto obecność 

płatów szuwaru trzcinowego, spełniających odpowiednie warunki do gniazdowania. Głównym czynnikiem obniżającym ocenę końcową jest 

niewystarczająca liczba czynnych stanowisk, przyjętych jako wskaźnik dla parametru populacji, w stosunku do podanej w aktualizacji SDF-u z 

2011 roku, wynoszącej 13.  

 

A055 Cyranka Anas querquedula  

Analiza została oparta na liczbie 3 stanowisk. Wszystkie dane zostały zebrane w trakcie wizji terenowej, a informacje zawarte w inwentaryzacji z 

2008 roku wskazują na obecność tylko osobników migrujących. Obszar występowania gatunku obejmował tylko stawy rybne w Gostomi i 

Borowcu oraz starorzecze koło Białobrzegów. W wyniku zbyt późnych kontroli potencjalnie odpowiednie warunki bytowania wskazano na 

torfiankach koło Promnej, niewielkim kompleksie stawów rybnych pod Białobrzegami oraz starorzeczach koło Mniszewa. Ocena ogólna stanu 

ochrony dla cyranki na obszarze Natura 2000 została określona na poziomie U1, mimo dobrych wskaźników FV dla parametru siedliska, za jaki 

przyjęto obecność odpowiednich, małych zbiorników wodnych, spełniających dogodne warunki do gniazdowania. Głównym czynnikiem 

obniżającym ocenę końcową jest niewystarczająca liczba czynnych stanowisk, przyjętych jako wskaźnik dla parametru populacji, w stosunku do 

podanej w aktualizacji SDF-u z 2011 roku, wynoszącej 35. Wymagana jest ponowna inwentaryzacja dogodnych siedlisk wraz z określeniem 
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aktualnej liczby par gatunku. 

 

A070 Nurogęś Mergus merganser 

Analizie poddano wszystkie stwierdzone stanowiska lęgowe tego gatunku z inwentaryzacji oraz eksploracji terenowych z 2012 roku. Gatunek 

zasiedlający regularnie koryto rzeki w całym biegu, w pobliżu łęgów z odpowiednią ilością drzew dziuplastych. Ocena ogólna stanu ochrony na 

poziomie FV wskazuje na dobre warunki siedliskowe do gniazdowania dla nurogęsi. Jest to w dużej mierze związane ze wskaźnikami 

najważniejszych parametrów: populacji oraz stanu zachowania siedliska. W każdym z przypadków wskaźnik został określony na poziomie FV, 

co wskazuje na znaczny udział zadrzewień nadrzecznych oraz dziuplastych starych drzew w obrębie stanowisk.  

 

A119 Kropiatka Porzana porzana  

Analizie poddano wszystkie stanowiska, o których uzyskano informacje w trakcie inwentaryzacji. Podczas weryfikacji terenowej stwierdzono 

tylko pojedynczego samca pod Łęgonicami. Dane o 5 stanowiskach uzyskano od ornitologów uczestniczących w pracach nad PZO. Kropiatka w 

większości przypadków preferowała starorzecza (Wyśmierzyce, Grotowice), torfianki i łąki w okolicach Promnej lub łąki w dolinie Drzewiczki, 

na wysokości miejscowości Wólka Ligęzowska. W trakcie prac w 2012 roku nie potwierdzono kropiatki na żadnych ze stanowisk, dlatego para-

metr populacji, ocena ogólna  oraz ocena stanu ochrony są niezadowalające i zostały określone na poziomie U1. Parametr siedliska określono za 

pomocą wskaźnika stopnia uwilgotnienia stanowisk, na poziomie U1. Jest to związane z niekorzystnymi zmianami w hydrologii doliny i jej 

przesuszeniem. W wyniku odłączenia się od głównego koryta starorzecza, będące ważnym miejscem gniazdowania kropiatki, zarastają i tracą 

swoje unikatowe walory przyrodnicze.  

 

A122 Derkacz Crex crex  

Analizie poddano stanowiska z inwentaryzacji z 2008 roku oraz z czerwcowych kontroli nocnych  z 2012. Oszacowana liczebność, według 

ekspertów, wynosi co najmniej 100 samców. Derkacz preferował kompleksy łąk kośnych na całym obszarze Natura 2000. Najważniejsze 

kompleksy łąk znajdują się między Nowym Miastem, a Wielkopolem oraz na południe od Świdna. W wyniku melioracji na rozległym 

kompleksie Błot Brudzewickich, nastąpił drastyczny spadek liczebności do 2-3 samców. Ocena ogólna stanu ochrony, w zależności od fragmentu 

obszaru, zawiera się we wszystkich poziomach ocen (FV, U1, U2). Najlepiej zachowane są rozległe kompleksy łąkowe (Nowe Miasto, Świdno). 

W analizie nie uwzględniono, w ocenie parametru populacji, wszystkich znanych stanowisk. Ocena XX  była  spowodowana  brakiem kontroli 
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(czerwcowych) tych stanowisk. Parametr siedliska gatunku na wszystkich stanowiskach został oceniony na U1 ze względu na obniżone walory 

biotopu gniazdowego, wynikające z sukcesji wtórnej lub braku koszenia niektórych fragmentów.  Zachowanie gatunku na podstawie przyjętego 

parametru U1 wynika w dużej mierze z utrzymania sposobów ekstensywnego zagospodarowania siedlisk łąkowych w obrębie stanowisk. 

 

A136 Sieweczka rzeczna Charadrius dubius oraz A137 Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula  

Analizie poddano wszystkie stanowiska z inwentaryzacji z 2008 roku. W wyniku braku kontroli czerwcowych metodą spływu, nie poddano aktu-

alizacji oceny parametru populacji wszystkich stanowisk w obrębie obszaru Natura 2000. Sieweczka rzeczna gniazdowała regularnie w korycie 

rzecznym, preferując słabo zarośnięte piaszczyste wyspy i łachy. Sieweczka obrożna prawdopodobnie gniazdowała tylko na 3 stanowiskach. Pa-

rametr populacji, określony wskaźnikiem ilości stanowisk,  został oceniony dla obu gatunków na poziomie U1. Ocena ogólna stanu ochrony po-

pulacji obu gatunków sieweczek wynosi U1. Na obniżoną jego wartość miały wpływ przyjęte wskaźniki parametru siedliska, które określały 

stopień sukcesji wysp w obrębie stanowisk. Większość wysp i łach ze względu na zmianę reżimu hydrologicznego jest  na różnym etapie sukce-

sji wtórnej. Parametr szansy zachowania gatunków został określony wskaźnikiem dostępności piaszczystych wysp w obrębie stanowisk, gdyż 

tylko takie siedliska gwarantują zachowanie populacji sieweczek (wynikają ze stopnia zarastania wysp w korycie rzecznym). 

 

A156 Rycyk Limosa limosa  

Analizie poddano wszystkie stanowiska z inwentaryzacji z 2008 roku. Liczebność gatunku została oszacowana na 26 par. Dane z tego samego 

sezonu zebrane przez Chmielewski i Tabor i zawarte w publikacji Wilk i inni z 2010 roku wskazują na gniazdowania, co najmniej 50 par Więk-

szość znanych stanowisk rycyka znajdowała się między miejscowościami Gostomia oraz Białobrzegi, a najważniejsze kompleksy pastwisk sta-

nowiły tereny na północ od Wyśmierzyc. Pojedyncza para gniazdowała w odcinku ujściowym na północ od wsi Ostrołęka. W wyniku braku kon-

troli na przełomie kwietnia i maja nie poddano ocenie parametru populacji. Parametr siedliska gatunku na wszystkich stanowiskach został oce-

niony na U1 ze względu na obniżoną wartość wskaźnika U1 parametru siedliska, za który przyjęto tempo zarastania i sukcesji biotopów lęgo-

wych. Zachowanie gatunku, na podstawie przyjętego parametru, U1 wynika w dużej mierze z efektywności utrzymania sposobów ekstensywne-

go zagospodarowania siedlisk łąkowych w obrębie stanowisk. 

 

A162 Krwawodziób Tringa totanus 
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Analizie poddano wszystkie stanowiska z inwentaryzacji z 2008 roku. Większość znanych stanowisk krwawodzioba znajdowało się między 

miejscowościami Gostomia oraz Białobrzegi, a najważniejsze kompleksy pastwisk stanowiły tereny na północ od Wyśmierzyc. Pojedyncze pary 

gniazdowały w odcinku poniżej Warki. W wyniku braku kontroli na przełomie kwietnia i maja, nie poddano ocenie parametru populacji. Para-

metr siedliska gatunku na wszystkich stanowiskach został oceniony na U1, ze względu na obniżoną wartość wskaźnika parametru siedliska, za 

który przyjęto tempo zarastania i sukcesji biotopów lęgowych.  Zachowanie gatunku na podstawie przyjętego parametru U1 wynika w dużej mie-

rze z efektywności utrzymania sposobów ekstensywnego zagospodarowania siedlisk łąkowych w obrębie stanowisk oraz przywrócenie okreso-

wych zalewów w dolinie. 

 

A168 Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos 

Analizie poddane stanowiska z inwentaryzacji z 2008 roku. W wyniku braku kontroli czerwcowych metodą spływu nie poddano aktualizacji 

oceny parametru populacji większości stanowisk. Ocena ogólna stanu ochrony gatunku na obszarze Natura 2000 została określona w zależności 

od fragmentu doliny na poziomie U1 i FV. Parametr siedliska gatunku na stanowiskach został oceniony wskaźnikiem sukcesji wysp, na poziomie 

U1 i wynika on z postępującej degradacji piaszczystych siedlisk. Parametr szansy zachowania gatunku został określony wskaźnikiem dostępno-

ści odpowiednich wysp dla piskliwca w obrębie stanowisk, na poziomie U1. 

 

A193 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo oraz A195 Rybitwa białoczelna Sternula albifrons 

Analizie poddano stanowisko z inwentaryzacji z 2008 roku z okolic wsi Górki. W wyniku braku kontroli czerwcowych metodą spływu, nie 

stwierdzono kolejnych miejsc gniazdowania. W trakcie wizji terenowej obserwowano osobniki bez określonego statusu lęgowego.  Ocena ogólna 

stanu ochrony dla obu gatunków została oceniona na U2. Tak niska ocena została podyktowana niskimi wskaźnikami parametrów populacji oraz 

siedliska. W wyniku sukcesji wysp i plaż, będących pierwotnie miejscem gniazdowania obu gatunków, ocena parametru zachowania została 

określona wskaźnikiem ograniczenia sukcesji na wyspach i łachach. Szanse zachowania gatunku wynikają ze stopnia utrzymania biotopów lę-

gowych, zastosowania metod ochrony czynnej oraz zmiany reżimu hydrologicznego rzeki. 

 

A197 Rybitwa czarna Chlidonias niger  

Analizie poddano wszystkie stwierdzone czynne stanowiska, zarówno z inwentaryzacji z 2008 roku oraz wizji terenowej przeprowadzonej na 

potrzeby sporządzania Planu Zadań Ochronnych. W trakcie  badań określono 4 stanowiska, które były związane ze stawami rybnymi w Gostomi 
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i Borowcu oraz dwoma starorzeczami położonymi na północ od miejscowości Wyśmierzyce. Historyczne dane o gniazdowaniu tego gatunku 

dotyczą starorzeczy w pobliżu miejscowości Korzeń, Pobiedna oraz Grzegorzewice. Przyjęta ocena ogólna stanu ochrony (U1), jest ściśle 

związana ze wskaźnikiem przyjętym dla parametru siedliska, jakim jest stopień sukcesji starorzeczy a także niską liczbą par lęgowych, będących 

wskaźnikiem parametru populacji. Niezadowalająca liczebność stanowisk lęgowych koreluje z ogólnokrajowym trendem, jakim są zagrożenia 

wynikające z zaniku starorzeczy oraz przesuszenia siedlisk bagiennych. Wskaźnik parametry szansy zachowania gatunku na poziomie U1 

wynika z powolnej degradacji siedlisk bagiennych. Liczebność rybitwy czarnej w przyszłości będzie wynikać z efektywności przeprowadzenia 

zabiegów ochronnych (renaturyzacja starorzeczy, sztuczne wyspy lęgowe, zmiana reżimu hydrologicznego Pilicy, gospodarka stawowa), 

szczególnie na czynnych stanowiskach na stawach rybnych oraz starorzeczach pod Wyśmierzycami. 

 

A224 Lelek Caprimulgus europaeus 

Gatunek związany z siedliskami borowymi. W trakcie inwentaryzacji oszacowano populację tego gatunku na poziomie 60 par, na podstawie 

powierzchni próbnej założonej na południe od miejscowości Ulaski Gostomskie. Podczas kontroli terenowych w 2012 roku nie prowadzono 

eksploracji nastawionych na wykrycie tego gatunku. Ocena ogólna stanu ochrony (FV) jest zadowalająca i wynika ze zrębowego 

zagospodarowania lasu. Przyjęte wskaźniki parametrów siedliska i zachowania gatunku wskazują na dobrą kondycję populacji w trakcie trwania 

prac nad Planem Zadań Ochronnych. 

 

A229 Zimorodek Alcedo atthis 

Analizie poddano stanowiska, które zostały stwierdzone w trakcie inwentaryzacji w 2008 roku. Podczas wizji terenowych, gatunku nie 

obserwowano, co mogło wynikać z braku kontroli w czerwcu metodą spływu. Najważniejszym czynnikiem, mającym wpływ na parametry szans 

zachowania gatunku oraz zachowania siedliska, mają zastosowane wskaźniki związane z obecnością skarp oraz tempem erozji brzegowej. Zanik 

podmywania brzegów oraz niskie stany wód mogą doprowadzić do zmniejszenia się tempa tworzenia odpowiednich siedlisk będących wynikiem 

zmiany reżimu hydrologicznego.  

 

A272 Podróżniczek Luscinia svecica  

Analizie poddano wszystkie stanowiska, które zostały stwierdzone w trakcie inwentaryzacji w 2008 roku. Obszar występowania gatunku 

obejmował obszar między miejscowościami Gostomia, a Biała Góra oraz pojedyncze stanowisko śpiewającego samca zaobserwowane w dolinie 
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Drzewiczki, na północ od Odrzywołu. Parametry siedliska dla wszystkich stanowisk są dobre, o czym może świadczyć ocena wskaźnika na 

poziomie FV, w odniesieniu do powierzchni zadrzewień oraz zakrzaczeń, będących optymalnym miejscem do gniazdowania dla tego gatunku 

słowika. Analizując wskaźnik parametru oceny szans zachowania gatunku, za który przyjęto stopień wycinania zbiorowisk nadrzecznych, wydaje 

się prawdopodobnym, iż wpływ usuwanych fragmentów zadrzewień w obrębie stanowisk będzie miał marginalny wpływ. Mimo dobrych 

wskaźników omawianych powyżej parametrów, ocena ogólna stanu ochrony została zaniżona do poziomu U1, w wyniku niezadowalającego 

parametru populacji U1, dla którego za wskaźnik przyjęto liczbę samców na obszarze Natura 2000. 
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4. Analiza  zagrożeń 

 

L.p. 
Przedmiot 

ochrony 
Numer stanowiska 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne  

1 

A022 

Bączek 

Ixobrychus 

minutus 

5d8c7768-5627-469f-967d-

6b69d9640339 

0f097a35-db75-4a2e-a383-

75448911e96b 

5e41dcea-e0a6-4481-8a80-

e4b400a33698 

A02 – zmiana sposobu uprawy   

A03.01 – koszenie  

K03.04 - drapieżnictwo 

J01.01 – wypalanie 

 

Do weryfikacji w trakcie obowią-

zywania PZO 

 

119b985d-9643-46e8-b9c5-

f5de4d55b2c0 
Brak istotnych zagrożeń 

A11 – inne rodzaje praktyk 

nie wymienione powyżej 

J02.01 – zasypywanie i osu-

szanie starorzeczy, meliora-

cje terenu; 

J02.01.03 – wypełnianie 

rowów, starorzeczy, stawów, 

sadzawek, bagien lub torfia-

nek 

K03.04 - drapieżnictwo 

 

 

 

 

 

Do weryfikacji w trakcie obowią-

zywania PZO 

 

2 

A055 

Cyranka 

Anas querqu-

edula 

5e721cfe-fa75-4c64-a8c1-

4c636b1ee11e 

e608d04a-17ef-463c-a0e0-

b7451d2f3bbb 

A02 – zmiana sposobu uprawy   

A03.01– intensywne koszenie  

K03.04 - drapieżnictwo  

Brak potencjalnych zagro-

żeń 

 

d39e208f-b279-46d6-8ded-

dda932d90f00 
Brak bezpośrednich zagrożeń 

A11 – inne rodzaje praktyk 

nie wymienione powyżej  

J02.01 – zasypywanie i osu-

szanie starorzeczy, meliora-

cje terenu 

J02.01.03 – wypełnianie 

rowów, starorzeczy, stawów, 

sadzawek, bagien lub torfia-

nek 

K03.04 - drapieżnictwo 

Gatunek środowisk wodnych o 

odpowiedniej wielkości płatów 

szuwaru trzcinowego i pałkowego 

oraz lustra wody, a także starorze-

czy. Zagrożenia dla cyranki na zna-

nych stanowiskach wynikają z nie-

właściwego gospodarowania na 

stawach rybnych – spuszczanie 

wody lub jej brak w trakcie sezonu 

lęgowego, aktywne koszenie płatów 

trzciny oraz jej wypalanie. Prawdo-

podobny, negatywny wpływ na ten 
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gatunek może mieć także aktywność 

drapieżników, m.in.: norki amery-

kańskiej, lisa czy jenota, gatunków 

ssaków o zaznaczonym wyraźnym 

wzroście liczebności. Potencjalnie 

istotnym zagrożeniem może być 

zasypywanie starorzeczy lub nie-

wielkich zarastających, płytkich 

zbiorników wodnych. 

3 

A070 

Nurogęś 

Mergus mer-

ganser 

8cc29f93-47df-4d1b-8574-

09e545d93402 

e2e93b23-6592-4679-a3e0-

0e2886156f0c 

3a66c657-1a18-4c54-afef-

7ff9f646efc2 

84faf775-6272-4885-8999-

e4ab8d63c0f5 

830c478a-a011-4570-9f07-

85825ff6009e 

b4ffc687-6d1f-4a75-a1c0-

8e001963fbed 

25605401-8daf-4e0a-ae79-

201dd2588ead 

35add5b4-683e-489e-973d-

940382b1625b 

ab25847c-20c1-4385-ad5f-

5dcf01b4651d 

4df50a07-e211-4aea-a25b-

89555a461f9a 

1eec9d50-96e9-43ec-9cd4-

7a8697fff1df 

25ba49d8-f11c-40ef-84f5-

734b262d938d 

a4910a20-1e68-47cd-812b-

2615a228f160 

d591ebc4-bc7d-43cb-8ea9-

feec90142f48 

cd4bccdf-3163-46bf-8ae4-

ac7862eb8e0f 

A11 – inne rodzaje praktyk nie 

wymienione powyżej  

G01.01.02 – niemotorowe sporty 

wodne G01.08 – inne rodzaje 

sportu i aktywnego wypoczynku  

F02.03 – wędkarstwo 

G05.01 – wydeptywanie, 

nadmierne użytkowanie 

K03.04 - drapieżnictwo 

Gatunek tracza związany z obsza-

rem koryta rzecznego na całym 

odcinku rzeki. Stanowiska są roz-

mieszczone regularnie i dotyczą 

wszystkich fragmentów koryta. W 

trakcie sezonu lęgowego zagrożenia 

dla nurogęsi związane są z reguły z 

presją turystyczną, wynikającą z 

aktywnego spędzania czasu przez 

turystów. Najistotniejszą formą są 

liczne spływy kajakowe, które po-

wodują nadmierne płoszenie rodzin i 

ich rozbijanie, w trakcie wodzenia 

przez samice. Miejsca szczególnie 

narażone na antropopresję to odcinki 

rzeki w okolicach miejscowości 

Myślakowiec, Tomczyce, Nowe 

Miasto, Gostomia, Osuchów, Przy-

byszew. Ważne zagrożenie stanowi 

nieuregulowana wycinka zadrze-

wień nadrzecznych oraz płatów 

łęgowych, szczególnie drzew dziu-

plastych, stanowiących naturalne 

miejsca gniazdowe. 
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524a7edf-156f-472b-8b7a-

89e1b54e5a66 

46740bf3-804f-4e05-8212-

ba5c97b2d584 

e27201a5-5894-4602-be1b-

295ceb0f35f0 

cad963cb-7047-440f-8a9d-

266c877fa2d8 

d788ec0e-babf-407d-a45c-

97d85e3c744d 

4042b32f-f3e9-430a-8793-

9608c398c3a2 

72393c8e-71f3-4b71-b8ae-

902bc1d30d38 

c5faf364-722e-4961-b0fb-

bdb41486fd4c 

265cb547-8b82-42ad-aebc-

fed8699e588c 

d5f327c8-8e79-4189-ad7e-

1ee2b0daa9bb 

bf4f2666-3d73-4cd5-9a33-

edd8ed9a22e9 

82492102-ecf6-46a8-9488-

8a0e1f1df811 

a2230bb0-cc01-4fcd-b06f-

85039f25ea33 

96df218d-8a4b-47d8-ac53-

d724d0547f9b 

5edb09a3-2d70-4428-bb18-

026ff20e567c 

d6a47b93-4634-4857-9ce0-

f18ca09683c1 

a81f4e35-9928-45fb-892e-

87cffe8e853f 

e4a1d497-f7fd-4a9c-a1fe-

b7ed254aea02 

35206a2c-bdff-46a9-b9d0-

35d25e17cbbf 

155fcd35-1a3e-4ca0-89a4-

01d81934ec17 
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bee0afe5-2ce1-4573-8d0e-

8e726cefd55a 

924f334d-7281-46c9-94c1-

08f3d66f11aa 

869b2cb1-ab7c-4078-9061-

c7dc6cad58c4 

0a50579b-d99b-41cc-8f4e-

65bc3e982a74 

339d986a-8ba4-43d6-8f78-

7eb52c1304ba 

7230a752-cd1f-49a3-a0d7-

57ee9d8f244a 

e92fa0d5-a620-45f6-b9cb-

e4c98157b4ec 

45c3b882-db21-4a49-a5cc-

a76c0c182b5f 

4fd79926-870b-47b9-8146-

25401f303974 

3aaa075e-a5ce-4760-825a-

945954895436 

4 

A119 

Kropiatka 

Porzana po-

rzana 

71450818-3a35-4499-82a3-

df342561c431 

31317e38-11df-4aea-aea5-

d45958d4a40f 

3ff7f7fc-95c5-43ba-82d9-

438b28d75c59 

526c6e82-d3e1-4f50-bf05-

73b5a6eb9224 

0261f513-4e3a-430c-97cf-

33af2d1f7c54 

1f2baef0-c1a0-4baa-bea0-

92797f2ec917 

J02 – spowodowane prze czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

J02.04.02  - brak zalewania 

K01.03 – wyschnięcie 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego - sukcesja 

K03.04 - drapieżnictwo  

 

Gatunek związany ze starorzeczami, 

płatami wilgotnych łąk o stałym 

poziomie uwilgotnienia. Zagrożenia 

dla kropiatki wynikają z obniżenia 

poziomu retencji na siedliskach 

występowania. Najistotniejsze za-

grożenia to zarastanie łąk i zmiana 

poziomu wód (dolina Drzewiczki), 

brak okresowo utrzymujących się 

zalewów, które wpływają na utrzy-

manie starorzeczy Potencjalny 

wpływ może mieć aktywność dra-

pieżników. 

5 

A197 

Rybitwa czar-

na 

Chlidonias 

niger 

51fbccbe-06f0-41ca-b9c1-

063557ad5186 

2b0c5be0-09c1-4ee6-b63a-

7e8570dc92c1 

A02 – zmiana sposobu uprawy  

J02 – spowodowane przez czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

K01.03 – wyschnięcie 

Gatunek rybitwy związany z tere-

nami bagiennymi i podmokłymi, 

gdzie tworzy się warstwa roślinna 

na powierzchni tafli wodnej. Naj-

istotniejszym zagrożeniem dla rybi-

twy czarnej jest zanik naturalnych 
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siedlisk, jakimi są starorzecza. Sta-

rorzecza, ze względu na nieregular-

ność wylewów rzeki, straciły łącz-

ność z korytem Pilicy i z czasem 

spowodowało to ich zarastanie i 

wysychanie. Na stawach rybnych 

ważnym aspektem jest czasowy brak 

pokrywy roślinnej, która może słu-

żyć za miejsca gniazdowe. Jest to 

spowodowane intensywną gospo-

darką rybacką. 
c6f5a424-496c-4d15-91cd-

30cde880b161 

19157c12-ff43-4ec7-8863-

4c2d86915e88 

J02.04.02  - brak zalewania 

K01.03 – wyschnięcie 

Brak potencjalnych zagro-

żeń 

 

6 

A122 

Derkacz 

Crex crex 

f339d135-8359-4d18-b203-

38e0985319bd 

J02 – spowodowane przez czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

J02.04.02 – brak zalewania 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego - sukcesja  

A03.03 – zaniechanie/brak 

koszenia 

K03.04 – drapieżnictwo 

 

Gatunek związany z siedliskami 

wilgotnych łąk, okresowo koszo-

nych. Na stanowiskach lęgowych 

istotne zagrożenie stanowią zmiany  

zagospodarowania łąk i pastwisk 

(brak uprawy, zalesianie, zarastanie 

trzcina oraz sukcesja gatunków 

drzewiastych). Na Błotach Brudze-

wickich zmiana poziomu uwilgot-

nienia spowodowała przesuszenie 

terenu i spadek liczebności lokalnej 

populacji. Duże ryzyko dla tego 

gatunku wynika z braku regularnych 

zalewów rzecznych (rewitalizacja 

łąk) po wybudowaniu zbiornika 

Sulejowskiego. 
3686c41a-809d-4a88-82a3-

df2edfef9597 

3c9114c5-5bc9-4e2e-8ee2-

09a9b647c429 

a343f3cf-0a4d-407d-864b-

e863226e4295 

ba27b336-b76b-4a29-80e6-

c3d10944525c 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego - sukcesja  

J02 – spowodowane przez czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

K03.04 – drapieżnictwo 

A03.03 – zaniechanie/brak 

koszenia 

 



 

164 

 

30b30d85-89c6-4918-917a-

3bf16d5f19b8 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego - sukcesja  

K03.04 – drapieżnictwo 

A03.03 – zaniechanie/brak 

koszenia 

 

00ad9552-d413-43ac-90ec-

1bcd878668f6 

229d5d89-491f-4a80-b90f-

20f11fc5b441 

c4ee5856-4442-44da-9b9e-

eed181d589bb 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego - sukcesja  

J02 – spowodowane prze czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

K03.04 – drapieżnictwo 

A03.03 – zaniechanie/brak 

koszenia 

 

82a8969e-2cdf-46bb-b7f5-

83eecfd87f20 

a89d16b4-c7a9-49e2-925d-

e9d7a753e5a3 

5f2b7055-975a-4a4e-ba59-

18bddb46eab2 

24164c3a-7df3-4450-8346-

d09162c1acfa 

58c50abc-b738-4edd-85d6-

0573317417f4 

A02 – zmiana sposobu uprawy 

A03.03 – zaniechanie/brak ko-

szenia 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego - sukcesja  

K03.04 – drapieżnictwo 

 

2283f51e-3142-4e3c-8213-

cd07c740f814 

16a10627-7ec7-440c-ba2a-

a66dcc061afd 

9cf84cd6-d68f-46d1-a043-

d44e01342287 

4a66ff65-643d-4132-9595-

d57e571a0c53 

7ae58e2b-b453-46ab-92e4-

73a8ac257841 

85ff9755-5dce-4e99-8962-

246d69e3853e 

cfca013d-eaf0-4a76-af20-

70c14d2eecc1 

8ffa38a5-9b9d-4076-b6f1-

3dd26dcbde13 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego - sukcesja  

K03.04 – drapieżnictwo 

A03.03 – zaniechanie/brak 

koszenia 

 

867752c3-f59b-41ec-ae87-

ecc73d95d9a6 

aac62b12-f978-4616-bccb-

bbb057167859 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego - sukcesja  

K03.04 – drapieżnictwo 

A03.03 – zaniechanie/brak 

koszenia 
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5bf1dc86-1d36-4cdc-80c0-

c14c31b13cd3 

7764673f-641b-449c-9ed9-

8c263b6d7d14 

4913f5a7-e3ac-498d-b6af-

c8828a239941 

e5e35360-389f-4fac-bcae-

b46f9d87c882 

380208c7-2f23-4038-a91d-

38bfd31ef5db 

A02 – zmiana sposobu uprawy 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego - sukcesja  

J02 – spowodowane prze czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

K03.04 – drapieżnictwo 

A03.03 – zaniechanie/brak 

koszenia 

 

4f2d4651-ef50-40ad-b0e8-

dea27f853505 

A03.03 – zaniechanie/brak ko-

szenia 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego - sukcesja  

K03.04 – drapieżnictwo 

A03.03 – zaniechanie/brak 

koszenia 

 

b5709be8-e5df-41a7-b17c-

c4c1bd6eab1f 

7f034ce3-961a-4bda-98ec-

9bba05ae04fd 

af157c2e-fc6e-43c3-9fe7-

e7186a70cd20 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego – sukcesja 

A02 – zmiana sposobu uprawy 

K03.04 – drapieżnictwo 

 

95b3c5be-1a9a-4f45-90c1-

e0e1a75e400f 

f28984cb-ab4c-4dce-82c5-

a0db50a68da5 

9641d9e6-26fc-47c2-82f3-

c9443c5dcd8a 

c94a6a07-78eb-4aba-b7c6-

5d0311e05a9a 

58f7cdbe-0ba4-47c0-9c0f-

201bac3ab971 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego - sukcesja  

A03.03 – zaniechanie/brak ko-

szenia 

J02 – spowodowane prze czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

A03.03 – zaniechanie/brak 

koszenia 

K03.04 – drapieżnictwo 

 

bf4bb372-9ee5-48f0-8aef-

d540dce7ac62 

J01.01 – wypalanie; 

J02 – spowodowane prze czło-

wieka zmiany stosunków wod-

K03.04 – drapieżnictwo 

A03.03 – zaniechanie/brak 

koszenia 

 



 

166 

 

nych 

fa3812ef-5d34-4ea7-aa82-

7dccd595c09e 

J02 – spowodowane prze czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego - sukcesja  

K03.04 – drapieżnictwo 

A03.03 – zaniechanie/brak 

koszenia 

 

3551bd20-02d6-4e22-bc68-

3489fd5704de 

K01.03 – wyschnięcie 

J02 – spowodowane przez czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

K03.04 – drapieżnictwo 

A03.03 – zaniechanie/brak 

koszenia 

 

0e77414e-0bc0-4d87-9752-

5952ff6ecc49 

J02 – spowodowane przez czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego - sukcesja  

K03.04 – drapieżnictwo 

A03.03 – zaniechanie/brak 

koszeni 

 

e88c03db-547a-48e1-81c0-

211c25bc654b 

42cf15f6-d004-4fc6-9e83-

840751d7e00c 

Brak istotnych zagrożeń 

K03.04 – drapieżnictwo 

A03.03 – zaniechanie/brak 

koszenia 

 

7 

A136 

Sieweczka 

rzeczna 

Charadrius 

dubius 

5cf1318d-d1fa-405b-823c-

825a714c698b 

7e4da238-b593-4bfc-98d3-

c3e3b86e2067 

e05ba26f-ccba-4c53-ba05-

9bb34deefdcc 

5338d66a-d593-41c0-a4cc-

de40d300f3aa 

570de2b9-b9e2-4d77-ac9e-

a06aef2c6185 

64d77b43-b3b9-4dab-a44d-

093986be2ffe 

a6da3600-fb77-46e8-97ea-

6ec8951b7ac6 

29a51453-ec18-4a9f-b4e6-

e83fe7b2bc1a 

f21548c2-2325-4d20-a43d-

G01.01.02 – niemotorowe sporty 

wodne 

J02 – spowodowane przez czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego - sukcesja  

K03.04 - drapieżnictwo 

Gatunki ptaków związane na obsza-

rze Natura 2000 z piaszczystymi 

wyspami, naturalnie tworzonymi 

łachami. Najistotniejszym zagroże-

niem dla sieweczek jest zarastanie 

wysp, ich naturalnych miejsc lęgo-

wych. Zmiana hydrologii rzeki po 

budowie zbiornika Sulejowskiego 

spowodowała spadek poziomu wody 

w rzece, zanik regularnego tworze-

nia się okresowych piaszczystych 

łach i wysepek. 
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4ea05f641b55 

e2a13bbc-b61c-4801-998c-

0e504b35bac4 

aa0e9c44-c7e6-4c5d-a3aa-

159f477f3728 

9f7357e0-aee4-420c-9dcb-

9a48c9648fc3 

590452bc-d10d-429e-b7a8-

868b4af7c14e 

a79a3032-6e5c-42cb-9887-

7e83cb18588e 

311691dd-67a1-4c53-9f5c-

9733fb4bbfae 

e29ce0ab-e9da-457d-ac25-

028b878a643f 

9c6bd1d7-9949-49e1-9965-

598cc73b8fd1 

d0aa51a6-4132-46fd-aa52-

67227d2cfaae 

699ca2bc-88da-40c3-8c6b-

826811736a23 

da7de5f4-4935-4e28-b8c6-

afcaf8b24d88 

30ec865b-0bac-40c9-9d4e-

28defee3813a 

c762ca0c-6f79-4dba-b0dc-

aedcbd79e3b8 

9f33bb02-bdf6-492a-bb48-

7c91fbe57148 

73f6a75f-ced2-4d55-a506-

4276eab1f4b6 

1e424f36-d39c-4eb8-9ab5-

8fd66e3ffa2a 

14c9c953-ed1e-4012-b5bb-

33b878150cc6 

ada18439-8e13-4f74-b404-

a941fa7e297c 

1ea8073f-5715-4ac8-bd52-

436bcf6aba98 

ae77d254-f535-4dfe-a470-
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a0c06510367e 

27c27cf6-d26f-4d33-b866-

f243174c0ffe 

f236856a-9ac9-4904-a152-

06a3e9794bc6 

a4fe2bf8-328a-4bd2-8adb-

9a3dba170764 

76d6156c-db6d-47f6-b5ae-

4531be54463c 

5bbc0e11-70c9-477a-b28d-

4bb56205ffea 

655243d2-92b8-4e18-a67d-

fa6c3a3faac7 

J02 – spowodowane prze czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

G01.01.02 – niemotorowe sporty 

wodne 

K03.04 - drapieżnictwo 

 

8 

A137 

Sieweczka 

obrożna 

Charadrius 

hiaticula 

84761c6b-598e-4df3-ad00-

79cc3a75e62d 

35540499-f53b-4960-9d3c-

4893f260bdf2 

G01.01.02 – niemotorowe sporty 

wodne 

J02 – spowodowane prze czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego - sukcesja 

Brak potencjalnych zagro-

żeń 

Do weryfikacji w trakcie obowią-

zywania PZO 

 

60fcac65-1504-49a6-a165-

829db3494563 

G01.01.02 – niemotorowe sporty 

wodne:  

J02 – spowodowane przez czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

K02.01 – zmiana składu 

gatunkowego - sukcesja 

Do weryfikacji w trakcie obowią-

zywania PZO 

 

9 

A156 

Rycyk 

Limosa limosa 

760eee68-12ec-4a3c-862d-

0e18666aedf0 

1497b09c-83fb-43d5-93ea-

6c3956561089 

0ba43d54-af73-4200-94d0-

e6aa80830dfe 

J02 – spowodowane prze czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

J02.04.02 – brak zalewania 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego - sukcesja  

K03.04 - drapieżnictwo 

Brak potencjalnych 

zagrożeń 

Gatunki siewkowców związanych z 

różnymi typami łąk i pastwisk 

użytkowanych ekstensywnie. 

Zagrożenia dla obu gatunków są 

podobne, gdyż wynikają z podobnej 

struktury siedlisk. Do 

najważniejszych należą te związane 

z gospodarką łąkarską. Dostrzegalne 

jest zanikanie użytkowania siedlisk 

łąkowych przez rolników, w wyniku 
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czego środowiska tego typu 

podlegają sukcesji wtórnej (trzcina, 

gatunki drzewiaste) i ich powolnej 

degradacji. Także niektóre płaty 

siedlisk tracą swoje walory, ze 

względu na obniżenie wilgotności 

terenu, tzw.,, stepowienie”. Jest to 

związane niewątpliwie z brakiem 

regularnych wylewów rzeki, co 

powoduje rewitalizację obszarów w 

dolinie Pilicy. Potencjalnie istotny 

wpływ na liczebność populacji obu 

gatunków ma nadmierna liczebność 

drapieżników terenów krajobrazu 

otwartego (lis, jenot). 

a450659a-779e-42c9-823b-

8337e5011604 

75e80e88-8bd9-42cd-a9be-

7b821a75dc02 

J02 – spowodowane prze czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego - sukcesja 

K03.04 - drapieżnictwo 

 

1d8955f6-87ed-4148-8e60-

0ac560cfb9e6 

A02-zmiana sposobu uprawy 

J02 – spowodowane prze czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego – sukcesja 

K03.04 - drapieżnictwo 

 

538db603-3ff3-4b54-a56b-

ea0712234b73 

213766fa-198b-429c-b1cc-

1861517d9c67 

J02 – spowodowane prze czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego – sukcesja 

K03.04 - drapieżnictwo 

 

ea44e037-c9c4-4f56-b12c-

11543a7fe008 

A02 – zmiana sposobu uprawy 

J02 – spowodowane prze czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

K03.04 - drapieżnictwo 
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K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego - sukcesja 

1f8ce80a-03d4-48ff-afaf-

32521551895d 

7261871a-286c-41e6-ad4c-

6c66b6c335bb 

J02 – spowodowane prze czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego – sukcesja 

A02 – zmiana sposobu uprawy 

K03.04 - drapieżnictwo 

 

10a0b364-c56d-47e0-a6b8-

47b4994daca8 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego – sukcesja 

A02 – zmiana sposobu uprawy 

K03.04 - drapieżnictwo 

 

673b3a2d-e5f4-4320-bf0a-

aef43148b385 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego – sukcesja 

Brak potencjalnych 

zagrożeń 

 

96ab2633-f61a-4611-bf20-

b125d3eb180b 

J02 – spowodowane prze czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

J02.04.02 – brak zalewania 

A02 – zmiana sposobu 

uprawy 

K03.04 - drapieżnictwo 

 

10 

A162 

Krwawodziób 

Tringa totanus 

457bd2a5-2330-4664-bb14-

a2b24e8e053a 

2fe08f7e-e490-446f-a145-

2601da36edaa 

e63d423a-7c2a-42f2-bd73-

9a1ef652bc85 

1294393e-5b5d-40b6-beef-

aba8afd6f311 

c9e290fc-379a-437d-9957-

9980dc01668b 

J02.04.02 – brak zalewania 

K03.04 - drapieżnictwo  

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego sukcesja 

J02 – spowodowane prze czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

Brak potencjalnych 

zagrożeń 

Do weryfikacji w trakcie obowią-

zywania PZO 

 

1d305516-b8cd-4cdf-be9d-

43c0f5f69448 

J02 – spowodowane prze czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego – sukcesja 

Brak potencjalnych 

zagrożeń 

Do weryfikacji w trakcie obowią-

zywania PZO 

 

29d498f7-0a5b-4d15-837d-

e8210053f792 
Brak bezpośrednich zagrożeń 

J02 – spowodowane przez 

człowieka zmiany stosun-

Do weryfikacji w trakcie obowią-

zywania PZO 
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ków wodnych 

K03.04 - drapieżnictwo  
581c2f88-7e1b-4fb5-a4ed-

4b16c9d8cbb9 

4390e084-3486-4f34-a6e8-

ff778d9a8397 

J02 – spowodowane prze czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

K03.04 - drapieżnictwo 

Do weryfikacji w trakcie obowią-

zywania PZO 

 

11 

A168 

Brodziec pi-

skliwy 

Actitis hypo-

leucos 

81422ac9-4728-434e-89fd-

fe3033945a63 

ee283aaa-619c-445b-a71d-

dc83d8d8a44d 

1f41c778-3133-463c-8bfb-

c91b086c6478 

9cc24ea6-d2ec-498f-84d2-

b4b14e76b7c4 

dee2d104-cc96-40fe-b180-

dce424da329f 

63961c0f-b144-470d-a14e-

ba8aa72f159c 

43d4c6fd-8a27-4361-960d-

c2c662aa2fd3 

df682e1c-9ff4-4212-8419-

b15df06d487f 

3e16611e-f5cb-4fa4-aff0-

ab7cbe43d156 

6182ac93-b214-4186-8a0f-

9a47dd3bd346 

51fd58e3-ba2c-451a-b420-

44328a50e871 

77fccdb6-093d-4864-a681-

3623241a1494 

97a3d207-0450-419e-82a7-

a845fc60e221 

ade8fbe2-5f22-4295-a701-

1231a2a1acd0 

e6082d4d-90e1-413c-bb95-

bd511f3c6a34 

3618287c-9c64-4f66-a784-

f54e3ba69703 

b9cd1b40-5397-4358-aa77-

G01.01.02 – niemotorowe sporty 

wodne 

J02 – spowodowane prze czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego - sukcesja 

K03.04 - drapieżnictwo 

Gatunek  brodźca związany ze 

strefą przykorytową rzeki, 

szczególnie z fragmentami zale-

sionymi. Zagrożenia dla piskliw-

ca wynikają z zarastania piasz-

czystych wysp będących waż-

nym miejscem żęrowiskowym 

dla tego gatunku.  Wraz z upły-

wem czasu wyspy zarastają tra-

cąc atrakcyjność dla ptaków. 
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dfc8133d84af 

6f56148b-b528-48d3-b332-

4f83ac8ecb2d 

0b68d291-eec7-4b7c-bbef-

008f32245888 

14dd5c74-23eb-417c-9108-

8f6652e18cb3 

88b95214-5041-461f-8848-

8fb6c3837f99 

76a72c9d-7e1f-470f-9267-

1e71669b3ae2 

eefd518b-4756-4ae8-b57d-

c06c56117ea0 

015f1e71-381d-4047-a38c-

ec75dc8239f3 

b5e743b9-64fa-4a79-87a3-

ee727bd7a8f6 

5e958ea8-5aab-4a5d-bb1f-

6d66117a5fe1 

47bf95f3-d1ee-42d3-9676-

a6fa3a3fa5dd 

9a9cba06-63b5-423c-9545-

dd73c05fc70f 

1153d777-e77d-4555-8ce7-

d9b902b88d64 

fb57b3e3-95cb-4d7c-8913-

512582bba3c6 

17d7f3d7-2a7a-453c-80f8-

4de53e631d45 

7faaf697-4bd0-4a0a-8315-

c7d66f78b964 

13cd0963-461c-45e0-9ad1-

3d8e98897979 

ae4ac53d-f8e0-4d0a-a532-

a3f6a3550503 

6adc3b0f-9203-48f0-a32d-

02b5ede98385 

f4311386-132b-4179-a6cd-

160c498c88b8 

40c81a51-0c8c-4b6d-80ac-
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a269a0f023eb 

c5455d37-22ac-4401-b25e-

701121e8df2d 

a1e4b43d-91ce-4750-95ce-

b098a3ade49f 

4e8dc95e-df56-4058-8cc9-

dae84b96d880 

67503fc2-a920-4110-813b-

9c16f2488ab1 

833656cb-7d6e-4b2c-9b38-

e8645eaf9125 

d10b495b-0eba-4a6d-a7f0-

20a0ba173829 

693d110c-8ead-4ca4-9538-

37813c4ddc0c 

12 

A193 

Rybitwa 

rzeczna 

Sterna hirun-

do 

8fe2d1ef-782a-4955-9cb6-

6024992fb2dd 

J02.04.02 – brak zalewania 

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego - sukcesja  

G01.01.02 – niemotorowe sporty 

wodne:  

K03.04 - drapieżnictwo 

Gatunek rybitwy związanych z 

korytem rzecznym i piaszczystymi 

wyspami będącymi dogodnymi 

miejscami do gniazdowania. Zagro-

żenia dla gatunku wynikają z do-

stępności piaszczystych wysp z 

niską roślinnością oraz okresowo 

powstających łach. W wyniku zmian 

w hydrologi rzeki związanych z 

budowy zapory  w Smardzewicach, 

nastąpiły zmiany siedliskowe, które 

niekorzystnie wpłynęły na omawia-

ny gatunek rybitwy. Wyspy oraz 

łachy  z  upływem  czasu zaczynają 

zarastać i w krótkim czasie przestają 

być atrakcyjne do gniazdowania. 

Obniżenie poziomu wody w rzece 

oraz brak jej regularnych przepły-

wów  w korycie nie powoduje ko-

lejnych odsypów materiału wleczo-

nego umożliwiając naturalną sukce-

sję wysp (klon jesionolistny, wierz-

ba purpurowa, trzcina zwyczajna, 

mozga trzcinowata) 
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13 

A195 

Rybitwa bia-

łoczelna Ster-

nula albifrons 

d2de33da-005a-4257-8bc6-

fc2db7aca499 

J02.04.02 – brak zalewania  

K02.01 – zmiana składu gatun-

kowego - sukcesja  

G01.01.02 – niemotorowe sporty 

wodne:  

Brak potencjalnych 

zagrożeń 

Gatunek rybitwy związanych z 

korytem rzecznym i piaszczystymi 

wyspami będącymi dogodnymi 

miejscami do gniazdowania. 

Zagrożenia dla gatunku wynikają z 

dostępności piaszczystych wysp z 

niską roślinnością oraz okresowo 

powstających łach. W wyniku zmian 

w hydrologi rzeki związanych z 

budowy zapory  w Smardzewicach, 

nastąpiły zmiany siedliskowe, które 

niekorzystnie wpłynęły na 

omawiany gatunek rybitwy. Wyspy 

oraz łachy  z  upływem  czasu 

zaczynają zarastać i w krótkim 

czasie przestają być atrakcyjne do 

gniazdowania. Obniżenie poziomu 

wody w rzece oraz brak jej 

regularnych przepływów  w korycie 

nie powoduje kolejnych odsypów 

materiału wleczonego umożliwiając 

naturalną sukcesję wysp (klon 

jesionolistny, wierzba purpurowa, 

trzcina zwyczajna, mozga 

trzcinowata) 

14 

A224 

Lelek 

Caprimulgus 

europeus 

cbcaf78f-778e-4a24-bbce-

331f712dc805 
K03.04 - drapieżnictwo 

B01 – zwiększenie obsza-

rów leśnych, zalesianie 

B02.01 – nasadzenia na 

obszarach leśnych po wy-

cince 

Gatunek leśny o zmierzchowym 

trybie życia. W trakcie wizji tere-

nowej nie stwierdzono istotnych 

zagrożeń dla tego gatunku na siedli-

skach występowania. W przyszłości 

zalesianie powstałych zrębów, odej-

ście od zrębowego sposobu zago-

spodarowania na odnawianie lasu za 

pomocą gniazd może negatywnie 

wpływać na powierzchnię siedlisk 

lelka. 

15 

 

 

A229 

Zimorodek 

Alcedo atthis 

c38ca585-5cc2-4307-ae3d-

b3f34cd20c96 

f97c0e02-b882-4b10-a143-

J03.03 – zapobieganie, zmniej-

szanie, brak erozji 

J02 – spowodowane prze czło-

K03.04 - drapieżnictwo  

Gatunek związany z korytem rzeki o 

odpowiedniej strukturze skarpy. 

Zagrożenia gatunku na wszystkich 
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6bfe84e06c73 

0da9918f-e8c5-4325-af9d-

9aab1f9519fe 

2c6223ee-5efe-4b36-8b71-

c2d3122eb8e2 

f1db3c94-e36f-4553-9378-

61f10f8b82ec 

79b79e7c-b146-4076-913b-

eab22ac6dfb8 

db0c027c-d392-4b1b-a613-

7b4180e4fa25 

e2568742-dbda-423b-b9b6-

e5774a46aee0 

b46ed7d9-8765-45a5-b8e8-

144f7128ea8e 

83afb5a5-cedd-43c4-bb33-

1382f33f89be 

f567e920-0770-4f6f-ab43-

cfc72f86119f 

d40ea778-712b-4ce8-b60b-

805815a56719 

b641e5a0-f92e-4c09-9ab0-

c2a4f418391c 

75af0cd8-f5ef-4f28-9aa5-

b2b23b84f71d 

cad80c13-8659-4f58-8cb7-

f3d14d14de68 

39d3480f-ec05-44bc-a88e-

42562c655dc3 

7a92b02d-8445-43a9-b376-

730c629156f1 

a8d27c72-366e-4308-9490-

9052d2f32be3 

c0f25a81-3ebd-4842-b57c-

290c2a0e6a39 

6249e275-7e73-4e81-a6e4-

2dae97c48c95 

857fd6ae-d276-45f9-8973-

b4200ea2f958 

8e34bf7d-353a-4af7-8bb3-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

stanowiskach wynikają w głównej 

mierze ze zmian w hydrologii rzeki 

po powstaniu zbiornika sulejow-

skiego. Obniżanie poziomu wody w 

rzece, brak naturalnych przepływów 

wody wpływają niekorzystnie na 

podmywanie brzegów. W wyniku 

tych zmian nie następuje odsłanianie 

brzegów (skarp), które stanowią 

główne siedlisko do zakładania 

norek. Niektóre fragmenty brzegów 

są zabezpieczane faszyną, która z 

czasem przerasta brzegi i  przeciw-

działa erozji. 
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c6a5411c7094 

cf6912bd-1edd-4ea0-988f-

6c4f06e899d3 

3cc61e74-9f37-49dc-8220-

bf8813879449 

02709d92-d16d-42dc-8031-

1ffd9ecbfc00 

dabff018-f579-45a3-8ab7-

a1def838ec2f 

9970b9ac-a905-4fc5-87d7-

3c11f273cf30 

d1062490-139a-4b08-8e83-

9e77fca5a818 

11b5436e-413e-42ae-a5ba-

2963372249b9 

2b96fe4d-3e2f-4690-9e1c-

dca657182c02 

9a23a38a-83e6-4457-8409-

b38225d88802 

a0d0e722-acef-4ecd-b992-

97def9054bcb 

16 

A272 

podróżniczek 

Luscinia sve-

cica 

e82a7ad3-c005-424c-9142-

466eb6a39914 

15f39c53-c344-49d7-a1e2-

3820448bde03 

a0b19fdc-3552-4fbd-aa16-

ae393381e67a 

d767ad2c-27ff-4c7a-93ff-

a7419170631a 

55ebd92d-5381-45d1-83a4-

d719693ed15c 

716bb838-2ccf-4574-9e20-

d580f3fdcbb3 

d6cb2b6a-4076-45a9-8245-

7fe96d28007c 

bf0f4987-cd4d-465d-9101-

fd4c54972bd0 

A11  – inne rodzaje praktyk rol-

niczych, nie wymienionych po-

wyżej 

J02.04.02 – brak zalewania 

J02 – spowodowane prze czło-

wieka zmiany stosunków wod-

nych 

K03.04 - drapieżnictwo  

Gatunek słowika związany z za-

krzewionymi wilgotnymi terenami 

m.in.: obrzeżami starorzeczy, za-

drzewieniami w korycie rzeki. Naj-

istotniejsze zagrożenia wynikają 

przeważnie z niekontrolowanej 

wycinki i degradacji siedlisk w 

zasięgu gatunku i możliwych sie-

dlisk. Potencjalnie, wpływ na li-

czebność może powodować zmiana 

poziomu wilgotności odpowiednich 

płatów. W przeszłości podróżniczek 

był spotykany na stawach rybnych, 

ale ze względu na intensywne go-

spodarowanie (wycinka trzciny, 

krzewów na groblach) stanowiska te 

zanikły (inwentaryzacja Krameko 

2008). 
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17 

A081 

Błotniak 

stawowy Circus 

aeruginosus 

   

 

 

18 

A151 

Batalion 

Philomachus 

pugnax 

   

 

 

19 
A215 

Puchacz 

Bubo bubo 
   

 

 

 

 

A022 Bączek Ixobrychus minutus  

Gatunek środowisk wodnych o odpowiedniej wielkości płatów szuwaru trzcinowego i pałkowego oraz zakrzaczeń na obrzeżach zbiorników 

wodnych oraz starorzeczy. Zagrożenia dla bączka na znanych stanowiskach wynikają z  niewłaściwego gospodarowania na stawach rybnych – 

spuszczanie wody lub jej brak w trakcie sezonu lęgowego, aktywna wycinka szuwarów trzcinowych oraz zakrzaczeń w okresie gniazdowania. 

Prawdopodobny, negatywny wpływ na ten gatunek może mieć także aktywność drapieżników m.in.: norka amerykańska , lis czy jenot, gatunków 

ssaków o zaznaczonym wyraźnym wzroście liczebności. Potencjalnie istotnym zagrożeniem może być zasypywanie  oraz usuwanie zakrzaczeń 

na okrajkach starorzeczy.  

 

A055 Cyranka Anas querquedula  

Gatunek środowisk wodnych o odpowiedniej wielkości płatów szuwaru trzcinowego i pałkowego oraz lustra wody, a także starorzeczy. Zagroże-

nia dla cyranki na znanych stanowiskach wynikają z niewłaściwego gospodarowania na stawach rybnych – spuszczanie wody lub jej brak w 

trakcie sezonu lęgowego, aktywne koszenie płatów trzciny oraz jej wypalanie. Prawdopodobny, negatywny wpływ na ten gatunek może mieć 

także aktywność drapieżników, m.in.: norki amerykańskiej, lisa czy jenota, gatunków ssaków o zaznaczonym wyraźnym wzroście liczebności. 

Potencjalnie istotnym zagrożeniem może być zasypywanie starorzeczy lub niewielkich zarastających, płytkich zbiorników wodnych. 
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A070 Nurogęś Mergus merganser  

Gatunek tracza związany z obszarem koryta rzecznego na całym odcinku rzeki. Stanowiska są rozmieszczone regularnie i dotyczą wszystkich 

fragmentów koryta. W trakcie sezonu lęgowego zagrożenia dla nurogęsi związane są z reguły z presją turystyczną, wynikającą z aktywnego spę-

dzania czasu przez turystów. Najistotniejszą formą są liczne spływy kajakowe, które powodują nadmierne płoszenie rodzin i ich rozbijanie, w 

trakcie wodzenia przez samice. Miejsca szczególnie narażone na antropopresję to odcinki rzeki w okolicach miejscowości Myślakowiec, Tom-

czyce, Nowe Miasto, Gostomia, Osuchów, Przybyszew. Ważne zagrożenie stanowi nieuregulowana wycinka zadrzewień nadrzecznych oraz pła-

tów łęgowych, szczególnie drzew dziuplastych, stanowiących naturalne miejsca gniazdowe.  

 

A119 Kropiatka Porzana porzana   

Gatunek związany ze starorzeczami, płatami wilgotnych łąk o stałym poziomie uwilgotnienia. Zagrożenia dla kropiatki wynikają z obniżenia 

poziomu retencji na siedliskach występowania. Najistotniejsze zagrożenia to zarastanie łąk i zmiana poziomu wód (dolina Drzewiczki), brak 

okresowo utrzymujących się zalewów, które wpływają na utrzymanie starorzeczy Potencjalny wpływ może mieć aktywność drapieżników. 

 

A122 Derkacz Crex crex 

Gatunek związany z siedliskami wilgotnych łąk, okresowo koszonych. Na stanowiskach lęgowych istotne zagrożenie stanowią zmiany  zagospo-

darowania łąk i pastwisk (brak uprawy, zalesianie, zarastanie trzcina oraz sukcesja gatunków drzewiastych). Na Błotach Brudzewickich zmiana 

poziomu uwilgotnienia spowodowała przesuszenie terenu i spadek liczebności lokalnej populacji. Duże ryzyko dla tego gatunku wynika z braku 

regularnych zalewów rzecznych (degradacja łąk) po wybudowaniu zbiornika Sulejowskiego.  

 

A136 Sieweczka rzeczna Charadrius dubius oraz A137 Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula   

Gatunki ptaków związane na obszarze Natura 2000 z piaszczystymi wyspami, naturalnie tworzonymi łachami. Najistotniejszym zagrożeniem dla 

sieweczek jest zarastanie wysp, ich naturalnych miejsc lęgowych. Zmiana hydrologii rzeki po budowie zbiornika Sulejowskiego spowodowała 

spadek poziomu wody w rzece, zanik regularnego tworzenia się okresowych piaszczystych łach i wysepek. 
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A197 Rybitwa czarna Chlidonias niger  

Gatunek rybitwy związany z terenami bagiennymi i podmokłymi, gdzie tworzy się warstwa roślinna na powierzchni tafli wodnej. Najistotniej-

szym zagrożeniem dla rybitwy czarnej jest zanik naturalnych siedlisk, jakimi są starorzecza. Starorzecza, ze względu na nieregularność wylewów 

rzeki, straciły łączność z korytem Pilicy i z czasem spowodowało to ich zarastanie i wysychanie. Na stawach rybnych ważnym aspektem jest 

czasowy brak pokrywy roślinnej, która może służyć za miejsca gniazdowe. Jest to spowodowane intensywną gospodarką rybacką. 

 

A193 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo, A195 Rybitwa białoczelna Sternula albifrons 

Gatunki rybitw związanych z korytem rzecznym i piaszczystymi wyspami będącymi dogodnymi miejscami do gniazdowania. Zagrożenia dla obu 

gatunków wynikają z dostępności piaszczystych wysp z niską roślinnością oraz okresowo powstających łach. W wyniku zmian w hydrologi rzeki 

związanych z budowy zapory  w Smardzewicach nastąpiły zmiany siedliskowe, które niekorzystnie wpłynęły na omawiane gatunki rybitw. Wy-

spy oraz łachy  z  upływem  czasu zaczynają zarastać i w krótkim czasie przestają być atrakcyjne do gniazdowania. Obniżenie poziomu wody w 

rzece oraz brak jej regularnych przepływów  w korycie nie powoduje kolejnych odsypów materiału wleczonego umożliwiając naturalną sukcesję 

wysp (klon jesionolistny, wierzba purpurowa, trzcina zwyczajna, mozga trzcinowata) 

 

A168 Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos  

Gatunek  brodźca związany ze strefą przykorytową rzeki, szczególnie z fragmentami zalesionymi. Zagrożenia dla piskliwca wynikają z zarasta-

nia piaszczystych wysp będących ważnym miejscem żęrowiskowym dla tego gatunku.  Wraz z upływem czasu wyspy zarastają tracąc atrakcyj-

ność dla ptaków. 
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A156  Rycyk Limosa limosa oraz  A162 krwawodziób Tringa totanus  

Gatunki siewkowców związanych z różnymi typami łąk i pastwisk użytkowanych ekstensywnie. Zagrożenia dla obu gatunków są podobne, gdyż 

wynikają z podobnej struktury siedlisk. Do najważniejszych należą te związane z gospodarką łąkarską. Dostrzegalne jest zanikanie użytkowania 

siedlisk łąkowych przez rolników, w wyniku czego środowiska tego typu podlegają sukcesji wtórnej (trzcina, gatunki drzewiaste) i ich powolnej 

degradacji. Także niektóre płaty siedlisk tracą swoje walory, ze względu na obniżenie wilgotności terenu, tzw.,, stepowienie”. Jest to związane 

niewątpliwie z brakiem regularnych wylewów rzeki, co powoduje degradację obszarów w dolinie Pilicy. Potencjalnie istotny wpływ na liczeb-

ność populacji obu gatunków ma nadmierna liczebność drapieżników terenów krajobrazu otwartego (lis, jenot). 

 

A224 Lelek Caprimulgus europaeus  

Gatunek leśny o zmierzchowym trybie życia. W trakcie wizji terenowej nie stwierdzono istotnych zagrożeń dla tego gatunku na siedliskach wy-

stępowania. W przyszłości zalesianie powstałych zrębów, odejście od zrębowego sposobu zagospodarowania na odnawianie lasu za pomocą 

gniazd może negatywnie wpływać na powierzchnię siedlisk lelka.   

 

A272 Podróżniczek Luscinia svecica  

Gatunek słowika związany z zakrzewionymi wilgotnymi terenami m.in.: obrzeżami starorzeczy, zadrzewieniami w korycie rzeki. Najistotniejsze 

zagrożenia wynikają przeważnie z niekontrolowanej wycinki i degradacji siedlisk w zasięgu gatunku i możliwych siedlisk. Potencjalnie, wpływ 

na liczebność może powodować zmiana poziomu wilgotności odpowiednich płatów. W przeszłości podróżniczek był spotykany na stawach ryb-

nych, ale ze względu na intensywne gospodarowanie (wycinka trzciny, krzewów na groblach) stanowiska te zanikły (inwentaryzacja Krameko 

2008). 

 

A229 Zimorodek Alcedo atthis  

Gatunek związany z korytem rzeki o odpowiedniej strukturze skarpy. Zagrożenia gatunku na wszystkich stanowiskach wynikają w głównej mie-

rze ze zmian w hydrologii rzeki po powstaniu Zbiornika Sulejowskiego. Obniżanie poziomu wody w rzece, brak naturalnych przepływów wody 

wpływają niekorzystnie na podmywanie brzegów. W wyniku tych zmian nie następuje odsłanianie brzegów (skarp), które stanowią główne sie-

dlisko do zakładania norek. Niektóre fragmenty brzegów są zabezpieczane faszyną, która z czasem przerasta brzegi i  przeciwdziała erozji. 
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5. Cele działań ochronnych 

 

 

 

 

L.p. 
Przedmiot ochrony 

Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych 

Perspektyw

a 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu 

ochrony 

1. 

A055 cyranka 

Anas querquedula 
U1 

Celem działań ochronnych będzie określenie 

aktualnej liczebności populacji lęgowej 

cyranki oraz istniejących, a także 

potencjalnych zagrożeń. 

2 lata 

2. 
A070 nurogęś 

Mergus merganser 
FV 

Celem działań ochronnych będzie utrzymanie 

populacji w stanie właściwym (FV) na 

poziomie, co najmniej 35 wodzących samic. 

funkcjonuje 

obecnie 

3. 

A119 kropiatka 

Porzana porzana 
U1 

Celem działań ochronnych będzie określenie 

stanu populacji gniazdującej na obszarze ostoi 

a także wskazanie potencjalnych oraz 

najistotniejszych zagrożeń dla gatunku. 

2 lata 

3. 

A122 derkacz 

Crex crex 
U1 

Celem działań ochronnych będzie określenie 

aktualnego stanu populacji lęgowej oraz 

wskazanie obszarów gniazdowania gatunku 

na obszarze Natura 2000. Utrzymanie 

populacji lęgowej w stanie właściwym FV na 

poziomie, co najmniej 100 samców. 

2 lata 

4. 
A136 sieweczka rzeczna 

Charadrius dubius 
U1 

Celem działań ochronnych będzie utrzymanie 

populacji gniazdującej w stanie właściwym 

na poziomie, co najmniej 40 par lęgowych. 

funkcjonuje 

obecnie 

5. 

A137 sieweczka obrożna 

Charadrius hiaticula 
U1 

Celem działań ochronnych będzie odbudowa i 

przywrócenie populacji lęgowej do stanu 

właściwego FV. Ten stan zostanie osiągnięty 

przy wzroście liczebności populacji do 

poziomu 10-15 par. 

10 lat 
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6. 
A156 rycyk 

Limosa limosa 
U1 

Celem działań ochronnych będzie utrzymanie 

populacji lęgowej w stanie właściwym (FV) 

na poziomie, co najmniej 50 par lęgowych. 

10 lat 

7. 

A162 krwawodziób Tringa totanus U1 

Celem działań ochronnych będzie utrzymanie 

populacji lęgowej w stanie właściwym FV, na 

poziomie, co najmniej 20-25 par lęgowych. 

10 lat 

8. 
A168 Brodziec piskliwy 

Actitis hypoleucos 
U1 

Celem działań ochronnych będzie utrzymanie 

populacji w stanie właściwym (FV)na 

poziomie, co najmniej 50 par lęgowych. 

10 lat 

9. 

A193 rybitwa rzeczna Sterna hirundo U1 

Celem działań ochronnych będzie odbudowa 

oraz przywrócenie populacji lęgowej do stanu 

właściwego FV, na poziomie, co najmniej 30 

par. 

10 lat 

10. 

A195 rybitwa białoczelna 

Sternula albifrons 
U1 

Celem działań ochronnych będzie odbudowa 

oraz przywrócenie populacji lęgowej do stanu 

właściwego FV, który zostanie osiągnięty 

przy wzroście liczebności do poziomu, co 

najmniej 15 par. 

10 lat 

11. 

A197 rybitwa czarna 

Chlidonias niger 
U1 

Celem działań ochronnych będzie 

inwentaryzacja aktualnych stanowisk gatunku 

oraz przywrócenie populacji gniazdującej do 

stanu właściwego FV, na poziomie, co 

najmniej 20 par lęgowych 

10 lat 

12. 

A224 lelek Caprimulgus europaeus FV 

Celem działań ochronnych jest utrzymanie 

populacji lęgowej lelka w stanie właściwym 

na poziomie 60 par. 

Funkcjonuje 

obecnie 

13. 

A229 zimorodek 

Alcedo atthis 
U1 

Celem działań ochronnych będzie poprawa 

warunków do gniazdowania dla zimorodka 

oraz utrzymanie populacji lęgowej na 

poziomie, co najmniej 25 par lęgowych 

10 lat 

14. 
A272 podróżniczek 

Luscinia svecica 
U1 

Celem działań ochronnych będzie ochrona 

siedlisk lęgowych w obrębie stanowisk oraz 

utrzymanie populacji w stanie właściwym FV 

10 lat 
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który będzie wynosił 13 par. Zalecana jest 

ponowna inwentaryzacja stanowisk na 

obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy. 

15. A081 Błotniak 

stawowy Circus aeruginosus 

 

   

16. A151 Batalion 

Philomachus pugnax 

 

   

17. A215 Puchacz 

Bubo bubo 

 

   

 

 

A022 Bączek Ixobrychus minutus 

Gatunek czapli związany z  płatami trzcinowisk na stawach rybnych oraz starorzeczami. Przyjęty stan właściwy FV jest zbieżny z maksymalną 

liczebnością z aktualizacji SDF wynoszącą 7 par. Wynika to z braku danych z inwentaryzacji z 2008 roku oraz niepełnych informacji zebranych 

w trakcie wizji terenowej dlatego też cele działań ochronnych będą zwierać postulaty: poznanie aktualnej liczebności gatunku a także jego roz-

mieszczenia oraz  utrzymanie populacji na poziomie, co najmniej 7 par.  

 

A055 Cyranka Anas querquedula 

Gatunek kaczki z grupy pławic związany z zarastającymi zbiornikami, starorzeczami. Stan liczebności podany w SDF wynosi 35 par. Jednak ze 

względu na brak danych o lęgowości cyranki w trakcie inwentaryzacji z 2008 roku oraz niewielkiej liczby stwierdzeń ptaków z eksploracji tere-

nowych z 2012 roku, cele ochrony będą zawierać postulat: poznanie aktualnej liczebności gatunku oraz jego rozmieszczenia wraz z określeniem 

istniejących i potencjalnych zagrożeń 

 

A070 Nurogęś Mergus merganser 
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Gniazdujący nad rzekami gatunek tracza. Ze względu na silną populację na obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy tego gatunku oraz wzrost 

liczebności w Polsce, cele ochrony będą postulowały o utrzymaniu obecnego stanu populacji na poziomie stanu właściwego FV - 35 samic 

wodzących młode.  

 

A119 Kropiatka Porzana porzana 

Rozpoznanie gatunku na obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy jest niepełne. W trakcie inwentaryzacji stwierdzono gniazdowanie prawdopodobnie 

pojedynczej pary pod Łęgonicami. Pozostałe stanowiska nie zostały potwierdzone, zarówno podczas inwentaryzacji, jak i wizji terenowej. W 

wyniku braku pełnych danych na temat rozmieszczenia stanowisk lęgowych celowym jest uzupełnienie stanu wiedzy na omawianym terenie o 

występowaniu gatunku, co wiąże się z przeprowadzeniem ponownej inwentaryzacji   potencjalnych miejsc lęgowych. 

 

A122 Derkacz Crex crex 

Gatunek zasiedlający kośne łąki o umiarkowanym poziomie uwilgotnienia. W wyniku prac weryfikacyjnych w trakcie kontroli nocnych tylko na 

największych kompleksach łąkowych stwierdzono 55-60 samców. W porównaniu z inwentaryzacją liczebność derkacza została oszacowana na 

co najmniej 100 samców, dlatego poznanie aktualnej liczebności i rozmieszczenia oraz utrzymanie populacji na poziomie 100 samców, będzie 

priorytetami celów ochronnych. 

 

A156 Rycyk Limosa limosa oraz A162 Krwawodziób Tringa totanus 

Gatunki gniazdujące w krajobrazie otwartym związanych z kompleksami rozległych łąk i pastwisk. Dla obu gatunków stwierdzono wyraźne 

trendy spadkowe liczebności dlatego też utrzymanie populacji we właściwym stanie FV będzie głównym celem ochrony.  

 

A193 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo i A195 Rybitwa białoczelna Sternula albifrons 

Gatunki rybitw związane z korytem rzecznym. W wyniku obserwacji prowadzonych w ciągu ostatnich 10 latach, stwierdzono wyraźny spadek 

populacji obu gatunków w wyniku degradacji siedlisk  lęgowych. Celem działań ochronnych będzie próba przywrócenia stałych miejsc 

lęgowych gniazdujących rybitw na obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy oraz utrzymanie populacji obu gatunków w stanie właściwym FV. 

 

A136 Sieweczka rzeczna Charadrius dubius i A137 Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula 



 

185 

 

Gatunki sieweczek gniazdujących w korycie rzecznym. W wyniku zmian siedliskowych nastąpił wyraźny spadek liczebności obu gatunków, 

szczególnie sieweczki obrożnej. Celami działań ochronnych dla tych gatunków będzie odbudowa oraz przywrócenie populacji do stanu 

właściwego FV (sieweczka obrożna) oraz utrzymanie populacji w stanie właściwym FV (sieweczka rzeczna). 

 

A197 Rybitwa czarna Chlidonias niger 

Gatunek środowisk bagiennych w krajobrazie otwartym. Zmiany środowiskowe, takie jak zmiana retencji poziomu wód, obsuszenie starorzeczy 

lub ich odcięcie od głównego nurtu spowodowało zanik istotnych miejsc do gniazdowania. Postulaty zawarte w celach działań ochronnych będą  

wskazywały na słuszność odbudowy populacji tego gatunku do poziomu właściwego FV – 20 par, poprzez aktywne metody ochrony m.in. od-

twarzanie starorzeczy.  

 

A168 Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos 

Gatunek brodźca związanego z korytem rzecznym. Obecny stan liczebnościowy populacji jest zadowalający mimo oceny ogólnej U1. Jest to 

związane w dużej mierze z sukcesją wysp w obrębie stanowisk. Celami działań ochrony będzie utrzymanie populacji w stanie właściwym FV na 

poziomie 50 par.  

 

A224 Lelek Caprimulgus europaeus 

Gatunek leśny o nocnym trybie życia, preferujący boru suche lub świeże o zrębowym sposobie zagospodarowania. Obecny stan liczebności lelka 

na obszarze Natura 2000 jest zadowalający. Utrzymanie liczebności populacji w stanie właściwym FV będzie głównym celem działań ochron-

nych. 

 

A229 Zimorodek Alcedo atthis 

Gatunek koryta rzecznego związany z odpowiednim profilem skarpy. Zmiany reżimu hydrologicznego  rzeki zmieniły warunki gniazdowania 

panujące w korycie rzeki, co wiąże się ze zmniejszeniem tempa erozji brzegowej. Celami działań ochronnych będzie poznanie aktualnej 

liczebności i skali zagrożeń dla gatunku oraz wskazanych miejsc gniazdowania, a zarazem utrzymanie populacji w stanie właściwym FV na 

poziomie, co najmniej 25 par.  
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A272 Podróżniczek Luscinia svecica 

Gatunek słowika związany z zadrzewieniami wokół starorzeczy oraz wzdłuż koryta rzecznego. Liczebność oparta na wynikach inwentaryzacji z 

2008 roku różni się od podanej w aktualizacji SDF-u. Przypuszczalnie stanowisk tego gatunku jest więcej, co jednak wymaga ponownej 

inwentaryzacji obszaru Natura 2000 Dolina Pilicy. Celami działań ochronnych będzie utrzymanie siedlisk w obrębie już wskazanych stanowisk, 

poznanie aktualnej liczebności oraz zagrożeń, a także utrzymanie w stanie właściwym FV, który powinien wynosić co najmniej 13 par. 
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Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

Wszelkiego typu zapisy w planie zadań ochronnych mają na celu poprawić jakość siedliska, stanowiącego miejsce gniazdowania cennych 

gatunków ptaków. Działania ochronne podejmowane dla utrzymania lokalnych populacji wpłyną korzystnie na zachowanie ciągłości 

występowania przedmiotów ochrony w całej sieci ekologicznej obszarów Natura 2000. Podjęcie zabiegów ochronnych będzie wpływać nie tylko 

na przedmioty ochrony objęte planem, ale także oddziaływać na zespół gatunków preferujących podobny rodzaj siedlisk i gospodarowania. Na 

przykład wykaszanie użytków łąkowych w siedliskach rycyka w celu jego ochrony, będzie utrzymywać potencjalnie odpowiednie miejsca 

gniazdowe również dla krwawodzioba, czajki, świergotka łąkowego czy w miejscach o podwyższonej wilgotności, kszyka. Ważnym aspektem 

działań ochronnych będzie przywrócenie reżimu wodnego rzeki Pilicy poprzez okresowe, regularne zalewy jej doliny w celu zapobiegania 

dalszej jej degradacji i stopniowemu zarastaniu wysp w korycie rzecznym.  

 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

L.p. 

Nr  Nazwa Zakres prac 
Miejsce 

realizacji 

Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. Wszystkie 

przedmioty 

ochrony 

1 Opracowanie 

operatu 

zagospodarowania 

turystycznego 

obszaru Natura 

2000 Dolina Pilicy 

PLB140003 oraz 

Dolina Dolnej 

Pilicy PLH140016 

Dokument powinien zawierać analizę 

wykorzystania turystycznego obszaru 

Natura 2000, definiować zagrożenia jakie 

stwarza rozwój turystyki kwalifikowanej 

(szczególnie turystyki kajakowej) na 

przedmioty ochrony, przedstawiać 

preferowane formy oraz natężenie ruchu 

turystycznego (w tym przelicznik 

przepustowości rzeki dla ruchu 

kajakowego). W dokumencie powinny 

Obszary 

PLB140003 i 

PLH140016 

2013-2014  30 Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska w 

Warszawie i 

Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska w 

Łodzi 
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znaleźć się zapisy dotyczące zakazu 

wstępu na wyspy i kępy znajdujące się na 

rzece Pilicy oraz zakazu prowadzenia 

imprez masowych w obszarze Natura 

2000 w sezonie lęgowym ptaków, 

trwającym od początku marca do 16 

października. 

  Nr Działania związane z ochroną czynną 

2. Derkacz 

Crex crex 

1 Poprawa stosunków 

wilgotnościowych 

na siedliskach 

łąkowych w 

obrębie Błot 

Brudzewickich, 

poprzez 

podniesienie 

poziomu retencji 

wód na 

omawianym 

obszarze. 

Przywrócenie do ponownego użytku lub 

budowa nowych urządzeń 

melioracyjnych w formie zastawek 

piętrzących lub stałych piętrzeń 

zbudowanych z kamieni, tzw. bystrzy na 

obszarze Błot Brudzewickich w celu 

przywrócenia pierwotnych warunków 

wodnych i retencyjnych dla omawianego 

obszaru. Celem działania jest 

zaprzestanie osuszania terenu poprzez 

drastyczne obniżenie poziomu wód 

gruntowych.  Ważnym aspektem 

przywrócenia warunków wodnych będzie 

zakaz melioracji, czyszczenia lub 

odmulania rowów na okres trwania Planu 

Zadań Ochronnych. Omawiane zasady 

postępowania są zgodne z zaleceniami 

przedstawionymi w piśmie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska  w 

Warszawie z 24 listopada 2011 roku 

(sygnatura WSI.512.1.2011.WM.5). 

Forma działań na obszarze może zostać 

zmieniona w trakcie procedury 

odwoławczej prowadzonej przez GDOŚ. 

Obszar Błot 

Brudzewickich: 

 

Powiat przysuski, 

gmina Odrzywół, 

obręb Dąbrowa, 

działki nr:  

744, 1013, 1028, 

693/2, 994, 695, 

688, 987/2, 1003, 

992, 726, 716, 

743, 926, 700, 

940, 1014, 1016, 

923/2, 923/1, 935, 

705, 1008, 719/2, 

712, 708/2, 1021, 

730, 696, 937/1, 

727, 1030, 942, 

1029, 1036, 999, 

1009, 704, 1026, 

708/3, 998, 701, 

721, 1010, 736, 

737, 1017, 996, 

938, 801, 1045, 

Do końca 

2013 roku 

Koszty 

wynikające z  

prac 

naprawczych 

narzuconych 

przez RDOŚ  

wynikające z 

ustawy o 

zapobieganiu 

szkodom w 

środowisku i 

ich naprawie. 

Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska w 

Warszawie i 

Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska w 

Łodzi 
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729, 703/2, 698, 

739/3, 691, 724, 

713, 1040, 694, 

988, 747, 738/2, 

711/2, 933, 1041, 

937/2, 1024, 689, 

1032, 989, 943/2, 

1039, 1007, 1031, 

1019, 990, 710/2, 

746, 733, 1023, 

1044, 720, 939, 

995, 985, 1042, 

722, 929, 997, 

715, 1006, 740/2, 

735, 1022, 1011, 

987/1, 1012, 734, 

1015, 1020, 925, 

709/2, 711/1, 728, 

708/1, 740/5, 702, 

932, 984, 1005, 

742, 731, 921, 

1025, 1002, 714, 

1035, 1034, 930, 

800, 706, 741, 

1018, 1001, 1004, 

1027, 934, 986, 

922, 707, 943/1, 

1038/1, 936, 692, 

927, 723, 745, 

991, 1033, 725, 

697, 931, 924, 

1043, 928/1, 

1038/2, 928/2, 
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Powiat przysuski, 

gmina Odrzywół, 

obręb Myślakowi-

ce, działki nr: 

1584, 1881/1, 

1881/2, 1840, 

1882, 1586, 1582, 

1845/1, 

 

powiat Przysuski, 

gmina Odrzywół, 

obręb Rożanna, 

działki nr: 

105, 58, 82, 91, 

206, 99, 215, 101, 

55, 76, 207/2, 44, 

207/1, 41, 110, 

30/1, 208, 87/1, 

36, 92, 69, 34, 

196, 32, 96/2, 108, 

80, 216, 40/2, 

1012, 67, 98, 65, 

78, 218, 211, 33, 

212, 200, 71, 42, 

204/1, 73, 49/1, 

70/1, 57, 83, 37, 

47, 210, 61, 79, 

221, 202, 89, 62/1, 

205, 102, 97/1, 95, 

93, 56, 66, 104, 
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60, 193, 85, 198, 

46, 84, 195, 77, 

59/3, 62/2, 353, 

209, 72, 31, 103, 

29/2, 30/2, 59/2, 

109, 203, 88/1, 

217, 51/1, 214, 38, 

199, 52/1, 100, 35, 

107, 106, 29/1, 75, 

94, 219, 213, 220, 

351, 90, 39, 63, 

64, 197/1, 74/2, 

43, 81, 59/4, 45, 

355, 59/1, 40/1, 

74/1, 68, 96/1, 48, 

201, 

 

Powiat przysuski, 

gmina Odrzywół, 

obręb Stanisła-

wów, działki nr: 

 

696/1, 30/4, 89/1, 

63/1, 676/1, 680/2, 

721/1, 68/3, 759/1, 

54/1, 764/1, 11/3, 

789/1, 806, 786/1, 

7/8, 678/2, 742/1, 

73/1, 713/1, 27/3, 

48/1, 28/7, 30/3, 

93, 78/1, 12/11, 

34/1, 701/1, 16/3, 
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797/1, 7/5, 773/1, 

21/3, 26/3, 777/1, 

790/1, 788/2, 2/6, 

740/1, 749/1, 23/7, 

681/1, 30/6, 712/1, 

14/5, 748/1, 778/1, 

21/9, 782/1, 23/10, 

13/3, 69/1, 729/1, 

711/1, 51/1, 60/2, 

86/1, 82/1, 24/9, 

22/7, 23/17, 8/7, 

3/4, 20/6, 31/7, 

57/1, 27/5, 19/1, 

801, 699/1, 761/1, 

17/3, 21/2, 21/4, 

21/7, 35/2, 36/1, 

27/2, 16/6, 96, 

10/5, 13/2, 29/9, 

7/6, 24/3, 88/1, 

760/1, 29/5, 13/1, 

20/2, 68/1, 1/5, 

3/6, 11/5, 6/1, 

686/1, 74/1, 4/3, 

793/1, 758/4, 11/1, 

697/1, 6/4, 10/3, 

704/1, 766/1, 19/5, 

678/1, 4/5, 24/6, 

22/8, 687/1, 25/4, 

725/1, 9/5, 803, 

10/1, 7/2, 674/1, 

31/3, 781/1, 25/3, 

731/1, 741/1, 

21/10, 794/1, 



 

193 

 

775/2, 21/6, 679/2, 

22/2, 691/1, 12/10, 

2/1, 6/2, 692/1, 

60/3, 15/2, 21/5, 

70/1, 682/1, 90, 

22/1, 10/7, 60/4, 

677/1, 31/8, 41/1, 

13/5, 16/5, 751/1, 

718/1, 99, 1/1, 

20/5, 37/1, 726/1, 

690/1, 52/1, 14/7, 

4/1, 675/1, 12/5, 

19/4, 23/6, 2/4, 

34/5, 685/1, 8/3, 

721/2, 14/4, 788/1, 

23/16, 14/6, 746/1, 

72/1, 3/2, 23/3, 

7/7, 49/1, 29/3, 

3/1, 14/2, 35/1, 

792/1, 1/4, 28/4, 

14/1, 689/1, 8/4, 

9/3, 30/2, 10/6, 97, 

29/7, 791/1, 709/1, 

12/2, 77/1, 30/5, 

739/1, 92, 100, 

776/1, 796/1, 1/2, 

707/1, 31/5, 66/2, 

22/5, 56/1, 31/6, 

23/5, 9/1, 66/3, 98, 

27/6, 745/1, 11/4, 

29/6, 27/1, 28/5, 

765/1, 20/4, 693/1, 

60/5, 6/6, 9/4, 
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695/1, 720/1, 9/2, 

34/3, 23/2, 28/1, 

55/1, 10/2, 44/1, 

78/2, 40/1, 31/4, 

804, 694/1, 24/4, 

6/5, 47/1, 50/1, 

24/7, 79/1, 68/2, 

85/1, 2/3, 53/1, 

12/4, 30/1, 772/1, 

7/3, 7/4, 64/1, 

12/7, 12/6, 2/7, 

771/1, 72/2, 717/1, 

3/5, 775/1, 722/1, 

66/1, 17/2, 679/1, 

8/5, 29/1, 71/1, 

31/2, 752/1, 795/1, 

774/2, 24/8, 16/4, 

12/13, 31/1, 723/1, 

23/9, 710/1, 757/5, 

12/12, 83/1, 38/1, 

23/15, 65/1, 13/6, 

29/2, 28/6, 716/1, 

25/5, 721/3, 23/4, 

7/9, 700/1, 22/9, 

758/3, 25/2, 680/1, 

1/6, 769/3, 703/1, 

75/1, 26/6, 26/5, 

672/1, 36/2, 23/1, 

17/1, 94, 769/1, 

19/2, 784/1, 769/2, 

8/6, 43/1, 62/1, 

12/9, 818, 727/1, 

779/1, 730/1, 95, 
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767/1, 757/2, 

724/1, 26/4, 747/1, 

785/1, 20/1, 1/3, 

805, 2/5, 774/3, 

34/4, 775/3, 10/4, 

783/1, 2/2, 39/1, 

67/1, 29/8, 705/1, 

27/4, 780/1, 778/2, 

88/2, 29/10, 22/4, 

708/1, 26/1, 758/2, 

25/1, 29/4, 753/1, 

91, 733/1, 88/3, 

28/3, 755/1, 80/1, 

22/6, 734, 3/3, 

702/1, 743/1, 21/1, 

671, 21/8, 25/6, 

11/2, 42/1, 81/1, 

706/1, 787/1, 20/3, 

4/4, 59/1, 35/3, 

13/4, 681/2, 768/1, 

8/2, 770/1, 58/1, 

61/1, 89/2, 9998, 

750/1, 76/1, 28/2, 

728/1, 22/3, 19/3, 

763/1, 26/2, 754/1, 

12/1, 737/1, 23/8, 

774/1, 84/1, 698/1, 

757/3, 744/1, 12/8, 

15/1, 6/3, 14/3, 

783/2, 24/5, 738/1, 

7/1, 23/11, 87/1, 

34/2, 688/1, 684/1, 

720/2, 683/1, 
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757/4, 12/3, 25/7, 

762, 8/1, 31/9, 

673/1, 722/2, 

676/2, 36/3, 9997, 

817, 

 

Powiat opoczyń-

ski, gmina Po-

świętne, obręb 

Kolonia Gapin, 

działki nr: 

993, 1011, 1453, 

1460, 1647, 1566, 

1016, 1493, 1435, 

1369, 1007, 1698, 

1443/2, 1541, 

1436, 1393/2, 

1532, 1538, 1449, 

1447, 969, 1500/1, 

1479, 1419, 834, 

1392, 964, 1455, 

1376, 1608, 1678, 

1655, 835, 1651, 

1444/3, 1454, 

1461, 989, 1617, 

1459, 1022, 1009, 

804, 837, 1544, 

1631, 1533, 1537, 

1519, 1434, 1003, 

1628, 825, 1380, 

1490, 975, 1356, 

1598, 1643, 830, 
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1648, 1636, 1550, 

778, 1418, 810, 

1482, 1420, 968, 

976, 1524, 1423, 

1596, 970, 979, 

1529, 1545, 1534, 

1623, 1693, 1501, 

838, 1621, 1012, 

1554, 1362, 1349, 

1403, 1600, 1523, 

991, 1536, 1424, 

1495, 977, 1393/1, 

1589, 839, 1575, 

1492, 1522, 1570, 

1443/4, 1498, 

1546, 1371, 1525, 

1613, 1686, 1688, 

1444/4, 1616, 

1478, 1586, 1404, 

1458, 1464, 982, 

1656, 1457, 1399, 

1400, 996, 1382, 

1588, 1370, 1485, 

1414, 1567, 1469, 

998, 1569, 1629, 

1359, 1015, 1513, 

1580, 1439, 1528, 

1377, 1433, 832, 

1671, 1518, 1521, 

999, 1605, 1543, 

1472, 1660, 1571, 

1515, 1351, 1384, 

1516, 833, 1551, 
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1601, 802, 965, 

1497, 1000, 1430, 

1398, 1535, 1373, 

1675, 1652, 1591, 

1611, 780, 978, 

1585, 821, 1468, 

1411, 1417, 1446, 

1010, 824, 1396, 

983, 1467, 812, 

1614, 974, 1442/3, 

1579, 1441, 1549, 

1595, 1612/2, 

1023, 1625, 1684, 

1005, 1450, 1024, 

1374, 1363, 1402, 

1584, 784, 1358, 

1508, 1673, 

1443/3, 1615, 

1465, 1542, 1699, 

1021, 1379, 1487, 

1442/2, 1361, 

1563, 1470, 1645, 

1610, 1619, 1429, 

1013, 1426, 823, 

1676, 1014, 1445, 

1499, 1422, 1680, 

1357, 1695, 836, 

783, 776, 1401, 

1674, 1612/1, 779, 

1484, 1350, 1640, 

1632, 1456, 1375, 

826, 1432, 1452, 

972, 1634, 990, 
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1378, 1559, 811, 

1624, 1489, 1653, 

1637, 1642, 788, 

1583, 1663, 1437, 

1687, 831, 820, 

971, 1597, 1582, 

1548, 1415, 1481, 

1622, 1604, 1491, 

1500/2, 828, 997, 

1368, 1510, 1502, 

1557, 1001, 1540, 

1700, 819, 1650, 

1592, 815, 785, 

1658, 1646, 1599, 

1416, 1659, 1407, 

1682, 1360, 1477, 

1397, 1520, 1587, 

1503, 986, 1562, 

1017, 1638, 1406, 

1506, 1578, 1390, 

1626, 1442/4, 

1018, 1641, 1408, 

1494, 1438/2, 

1696, 1512, 984, 

1462, 822, 1514, 

1630, 840, 1607, 

1448, 1366, 1639, 

1527, 1593, 808, 

1391, 1689, 1681, 

1692, 1694, 1603, 

1606, 1475, 1385, 

1572, 1004, 985, 

1463, 1488, 980, 
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1553, 1471, 1002, 

1530, 1394, 1473, 

1620, 1511, 987, 

1679, 816, 1008, 

805, 1558, 1020, 

803, 988, 995, 

1577, 1507, 814, 

1576, 1649, 1594, 

1372, 1609, 809, 

818, 1496/2, 1670, 

1697, 1367, 1504, 

1466, 1006, 1555, 

1531, 1438/1, 

1395, 1480, 782, 

1474, 1444/2, 

1581, 787, 1574, 

1561, 777, 1440, 

1568, 807, 1431, 

1564, 1517, 1547, 

966, 1627, 1427, 

827, 1389, 1413, 

1556, 1410, 1451, 

781, 1685, 1386, 

1425, 992, 1552, 

1602, 1573, 1644, 

1635, 1691, 1412, 

1565, 1633, 1690, 

1539, 1352, 1421, 

1560, 1526, 967, 

1483, 1618, 829, 

1509, 1364, 841, 

981, 994, 1476, 

1496/1, 1365, 
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1405, 1677, 1683, 

1387, 1019, 1486, 

1657, 817, 1381, 

1672, 1383, 1590, 

1654, 786, 1409, 

813, 1428, 1505, 

806, 

 

Powiat 

opoczyński, gmina 

Poświętne, obręb  

Gapinin, działki 

nr: 

806, 1233, 1288, 

1260, 1203, 1261, 

1295, 1285, 1280, 

1290, 1216, 1236, 

1299, 1283, 1247, 

1224, 1268, 1222, 

1256, 1242, 1217, 

1278, 1221, 1277, 

1215, 1228, 1204, 

1282, 1259, 1294, 

1237, 1263, 1235, 

1284, 1267, 1281, 

1212, 1213, 1248, 

1245, 1238, 1298, 

1252, 1274, 1276, 

1251, 1227, 1211, 

1218, 1243, 1265, 

1244, 1271, 239, 

1206, 1220, 1253, 
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1262, 1210, 1273, 

1234, 1230, 1275, 

1297, 1258, 1229, 

1264, 1255, 1239, 

1249, 1205, 1241, 

1279, 1269, 1246, 

1266, 1232, 1289, 

1291, 1225, 1287, 

1254, 1292, 1231, 

1214, 1257, 1226, 

1270, 1240, 1250, 

1296, 1207, 1286, 

1219, 1223, 1272, 

1293, 

 

Powiat 

opoczyński, gmina 

Poświętne, obręb  

Wólka 

Kuligowska, 

działki nr: 

749, 751, 750 

 3.  Siewecza rzeczna 

Charadrius 

Dubiu 

 

Sieweczka 

obrożna 

Charadrius 

hiaticula 

 

Rybitwa 

 2 Odtwarzanie 

charakteru 

pierwotnego 

wybranych wysp w 

korycie rzeki Pilicy 

Rewitalizacja wysp w korycie rzeki 

Pilicy będzie miała na celu poprawę 

jakości siedliska dla gatunków koryta 

rzecznego (sieweczki, rybitwy, brodźca 

piskliwego) oraz ograniczenie sukcesji 

roślinnej na wyspach i stworzenie 

warunków do gniazdowania dla w/w 

gatunków. Okresowe odtworzenie wysp 

będzie polegać na ręcznym lub 

mechanicznym usunięciu (karczowanie, 

11 wysp w korycie 

rzecznym: 

 

Powiat 

białobrzeski, 

gmina Promna, 

obręb  

Falęcice, działki 

nr: 

766 

Do 3 lat od 

momentu 

akceptacji 

planu zadań 

ochronnych 

3/wyspę/rok Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska w 

Warszawie 
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białoczelna 

 Sternulaalbifrons 

 

 Rybitwa rzeczna 

Sterna hirundo 

 

Brodziec 

piskliwy 

Actitis hypoleucos 

 

koszenie) pokrywy roślinnej (gatunki 

drzewiaste, trzcina, mozga) na 

wybranych 11 wyspach w różnych 

fragmentach doliny Pilicy. 

Zalecane zabiegi będą opierać na 

całkowitej wycince drzewek, podrostów, 

zakrzaczeń wierzbowych i klonu 

jesionolistnego oraz koszeniu płatów 

trzciny i mozgi. Najlepiej zachowane 

płaty (50-100 % całości) wysepek o 

strukturze odkrytej wyspy będą 

pokrywane geowłókniną 

(przytwierdzenie do podłoża) w celu 

ograniczenia sukcesji. Po wykonanym 

zabiegu geowłókninę należy przysypać 

warstwą piachu rzecznego. Wycinkę 

drzewek i zarośli należy wykonać w 

okresie nielęgowym (1 września – 1 

marca) Termin koszenia lub wycinki 

roślinności trawiastej (mozga, trzcina, 

niskie odrosty gatunków drzewiastych) 

na początku kwietnia oraz na początku 

czerwca (wg założeń ochrony rybitw na 

wyspach Wisły Środkowej). Odtwarzane 

wysepki należy ogrodzić przenośnym 

płotkiem o wysokości 30 cm z tabliczką z 

napisem ZAKAZ WSTĘPU - OSTOJA 

PRZYRODY. Płotek wraz tabliczkami 

należy zdejmować w okresie wskazanym 

przez strażnika – ornitologa. 

 

Powiat 

białobrzeski, 

gmina Promna, 

obręb  

Góry, działki nr: 

336, 708 

 

Powiat 

białobrzeski, 

gmina Promna, 

obręb  

Osuchów, działki 

nr: 

680 

 

Powiat 

białobrzeski, 

gmina 

Wyśmierzyce, 

obręb  

Grzmiąca, działki 

nr: 

37 

 

Powiat grójecki, 

gmina Mogielnica, 

obręb Tomczyce, 

działki nr: 

568 

 

Powiat grójecki, 

gmina Nowe 
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Miasto nad Pilicą, 

obręb  

Nowe Miasto, 

działki nr: 

322 

 

Powiat przysuski, 

gmina Odrzywół, 

obręb 

Myślakowice 

Kolonia, działki 

nr: 

6, 5 

 

Powiat 

opoczyński, gmina 

Poświętne, obręb 

Mysiakowiec, 

działki nr: 

95, 769 

 

Powiat 

opoczyński, gmina 

Poświętne, obręb  

Wólka 

Kuligowska, 

działki nr: 

1051 

 

Powiat 

tomaszowski, 

gmina Rzeczyca, 

obręb  
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Brzeg, działki nr: 

582 

 

Powiat 

tomaszowski, 

gmina Rzeczyca, 

obręb Grotowice, 

działki nr: 

738, 326 

 4.  Siewecza rzeczna 

Charadrius 

dubius 

 

Sieweczka 

obrożna 

Charadrius 

hiaticula 

 

Rybitwa 

białoczelna 

 Sternulaalbifrons 

 

 Rybitwa rzeczna 

 Sterna hirundo 

 

 

 3 Odtwarzanie 

piaszczystych plaż 

dla rybitw oraz 

sieweczek w 

obrębie zakoli rzeki 

Pilicy. 

Celem działania będzie przywrócenie 

właściwych warunków do gniazdowania 

dla gatunków związanych piaszczyskami. 

W celu realizacji działania należy 

przeprowadzić zestaw następujących 

odpowiednich prac. Prace wstępne będą 

polegać na oczyszczeniu powierzchni 

plaży (karczowanie zakrzaczeń, wycinka 

drzewek i podrostu, koszenie 

roślinności). Następnie należy 

usunąć darń z oczyszczonej powierzchni, 

na którą zaleca się ułożenie specjalnej 

geowłókniny (zapobieganie sukcesji) 

wraz z przymocowaniem jej do podłoża. 

Na taką powierzchnię należy nawieść co 

najmniej 20 cm warstwę piachu 

rzecznego w celu imitacji naturalnych 

plaż. Powierzchnię plaży w końcowym 

etapie należy ogrodzić przenośnym, 

metalowym płotkiem wysokości 30 cm          

i podłączyć do elektrycznego pastucha. W 

bliskiej odległości wymagane jest 

umiejscowienie tablicy z napisem 

ZAKAZ WSTĘPU – OBSZAR OSTOI. 

6 plaż 

zlokalizowano w 

pobliżu 

miejscowości:  

1. Ulaski 

Gostomskie 

2. Kolonia 

Mysłakowice  

3. Domaniewice 

(wyspa tzw. 

Przerwa ) 

4. Brześce 

 

Powiat 

białobrzeski, 

gmina 

Białobrzegi, obręb  

Brzeźce, działki 

nr: 

4, 35, 34, 33/2, 2, 

38/3, 16/1, 38/19, 

17/2 

 

Powiat grójecki, 

Do 3 lat od 

momentu 

akceptacji 

PZO 

2 za 

odtworzone 

piaszczysko, 1 

za ogrodzenie 

Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska w 

Warszawie 
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Nadzór nad odtwarzaniem plaż powinien 

zostać zlecony strażnikowi – 

ornitologowi. 

gmina Mogielnica, 

obręb  

Ługowice, działki 

nr: 

311 

 

Powiat grójecki, 

gmina Mogielnica, 

obręb  

Ulaski 

Gostomskie, 

działki nr: 1, 2 

 

Powiat grójecki, 

gmina Nowe 

Miasto nad Pilicą, 

obręb  

Gostomia, działki 

nr: 

841, 375, 848/1, 

 

Powiat grójecki, 

gmina Nowe 

Miasto nad Pilicą, 

obręb  

Pobiedna, działki 

nr: 

1630 

 

Powiat grójecki, 

gmina Nowe 

Miasto nad Pilicą, 

obręb  
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Wola 

Pobiedziłska, 

działki nr: 

353, 245 

 

Powiat przysuski, 

gmina Odrzywół, 

obręb 

Myślakowice 

Kolonia, działki 

nr: 

5, 6, 8 

 5.  Rybitwa czarna 

Chlidonias niger 

 

 

4 Renaturalizacja 

starorzecza na 

istniejącym 

stanowisku pod 

Wyśmierzycami. 

Mechaniczne lub ręczne odtwarzanie  

starorzecza w dolinie Pilicy poprzez jego 

pogłębienie i oczyszczenie w celu 

poprawy odpowiednich siedlisk dla 

rybitwy czarnej, gatunku środowisk 

bagiennych. Prace mają za zadanie 

udrożnienie i oczyszczenie starorzecza 

wraz z połączeniem go za pomocą kanału 

z głównym korytem rzeki. Kontakt z 

korytem rzeki będzie istotny wpływ na 

utrwalenie ekologicznego wpływu 

działania. Wybrany osad denny będący 

wynikiem prac odtworzeniowych należy 

w trakcie prac wywieźć. 

Wybrane 

starorzecze w 

okolicach 

Wyśmierzyc tzw. 

„Stara Rzeka”. 

 

Powiat 

białobrzeski, 

gmina Promna, 

obręb Osuchów, 

działki nr: 

682, 588, 559, 

515, 613, 539, 

528, 780, 652, 

523, 826, 624, 

514, 636, 619, 

518, 542/1, 616, 

558, 589, 607, 

614, 522, 535, 

644, 648, 771, 

655, 631, 623, 

Do 3 lat od 

wdrożenia 

planu zadań 

ochronnych 

4 za starorzecze Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska w 

Warszawie 
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637, 532, 592, 

545, 657, 659, 

536, 554, 541, 

548, 551, 556, 

513, 687, 615, 

642, 612, 679, 

772, 639, 530, 

544, 564, 827, 

654, 626, 531, 

638, 635, 537, 

645, 562, 774, 

608, 633, 560, 

769, 628, 627, 

647, 629, 552, 

602, 543, 610, 

609, 661, 553, 

620, 625, 658, 

517, 561, 519, 

768, 617, 546, 

634, 540, 640, 

766, 829, 520, 

601, 529, 622, 

538, 770, 582, 

563, 525, 630, 

565, 621, 533, 

524, 646, 591, 

555, 767, 542/2, 

651, 593, 782, 

586, 678, 527, 

585, 587, 828, 

521, 526, 550, 

547, 534, 783, 

643, 611, 557, 
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590, 632, 684/1, 

549, 781, 769/1, 

603/1, 603/2, 

766/1, 768/1, 

770/1, 683/1, 

773/1, 683/2, 660, 

773/2, 771/1, 

682A, 767/1, 618, 

 

Powiat 

białobrzeski, 

gmina Promna, 

obręb  

Pacew, działki nr: 

315, 355/1, 355/2, 

354, 353, 355/5 

 

Powiat 

białobrzeski, 

gmina Promna, 

obręb Przybyszew, 

działki nr: 

355/5, 2925, 2861, 

2809, 2868, 2902, 

2869, 2917, 2987, 

2990, 2988/1, 

3058, 3254, 3069, 

3048, 2906, 2979, 

2817, 2816, 3035, 

3261, 3263, 2939, 

2790, 2896, 2789, 

3025, 2712, 2814, 

2973, 3052, 3110, 
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2995, 2921, 2874, 

2927, 2824, 2810, 

2969, 3059, 2796, 

2982, 2819, 3293, 

2888, 3000, 2981, 

2931, 2791, 2923, 

2815, 2862, 2845, 

2890, 3038, 3403, 

2904, 3402, 2911, 

2884, 2894, 2929, 

3071, 2989, 2793, 

3031, 2980, 3055, 

3011, 3047, 2913, 

2937, 2935, 3255, 

2797, 2808, 2858, 

3010, 2794, 2866, 

2870, 2882, 2876, 

2800, 3054, 3029, 

3259, 2898, 2833, 

3377, 2795, 2985, 

2820, 3014, 2812, 

2798, 3036, 2872, 

3068, 2970, 2735, 

2892, 3061, 3260, 

3070, 3401, 2975, 

2915, 3253, 3400, 

3033, 2933, 2806, 

2977, 2811, 3049, 

2919, 3073, 2863, 

2792, 3067, 3034, 

2900, 3009, 2821, 

2988/2, 3060, 

2880, 2878, 2984, 
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3041, 2886, 2983, 

2813, 3032, 3050, 

3039, 2997, 2994, 

3030, 3040, 3012, 

3109, 2986, 2998, 

3262, 3066, 3006, 

3065, 3072, 3051, 

3053, 2909, 2713, 

3042, 3037, 2860, 

3057, 3013, 2999, 

3256, 2818, 2807, 

2864, 

 

Powiat 

białobrzeski, 

gmina 

Wyśmierzyce, 

obręb  

Wyśmierzyce, 

działki nr 

AR_9.356, 

AR_4.1569, 

AR_9.376, 

AR_9.357, 

AR_9.373, 

AR_9.358, 

AR_9.378, 

AR_9.364, 

AR_9.372, 

AR_9.366, 

AR_9.380, 

AR_9.361, 

AR_10.677, 
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AR_10.513, 

AR_9.362, 

AR_9.363, 

AR_9.359, 

AR_9.365, 

AR_9.1463, 

AR_9.1602, 

AR_9.1610, 

AR_9.379, 

 

Powiat grójecki, 

gmina Mogielnica, 

obręb  

Dębnowola, 

działki nr: 

902/1, 943, 913/1, 

1081, 984, 932, 

969, 962, 854/1, 

957, 1077/1, 

938/1, 941, 869, 

987, 883/1, 864/1, 

897/1, 918/1, 874, 

892, 861, 896/1, 

908/1, 949, 972/1, 

980, 940, 1082, 

1080/1, 893/1, 

900/1, 881, 924, 

905/2, 959, 904/1, 

1022, 903/1, 977, 

1064, 859, 967, 

872, 926/1, 921, 

916, 948/1, 935, 

839/1, 1072/1, 
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1074/1, 956/1, 

842/2, 910/1, 930, 

946, 989, 936, 

1063, 837, 986/2, 

1075, 1068/1, 958, 

920/1, 878, 944, 

951/1, 856/1, 841, 

844, 895/1, 860, 

1067/1, 970, 942, 

887/1, 901/1, 931, 

981, 986/1, 976, 

842/1, 843/2, 

899/1, 952/1, 

928/1, 894/1, 

950/1, 877, 886/1, 

978, 863, 1023, 

983/1, 922, 868, 

939, 961, 857/1, 

875, 884/1, 907/1, 

1070, 873, 890, 

985/2, 870, 1060, 

871, 915/1, 879/1, 

933, 923, 934, 

979, 1061, 889/1, 

974/1, 954, 1062, 

831/1, 885/1, 968, 

862, 891, 843/1, 

985/1, 945, 982/2, 

876, 838, 925, 

988/1, 1024/3, 

6. Kropiatka 

Porzana porzana 

 

5 Wykonanie 

ekspertyzy 

technicznej na 

Przed przystąpieniem do prac 

odtworzeniowych  należy sporządzić 

ekspertyzę geomorfologiczną oraz 

Wybrane 

starorzecza: 

 

Do 3 lat od 

wdrożenia 

planu zadań 

4 za wszystkie 

miejsca do 

renaturyzacji 

Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 



 

214 

 

 Rybitwaczarna 

 Chlidonias niger 

 

 

starorzeczach 

wskazanych do 

renaturalizacji 

botaniczną aktualnego stanu wybranych 

starorzeczy wskazanych do 

renaturalizacji, mającą na celu określenie 

optymalnego sposobu wykonania zabiegu 

oraz zakresu prac. W ekspertyzie należy 

określić wielkość warstwy osadów do 

wybrania,  głębokość  kanału  mającego  

łączyć starorzecze z nurtem  rzeki oraz 

pozostawienie płatów roślinności 

uwzględniając wymogi siedliskowe 

wybranych gatunków ptaków: kropiatki, 

bączka, rybitwy czarnej. 

Powiat 

białobrzeski, 

gmina Promna, 

obręb  

Osuchów, działki 

nr: 

682, 588, 559, 

515, 613, 539, 

528, 780, 652, 

523, 826, 624, 

514, 636, 619, 

518, 542/1, 616, 

558, 589, 607, 

614, 522, 535, 

644, 648, 771, 

655, 631, 623, 

637, 532, 592, 

545, 657, 659, 

536, 554, 541, 

548, 551, 556, 

513, 687, 615, 

642, 612, 679, 

772, 639, 530, 

544, 564, 827, 

654, 626, 531, 

638, 635, 537, 

645, 562, 774, 

608, 633, 560, 

769, 628, 627, 

647, 629, 552, 

602, 543, 610, 

609, 661, 553, 

620, 625, 658, 

ochronnych Środowiska w 

Warszawie 
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517, 561, 519, 

768, 617, 546, 

634, 540, 640, 

766, 829, 520, 

601, 529, 622, 

538, 770, 582, 

563, 525, 630, 

565, 621, 533, 

524, 646, 591, 

555, 767, 542/2, 

651, 593, 782, 

586, 678, 527, 

585, 587, 828, 

521, 526, 550, 

547, 534, 783, 

643, 611, 557, 

590, 632, 684/1, 

549, 781, 769/1, 

603/1, 603/2, 

766/1, 768/1, 

770/1, 683/1, 

773/1, 683/2, 660, 

773/2, 771/1, 

682A, 767/1, 618, 

 

Powiat 

białobrzeski, 

gmina Promna, 

obręb Pacew, 

działki nr: 

618, 355/3, 414, 

357, 412, 399, 

421, 397, 395, 
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396, 518, 420, 

425, 422/1, 417/1, 

417/2, 402, 436, 

315, 438, 355/4, 

358, 417/4, 398, 

423, 439, 413/3, 

435, 424, 422/2, 

355/1, 411, 355/2, 

430, 418/1, 354, 

426, 419, 431/2, 

440, 401, 416/1, 

519, 413/1, 437, 

427, 410, 356, 

353, 433, 400, 

429, 417/3, 428, 

413/2, 413/4, 415, 

434, 355/5, 432, 

431/1, 

 

Powiat 

białobrzeski, 

gmina Promna, 

obręb  

Przybyszew, 

działki nr: 

2925, 2861, 2809, 

2868, 2902, 3181, 

2869, 2917, 2987, 

2990, 3231, 

2988/1, 3257, 

3058, 3254, 3069, 

3192, 3048, 3175, 

2906, 2979, 2817, 
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2816, 3035, 3264, 

3261, 3154, 3263, 

2939, 2790, 3279, 

3179, 2896, 3243, 

2789, 3025, 2712, 

2814, 2973, 3052, 

3110, 3280, 2995, 

2921, 2874, 2927, 

3277, 2824, 3278, 

3189, 2810, 3267, 

2969, 3059, 3215, 

2796, 2982, 3194, 

3239, 2819, 3293, 

2888, 3000, 3240, 

2981, 3161, 2931, 

2791, 2923, 2815, 

2862, 2845, 2890, 

3038, 3403, 2904, 

3402, 3407, 3281, 

3241, 2911, 2884, 

2894, 2929, 3071, 

2989, 3206, 2793, 

3031, 2980, 3270, 

3376, 3055, 3011, 

3286, 3047, 2913, 

2937, 3158, 2935, 

3190, 3255, 2797, 

2808, 3272, 2858, 

3010, 2794, 2866, 

2870, 2882, 2876, 

3372, 3211, 3266, 

3182, 2800, 3276, 

3054, 3273, 3282, 
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3029, 3259, 3174, 

3265, 2898, 3184, 

2833, 3217, 3377, 

3193, 2795, 3284, 

3219, 2985, 3216, 

3186, 2820, 3014, 

2812, 2798, 3036, 

2872, 3068, 2970, 

2735, 2892, 3061, 

3191, 3260, 3070, 

3401, 2975, 2915, 

3253, 3400, 3033, 

3177, 2933, 2806, 

2977, 2811, 3269, 

3049, 3271, 3119, 

2919, 3073, 2863, 

2792, 3283, 3067, 

3034, 2900, 3009, 

2821, 2988/2, 

3060, 2880, 3120, 

2878, 2984, 3041, 

2886, 3212, 3274, 

2983, 3183, 3185, 

3210, 2813, 3213, 

3032, 3050, 3160, 

3039, 2997, 3405, 

2994, 3030, 3040, 

3180, 3012, 3109, 

2986, 3195, 3118, 

3285, 2998, 3167, 

3214, 3178, 3242, 

3262, 3066, 3006, 

3065, 3187, 3268, 
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3188, 3072, 3051, 

3159, 3053, 3220, 

2909, 2713, 3042, 

3037, 2860, 3057, 

3013, 2999, 3256, 

2818, 2807, 2864, 

 

Powiat 

białobrzeski, 

gmina 

Wyśmierzyce, 

obręb  

Wyśmierzyce, 

działki nr: 

AR_9.356, 

AR_4.1569, 

AR_9.376, 

AR_9.357, 

AR_9.373, 

AR_9.358, 

AR_9.378, 

AR_9.364, 

AR_9.372, 

AR_9.366, 

AR_9.380, 

AR_9.361, 

AR_10.677, 

AR_10.513, 

AR_9.362, 

AR_9.363, 

AR_9.359, 

AR_9.365, 

AR_9.1463, 
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AR_9.1602, 

AR_9.1610, 

AR_9.379 

 

Powiat 

białobrzeski, 

gmina 

Wyśmierzyce, 

obręb Korzeń, 

działki nr: 

8, 271, 10, 11, 14, 

17, 18, 108, 13, 

16, 12, 9, 15, 440, 

441 

 

Powiat grójecki, 

gmina Mogielnica, 

obręb Borowe, 

działki nr: 

1172, 1168/1, 

1169/1, 1183/1, 

1189/1, 1179, 

1208/1, 1176/1, 

1180, 1207/1, 

1210/1, 1209/1, 

1174, 1165/1, 

1190/1, 1178, 

1166, 1173, 1171, 

1175, 1176/2, 

1188/1, 1167, 

1177, 1181/1, 

1186/1, 1185/1, 
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Powiat grójecki, 

gmina Mogielnica, 

obręb  

Dębnowola, 

działki nr: 

902/1, 943, 913/1, 

1081, 984, 932, 

969, 962, 854/1, 

957, 1077/1, 

938/1, 941, 869, 

987, 883/1, 864/1, 

897/1, 918/1, 874, 

892, 861, 896/1, 

908/1, 949, 972/1, 

980, 940, 1082, 

1080/1, 893/1, 

900/1, 881, 924, 

905/2, 959, 904/1, 

1022, 903/1, 977, 

1064, 859, 967, 

872, 926/1, 921, 

916, 948/1, 935, 

839/1, 1072/1, 

1074/1, 956/1, 

842/2, 910/1, 930, 

946, 989, 936, 

1063, 837, 986/2, 

1075, 1068/1, 958, 

920/1, 878, 944, 

951/1, 856/1, 841, 

844, 895/1, 860, 

1067/1, 970, 942, 

887/1, 901/1, 931, 
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981, 986/1, 976, 

842/1, 843/2, 

899/1, 952/1, 

928/1, 894/1, 

950/1, 877, 886/1, 

978, 863, 1023, 

983/1, 922, 868, 

939, 961, 857/1, 

875, 884/1, 907/1, 

1070, 873, 890, 

985/2, 870, 1060, 

871, 915/1, 879/1, 

933, 923, 934, 

979, 1061, 889/1, 

974/1, 954, 1062, 

831/1, 885/1, 968, 

862, 891, 843/1, 

985/1, 945, 982/2, 

876, 838, 925, 

988/1, 1024/3,  

 

Powiat grójecki, 

gmina Nowe 

Miasto nad Pilicą, 

obręb Pobiedna, 

działki nr: 

511, 514, 510/1, 

 

Powiat grójecki, 

gmina Warka, 

obręb Stare 

Grzegorzewice, 

działki nr: 
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232/1, 214, 230/1, 

229/1, 226, 215, 

231/1, 228/1, 225, 

213, 233/1, 217/1, 

227, 118, 89/2, 

71/2, 104/2, 74, 

98, 115, 88/1, 101, 

85, 90, 117, 100/1, 

97, 73/1, 71/1, 

103/1, 83/3, 102, 

84, 86, 91, 

 

Powiat 

opoczyński, gmina 

Poświętne, obręb  

Mysiakowiec, 

działki nr: 

173, 189, 183, 49, 

69, 182, 178, 75, 

68, 171, 83, 47, 

76, 186, 167/1, 50, 

48, 179, 188, 55, 

74, 25, 185, 46, 

229, 51, 77, 80, 

170, 72, 177, 67, 

175, 192, 43, 62, 

60, 84, 129, 59, 

176, 65, 79, 172, 

73, 128, 40, 57, 

39, 70, 174, 187, 

78, 52, 82, 42, 45, 

190, 26, 61, 169, 

58, 27, 28, 41, 44, 
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191, 64, 279, 767, 

 

Powiat 

tomaszowski, 

gmina Rzeczyca, 

obręb  

Brzeziny, działki 

nr: 

212, 196, 210, 

177, 209/2, 178, 

170, 208, 197, 

209/3, 202, 203, 

198, 176, 213, 

173, 175, 195, 

171, 211, 172, 

174/2, 201, 200, 

601, 677, 674, 

658, 659, 661, 

657, 603, 678, 

662, 738, 663, 

675, 667/1, 665, 

669, 671, 604, 

624, 668, 676, 

666, 673, 660, 

602, 667/2, 670, 

664, 605, 672, 

 

Powiat 

tomaszowski, 

gmina Rzeczyca, 

obręb Łęg, działki 

nr: 

672, 172, 156, 
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158, 175, 171, 

170, 173 

 7.  Rybitwaczarna 

Chlidonias 

niger 

 

Rybitwa rzeczna 

Sterna hirundo 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa sztucznych 

gniazd dla rybitw 

na zbiornikach 

wodnych 

  

 

Budowa specjalnych platform dla rybitwy 

rzecznej. Podstawą będzie duża podstawa 

3m na 2m o odpowiedniej wyporności 

uzyskana dzięki zastosowaniu 

plastikowych beczek (3-4 sztuki). 

Zalecane jest użycie zużytych palet 

drewnianych używanych w transporcie 

drogowym. Platforma musi być 

zabezpieczona metalową siatką o 

wysokości 30 cm lub obita deskami w 

celu ochrony przed drapieżnikami. 

Pływająca platforma zostanie pokryta 

warstwą piasku lub żwiru  i zakotwiczona 

na stawie (np. za pomocą butelek PCV 

wypełnionych kamieniami zawieszonymi  

na sznurku), gdzie nie będzie prowadzone 

całkowite opuszczanie wody. Na 

platformie będzie możliwe ustawienie 

imitacji ptaka dorosłego ,,bałwanka” w 

celu przywabienia potencjalnych par 

lęgowych. Wskazane jest także 

malowanie ,,kleksów” białą farbą 

imitująca odchody ptaków dorosłych. 

Po 2 sztuki na 

stawach w 

Borowcu i 

Gostomi, 

wodowane 

corocznie na 

zbiornikach o 

stałym poziomie 

wody 

 

Powiat grójecki, 

gmina Nowe 

Miasto nad Pilicą, 

obręb Gostomia, 

działki nr: 

440, 441 

 

Powiat grójecki, 

gmina Nowe 

Miasto nad Pilicą, 

obręb Wólka 

Magierowa, 

działka nr 

1007 

Do 2 lat od 

wdrożenia 

PZO 

1 za sztukę Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska w 

Warszawie 

 Budowa specjalnych platform dla rybitwy 

czarnej wraz z ich przytwierdzeniem za 

pomocą specjalnych kotwiczek (butelki 

PET wypełnione kamieniami). 

Platforma w kształcie krzyża (dwie zbite 

deski dębowe pod kątem 90 stopni) i 

długości ok. 1,5 metra. Podstawa o 

4 sztuki - stawy 

rybne w Gostomi, 

3 sztuki - stawy 

rybne w Borowcu 

 

Powiat grójecki, 

gmina Nowe 

Do 2 lat od 

momentu 

wdrożenia 

Planu Zadań 

Ochronnych. 

Corocznie 

należy 

0,3 za sztukę 



 

226 

 

odpowiedniej grubości, która umożliwi 

utrzymywanie się na powierzchni tafli 

wody. Wierzch platformy należy pokryć 

fragmentami rozkładającej się roślinności 

wodnej. Wyporność platform można 

uzyskać umieszczając platformę na 

plastikowych butelkach. Projektowana 

platforma powinna posiadać 5 miejsc 

gniazdowych dla lęgów rybitwy rzecznej. 

Schemat na stronie: 

http://alauda.org.pl/wp-

content/uploads/2012/06/schemat-

platformy-dla-rybitwy-czarnej.pdf 

Miasto nad Pilicą, 

obręb Gostomia, 

działki nr 

189 

 

Powiat grójecki, 

gmina Nowe 

Miasto nad Pilicą, 

obręb Wólka 

Magierowa, 

działki nr 

1001, 1025  

wodować 

platformy w 

okresie 

między 25-30 

kwietnia na  

wybranych 

dla gatunku 

fragmentach 

zbiorników 

8. Rycyk 

Limosa limosa 

 

 Krwawodziób 

 Tringa totanus 

 

Derkacz 

Crexcrex 

 

7 Wdrożenie 

ekstensywnej 

gospodarki na 

siedliskach 

łąkowych w 

zależności od 

dostępności 

pakietów 

programów rolno-

środowiskowych. 

W momencie 

zakończenia 

programów rolno-

środowiskowych 

wprowadzić 

autorski program  

zapewniający 

utrzymanie zasad 

ekstensywnej 

gospodarki 

Działanie obligatoryjne - Wykaszanie 

zbiorowisk łąkowych o charakterze 

ekstensywnym w celu ochrony 

zanikających siedlisk ptaków. Termin 

prowadzenia działań od 1 sierpnia do 30 

września, wysokość koszenia 10-15 cm, z 

zastosowaniem koszenia okrężnego od 

zewnątrz i pozostawieniem 5-10% 

powierzchni nieskoszonej. Zgodnie z 

wymogami pakietów wprowadzone jest 

ograniczenie nawożenia azotem oraz 

wapnowanie. 

Łąki stanowiące 

potencjalne 

siedlisko gatunku. 

Najpóźniej do 

2013 roku 

jako daty 

końcowej 

trwania 

programów 

rolnośrodowis

kowych 

stawka jest 

uzależniona od 

pakietu 

programu RŚ: 

840-1390 

PLN/ha/rok 

Właściciel, 

dzierżawca lub 

posiadacz 

obszaru na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

obniżenia 



 

227 

 

łąkarskiej . 

 

dochodowości, a 

w odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub 

własność 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 
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9. Bączek 

Ixobrychus 

minutus 

 

Rybitwa czarna 

Chlidoniasniger 

 

Rycyk 

Limosa limosa 

 

 Krwawodziób 

 Tringa totanus 

 

Derkacz 

Crexcrex 

 

Kropiatka 

Porzanaporzana 

 

Cyranka 

Anas crecca 

 

 Siewecza rzeczna 

Charadrius 

dubius 

 

Sieweczka 

obrożna 

Charadrius 

hiaticula 

 

Rybitwa 

białoczelna 

 8 Redukcja presji 

drapieżników 

 

 

Ustalenie rocznego poziomu  redukcji dla 

lisa i jenota (stawy i kompleksy łąk) oraz 

norki amerykańskiej ( stawy oraz koryto 

rzeczne) z możliwością zastosowania 

dopłat dla myśliwych za odstrzał. 

Ustalenie poziomu reedukacji 

drapieżników na obszarze Ostoi powinno 

zostać oparte na podstawie  

inwentaryzacji wybranych gatunków 

ssaków. 

Kompleksy 

stawów w 

Borowcu oraz 

Gostomi, 

kompleksy łąkowe 

w zasięgu 

stanowisk rybitwy 

czarnej, kropiatki, 

rycyka, 

krwawodzioba 

oraz derkacza , 

koryto rzeczne w 

zasięgu stanowisk 

sieweczek oraz 

rybitw. 

 

Powiat grójecki, 

gmina Mogielnica, 

obręb Wólka 

Gostomska, 

działki nr 

412/1 

 

Powiat grójecki, 

gmina Nowe 

Miasto nad Pilicą, 

obręb Gostomia, 

działki nr: 

110, 189, 190, 

245, 273/1, 297, 

298/1, 428, 429, 

430, 431, 432, 

435/1, 436/1, 439, 

Opracowani 

programu w 

ciągu 3 lat od 

przyjęcia 

planu zadań 

ochronnych 

 

5 Polski Związek 

Łowiecki na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

obniżenia 

dochodowości, a 

w odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub 

własność 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 
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 Sternulaalbifrons 

 

 Rybitwa rzeczna 

 Sterna hirundo 

 

  

  

440, 441, 442, 67, 

 

Powiat grójecki, 

gmina Nowe 

Miasto nad Pilicą, 

obręb Wólka 

Magierowa, 

działki nr: 

1000, 1001, 1002, 

1003, 1004, 1005, 

1006, 1007, 1008, 

1009, 1010, 1011, 

1012, 1013, 1018, 

1019, 1020, 1021, 

1022, 1023, 1024, 

1025, 1026, 1027, 

1028, 1029, 898, 

9/1, 901, 917, 

934/1, 934/2, 936, 

939, 941, 942, 

943, 944, 945, 

946, 949/1, 950, 

951, 961, 962/2, 

965/2, 965/3, 

967/2, 968, 979 

zakresu ochrony 

środowiska na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 
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10. Bączek 

Ixobrychus 

minutus 

 

Rybitwa czarna 

Chlidonias niger 

 

Rycyk 

Limosa limosa 

 

 Krwawodziób 

 Tringa totanus 

 

Derkacz 

Crex crex 

 

Kropiatka 

Porzana porzana 

 

Cyranka 

Anas crecca 

 

 Siewecza rzeczna 

Charadrius 

dubius 

 

Sieweczka 

obrożna 

Charadrius 

hiaticula 

 

Rybitwa 

białoczelna 

 9 Inwentaryzacja 

populacji ssaków 

drapieżnych na 

obszarze Natura 

2000 Dolina Pilicy. 

Określenie parametru liczebności oraz 

zasad monitoringu populacji 

drapieżników (norka amerykańska, lis, 

jenot),  na obszarze Natura 2000 Dolina 

Pilicy ze szczególnym uwzględnieniem  

najważniejszych  siedlisk gatunków 

kluczowych (koryto rzeczne oraz strefa 

przykorytowa, rozległe kompleksy 

łąkowe, stawy rybne). 

Kompleksy 

stawów rybnych w 

Gostomi oraz 

Borowcu, koryto 

rzeki Pilicy, 

kompleksy 

łąkowo-

pastwiskowe.  

 

Powiat 

białobrzeski, 

gmina Promna, 

obręb Osuchów, 

działki nr: 

513, 514, 515, 

517, 518, 519, 

520, 521, 522, 

523, 524, 525, 

526, 527, 528, 

529, 530, 531, 

532, 533, 534, 

535, 536, 537, 

538, 539, 540, 

541, 542/1, 542/2, 

543, 544, 545, 

546, 547, 548, 

549, 550, 551, 

552, 553, 554, 

555, 556, 557, 

558, 559, 560, 

561, 562, 563, 

564, 565, 566, 

567, 568, 569, 

Opracowanie 

programu w 

ciągu2 lat od 

przyjęcia 

planu zadań 

ochronnych 

20 Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska w 

Warszawie i 

Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska w 

Łodzi 
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 Sternula albifrons 

 

 Rybitwa rzeczna 

 Sterna hirundo 

570, 571, 572, 

573, 574, 575, 

576, 577, 578, 

579/1, 579/2, 580, 

581, 582, 583, 

585, 586, 587, 

588, 589, 590, 

591, 592, 593, 

601, 602, 603/1, 

603/2, 604, 605, 

606, 607, 608, 

609, 610, 611, 

612, 613, 614, 

615, 616, 617, 

618, 619, 620, 

621, 622, 623, 

624, 625, 626, 

627, 628, 629, 

630, 631, 632, 

633, 634, 635, 

636, 637, 638, 

639, 640, 641, 

642, 643, 644, 

645, 646, 647, 

648, 651, 652, 

653, 654, 655, 

656, 657, 658, 

659, 660, 661, 

677, 678, 679, 

682, 682A, 683/1, 

683/2, 683/3, 

684/1, 684/2, 687, 

766, 766/1, 767, 
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767/1, 768, 768/1, 

769, 769/1, 770, 

770/1, 771, 771/1, 

772, 773/1, 773/2, 

774, 780, 781, 

782, 783, 784, 

785, 786, 787, 

788, 789, 790, 

791, 792, 793, 

794, 795, 796, 

797, 798, 799, 

800, 801, 802, 

803, 804, 805, 

806, 807, 808, 

809, 810, 811, 

812, 813, 814, 

815, 816, 817, 

820, 821, 822, 

823, 824, 825, 

826, 827, 828, 

829, 833, 

 

Powiat 

białobrzeski, 

gmina Promna, 

obręb Pacew, 

działki nr: 

353, 354, 355/1, 

355/2, 355/3, 

355/4, 355/5, 356, 

357, 358, 359, 

360, 361, 362, 

395, 396, 397, 
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398, 399, 400, 

401, 402, 403/1, 

403/2, 404, 410, 

411, 412, 413/1, 

413/2, 413/3, 

413/4, 414, 415, 

416/1, 417/1, 

417/2, 417/3, 

417/4, 418/1, 419, 

420, 421, 422/1, 

422/2, 423, 424, 

425, 426, 427, 

428, 429, 430, 

431/1, 431/2, 432, 

433, 434, 435, 

436, 437, 438, 

439, 440, 441/1, 

441/2, 442, 473, 

474, 475, 476, 

477, 478, 479, 

480, 481, 482, 

483, 484/1, 484/2, 

485, 518, 519, 

559, 

 

Powiat 

białobrzeski, 

gmina Promna, 

obręb Przybyszew, 

działki nr: 

2702, 2703, 2704, 

2705, 2706, 2707, 

2708, 2709, 2710, 
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2711, 2712, 2713, 

2714, 2715, 2716, 

2717, 2718/1, 

2718/2, 2719, 

2720/1, 2720/2, 

2721, 2722, 2723, 

2724, 2725, 2726, 

2727, 2728, 2729, 

2730, 2731, 2732, 

2733, 2734, 2735, 

2736, 2737, 2738, 

2739, 2740, 2741, 

2742, 2743, 2744, 

2745, 2746, 2747, 

2748, 2749, 2750, 

2751, 2752, 2753, 

2754, 2755, 2756, 

2757, 2758, 2759, 

2760, 2761, 2762, 

2763, 2764/1, 

2764/2, 2765, 

2766, 2767, 2768, 

2769, 2770, 2771, 

2772, 2773, 2774, 

2775, 2776, 2777, 

2778, 2779, 2780, 

2781, 2782, 2783, 

2784, 2785, 2786, 

2787, 2789, 2790, 

2791, 2792, 2793, 

2794, 2795, 2796, 

2797, 2798, 2799, 

2800, 2801/1, 
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2801/2, 2802, 

2803, 2804, 2805, 

2806, 2807, 2808, 

2809, 2810, 2811, 

2812, 2813, 2814, 

2815, 2816, 2817, 

2818, 2819, 2820, 

2821, 2822, 2823, 

2824, 2825, 2826, 

2827, 2828, 2829, 

2830, 2831, 2832, 

2833, 2834, 2835, 

2836, 2837, 2838, 

2839, 2840, 2841, 

2842, 2843, 2844, 

2845, 2846, 2847, 

2848, 2851, 2852, 

2853, 2856, 2857, 

2858, 2859, 2860, 

2861, 2862, 2863, 

2864, 2865, 2866, 

2867, 2868, 2869, 

2870, 2871, 2872, 

2873, 2874, 2875, 

2876, 2877, 2878, 

2879, 2880, 2881, 

2882, 2883, 2884, 

2885, 2886, 2887, 

2888, 2889, 2890, 

2891, 2892, 2893, 

2894, 2895, 2896, 

2897, 2898, 2899, 

2900, 2901, 2902, 
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2903, 2904, 2905, 

2906, 2907, 2908, 

2909, 2910, 2911, 

2912, 2913, 2914, 

2915, 2916, 2917, 

2918, 2919, 2920, 

2921, 2922, 2923, 

2924, 2925, 2926, 

2927, 2928, 2929, 

2930, 2931, 2932, 

2933, 2934, 2935, 

2936, 2937, 2938, 

2939, 2940, 2941, 

2942, 2943, 2944, 

2945, 2946, 2947, 

2948, 2949, 2950, 

2951, 2952, 2953, 

2954, 2955, 2956, 

2957, 2958, 2959, 

2960, 2961, 2962, 

2963, 2964, 2965, 

2966, 2967, 2968, 

2969, 2970, 2971, 

2972, 2973, 2974, 

2975, 2976, 2977, 

2978, 2979, 2980, 

2981, 2982, 2983, 

2984, 2985, 2986, 

2987, 2988/1, 

2988/2, 2989, 

2990, 2991, 2992, 

2993, 2994, 2995, 

2996, 2997, 2998, 
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2999, 3000, 3001, 

3002, 3003, 3004, 

3005, 3006, 3007, 

3008, 3009, 3010, 

3011, 3012, 3013, 

3014, 3015, 3016, 

3017, 3018, 3019, 

3020, 3021, 3022, 

3023, 3024, 3025, 

3026, 3027, 3028, 

3029, 3030, 3031, 

3032, 3033, 3034, 

3035, 3036, 3037, 

3038, 3039, 3040, 

3041, 3042, 3043, 

3044, 3045, 3046, 

3047, 3048, 3049, 

3050, 3051, 3052, 

3053, 3054, 3055, 

3056, 3057, 3058, 

3059, 3060, 3061, 

3062, 3063, 3064, 

3065, 3066, 3067, 

3068, 3069, 3070, 

3071, 3072, 3073, 

3074, 3075, 3076, 

3077, 3078, 3079, 

3080, 3081, 3082, 

3083, 3084, 3085, 

3086, 3087, 3088, 

3089, 3090, 3091, 

3092, 3093, 3094, 

3095, 3096, 3097, 
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3098, 3099, 3100, 

3101, 3102, 3103, 

3104, 3105, 3109, 

3110, 3111, 3112, 

3113, 3114, 3115, 

3116, 3117, 3118, 

3119, 3120, 3121, 

3122, 3123, 3124, 

3125, 3126, 3127, 

3128, 3129, 3130, 

3131, 3132, 3133, 

3134, 3135, 3136, 

3137, 3138, 3139, 

3140, 3141, 3142, 

3143, 3144, 3145, 

3146, 3147, 3148, 

3149, 3150, 3151, 

3152, 3153, 3154, 

3155, 3156, 3157, 

3158, 3159, 3160, 

3161, 3162, 3163, 

3164, 3165, 3166, 

3167, 3168, 3169, 

3170, 3171, 3172, 

3173, 3174, 3175, 

3176, 3177, 3178, 

3179, 3180, 3181, 

3182, 3183, 3184, 

3185, 3186, 3187, 

3188, 3189, 3190, 

3191, 3192, 3193, 

3194, 3195, 3196, 

3197, 3198, 3199, 
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3200, 3201, 3202, 

3203, 3204, 3205, 

3206, 3207, 3208, 

3209, 3210, 3211, 

3212, 3213, 3214, 

3215, 3216, 3217, 

3218, 3219, 3220, 

3221, 3222, 3223, 

3224, 3225, 3226, 

3227, 3228, 3229, 

3230, 3231, 3232, 

3233, 3234, 3235, 

3236, 3237, 3238, 

3239, 3240, 3241, 

3242, 3243, 3244, 

3245, 3246, 3247, 

3248, 3249, 3250, 

3251, 3252, 3253, 

3254, 3255, 3256, 

3257, 3259, 3260, 

3261, 3262, 3263, 

3264, 3265, 3266, 

3267, 3268, 3269, 

3270, 3271, 3272, 

3273, 3274, 3275, 

3276, 3277, 3278, 

3279, 3280, 3281, 

3282, 3283, 3284, 

3285, 3286, 3287, 

3288, 3289, 3290, 

3291, 3292, 3293, 

3349, 3350, 3351, 

3353, 3372, 3376, 
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3377, 3380, 3397, 

3398, 3399, 3400, 

3401, 3402, 3403, 

3404, 3405, 3407, 

3410, 

 

Powiat 

białobrzeski, 

gmina 

Wyśmierzyce, 

obręb  

Wyśmierzyce, 

działki nr: 

391/1, 391/2, 511, 

AR_1.1487, 

AR_1.1525, 

AR_1.1528, 

AR_1.1529, 

AR_1.1530, 

AR_1.1531, 

AR_1.1532, 

AR_1.1533, 

AR_1.3/5, 

AR_1.345, 

AR_1.348, 

AR_1.85, 

AR_1.86, 

AR_1.87, 

AR_1.88/1, 

AR_1.88/2, 

AR_1.89/10, 

AR_1.89/11, 

AR_1.89/2, 
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AR_1.89/3, 

AR_1.89/4, 

AR_1.89/5, 

AR_1.89/6, 

AR_1.89/7, 

AR_1.89/8, 

AR_1.89/9, 

AR_10.1465, 

AR_10.1555, 

AR_10.1581, 

AR_10.1607, 

AR_10.1608, 

AR_10.1609, 

AR_10.390, 

AR_10.405, 

AR_10.406, 

AR_10.407, 

AR_10.408, 

AR_10.409, 

AR_10.410, 

AR_10.411, 

AR_10.412, 

AR_10.413, 

AR_10.414, 

AR_10.415, 

AR_10.416, 

AR_10.417, 

AR_10.418, 

AR_10.419, 

AR_10.420, 

AR_10.421, 

AR_10.432, 

AR_10.463, 
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AR_10.464, 

AR_10.465, 

AR_10.466, 

AR_10.467, 

AR_10.468, 

AR_10.469, 

AR_10.470, 

AR_10.471, 

AR_10.472, 

AR_10.473/1, 

AR_10.473/2, 

AR_10.474, 

AR_10.475, 

AR_10.476, 

AR_10.477, 

AR_10.478, 

AR_10.479, 

AR_10.480, 

AR_10.481, 

AR_10.482, 

AR_10.483, 

AR_10.484, 

AR_10.485, 

AR_10.486, 

AR_10.487, 

AR_10.488, 

AR_10.489, 

AR_10.490, 

AR_10.491, 

AR_10.492, 

AR_10.493, 

AR_10.494, 

AR_10.495, 
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AR_10.496, 

AR_10.497, 

AR_10.498, 

AR_10.499, 

AR_10.500, 

AR_10.501, 

AR_10.502, 

AR_10.503, 

AR_10.504, 

AR_10.505, 

AR_10.506, 

AR_10.507, 

AR_10.508, 

AR_10.509, 

AR_10.510, 

AR_10.512, 

AR_10.513, 

AR_10.514, 

AR_10.515, 

AR_10.516, 

AR_10.517, 

AR_10.518, 

AR_10.519, 

AR_10.520, 

AR_10.521, 

AR_10.522, 

AR_10.523, 

AR_10.524, 

AR_10.525, 

AR_10.526, 

AR_10.676, 

AR_10.677, 

AR_10.678, 
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AR_10.684, 

AR_10.685, 

AR_10.686, 

AR_10.687, 

AR_11.1191, 

AR_11.1464, 

AR_11.1466, 

AR_11.1470, 

AR_11.1473, 

AR_11.1474, 

AR_11.1475, 

AR_11.1494, 

AR_11.1521, 

AR_11.1543, 

AR_11.1547, 

AR_11.1550, 

AR_11.1594, 

AR_11.422, 

AR_11.423, 

AR_11.425, 

AR_11.426, 

AR_11.427, 

AR_11.428, 

AR_11.429, 

AR_11.430, 

AR_11.431, 

AR_11.433, 

AR_11.434, 

AR_11.435, 

AR_11.436, 

AR_11.437, 

AR_11.438, 

AR_11.439, 
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AR_11.440, 

AR_11.441, 

AR_11.442, 

AR_11.443, 

AR_11.444, 

AR_11.445, 

AR_11.446, 

AR_11.447, 

AR_11.448, 

AR_11.449, 

AR_11.450, 

AR_11.451, 

AR_11.452/1, 

AR_11.452/2, 

AR_11.453, 

AR_11.454, 

AR_11.455, 

AR_11.456, 

AR_11.457, 

AR_11.458, 

AR_11.459, 

AR_11.460, 

AR_11.461, 

AR_11.462, 

AR_11.527, 

AR_11.528, 

AR_11.529, 

AR_11.530, 

AR_11.531, 

AR_11.532, 

AR_11.533, 

AR_11.534, 

AR_11.535, 
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AR_11.536, 

AR_11.537, 

AR_11.538, 

AR_11.539, 

AR_11.540, 

AR_11.541, 

AR_11.542, 

AR_11.543, 

AR_11.544/1, 

AR_11.544/2, 

AR_11.545, 

AR_11.546, 

AR_11.547, 

AR_11.548, 

AR_11.549, 

AR_11.550, 

AR_11.551, 

AR_11.552, 

AR_11.553, 

AR_11.554, 

AR_11.555, 

AR_11.556, 

AR_11.557, 

AR_11.558, 

AR_11.559, 

AR_11.560, 

AR_11.561, 

AR_11.562, 

AR_11.563, 

AR_11.564, 

AR_11.565, 

AR_11.566, 

AR_11.567, 
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AR_11.568, 

AR_11.569, 

AR_11.570, 

AR_11.571, 

AR_11.572, 

AR_11.573, 

AR_11.574, 

AR_11.575, 

AR_11.576, 

AR_11.577, 

AR_11.578, 

AR_11.579, 

AR_11.580, 

AR_11.581, 

AR_11.583, 

AR_11.584, 

AR_11.585, 

AR_11.586, 

AR_11.587, 

AR_11.588, 

AR_11.589, 

AR_11.590, 

AR_11.591, 

AR_11.592, 

AR_11.593, 

AR_11.594, 

AR_11.595, 

AR_11.596, 

AR_11.597, 

AR_11.598, 

AR_11.599, 

AR_11.600, 

AR_11.601, 
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AR_11.602, 

AR_11.604, 

AR_11.605, 

AR_11.675, 

AR_11.676, 

AR_11.683, 

AR_11.688, 

AR_11.689, 

AR_11.690, 

AR_11.691, 

AR_11.692, 

AR_14.1577, 

AR_2.3/5, 

AR_2.3/6, 

AR_3.2053/1, 

AR_3.2056, 

AR_3.2057, 

AR_3.2058, 

AR_3.2059, 

AR_3.2060, 
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1246, 1247, 1248, 

1249, 1250, 1251, 

1252, 1253, 

1254/1, 1254/2, 

1255, 1256, 1257, 

1258, 1259, 1260, 

1261, 1262/1, 

1262/2, 1263, 

1264, 1265, 1266, 

1267, 1268, 1269, 

1270, 1271, 1272, 

1273/1, 1273/2, 

1273/3, 1274, 

1275, 1276, 
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1277/1, 1277/2, 

1278, 1279, 1280, 

1281, 1282, 1283, 

1284, 1285, 1286, 

1287/1, 1287/2, 

1287/3, 1288, 

1289/1, 1289/2, 

1289/3, 1290, 

1291, 1292, 

1293/1, 1293/2, 

1294/1, 1294/2, 

1295, 1296, 282, 

283, 284, 292, 

293, 294/1, 294/2, 

294/3, 294/4, 

294/5, 294/6, 295, 

481, 482, 483, 

484, 485, 486, 

487, 488, 489, 

490, 491, 492, 

493, 494, 495, 

496, 497, 498, 

499, 500, 501, 

502, 503, 504/1, 

504/2, 506, 518, 

532, 537, 542, 

547, 55, 552, 557, 

562, 567, 572, 

578, 581, 584, 

587/1, 587/2, 590, 

591, 620/2, 625, 

627, 628, 630, 

631, 632, 633, 
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634, 635, 636, 

637, 638, 639, 

640, 641, 642, 

643, 644, 645, 

646, 647, 648, 

649, 650, 651, 

652, 653, 654, 

655, 656, 657, 

658, 659, 660, 

661, 662, 663, 

664, 665, 666, 

667, 668, 669, 

670, 671, 672, 

673, 674, 675, 

676, 677, 678, 

679, 680, 684, 

685, 686, 687, 

688, 689, 690, 

691, 692, 693, 

694, 695, 696, 

697, 698, 699, 

700, 701, 702, 

703, 704, 705, 

706, 707, 708, 

709, 710, 711, 

712, 713, 714, 

715, 716, 717, 

718, 719, 720, 

721, 722, 723, 

724, 725, 726, 

727, 728, 729, 

730, 731, 732, 

733, 734, 735, 
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736, 737, 738, 

739, 740, 741, 

742, 743, 744, 

745, 746, 747, 

748, 749, 750, 

751, 752, 753, 

754, 755, 756, 

757, 758, 759, 

760, 761, 762, 

763, 764, 765, 

766, 767, 768, 

769, 770, 771, 

772, 773, 774, 

775, 776, 777, 

778, 779, 780, 

781, 782, 783, 

784, 785, 786, 

787, 788, 789, 

790, 791, 792, 

793, 794, 795, 

796, 797, 798/1, 

798/2, 799, 800, 

801, 802, 803, 

886/3, 886/4, 887, 

888, 889, 890, 

891, 892, 893, 

894, 895, 896, 

897, 898, 899, 

900, 901, 902, 

903/1, 903/2, 905, 

906, 907, 908, 

909, 910, 911, 

912, 913, 914, 
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915, 918, 919, 

920, 921, 922, 

923, 924, 925, 

926, 927, 928, 

929, 930, 931, 

932, 933, 934, 

935, 936, 937, 

938, 939, 940, 

941, 942, 943, 

944, 945, 946, 

947, 948, 949, 

950, 951, 952, 

953, 954, 955, 

956, 957, 958, 

959, 960, 961, 

962, 963, 964, 

965, 966, 967/1, 

967/2, 968, 969, 

970, 971, 972, 

973, 974, 975, 

976, 977, 978, 

979, 980, 981, 

982, 983, 984, 

985, 986, 987, 

988, 989, 990, 

991, 992, 993, 

994, 995, 996, 

997/1, 997/2, 

998/1, 998/2, 999 

  Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

11. Wszystkie 

opisywane 

gatunki ptaków 

1 Rewitalizacja 

doliny rzeki Pilicy. 

Symulowanie 

Zmiana instrukcji użytkowania zbiornika 

mająca na uwadze okresowe 

kontrolowane zalewy doliny Pilicy 

zapora w 

Smardzewicach 

do 3 lat od 

zatwierdzenia 

PZO, zalewy 

0 Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 
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(oprócz lelka) zalewów 

wiosennych 

wodami z Zalewu 

Sulejowskiego. 

Istnieje możliwość 

kompromisowej 

gospodarki wodą 

zbiornika. 

Proponuje się w 

okresie wiosennym 

kilkudniowe zalewy 

łąk, pastwisk, lasów 

łęgowych przy 

pomocy 

zwiększonego 

zrzutu wody ze 

zbiornika. 

Rewitalizacja rzeki 

Pilicy 

poniżej zapory w Smardzewicach. W 

trakcie sezonu lęgowego należy 

utrzymywać stopień piętrzenia na rzędnej 

166.6 lub nieco niższym i  utrzymywać go 

w okresie (III dekada kwietnia-III dekada 

czerwca). Wody do zalewania doliny 

należy wykorzystać z wód gromadzonych 

w okresie jesienno-zimowym. Zalewy 

należy przeprowadzać, co 4 lata w celu 

nawodnienia doliny i utrzymania 

charakteru doliny. Zbiornik eliminuje 

naturalne zalewy,  następuje erozja denna 

i związany z nią spadek poziomu wód 

gruntowych w dolinie. Powyższe czynniki 

powodują zmiany o negatywnym 

charakterze ekologicznym rzeki i jej 

doliny poniżej zapory. 

doliny Pilicy 

powinny być 

symulowane 

co 4 lata. Co 

najmniej 2 

razy w trakcie 

trwania PZO. 

Wodnej w 

Warszawie 

12. Rycyk 

Limosa limosa 

 

Krwawo dziób 

Tringa totanus 

 

Derkacz 

Crexcrex 

2 Propagowanie 

pakietów PROW 

2007-2013 i 

kolejnych 

programów 

unijnych w ramach 

dopłat z funduszy 

Unii Europejskiej. 

W ramach popularyzacji pakietów 

programu rolno środowiskowego należy 

przeprowadzić cykl spotkań lub szkoleń z 

rolnikami w celu określenia wymogów, 

celów oraz korzyści finansowych 

przystępujących do realizacji pakietów 

rolno-środowiskowych.  

 

Spotkania 

zorganizować dla 

mieszkańców 

gmin na obszarze 

Ostoi Dolina 

Pilicy 

Spotkania 

należy 

przeprowadza

ć najlepiej na 

przełomie 

lutego i 

marca.  

Dostosować 

termin 

szkoleń do 

terminu 

wprowadzeni

aaktualnego 

rozporządzeni

Cykle szkoleń 

mogą się odbyć 

bezkosztowo w 

ramach szkoleń 

dla rolników w 

Ośrodkach 

Doradztwa 

Rolniczego lub 

w siedzibach 

sołectw i gmin. 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Warszawie i 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska W 

Łodzi 
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a dotyczącego 

PROW 2007-

2013 

13. Bączek 

Ixobrychus 

minutus 

 

Rybitwa czarna 

Chlidoniasniger 

 

Cyranka 

Anasquerquedula 

 

Podróżniczek 

Luscinia svecica 

3 Ochrona siedlisk 

ptaków jako 

przedmiotów 

ochrony na 

kompleksach 

stawów rybnych. 

Utrzymywanie stałej powierzchni 

roślinności wynurzonej na stawach z 

dopuszczeniem koszenia wymiennie max. 

20% powierzchni szuwarów na danym 

stawie w danym roku, utrzymywanie 

lustra na stałym poziomie w okresie 

gniazdowania ptaków (od połowy marca 

do sierpnia) z wyjątkiem stawów 

narybkowych, utrzymywanie na wyspach i 

groblach drzew i zbiorowisk krzewiastych, 

konserwacji stawów poza sezonem 

lęgowym, (odstępstwa stanowią 

wykaszanie dróg na groblach, naprawa 

zniszczonych grobli). Wymagana jest 

konsultacja w zakresie odmulania i 

pogłębiania stawów z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska 

kompleksy 

stawów rybnych w 

Borowcu i 

Gostomi 

 

Powiat grójecki, 

gmina Mogielnica, 

obręb Wólka 

Gostomska, 

działki nr 

412/1 

 

Powiat grójecki, 

gmina Nowe 

Miasto nad Pilicą, 

obręb, Gostomia, 

działki nr 

110, 189, 190, 

245, 273/1, 297, 

298/1, 428, 429, 

430, 431, 432, 

435/1, 436/1, 439, 

440, 441, 442, 67, 

 

Powiat grójecki, 

gmina Nowe 

Miasto nad Pilicą, 

obręb Wólka 

Magierowa, 

działki nr: 

Działania 

stałe, które 

należy 

wprowadzić 

do 2 lat od 

momentu 

akceptacji 

Planu Zadań 

Ochronnych. 

Możliwe 

dopłaty w 

ramach 

funduszy 

programów 

wodno-

środowiskow

ych. 

bez kosztów 

jeśli stawy 

zostaną objęte 

pakietem w 

ramach 

dofinansowania 

unijnego lub 

dopłata za 1 ha 

stawów 

rybnych w 

ramach innego 

autorskiego 

opracowania 

Właściciel, 

dzierżawca lub 

posiadacz 

obszaru na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

obniżenia 

dochodowości, a 

w odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub 

własność 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 
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1000, 1001, 1002, 

1003, 1004, 1005, 

1006, 1007, 1008, 

1009, 1010, 1011, 

1012, 1013, 1018, 

1019, 1020, 1021, 

1022, 1023, 1024, 

1025, 1026, 1027, 

1028, 1029, 898, 

9/1, 901, 917, 

934/1, 934/2, 936, 

939, 941, 942, 

943, 944, 945, 

946, 949/1, 950, 

951, 961, 962/2, 

965/2, 965/3, 

967/2, 968, 979 

zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w 

przypadku braku 

tych przepisów 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

14. Rycyk 

Limosa limosa 

 

 Krwawodziób 

 Tringa totanus 

 

Derkacz 

Crexcrex 

 

Kropiatka 

Porzanaporzana 

 

4  Utrzymanie 

ekstensywnego 

sposobu 

zagospodarowania 

na siedliskach 

łąkowych. 

Działaniem 

obligatoryjnym 

będzie tu 

zachowanie 

siedlisk 

wymienionych 

gatunków oraz 

Opracowanie i wprowadzenie autorskiego 

programu czynnej ochrony obszarów 

siedlisk łąkowych w przypadku 

zakończenia trwania programu rolno-

środowiskowego 2007-2013 i braku 

możliwości kontynuacji działania w 

ramach pakietów programu rolno-

środowiskowego 2014-2020 . Plan 

koszenia lub wypasu na cennych 

siedliskach dla gatunków łąkowych 

powinien się opierać na zasadach 

programów rolno-środowiskowych. W 

przypadku kompleksów łąk lub pastwisk 

Wszystkie użytki 

łąkowe na 

obszarze Ostoi 

będące w zasięgu 

stanowisk rycyka, 

krwawodzioba, 

derkacza, 

kropiatki 

Wprowadzić 

do 2 lat w 

przypadku 

braku 

pakietów 

ochrony 

siedlisk 

ptaków  

1,5 /ha/rok Właściciel, 

dzierżawca lub 

posiadacz 

obszaru na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 
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ekstensywne 

użytkowanie 

utrzymujące 

charakter trwałych 

użytków zielonych, 

działaniami 

fakultatywnymi 

(stanowiącymi  

dodatkowe 

wymogi) będą 

pozostałe podane 

niżej wskazania. 

będących w zasięgu stanowisk 

wymienionych gatunków nie będzie 

wymagana ekspertyza  ornitologiczna 

potwierdzająca występowanie gatunków 

kluczowych.  

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

obniżenia 

dochodowości, a 

w odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub 

własność 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w 

przypadku braku 

tych przepisów 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 
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sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

15. Bączek 

Ixobrychus 

minutus 

 

Nurogęś 

Mergus 

merganser 

 

Podróżniczek 

Luscinia svecica 

5 Utrzymanie strefy 

buforowej wzdłuż 

rzek i starorzeczy 

Utrzymanie strefy zadrzewień i 

zakrzaczeń nadrzecznych oraz roślinności 

brzegowej poprzez umożliwienie 

naturalnych odnowień roślinności 

krzewiastej i drzew.  

Dotyczy odcinków 

rzecznych oraz 

strefy brzegowej 

starorzeczy na 

obszarze ostoi w 

zasięgu stanowisk 

wybranych 

gatunków 

Zarządzenia 

starostów   

0 Właściciel, 

dzierżawca lub 

posiadacz 

obszaru na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

obniżenia 

dochodowości, a 

w odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub 

własność 

jednostek 

samorządu 
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terytorialnego 

zarządca 

nieruchomości w 

związku z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w 

przypadku braku 

tych przepisów 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

16. Derkacz 

Crexcrex 

 

Rycyk 

Limosa limosa 

 

Krwawo dziób 

Tringa totanus 

6 Ograniczenie 

procesu urbanizacji  

 

Określenie miejsc potencjalnego 

zagospodarowania przestrzennego 

mogącego istotnie wpływać na zabudowę 

terasy zalewowej Pilicy. Zmiany na etapie 

planowania przestrzennego w 

dokumentach planistycznych gmin, 

powiatów w celu nieprzekształcania 

siedlisk mozaiki w tereny zurbanizowane. 

Likwidacja nielegalnej zabudowy 

letniskowej na terasie zalewowej rzeki 

Pilicy w obszarze stanowisk ptaków, 

szczególnie w okolicach Ulasek 

Stanowiska 

gatunków 

cały okres 

trwania planu 

zadań 

ochronnych 

 

0 Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska i 

lokalny 

samorząd 
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Gostomskich. 

 

  Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

17. Wszystkie 

przedmioty 

ochrony 

1 Inwentaryzacja 

ornitologicznagatu

nków 

gniazdujących na 

obszarze ostoi 

Ważnym działaniem związanym z 

planowaniem działań ochronnych 

powinno być przeprowadzenie ponownej 

inwentaryzacji ornitologicznej gatunków 

gniazdujących na obszarze ostoi i 

uzupełnienie stanu wiedzy na temat 

liczebności i występowania następujących 

gatunków: rycyk, krwawodziób, kropiatka, 

derkacz, bączek, bąk, podróżniczek, 

błotniak stawowy, lelek, cyranka 

Cały obszar 

Natura 2000 

Dolina Pilicy 

2013 20 Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Warszawie 

  Nr Zwiększenie powierzchni siedlisk / siedlisk gatunku objętych ochroną  w ramach obszaru Natura 2000 

18. Rybitwa czarna 

Chlidonias Niger 

 

Kropiatka 

Porzanaporzana 

 

Cyranka 

 Anasquerquedula 

 

Podróżniczek 

Luscinia 

svecica 

1 Renaturyzacja 

starorzeczy w celu 

zwiększenia 

powierzchni 

siedlisk 

bagiennych. 

Odtworzenie wybranych starorzeczy w 

dolinie rzeki Pilicy polegające na 

mechanicznym lub ręcznym ich 

pogłębieniu wraz z udrożnieniem i 

połączeniem za pomocą kanału z korytem 

rzeki. Udrożnienie starorzecza 

umożliwiające kontakt z korytem będzie 

miało istotny wpływ na panujące warunki 

wodne. Woda rzeki dzięki kanałowi 

będzie regularnie przemywać i ,,czyścić” 

starorzecza poddane zabiegowi 

renaturyzacji. 

3 wybrane 

starorzecza w 

okolicach Nowego 

Miasta, 

Grzegorzewic, 

Korzenia. 

 

Powiat 

białobrzeski, 

gmina Promna, 

obręb  

Osuchów, działki 

nr: 

682, 588, 559, 

515, 613, 539, 

528, 780, 652, 

523, 826, 624, 

514, 636, 619, 

518, 542/1, 616, 

Do 3 lat od 

akceptacji 

PZO 

4 Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska w 

Warszawie 
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558, 589, 607, 

614, 522, 535, 

644, 648, 771, 

655, 631, 623, 

637, 532, 592, 

545, 657, 659, 

536, 554, 541, 

548, 551, 556, 

513, 687, 615, 

642, 612, 679, 

772, 639, 530, 

544, 564, 827, 

654, 626, 531, 

638, 635, 537, 

645, 562, 774, 

608, 633, 560, 

769, 628, 627, 

647, 629, 552, 

602, 543, 610, 

609, 661, 553, 

620, 625, 658, 

517, 561, 519, 

768, 617, 546, 

634, 540, 640, 

766, 829, 520, 

601, 529, 622, 

538, 770, 582, 

563, 525, 630, 

565, 621, 533, 

524, 646, 591, 

555, 767, 542/2, 

651, 593, 782, 

586, 678, 527, 
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585, 587, 828, 

521, 526, 550, 

547, 534, 783, 

643, 611, 557, 

590, 632, 684/1, 

549, 781, 769/1, 

603/1, 603/2, 

766/1, 768/1, 

770/1, 683/1, 

773/1, 683/2, 660, 

773/2, 771/1, 

682A, 767/1, 618, 

 

Powiat 

białobrzeski, 

gmina Promna, 

obręb  

Pacew, działki nr: 

355/3, 414, 357, 

412, 399, 421, 

397, 395, 396, 

518, 420, 425, 

422/1, 417/1, 

417/2, 402, 436, 

315, 438, 355/4, 

358, 417/4, 398, 

423, 439, 413/3, 

435, 424, 422/2, 

355/1, 411, 355/2, 

430, 418/1, 354, 

426, 419, 431/2, 

440, 401, 416/1, 

519, 413/1, 437, 
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427, 410, 356, 

353, 433, 400, 

429, 417/3, 428, 

413/2, 413/4, 415, 

434, 355/5, 432, 

431/1, 

 

Powiat 

białobrzeski, 

gmina Promna, 

obręb  

Przybyszew, 

działki nr: 

432, 431/1, 2925, 

2861, 2809, 2868, 

2902, 3181, 2869, 

2917, 2987, 2990, 

3231, 2988/1, 

3257, 3058, 3254, 

3069, 3192, 3048, 

3175, 2906, 2979, 

2817, 2816, 3035, 

3264, 3261, 3154, 

3263, 2939, 2790, 

3279, 3179, 2896, 

3243, 2789, 3025, 

2712, 2814, 2973, 

3052, 3110, 3280, 

2995, 2921, 2874, 

2927, 3277, 2824, 

3278, 3189, 2810, 

3267, 2969, 3059, 

3215, 2796, 2982, 
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3194, 3239, 2819, 

3293, 2888, 3000, 

3240, 2981, 3161, 

2931, 2791, 2923, 

2815, 2862, 2845, 

2890, 3038, 3403, 

2904, 3402, 3407, 

3281, 3241, 2911, 

2884, 2894, 2929, 

3071, 2989, 3206, 

2793, 3031, 2980, 

3270, 3376, 3055, 

3011, 3286, 3047, 

2913, 2937, 3158, 

2935, 3190, 3255, 

2797, 2808, 3272, 

2858, 3010, 2794, 

2866, 2870, 2882, 

2876, 3372, 3211, 

3266, 3182, 2800, 

3276, 3054, 3273, 

3282, 3029, 3259, 

3174, 3265, 2898, 

3184, 2833, 3217, 

3377, 3193, 2795, 

3284, 3219, 2985, 

3216, 3186, 2820, 

3014, 2812, 2798, 

3036, 2872, 3068, 

2970, 2735, 2892, 

3061, 3191, 3260, 

3070, 3401, 2975, 

2915, 3253, 3400, 
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3033, 3177, 2933, 

2806, 2977, 2811, 

3269, 3049, 3271, 

3119, 2919, 3073, 

2863, 2792, 3283, 

3067, 3034, 2900, 

3009, 2821, 

2988/2, 3060, 

2880, 3120, 2878, 

2984, 3041, 2886, 

3212, 3274, 2983, 

3183, 3185, 3210, 

2813, 3213, 3032, 

3050, 3160, 3039, 

2997, 3405, 2994, 

3030, 3040, 3180, 

3012, 3109, 2986, 

3195, 3118, 3285, 

2998, 3167, 3214, 

3178, 3242, 3262, 

3066, 3006, 3065, 

3187, 3268, 3188, 

3072, 3051, 3159, 

3053, 3220, 2909, 

2713, 3042, 3037, 

2860, 3057, 3013, 

2999, 3256, 2818, 

2807, 2864, 

 

Powiat 

białobrzeski, 

gmina 

Wyśmierzyce, 



 

291 

 

obręb 

Wyśmierzyce, 

działki nr: 

AR_9.356, 

AR_4.1569, 

AR_9.376, 

AR_9.357, 

AR_9.373, 

AR_9.358, 

AR_9.378, 

AR_9.364, 

AR_9.372, 

AR_9.366, 

AR_9.380, 

AR_9.361, 

AR_10.677, 

AR_10.513, 

AR_9.362, 

AR_9.363, 

AR_9.359, 

AR_9.365, 

AR_9.1463, 

AR_9.1602, 

AR_9.1610, 

AR_9.379, 

 

Powiat 

białobrzeski, 

gmina 

Wyśmierzyce, 

obręb Korzeń, 

działki nr: 

8, 271, 10, 11, 14, 
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17, 18, 108, 13, 

16, 12, 9, 15, 440, 

441, 1, 

 

Powiat grójecki, 

gmina Mogielnica, 

obręb  

Borowe, działki 

nr: 

1172, 1168/1, 

1169/1, 1183/1, 

1189/1, 1179, 

1208/1, 1176/1, 

1180, 1207/1, 

1210/1, 1209/1, 

1174, 1165/1, 

1190/1, 1178, 

1166, 1173, 1171, 

1175, 1176/2, 

1188/1, 1167, 

1177, 1181/1, 

1186/1, 1185/1, 

 

Powiat grójecki, 

gmina Mogielnica, 

obręb  

Dębnowola, 

działki nr: 

902/1, 943, 913/1, 

1081, 984, 932, 

969, 962, 854/1, 

957, 1077/1, 

938/1, 941, 869, 
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987, 883/1, 864/1, 

897/1, 918/1, 874, 

892, 861, 896/1, 

908/1, 949, 972/1, 

980, 940, 1082, 

1080/1, 893/1, 

900/1, 881, 924, 

905/2, 959, 904/1, 

1022, 903/1, 977, 

1064, 859, 967, 

872, 926/1, 921, 

916, 948/1, 935, 

839/1, 1072/1, 

1074/1, 956/1, 

842/2, 910/1, 930, 

946, 989, 936, 

1063, 837, 986/2, 

1075, 1068/1, 958, 

920/1, 878, 944, 

951/1, 856/1, 841, 

844, 895/1, 860, 

1067/1, 970, 942, 

887/1, 901/1, 931, 

981, 986/1, 976, 

842/1, 843/2, 

899/1, 952/1, 

928/1, 894/1, 

950/1, 877, 886/1, 

978, 863, 1023, 

983/1, 922, 868, 

939, 961, 857/1, 

875, 884/1, 907/1, 

1070, 873, 890, 
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985/2, 870, 1060, 

871, 915/1, 879/1, 

933, 923, 934, 

979, 1061, 889/1, 

974/1, 954, 1062, 

831/1, 885/1, 968, 

862, 891, 843/1, 

985/1, 945, 982/2, 

876, 838, 925, 

988/1, 1024/3, 

 

Powiat grójecki, 

gmina Nowe 

Miasto nad Pilicą, 

obręb Pobiedna, 

działki nr: 

511, 514, 510/1, 

 

Powiat grójecki, 

gmina Warka, 

obręb  

Nowe 

Grzegorzewice, 

działki nr: 

232/1, 214, 230/1, 

229/1, 226, 215, 

231/1, 228/1, 225, 

213, 233/1, 217/1, 

227, 

 

Powiat grójecki, 

gmina Warka, 

obręb Stare 
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Grzegorzewice, 

działki nr: 

118, 89/2, 71/2, 

104/2, 74, 98, 115, 

88/1, 101, 85, 90, 

117, 100/1, 97, 

73/1, 71/1, 103/1, 

83/3, 102, 84, 86, 

91, 

 

Powiat 

opoczyński, gmina 

Poświętne, obręb  

Mysiakowiec, 

działki nr: 

173, 189, 183, 49, 

69, 182, 178, 75, 

68, 171, 83, 47, 

76, 186, 167/1, 50, 

48, 179, 188, 55, 

74, 25, 185, 46, 

229, 51, 77, 80, 

170, 72, 177, 67, 

175, 192, 43, 62, 

60, 84, 129, 59, 

176, 65, 79, 172, 

73, 128, 40, 57, 

39, 70, 174, 187, 

78, 52, 82, 42, 45, 

190, 26, 61, 169, 

58, 27, 28, 41, 44, 

191, 64, 279, 767, 
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Powiat 

tomaszowski, 

gmina Rzeczyca, 

obręb  

Brzeziny, działki 

nr: 

212, 196, 210, 

177, 209/2, 178, 

170, 208, 197, 

209/3, 202, 203, 

198, 176, 213, 

173, 175, 195, 

171, 211, 172, 

174/2, 201, 200, 

 

Powiat 

tomaszowski, 

gmina Rzeczyca, 

obręb  

Grotowice, działki 

nr: 

601, 677, 674, 

658, 659, 661, 

657, 603, 678, 

662, 738, 663, 

675, 667/1, 665, 

669, 671, 604, 

624, 668, 676, 

666, 673, 660, 

602, 667/2, 670, 

664, 605, 672, 

 

Powiat 



 

297 

 

tomaszowski, 

gmina Rzeczyca, 

obręb  

Łęg, działki nr: 

172, 156, 158, 

175, 171, 170, 173 

 19.  Siewecza rzeczna 

Charadrius 

dubius 

 

Sieweczka 

obrożna 

Charadrius 

hiaticula 

 

Rybitwa 

białoczelna 

Sternula albifrons 

 

 Rybitwa rzeczna 

 Sterna hirundo 

 

Brodziec 

piskliwy 

Actitis hypoleucos 

 

 2 Wodowanie 

(według 

możliwości 

technicznych) 

dużych powierzchni 

pływających 

(platformy, barki 

lub łodzie) w 

korycie rzeki, 

wypełnionych 

materiałem 

piaskowym 

Zwodowanie specjalnych platform, barek 

lub zestawów połączonych łodzi (co 

najmniej 3 sztuki) w celu zwiększenia 

powierzchni potencjalnych miejsc 

gniazdowych dla gatunków koryta 

rzecznego.Obiekty należy wypełnić 

piaskiem rzecznym i żwirem. Na 

platformie będzie możliwe ustawienie 

imitacji ptaka dorosłego ,,bałwanka” w 

celu przywabienia potencjalnych par 

lęgowych. Wskazane jest także 

malowanie ,,kleksów” białą farbą 

imitująca odchody ptaków dorosłych. 

Platforma (sztuczna wyspa) – kształt 

kwadratu o boku co najmniej 5 metrów, 

podstawa platformy oparta na beczkach, 

zabezpieczenie platformy za pomocą 

siatki o wysokości 30 cm wodowana w 

kwietniu i cumowana za pomocą kotwicy 

do brzegu lub dna rzeki. 

Barka – optymalnie typu dolno-

pokładowego o wymiarach 17 m na 4 m, i 

zanurzeniu 20 cm, wypełnienie piaskiem  

i żwirem. 

Łódka – zestaw połączonych trzech łódek 

wypełnionych piaskiem i żwirem 

 

Wybrane miejsca 

w korycie 

rzecznym 

4 wskazane 

miejsca w 

korycie 

rzecznym, 

wodowanie 

przeprowadzi

ć corocznie w 

I dekadzie 

kwietnia 

Platforma: 

1/sztuka 

Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska w 

Warszawie 
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W  wyniku zmiany reżimu hydrologicznego rzeki, a także nadmiernej sukcesji roślinnej piaszczystych wysp i plaż wzdłuż nurtu, wskazano różne 

formy ochrony czynnej (odtwarzanie wysp oraz piaszczystych plaż) na istniejących stanowiskach, w celu zwiększenia ich atrakcyjności dla 

gatunków zanikających na obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy, szczególnie rybitwy rzecznej, rybitwy białoczelnej oraz sieweczki obrożnej. Dla 

grupy związanej z łąkami i pastwiskami wyznaczono najważniejsze powierzchnie dla rycyka, krwawodzioba, derkacza, w celu utrzymania w ich 

obrębie ekstensywnych sposobów zagospodarowania. Istotnym czynnikiem negatywnie wpływającym na populacje bączka, cyranki, kropiatka 

oraz rybitwy czarnej jest, wynikający ze zmian w poziomie retencji wodnej, zanik starorzeczy (zarastanie i przesuszenie) – ważnych miejsc 

gniazdowania tych gatunków. W tej sytuacji wyznaczono, na podstawie wizji terenowej, danych historycznych, informacji uzyskanych od 

członków Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, najważniejsze starorzecza, dla których zalecono odtworzenie. Ma ono 

na celu przywrócenie pierwotnych warunków wodnych poprzez ich udrożnienie (pogłębienie i oczyszczenie) oraz połączenie z korytem rzeki. 

Dla wszystkich gatunków rybitw i sieweczek wskazano celowość wykonania i umiejscowienie w korycie lub w obrębie stawów rybnych 

specjalnych platform lęgowych o dużych powierzchniach. Mają one za zadanie zwiększenie udziału potencjalnych miejsc gniazdowych dla tych 

gatunków.  

Ważnymi zapisami dla dokumentu, jakim jest Plan Zadań Ochronnych, są wskazania do zmian w sposobach gospodarowania w obrębie obszaru. 

Najistotniejszymi są te związane z regulacją presji turystycznej w korycie Pilicy (spływy kajakowe) oraz modyfikacjami w procesie zarządzania 

wodą w Zbiorniku Sulejowskim, dlatego zalecono sporządzenie operatu turystycznego oraz zmiany instrukcji użytkowania Zbiornika 

Sulejowskiego.  

Działania ochronne mają na celu poprawę warunków bytowania dla gatunków gniazdujących na obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy. Biorąc pod 

uwagę, iż większość gatunków związana jest z korytem rzecznym lub środowiskami bagiennymi, proponowane zapisy w dużej mierze będą 

odnosić się właśnie dla tej grupy ptaków, dla której stwierdzono najistotniejsze zagrożenia. 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

 

L.p. 

 

Przedmiot 

ochrony 

Cel działań 

ochronnych 
Parametr Wskaźnik 

Zakres prac moni-

toringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot odpo-

wiedzialny 

Szacowa-

ny koszt 

(w tys. zł) 

1. Bączkek 

Ixobrychus 

minutus 

Określenie 

aktualnej li-

czebności po-

pulacji lęgo-

wej, rozpozna-

nie miejsc wy-

stępowania 

gatunku oraz 

utrzymanie 

populacji w 

stanie właści-

wym (FV), na 

poziomie, co 

najmniej,7 par 

lęgowych. 

Parametr 

populacji 

Liczba 

stanowisk 

lęgowych 

(odzywa-

jący się 

samiec, 

obecność 

ptaków 

młodych) 

Nasłuch odzywają-

cych się samców w 

godzinach późno 

popołudniowych i 

wieczornych, w go-

rące, parne dni; 

wzdłuż rzeki, staro-

rzeczy oraz stawów 

rybnych, na znanych 

stanowiskach. Moni-

toring należy wpro-

wadzić w momencie 

rozpoznania stano-

wisk lęgowych po 

inwentaryzacji 2013-

2014. 

Przeprowadze-

nie 3 okreso-

wych kontroli 

(co 2-3 tygo-

dnie), co 3 lata 

w miesiącach 

czerwiec-lipiec 

Potencjalne sie-

dliska; starorze-

cza, łozowiska, 

trzcinowiska na 

stawach rybnych 

w całym obszarze 

Natura 2000. 

Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Śro-

dowiska 

 

6 / trzy 

lata 

2. cyranka 

Anas querqu-

edula. 

Określenie 

aktualnej li-

czebności po-

pulacji lęgowej  

Parametr 

populacji 

Liczba 

samic z 

młodymi, 

liczba 

samców w 

okresie 

lęgowym 

Liczeniami należy 

objąć potencjalne 

siedliska: torfianki, 

zbiorniki wodne, 

starorzecza,  kom-

pleksy stawów ryb-

nych na znanych 

stanowiskach. Moni-

toring należy wpro-

wadzić w momencie 

rozpoznania stano-

wisk lęgowych po 

Przeprowadze-

nie 3 kontroli 

(II dekada 

kwietnia, II 

dekada maja, 

połowa czerw-

ca) co 3 lata 

Potencjalne sie-

dliska: starorze-

cza, stawy rybne, 

torfianki na całym 

obszarze Natura 

2000 

Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Śro-

dowiska 

6 / trzy 

lata 
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inwentaryzacji 2013-

2014. 

3. Nurogęś 

Mergus mer-

ganser 

Utrzymanie 

populacji w 

stanie właści-

wym (FV), na 

poziomie, co 

najmniej,35 

wodzących 

samic. 

Parametr 

populacji 

Liczba 

samic wo-

dzących 

młode 

Liczenia w okresie 

lęgowym, w celu 

potwierdzenia 

gniazdowania gatun-

ku. 

Coroczne 

przeprowadze-

nie dwóch 

kontroli w 

terminie kolej-

no 10-15maja 

oraz 1-10 

czerwca (wy-

krycie samic z 

młodymi). 

Koryto rzeki Pili-

cy od ujścia do 

Wisły do granic 

obszaru Natura 

2000 w pobliżu 

miejscowości 

Grotowice. Kory-

to rzeki Drze-

wiczki od Od-

rzywołu do ujścia 

do Pilicy. 

Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Śro-

dowiska 

Koszty 

odnoszą 

się do 

wspólnego 

dla gatun-

ków spły-

wu kaja-

kowego 

Liczenia 

metodą 

spływu. 

Zespół 2-

osobowy.  

5/osoba/se

zon 

4. kropiatka 

Porzana po-

rzana 

Określenie 

stanu populacji 

gniazdującej 

na obszarze 

Natura 2000  

Parametr 

populacji 

Liczba 

odzywają-

cych się 

samców 

Liczenia w trakcie 

sezonu lęgowego w 

celu wykrycia ga-

tunku. Monitoring 

należy rozpocząć po 

przeprowadzeniu 

inwentaryzacji ob-

szaru Natura 2000 

Dolina Pilicy w la-

tach 2013-2014. 

Corocznie 2 

kontrole 

zmierzchowo-

nocne w 

okresie 

kwiecień-maj. 

I kontrola - 

przełom 

kwietnia i 

maja. II 

kontrola  na 

przełomie II i 

III dekady 

maja. Zalecane 

jest 

Potencjalne sie-

dliska, starorze-

cza, torfianki, 

podmokłe łąki, 

trzcinowiska na 

stawach rybnych 

na całym obsza-

rze Natura 2000 

Dolina Pilicy. 

Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Śro-

dowiska 

2 / za se-

zon 
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zastosowanie 

stymulacji 

głosowej 

5. Derkacz 

Crex crex 

Określenie 

aktualnego 

stanu populacji 

lęgowej oraz 

wskazania ob-

szarów gniaz-

dowania ga-

tunku na ob-

szarze Natura 

2000 Dolina 

Pilicy. Utrzy-

manie popula-

cji lęgowej w 

stanie właści-

wym FV na 

poziomie, co 

najmniej 100 

samców. 

Parametr 

populacji 

Liczba 

odzywają-

cych się 

samców 

Na wyznaczonej 

powierzchni 

monitoringowej 

liczenie 

odzywających się 

samców podczas 

dwóch nocnych 

kontroli w okresie 

wzmożonej ich 

aktywności (dni 

bezchmurne, bez 

deszczu - optymalnie 

22.00-3.00). W 

trakcie cenzusu 

derkacza należy 

zaznaczać na mapie 

terytorialne samce. 

I kontrola – ostatni 

tydzień maja, II 

kontrola – 2 dekada 

czerwca 

Liczenia 

coroczne, 

nocna kontrola 

Powierzchnia 

monitoringowa nr 

1 

 

N:51
o
36

’
12.84

’’ 

E:20
o
34

’
17.5

’’ 

 

N:51
o
36

’
32.53

’’ 

E:20
o
34

’
20.21

’’
 

 

N:51
o
36

’
38.73

’’ 

E:20
o
33

’’
37.15

’’ 

 

N:51
o
36

’
28.73

’’ 

E:20
o
32

’
52.48

’’
 

 

N:51
o
36

’
30.35

’’ 

E:20
o
32

’
39.39

’’
 

 

N:51
o
36

’
40

’’ 

E:20
o
32

’
13.17

’’
 

 

N:51
o
36

’
33.32

’’ 

E:20
o
31

’
56.19

’’
 

 

N:51
o
36

’
30.92

’’ 

E:20
o
31

’
31.37

’’
 

 

N:51
o
36

’
15.15

’’ 

E:20
o
31

’
22.33

’’ 

Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

2 /sezon 
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N:51
o
36

’
14.51

’’ 

E:20
o
31

’
9.17

’’
 

 

N:51
o
35

’
48.7

’’ 

E:20
o
30

’
29.66

’’
 

 

N:51
o
36

’
35.9

’’ 

E:20
o
30

’
27.43

’’
 

 

N:51
o
35

’
40.66

’’ 

E:20
o
31

’
33.55

’’
 

 

N:51
o
36

’
4.66

’’ 

E:20
o
33

’
16.91

’’ 
 

6. sieweczka-

rzeczna 

 Charadrius 

dubius 

Utrzymanie 

populacji 

gniazdującej w 

stanie właści-

wym na po-

ziomie, co 

najmniej 40 

par lęgowych. 

Parametr 

populacji 

Liczba 

gniazd lub 

zaniepo-

kojonych 

par lęgo-

wych 

Monitoring gniazd 

należy prowadzić 

spływając z nurtem 

rzeki, kontrolując 

wszystkie wyspy i 

ławice, a także 

piaszczyste brzegi.  

 Coroczne 

przeprowadze-

nie dwóch 

kontroli w 

terminie kolej-

no 10-15maja 

oraz 1-10 

czerwca. 

Potencjalne sie-

dliska: wyspy, 

łachy, plaże w 

korycie rzeki Pili-

cy oraz Drze-

wiczki w grani-

cach obszaru Na-

tura 2000. 

Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Śro-

dowiska 

Koszty 

odnoszą 

się do 

wspólnego 

dla gatun-

ków spły-

wu kaja-

kowego 

Liczenia 

metodą 

spływu. 

Zespół 2-

osobowy.  

5/osoba/se

zon 

7. sieweczka 

obrożna 

Charadrius 

Odbudowa 

populacji lę-

gowej do stanu 

Parametr 

populacji 

Liczba 

gniazd lub 

zaniepo-

Monitoring gniazd 

prowadzić spływając 

z nurtem rzeki, kon-

Coroczne 

przeprowadze-

nie dwóch 

Potencjalne sie-

dliska: wyspy, 

łachy, plaże w 

Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Śro-

dowiska 

Koszty 

odnoszą 

się do 
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hiaticula właściwego 

FV do pozio-

mu 10-15 par. 

kojonych 

par lęgo-

wych 

trolując wszystkie 

wyspy i ławice, a 

także piaszczyste 

brzegi; konieczny 

także  

kontroli w 

terminie 10-

15maja oraz 1-

10 czerwca 

korycie rzeki Pili-

cy oraz Drze-

wiczki w grani-

cach obszaru Na-

tura 2000 

wspólnego 

dla gatun-

ków spły-

wu kaja-

kowego 

Liczenia 

metodą 

spływu. 

Zespół 2-

osobowy.  

5/osoba/se

zon 

8. Rycyk 

 Limosa limo-

sa 

Utrzymanie 

populacji lę-

gowej w stanie 

właściwym 

(FV) na po-

ziomie, co 

najmniej 50 

par lęgowych. 

Parametr 

populacji 

Samiec w 

locie 

tokowym, 

zaniepokoj

ona para 

ptaków, 

gniazdo z 

jajami 

Cenzus z 

mapowaniem 

stanowisk z dwóch 

dziennych kontroli 

we wszystkich 

potencjalnych 

siedliskach 

łąkowych. I kontrola 

– 10 kwietnia – 25 

kwietnia; 

II kontrola – I 

dekada maja 

Coroczne 

przeprowadze-

nie dwóch 

kontroli 

Powierzchnia 

monitoringowa nr 

2 

 

N:51
o
39

’
3.76

’’ 

E:20
o
55

’
14.7

’’ 

 

N:51
o
39

’
53.32

’’ 

E:20
o
54

’
55.06

’’
 

 

N:51
o
39

’
41.17

’’ 

E:20
o
54

’’
9.1

’’ 

 

N:51
o
39

’
53.57

’’ 

E:20
o
53

’
26.7

’’
 

 

N:51
o
39

’
40.48

’’ 

E:20
o
52

’
35.5

’’
 

 

N:51
o
39

’
41.54

’’ 

E:20
o
52

’
2.43

’’
 

Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Śro-

dowiska 

2 / sezon 

(koszt 

wspólny z 

cenzusem 

krwawo-

dzioba) 
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N:51
o
39

’
18.2

’’ 

E:20
o
50

’
39.69

’’
 

 

N:51
o
39

’
23.37

’’ 

E:20
o
49

’
57.16

’’
 

 

N:51
o
38

’
31.66

’’ 

E:20
o
48

’
17.2

’’
 

 

N:51
o
38

’
24.77

’’ 

E:20
o
48

’
19.19

’’ 

 

N:51
o
38

’
6.04

’’ 

E:20
o
48

’
1.19

’’
 

 

N:51
o
37

’
50.48

’’ 

E:20
o
46

’
33.47

’’
 

 

N:51
o
37

’
32.39

’’ 

E:20
o
46

’’
30.5

’’ 

 

N:51
o
37

’
24.77

’’ 

E:20
o
46

’
22.56

’’
 

 

N:51
o
37

’
8.19

’’ 

E:20
o
46

’
59.24

’’
 

 

N:51
o
37

’
8.19

’’ 

E:20
o
46

’
59.24

’’
 

 

N:51
o
37

’
20.61

’’ 

E:20
o
47

’
16.41

’’
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N:51
o
37

’
36.64

’’ 

E:20
o
48

’
35.94

’’
 

 

N:51
o
38

’
2.66

’’ 

E:20
o
50

’
8.34

’’ 

 

N:51
o
38

’
22.72

’’ 

E:20
o
52

’
11.35

’’
 

 

N:51
o
38

’
35.62

’’ 

E:20
o
52

’
29.99

’’ 

 

N:51
o
38

’
95.54

’’ 

E:20
o
53

’
40.71

’’ 

 

N:51
o
38

’
54.46

’’ 

E:20
o
53

’
46.59

’’ 

 

N:51
o
39

’
5.33

’’ 

E:20
o
55

’
26.36

’’
 

9. krwawodziób 

Tringa tota-

nus 

Utrzymanie 

populacji lę-

gowej w stanie 

właściwym 

FV, na pozio-

mie, co naj-

mniej 20-25 

par lęgowych. 

Parametr 

populacji 

Samiec w 

locie to-

kowym, 

zaniepo-

kojona 

para pta-

ków, 

gniazdo z 

jajami 

Cenzus z 

mapowaniem 

stanowisk z dwóch 

dziennych kontroli 

we wszystkich 

potencjalnych 

siedliskach 

łąkowych (I kontrola 

– 10 kwietnia – 25 

kwietnia; 

II kontrola – I deka-

da maja) 

Coroczne 

przeprowadze-

nie dwóch 

kontroli 

Powierzchnia 

monitoringowa nr 

2 

 

N:51
o
39

’
3.76

’’ 

E:20
o
55

’
14.7

’’ 

 

N:51
o
39

’
53.32

’’ 

E:20
o
54

’
55.06

’’
 

 

N:51
o
39

’
41.17

’’ 

Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Śro-

dowiska 

2 / sezon – 

koszt 

wspólny z 

cenzusem 

rycyka 
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E:20
o
54

’’
9.1

’’ 

 

N:51
o
39

’
53.57

’’ 

E:20
o
53

’
26.7

’’
 

 

N:51
o
39

’
40.48

’’ 

E:20
o
52

’
35.5

’’
 

 

N:51
o
39

’
41.54

’’ 

E:20
o
52

’
2.43

’’
 

 

N:51
o
39

’
18.2

’’ 

E:20
o
50

’
39.69

’’
 

 

N:51
o
39

’
23.37

’’ 

E:20
o
49

’
57.16

’’
 

 

N:51
o
38

’
31.66

’’ 

E:20
o
48

’
17.2

’’
 

 

N:51
o
38

’
24.77

’’ 

E:20
o
48

’
19.19

’’ 

 

N:51
o
38

’
6.04

’’ 

E:20
o
48

’
1.19

’’ 

 

N:51
o
37

’
50.48

’’ 

E:20
o
46

’
33.47

’’
 

 

N:51
o
37

’
32.39

’’ 

E:20
o
46

’’
30.5

’’ 

 

N:51
o
37

’
24.77

’’ 
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E:20
o
46

’
22.56

’’
 

 

N:51
o
37

’
8.19

’’ 

E:20
o
46

’
59.24

’’
 

 

N:51
o
37

’
8.19

’’ 

E:20
o
46

’
59.24

’’
 

 

N:51
o
37

’
20.61

’’ 

E:20
o
47

’
16.41

’’
 

 

N:51
o
37

’
36.64

’’ 

E:20
o
48

’
35.94

’’
 

 

N:51
o
38

’
2.66

’’ 

E:20
o
50

’
8.34

’’ 

 

N:51
o
38

’
22.72

’’ 

E:20
o
52

’
11.35

’’
 

 

N:51
o
38

’
35.62

’’ 

E:20
o
52

’
29.99

’’ 

 

N:51
o
38

’
95.54

’’ 

E:20
o
53

’
40.71

’’ 

 

N:51
o
38

’
54.46

’’ 

E:20
o
53

’
46.59

’’ 

 

N:51
o
39

’
5.33

’’ 

E:20
o
55

’
26.36

’’
 

10. brodziec pi-

skliwy Actitis 

Utrzymanie 

populacji w 

Parametr 

populacji 

Liczba 

zaniepo-

Monitoring gniazd 

prowadzić spływając 

Coroczne 

przeprowadze-

Potencjalne sie-

dliska: wyspy, 

Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Śro-

Koszty 

odnoszą 
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hypoleucos stanie właści-

wym (FV)na 

poziomie, co 

najmniej 60 

par lęgowych. 

kojonych 

par toku-

jących 

samców 

z nurtem rzeki, kon-

trolując wszystkie 

wyspy i ławice, a 

także piaszczyste i 

kamieniste brzegi, z 

uwzględnieniem 

płytkich zatoczek 

oraz wszystkich od-

nóg rzeki 

nie pojedyn-

czej kontroli w 

terminie 1-15 

czerwca. Kon-

trolę należy 

skorelować z II 

liczeniem sie-

weczek, ry-

bitw. 

łachy, plaże 

przeważnie o za-

drzewionych 

brzegach w kory-

cie rzeki Pilicy 

oraz Drzewiczki 

w granicach ob-

szaru Natura 2000 

dowiska się do 

wspólnego 

dla gatun-

ków spły-

wu kaja-

kowego 

Liczenia 

metodą 

spływu. 

Zespół 2-

osobowy.  

5/osoba/se

zon 

11. rybitwa-

rzeczna  

Sterna hirun-

do 

Odbudowa 

oraz przywró-

cenie populacji 

lęgowej do 

stanu właści-

wego FV, na 

poziomie, co 

najmniej 30 

par. 

Parametr 

populacji 

Liczba 

gniazd lub 

zaniepo-

kojonych 

par lęgo-

wych 

Liczenia gniazd 

prowadzić spływając 

z nurtem rzeki, kon-

trolując wszystkie 

wyspy, ławice oraz 

platformy w korycie 

w poszukiwaniu ko-

lonii lęgowych. Dla 

rybitwy rzecznej 

należy przeprowa-

dzić liczenia z punk-

tów na stawach ryb-

nych w celu określe-

nie sukcesu lęgowe-

go. 

 Coroczne 

przeprowadze-

nie dwóch 

kontroli w 

terminie kolej-

no 5-15maja 

oraz 1-10 

czerwca. 

Potencjalne sie-

dliska: wyspy, 

łachy, plaże brze-

gach w korycie 

rzeki Pilicy oraz 

Drzewiczki w 

granicach obszaru 

Natura 2000 

Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Śro-

dowiska 

Koszty 

odnoszą 

się do 

wspólnego 

dla gatun-

ków spły-

wu kaja-

kowego 

Liczenia 

metodą 

spływu. 

Zespół 2-

osobowy.  

5/osoba/se

zon 

12. rybitwa bia-

łoczelna 

Sternula albi-

frons 

Odbudowa 

oraz przywró-

cenie populacji 

lęgowej do 

stanu właści-

Parametr 

populacji 

Liczba 

gniazd lub 

zaniepo-

kojonych 

par lęgo-

Liczenia zaniepoko-

jonych par oraz 

gniazd należy pro-

wadzić spływając z 

nurtem rzeki, kontro-

 Coroczne 

przeprowadze-

nie dwóch 

kontroli w 

terminie kolej-

Potencjalne sie-

dliska: wyspy, 

łachy, plaże brze-

gach w korycie 

rzeki Pilicy oraz 

Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Śro-

dowiska 

Koszty 

odnoszą 

się do 

wspólnego 

dla gatun-
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wego FV, który 

zostanie osią-

gnięty przy 

wzroście li-

czebności do 

poziomu, co 

najmniej 15 

par. 

wych lując wszystkie wy-

spy, plaże, łachy 

oraz platformy w 

korycie rzecznym. 

no 5-15maja 

oraz 1-10 

czerwca. 

Drzewiczki w 

granicach obszaru 

Natura 2000 

ków spły-

wu kaja-

kowego 

Liczenia 

metodą 

spływu. 

Zespół 2-

osobowy.  

5/osoba/se

zon 

13. rybitwa czar-

na  

Chlidonias 

niger 

Poznanie aktu-

alnych stano-

wisk oraz 

przywrócenie 

populacji 

gniazdującej 

do stanu wła-

ściwego FV, na 

poziomie, co 

najmniej 20 

par lęgowych. 

Parametr 

populacji 

Liczba 

gniazd lub 

zaniepo-

kojonych 

par w ko-

lonii 

Liczenia na obszarze 

potencjalnych 

siedlisk (stawy 

rybne, starorzecza, 

zalewane łąki) wraz 

z określeniem 

sukcesu lęgowego na 

platformach 

pływających. 

Corocznie od 

momentu 

wprowadzenia 

na stawach 

rybnych 

platform dla 

rybitw. 3 

kontrole od 15 

maja do 15 

lipca 

 

Potencjalne sie-

dliska: starorze-

cza, stawy rybne, 

sztuczne platfor-

my w dolinie rze-

ki Pilicy oraz 

Drzewiczki w 

granicach obszaru 

Natura 2000 

Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

4 / sezon 

14. Zimorodek 

Alcedo atthis 

Utrzymanie 

populacji lę-

gowej w stanie 

właściwym 

(FV) na po-

ziomie min. 25 

par. 

Parametr 

populacji 

Liczba 

stanowisk 

lęgowych  

Liczenie stanowisk 

lęgowych należy 

prowadzić spływając 

z nurtem rzeki, po-

szukując zajętych 

norek. 

Coroczne 

przeprowadze-

nie dwóch 

kontroli w 

terminie kolej-

no 5-15maja 

oraz 1-10 

czerwca. 

Potencjalne sie-

dliska w korycie 

rzeki Pilicy oraz 

Drzewiczki w 

granicach obszaru 

Natura 2000 o 

odpowiednim 

profilu skarpy 

Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Śro-

dowiska 

Koszty 

odnoszą 

się do 

wspólnego 

dla gatun-

ków spły-

wu kaja-

kowego 

Liczenia 

metodą 

spływu. 

Zespół 2-
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osobowy.  

5/osoba/se

zon 

15. podróżniczek 

Luscinia sve-

cica 

Określenie 

aktualnego 

stanu populacji 

oraz utrzyma-

nie populacji w 

stanie właści-

wym FV, który 

będzie wynosił 

13 par. 

Parametr 

populacji 

Liczba 

śpiewają-

cych sam-

ców 

Liczenia śpiewają-

cych samców należy 

prowadzić na w ob-

rębie potencjalnych 

siedlisk zlokalizo-

wanych wzdłuż za-

rośli wiklinowych, 

łozowisk, zarastają-

cych łąk, starorze-

czy, zawsze o odpo-

wiednim stopniu 

wilgotności eksplo-

rowanego terenu. 

Wskazane jest prze-

prowadzenie nocne-

go spływu korytem 

rzeki w celu zwięk-

szenia efektywności 

wyników. Liczenia 

należy prowadzić w 

godzinach poran-

nych od 3:00 do 

11:00 oraz wieczor-

nych 19.00-21.00 

Przeprowadze-

nie 2 kontroli, 

co trzy lata na 

całym obsza-

rze Natura 

2000 Dolina 

Pilicy, w ter-

minach: od 20 

kwietnia do 10 

maja oraz od 

15 czewca do  

Na całym obsza-

rze Natura 2000 

Dolina Pilicy w 

obrębie znanych 

stanowisk 

Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Śro-

dowiska 

4 / trzy 

lata   

16. sieweczkaob-

rożna 

Charadrius 

hiaticula,  

sieweczka-

rzeczna 

Określenie 

liczebności 

gatunków klu-

czowych dla 

obszaru Natura 

2000 Dolina 

Parametr 

populacji 

Liczba  

zaniepo-

kojonych 

par lub 

czynnych 

gniazd 

Liczenia na odtwo-

rzonych wyspach i 

plażach 

Liczenia po-

winny zostać 

skoordynowa-

ne z liczeniami 

całego odcinka 

rzecznego Pili-

Plaże: 

N:51
o
40

’
28.39

’’  

E:20
o
59

’
52.44

’’ 

 

N:51
o
37

’
3.97

’’ 

E:20
o
40

’
1.97

’’ 

Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Śro-

dowiska 

Koszty 

odnoszą 

się do 

wspólnego 

dla gatun-

ków spły-
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Charadrius 

dubius,  

rybitwa 

rzeczna 

 Sterna hi 

rundo,  

rybitwa bia-

łoczelna 

 Sternulaalbi-

frons 

Pilicy na od-

twarzanych 

wyspach 

cy. W trakcie 

spływu należy 

określić dodat-

kowo dla każ-

dej z osobna 

plaży lub wy-

spy, liczbę 

stanowisk. 

Coroczne 

przeprowadze-

nie dwóch 

kontroli w 

terminie kolej-

no 5-15maja 

oraz od 1-10 

czerwca. 

 

N:51
o
36

’
51.32

’’ 

E:20
o
39

’
12.36

’’
 

 

N:51
o
36

’
29.87

’’ 

E:20
o
57

’
33.31

’’ 

 

N:51
o
36

’
8.26

’’ 

E:20
o
25

’
27.09

’’ 

 

N:51
o
36

’
32.58

’’ 

E:20
o
25

’
32.4

’’ 

 

Wyspy: 

N:51
o
34

’
25.77

’’ 

E:20
o
19

’
34.86

’’ 

 

N:51
o
34

’
31.53

’’ 

E:20
o
20

’
30.55

’’
 

 

N:51
o
34

’
43.27

’’ 

E:20
o
21

’’
45.84

’’ 

 

N:51
o
34

’
28.47

’’ 

E:20
o
21

’
50.45

’’
 

 

N:51
o
36

’
38.03

’’ 

E:20
o
35

’
10.88

’’
 

 

N:51
o
37

’
14.03

’’ 

E:20
o
45

’
36.95

’’
 

 

N:51
o
37

’
28.7

’’ 

wu kaja-

kowego 

Liczenia 

metodą 

spływu. 

Zespół 2-

osobowy.  

5 / osoba / 

sezon 
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E:20
o
45

’
57.19

’’
 

 

N:51
o
37

’
20.6

’’ 

E:20
o
42

’
24.54

’’
 

 

N:51
o
39

’
17.76

’’ 

E:20
o
49

’
34.1

’’
 

 

N:51
o
39

’’
48.09

’’
E:

20
o
55

’
24.37

’’ 

 

N:51
o
36

’
37.37

’’ 

E:20
o
25

’
38.56

’’
 

17. A081 

Błotniak 

stawowy Circus 

aeruginosus 

        

18. A151 

Batalion 

Philomachus 

pugnax 

        

19. A215 

Puchacz 

Bubo bubo 

        

 

Zadania monitoringowe mają na celu określenie trendów liczebności gatunków kluczowych dla Obszaru Natura 2000 Dolina Pilicy, a także 

pokazanie czy zastosowane metody ochrony spełniły swoją rolę. Przyjęte metody liczenia ptaków lęgowych zostały określone według zasad 

prowadzenia monitoringu zgodnych z zaleceniami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dla gatunków koryta rzecznego (rybitwa 

rzeczna i białoczelna, sieweczki, brodziec piskliwy, nurogęś) zaproponowano metodę spływu kajakowego, która będzie optymalnym 

rozwiązaniem, a zarazem obejmować będzie najważniejszą grupę gatunków kluczowych dla Obszaru Natura 2000 Dolina Pilicy. Podczas spływu 

będzie możliwa także dodatkowa ocena liczebności na wyspach i plażach poddanych renaturyzacji. Dla pozostałych gatunków wskazano liczenia 
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cenzusowe, a dla rycyka, derkacza i krwawodzioba, liczenia te mają mieć miejsce na wytypowanych powierzchniach próbnych. 
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

 

 

L.p. 
Dokumentacja planistyczna 

Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź 

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 

ustawy o ochronie przyrody) 

1. Uchwała Nr XX/128/2004 Rady Miejskiej 

w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 

08.10.2004 r. w sprawie sporządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Nowe Miasto nad Pilicą. 

Zawarty w dokumencie zapis:  

„Plan ustala, że przesyłanie energii elektrycznej do stacji – GPZ 110 / 15 kV „Nowe Miasto” od-

bywać się będzie za pomocą napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV, 

którą należy wybudować jako odgałęzienie od przebiegającej przez teren gminy Nowe Miasto linii 

110 kV Roszkowa Wola – Mogielnica”  

należy zastąpić zapisem: 

„Rezygnacja z budowy napowietrznych linii energetycznych (przesyłowych) w obszarze Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003”; 

lub, w celu ograniczenia negatywnego wpływu linii wysokiego napięcia na awifaunę, należy roz-

ważyć możliwość ich skablowania – przeprowadzenia przewiertem podziemnym; 

lub, jeżeli powyższe nie są możliwe, w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania napo-

wietrznych linii energetycznych na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Pilicy, należy 

zainstalować na tych liniach odblaskowe znaczniki (najlepiej w kolorze żółtym), których funkcją 

będzie płoszenie ptaków, co może w znacznym stopniu zmniejszyć liczbę śmiertelnych zderzeń z 

liniami. Odpłaszacze powinny być zamontowane na ww. liniach energetycznych w kilkumetro-

wych (zależnie od wybranego typu) odległościach od siebie, tak aby skuteczność ich działania była 

jak największa. 

2. Gmina Mogielnica, Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go. Część I - Diagnoza stanu uwarunkowa-

nia rozwoju. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 

XIV/191/99 Rady Miejskiej w Mogielnicy z 

dnia 1 grudnia 1999 r.  w sprawie uchwale-

nia „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Mogielnica”. Mogielnica, 1999 r. 

Wprowadzenie następujących zapisów: 

 rezygnuje się ze stosowania w budownictwie wodnym gruzu i ziemi z wykopów budowlanych 

jako budulca w realizowanych pracach hydrotechnicznych, w granicach obszarów Natura 2000 

Dolina Pilicy PLB140003; 

 dopuszcza się wydobywanie piasku i żwiru z koryta rzeki Pilicy w obszarach Natura 2000 

Dolina Pilicy PLB140003, jeżeli działalność ta jest związana z utrzymaniem wód rzeki Pilicy 

lub urządzeń wodnych przez administratora, o ile w ramach postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 
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Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Dolina Pilicy PLB140003; 

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 

wykaże brak znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nad-

rzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 

życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 

na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku 

rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy piętrzeń i podpiętrzeń, także okresowych, wód Pilicy w obszarach  

Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003, chyba, że działania te są niezbędne w celu spełnienia 

koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatyw-

nego wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu 

kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Na-

tura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 nie dopuszcza się usuwania drzew i krzewów w granicach obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003, chyba, że działania te są niezbędne w celu: 

 realizacji zadań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych obszarów Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz planów ochrony rezerwatów przyrody; 

 realizacji działań związanych z budową przepraw mostowych; 

 realizacji działań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, o ile w ramach postępowania 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 lub ocena oddziaływania przed-

sięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 wykaże brak znaczącego ne-

gatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

 realizacji działań wynikających z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publiczne-

go, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, 

pomimo znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony obsza-



 

316 

 

rów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alterna-

tywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i 

właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

i wykonywane będą wyłącznie poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca 

lutego. 

 w zakresie budownictwa wodnego w obszarach Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 do-

puszcza się realizację: 

 obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych; 

 urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania oczyszczonych ścieków do wód; 

 stałych urządzeń służących do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wod-

nych na terenie obwodów rybackich rzeki Pilicy; 

 pomostów, kąpielisk; 

 stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych; 

o ile w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla ww. przedsięwzięć: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003;  

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 

wykaże brak znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nad-

rzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 

życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 

na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku 

rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy napowietrznych linii energetycznych (przesyłowych) w obszarach Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy mostów typu pylonowego w obszarach Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003; 

 wprowadzenie zapisu dotyczącego wykluczenia prowadzenia imprez masowych w obszarach 

Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 w sezonie lęgowym ptaków, trwającym od początku 

marca do 16 października; 
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 wyklucza się wstęp na wyspy i kępy znajdujące się na rzece Pilicy w obszarach Natura 2000  

Dolina Pilicy PLB140003 w okresie lęgowym ptaków, trwającym od początku marca do 16 

października; 

3. Gmina Mogielnica, Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go. Część II – Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego. Załącznik Nr 2 do uchwały 

nr XIV/191/99 Rady Miejskiej w Mogielni-

cy z dnia 1 grudnia 1999 r.  w sprawie 

uchwalenia „Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Mogielnica”. Mogielnica, 

1999 r. 

Wprowadzenie następujących zapisów: 

 rezygnuje się ze stosowania w budownictwie wodnym gruzu i ziemi z wykopów budowlanych 

jako budulca w realizowanych pracach hydrotechnicznych, w granicach obszarów Natura 2000 

Dolina Pilicy PLB140003; 

 dopuszcza się wydobywanie piasku i żwiru z koryta rzeki Pilicy w obszarach Natura 2000 

Dolina Pilicy PLB140003, jeżeli działalność ta jest związana z utrzymaniem wód rzeki Pilicy 

lub urządzeń wodnych przez administratora, o ile w ramach postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 

wykaże brak znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nad-

rzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 

życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 

na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku 

rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy piętrzeń i podpiętrzeń, także okresowych, wód Pilicy w obszarach  

Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003, chyba, że działania te są niezbędne w celu spełnienia 

koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatyw-

nego wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu 

kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Na-

tura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 nie dopuszcza się usuwania drzew i krzewów w granicach obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003, chyba, że działania te są niezbędne w celu: 

 realizacji zadań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych obszarów Natura 
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2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz planów ochrony rezerwatów przyrody; 

 realizacji działań związanych z budową przepraw mostowych; 

 realizacji działań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, o ile w ramach postępowania 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 lub ocena oddziaływania przed-

sięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 wykaże brak znaczącego ne-

gatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

 realizacji działań wynikających z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publiczne-

go, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, 

pomimo znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony obsza-

rów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alterna-

tywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i 

właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

i wykonywane będą wyłącznie poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca 

lutego. 

 w zakresie budownictwa wodnego w obszarach Natura 2000 i Dolina Pilicy PLB140003 do-

puszcza się realizację: 

 obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych; 

 urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania oczyszczonych ścieków do wód; 

 stałych urządzeń służących do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wod-

nych na terenie obwodów rybackich rzeki Pilicy; 

 pomostów, kąpielisk; 

 stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych; 

o ile w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla ww. przedsięwzięć: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003;  

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 

wykaże brak znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nad-
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rzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 

życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 

na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku 

rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy napowietrznych linii energetycznych (przesyłowych) w obszarach Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy mostów typu pylonowego w obszarach Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003; 

 wprowadzenie zapisu dotyczącego wykluczenia prowadzenia imprez masowych w obszarach 

Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 w sezonie lęgowym ptaków, trwającym od początku 

marca do 16 października; 

 wyklucza się wstęp na wyspy i kępy znajdujące się na rzece Pilicy w obszarach Natura 

2000  

Dolina Pilicy PLB140003 w okresie lęgowym ptaków, trwającym od początku marca do 16 

października; 

4. Studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Od-

rzywół, Agencja Handlu i Usług Konsultin-

gowych „INEX”, Kielce, listopad 2000 ro-

ku. 

Wprowadzenie następujących zapisów: 

 rezygnuje się ze stosowania w budownictwie wodnym gruzu i ziemi z wykopów budowlanych 

jako budulca w realizowanych pracach hydrotechnicznych, w granicach obszarów Natura 2000 

Dolina Pilicy PLB140003; 

 dopuszcza się wydobywanie piasku i żwiru z koryta rzeki Pilicy w obszarach Natura 2000 

Dolina Pilicy PLB140003, jeżeli działalność ta jest związana z utrzymaniem wód rzeki Pilicy 

lub urządzeń wodnych przez administratora, o ile w ramach postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 

wykaże brak znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nad-

rzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 

życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 
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na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku 

rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy piętrzeń i podpiętrzeń, także okresowych, wód Pilicy w obszarach  

Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003, chyba, że działania te są niezbędne w celu spełnienia 

koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatyw-

nego wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu 

kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Na-

tura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 nie dopuszcza się usuwania drzew i krzewów w granicach obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003, chyba, że działania te są niezbędne w celu: 

 realizacji zadań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych obszarów Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz planów ochrony rezerwatów przyrody; 

 realizacji działań związanych z budową przepraw mostowych; 

 realizacji działań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, o ile w ramach postępowania 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 lub ocena oddziaływania przed-

sięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 wykaże brak znaczącego ne-

gatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

 realizacji działań wynikających z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publiczne-

go, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, 

pomimo znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony obsza-

rów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alterna-

tywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i 

właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

i wykonywane będą wyłącznie poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca 

lutego. 

 w zakresie budownictwa wodnego w obszarach Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 do-

puszcza się realizację: 
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 obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych; 

 urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania oczyszczonych ścieków do wód; 

 stałych urządzeń służących do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wod-

nych na terenie obwodów rybackich rzeki Pilicy; 

 pomostów, kąpielisk; 

 stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych; 

o ile w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla ww. przedsięwzięć: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003;  

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 

wykaże brak znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nad-

rzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 

życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 

na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku 

rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy napowietrznych linii energetycznych (przesyłowych) w obszarach Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy mostów typu pylonowego w obszarach Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003; 

 wprowadzenie zapisu dotyczącego wykluczenia prowadzenia imprez masowych w obszarach 

Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 w sezonie lęgowym ptaków, trwającym od początku 

marca do 16 października; 

 wyklucza się wstęp na wyspy i kępy znajdujące się na rzece Pilicy w obszarach Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003 w okresie lęgowym ptaków, trwającym od początku marca 

do 16 października; 

5. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rzeczyca, Tekst Studium, Załącznik nr 1 do 

Uchwały Nr XVI/118/2012 Rady Gminy 

Wprowadzenie następujących zapisów: 

 rezygnuje się ze stosowania w budownictwie wodnym gruzu i ziemi z wykopów budowlanych 

jako budulca w realizowanych pracach hydrotechnicznych, w granicach obszarów Natura 2000 

Dolina Pilicy PLB140003; 
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Rzeczyca z dnia 16 lutego 2012 r.  dopuszcza się wydobywanie piasku i żwiru z koryta rzeki Pilicy w obszarach Natura 2000 

Dolina Pilicy PLB140003, jeżeli działalność ta jest związana z utrzymaniem wód rzeki Pilicy 

lub urządzeń wodnych przez administratora, o ile w ramach postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 

wykaże brak znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nad-

rzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 

życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 

na cele ochrony obszarów Natura Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku rozwią-

zań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewniającej 

spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy piętrzeń i podpiętrzeń, także okresowych, wód Pilicy w obszarach  

Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003, chyba, że działania te są niezbędne w celu spełnienia 

koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatyw-

nego wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu 

kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Na-

tura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 nie dopuszcza się usuwania drzew i krzewów w granicach obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003, chyba, że działania te są niezbędne w celu: 

 realizacji zadań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych obszarów Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz planów ochrony rezerwatów przyrody; 

 realizacji działań związanych z budową przepraw mostowych; 

 realizacji działań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, o ile w ramach postępowania 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 lub ocena oddziaływania przed-
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sięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 wykaże brak znaczącego ne-

gatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

 realizacji działań wynikających z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publiczne-

go, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, 

pomimo znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony obsza-

rów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alterna-

tywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i 

właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

i wykonywane będą wyłącznie poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca 

lutego. 

 w zakresie budownictwa wodnego w obszarach Natura 2000 i Dolina Pilicy PLB140003 do-

puszcza się realizację: 

 obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych; 

 urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania oczyszczonych ścieków do wód; 

 stałych urządzeń służących do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wod-

nych na terenie obwodów rybackich rzeki Pilicy; 

 pomostów, kąpielisk; 

 stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych; 

o ile w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla ww. przedsięwzięć: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003;  

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 

wykaże brak znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nad-

rzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 

życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 

na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku 

rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy napowietrznych linii energetycznych (przesyłowych) w obszarach Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003; 
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 rezygnacja z budowy mostów typu pylonowego w obszarach Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003; 

 wprowadzenie zapisu dotyczącego wykluczenia prowadzenia imprez masowych w obszarach 

Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 w sezonie lęgowym ptaków, trwającym od początku 

marca do 16 października; 

 wyklucza się wstęp na wyspy i kępy znajdujące się na rzece Pilicy w obszarach Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003 w okresie lęgowym ptaków, trwającym od początku marca 

do 16 października; 

6. Studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Prom-

na, Kierunki Zagospodarowania, Promna 

2011 r. 

Wprowadzenie następujących zapisów: 

 rezygnuje się ze stosowania w budownictwie wodnym gruzu i ziemi z wykopów budowlanych 

jako budulca w realizowanych pracach hydrotechnicznych, w granicach obszarów Natura 2000 

Dolina Pilicy PLB140003; 

 dopuszcza się wydobywanie piasku i żwiru z koryta rzeki Pilicy w obszarach Natura 2000 

Dolina Pilicy PLB140003, jeżeli działalność ta jest związana z utrzymaniem wód rzeki Pilicy 

lub urządzeń wodnych przez administratora, o ile w ramach postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 

wykaże brak znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nad-

rzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 

życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 

na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku 

rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy piętrzeń i podpiętrzeń, także okresowych, wód Pilicy w obszarach  

Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003, chyba, że działania te są niezbędne w celu spełnienia 

koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatyw-

nego wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy 
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PLB140003 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu 

kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Na-

tura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 nie dopuszcza się usuwania drzew i krzewów w granicach obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003, chyba, że działania te są niezbędne w celu: 

 realizacji zadań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych obszarów Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz planów ochrony rezerwatów przyrody; 

 realizacji działań związanych z budową przepraw mostowych; 

 realizacji działań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, o ile w ramach postępowania 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 lub ocena oddziaływania przed-

sięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 wykaże brak znaczącego ne-

gatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

 realizacji działań wynikających z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publiczne-

go, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, 

pomimo znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony obsza-

rów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alterna-

tywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i 

właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000  Dolina Pilicy PLB140003; 

i wykonywane będą wyłącznie poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca 

lutego. 

 w zakresie budownictwa wodnego w obszarach Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 do-

puszcza się realizację: 

 obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych; 

 urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania oczyszczonych ścieków do wód; 

 stałych urządzeń służących do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wod-

nych na terenie obwodów rybackich rzeki Pilicy; 

 pomostów, kąpielisk; 

 stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych; 

o ile w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla ww. przedsięwzięć: 
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 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003;  

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 

wykaże brak znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nad-

rzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 

życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 

na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku 

rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy napowietrznych linii energetycznych (przesyłowych) w obszarach Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy mostów typu pylonowego w obszarach Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003; 

 wprowadzenie zapisu dotyczącego wykluczenia prowadzenia imprez masowych w obszarach 

Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 w sezonie lęgowym ptaków, trwającym od początku 

marca do 16 października; 

 wyklucza się wstęp na wyspy i kępy znajdujące się na rzece Pilicy w obszarach Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003 w okresie lęgowym ptaków, trwającym od początku marca 

do 16 października; 

7. Studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Prom-

na, Uwarunkowania Rozwoju, Promna  

2011 r. 

Wprowadzenie następujących zapisów: 

 rezygnuje się ze stosowania w budownictwie wodnym gruzu i ziemi z wykopów budowlanych 

jako budulca w realizowanych pracach hydrotechnicznych, w granicach obszarów Natura 2000 

Dolina Pilicy PLB140003; 

 dopuszcza się wydobywanie piasku i żwiru z koryta rzeki Pilicy w obszarach Natura 2000 

Dolina Pilicy PLB140003, jeżeli działalność ta jest związana z utrzymaniem wód rzeki Pilicy 

lub urządzeń wodnych przez administratora, o ile w ramach postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 
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 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 

wykaże brak znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nad-

rzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 

życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 

na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku 

rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy piętrzeń i podpiętrzeń, także okresowych, wód Pilicy w obszarach  

Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003, chyba, że działania te są niezbędne w celu spełnienia 

koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatyw-

nego wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu 

kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Na-

tura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 nie dopuszcza się usuwania drzew i krzewów w granicach obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003, chyba, że działania te są niezbędne w celu: 

 realizacji zadań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych obszarów Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz planów ochrony rezerwatów przyrody; 

 realizacji działań związanych z budową przepraw mostowych; 

 realizacji działań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, o ile w ramach postępowania 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 lub ocena oddziaływania przed-

sięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 wykaże brak znaczącego ne-

gatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

 realizacji działań wynikających z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publiczne-

go, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, 

pomimo znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony obsza-

rów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alterna-

tywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i 
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właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

i wykonywane będą wyłącznie poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca 

lutego. 

 w zakresie budownictwa wodnego w obszarach Natura 2000 i Dolina Pilicy PLB140003 do-

puszcza się realizację: 

 obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych; 

 urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania oczyszczonych ścieków do wód; 

 stałych urządzeń służących do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wod-

nych na terenie obwodów rybackich rzeki Pilicy; 

 pomostów, kąpielisk; 

 stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych; 

o ile w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla ww. przedsięwzięć: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003;  

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 

wykaże brak znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nad-

rzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 

życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 

na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku 

rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy napowietrznych linii energetycznych (przesyłowych) w obszarach Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy mostów typu pylonowego w obszarach Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003; 

 wprowadzenie zapisu dotyczącego wykluczenia prowadzenia imprez masowych w obszarach 

Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 w sezonie lęgowym ptaków, trwającym od początku 

marca do 16 października; 

 wyklucza się wstęp na wyspy i kępy znajdujące się na rzece Pilicy w obszarach Natura 

2000  
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Dolina Pilicy PLB140003 w okresie lęgowym ptaków, trwającym od początku marca do 16 

października; 

8. Miasto i gmina Wyśmierzyce, Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, Część I – uwarunkowania 

rozwoju, Zarząd Miejski w Wyśmierzycach, 

rok 2001/2002 

Wprowadzenie następujących zapisów: 

 rezygnuje się ze stosowania w budownictwie wodnym gruzu i ziemi z wykopów budowlanych 

jako budulca w realizowanych pracach hydrotechnicznych, w granicach obszarów Natura 2000 

Dolina Pilicy PLB140003; 

 dopuszcza się wydobywanie piasku i żwiru z koryta rzeki Pilicy w obszarach Natura 2000 

Dolina Pilicy PLB140003, jeżeli działalność ta jest związana z utrzymaniem wód rzeki Pilicy 

lub urządzeń wodnych przez administratora, o ile w ramach postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 

wykaże brak znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nad-

rzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 

życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 

na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku 

rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy piętrzeń i podpiętrzeń, także okresowych, wód Pilicy w obszarach  

Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003, chyba, że działania te są niezbędne w celu spełnienia 

koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatyw-

nego wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu 

kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Na-

tura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 nie dopuszcza się usuwania drzew i krzewów w granicach obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003, chyba, że działania te są niezbędne w celu: 

 realizacji zadań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych obszarów Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz planów ochrony rezerwatów przyrody; 
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 realizacji działań związanych z budową przepraw mostowych; 

 realizacji działań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, o ile w ramach postępowania 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 lub ocena oddziaływania przed-

sięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 wykaże brak znaczącego ne-

gatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

 realizacji działań wynikających z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publiczne-

go, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, 

pomimo znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony obsza-

rów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alterna-

tywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i 

właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

i wykonywane będą wyłącznie poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca 

lutego. 

 w zakresie budownictwa wodnego w obszarach Natura 2000  Dolina Pilicy PLB140003 do-

puszcza się realizację: 

 obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych; 

 urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania oczyszczonych ścieków do wód; 

 stałych urządzeń służących do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wod-

nych na terenie obwodów rybackich rzeki Pilicy; 

 pomostów, kąpielisk; 

 stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych; 

o ile w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla ww. przedsięwzięć: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003;  

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 

wykaże brak znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nad-

rzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 
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życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 

na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku 

rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy napowietrznych linii energetycznych (przesyłowych) w obszarach Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy mostów typu pylonowego w obszarach Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003; 

 wprowadzenie zapisu dotyczącego wykluczenia prowadzenia imprez masowych w obszarach 

Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 w sezonie lęgowym ptaków, trwającym od początku 

marca do 16 października; 

 wyklucza się wstęp na wyspy i kępy znajdujące się na rzece Pilicy w obszarach Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003 w okresie lęgowym ptaków, trwającym od początku marca 

do 16 października; 

9. Studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania miasta i gminy Warka w jej 

granicach administracyjnych wraz załączni-

kami graficznymi i rysunkami planistycz-

nymi, Urząd miasta i gminy w Warce, War-

szawa, kwiecień 1999. 

Wprowadzenie następujących zapisów: 

 rezygnuje się ze stosowania w budownictwie wodnym gruzu i ziemi z wykopów budowlanych 

jako budulca w realizowanych pracach hydrotechnicznych, w granicach obszarów Natura 2000 

Dolina Pilicy PLB140003; 

 dopuszcza się wydobywanie piasku i żwiru z koryta rzeki Pilicy w obszarach Natura 2000 

Dolina Pilicy PLB140003, jeżeli działalność ta jest związana z utrzymaniem wód rzeki Pilicy 

lub urządzeń wodnych przez administratora, o ile w ramach postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 

wykaże brak znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nad-

rzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 

życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 

na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku 

rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-
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jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy piętrzeń i podpiętrzeń, także okresowych, wód Pilicy w obszarach  

Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003, chyba, że działania te są niezbędne w celu spełnienia 

koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatyw-

nego wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu 

kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Na-

tura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 nie dopuszcza się usuwania drzew i krzewów w granicach obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003, chyba, że działania te są niezbędne w celu: 

 realizacji zadań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych obszarów Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz planów ochrony rezerwatów przyrody; 

 realizacji działań związanych z budową przepraw mostowych; 

 realizacji działań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, o ile w ramach postępowania 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 lub ocena oddziaływania przed-

sięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 wykaże brak znaczącego ne-

gatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

 realizacji działań wynikających z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publiczne-

go, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, 

pomimo znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony obsza-

rów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alterna-

tywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i 

właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

i wykonywane będą wyłącznie poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca 

lutego. 

 w zakresie budownictwa wodnego w obszarach Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 do-

puszcza się realizację: 

 obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych; 

 urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania oczyszczonych ścieków do wód; 
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 stałych urządzeń służących do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wod-

nych na terenie obwodów rybackich rzeki Pilicy; 

 pomostów, kąpielisk; 

 stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych; 

o ile w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla ww. przedsięwzięć: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003;  

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 

wykaże brak znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nad-

rzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 

życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 

na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku 

rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy napowietrznych linii energetycznych (przesyłowych) w obszarach Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy mostów typu pylonowego w obszarach Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003; 

 wprowadzenie zapisu dotyczącego wykluczenia prowadzenia imprez masowych w obszarach 

Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 w sezonie lęgowym ptaków, trwającym od początku 

marca do 16 października; 

 wyklucza się wstęp na wyspy i kępy znajdujące się na rzece Pilicy w obszarach Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003 w okresie lęgowym ptaków, trwającym od początku marca 

do 16 października; 

10. Studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Stro-

miec, Zarząd gminy Stromiec, WBPP w 

Radomiu, lipiec 1998 

Wprowadzenie następujących zapisów: 

 rezygnuje się ze stosowania w budownictwie wodnym gruzu i ziemi z wykopów budowlanych 

jako budulca w realizowanych pracach hydrotechnicznych, w granicach obszarów Natura 2000 

Dolina Pilicy PLB140003; 

 dopuszcza się wydobywanie piasku i żwiru z koryta rzeki Pilicy w obszarach Natura 2000 
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Dolina Pilicy PLB140003, jeżeli działalność ta jest związana z utrzymaniem wód rzeki Pilicy 

lub urządzeń wodnych przez administratora, o ile w ramach postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 

wykaże brak znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nad-

rzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 

życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 

na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku 

rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy piętrzeń i podpiętrzeń, także okresowych, wód Pilicy w obszarach  

Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003, chyba, że działania te są niezbędne w celu spełnienia 

koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatyw-

nego wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu 

kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Na-

tura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 nie dopuszcza się usuwania drzew i krzewów w granicach obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003, chyba, że działania te są niezbędne w celu: 

 realizacji zadań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych obszarów Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz planów ochrony rezerwatów przyrody; 

 realizacji działań związanych z budową przepraw mostowych; 

 realizacji działań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, o ile w ramach postępowania 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 lub ocena oddziaływania przed-

sięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 wykaże brak znaczącego ne-
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gatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

 realizacji działań wynikających z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publiczne-

go, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, 

pomimo znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony obsza-

rów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alterna-

tywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i 

właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

i wykonywane będą wyłącznie poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca 

lutego. 

 w zakresie budownictwa wodnego w obszarach Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 do-

puszcza się realizację: 

 obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych; 

 urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania oczyszczonych ścieków do wód; 

 stałych urządzeń służących do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wod-

nych na terenie obwodów rybackich rzeki Pilicy; 

 pomostów, kąpielisk; 

 stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych; 

o ile w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla ww. przedsięwzięć: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003;  

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 

wykaże brak znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nad-

rzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 

życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 

na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku 

rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy napowietrznych linii energetycznych (przesyłowych) w obszarach Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy mostów typu pylonowego w obszarach Natura 2000 Dolina Pilicy 
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PLB140003; 

 wprowadzenie zapisu dotyczącego wykluczenia prowadzenia imprez masowych w obszarach 

Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 w sezonie lęgowym ptaków, trwającym od początku 

marca do 16 października; 

 wyklucza się wstęp na wyspy i kępy znajdujące się na rzece Pilicy w obszarach Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003 w okresie lęgowym ptaków, trwającym od początku marca 

do 16 października; 

11. Studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Ino-

włódź. Część II – Kierunki i polityka prze-

strzenna. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 

XVI/87/2011 Rady Gminy Inowłódz z dnia 

29 grudnia 2011 r. Wójt Gminy Inowłódź, 

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Miesz-

kalnictwa. Warszawa, 29 grudnia 2011 r. 

Wprowadzenie następujących zapisów: 

 rezygnuje się ze stosowania w budownictwie wodnym gruzu i ziemi z wykopów budowlanych 

jako budulca w realizowanych pracach hydrotechnicznych, w granicach obszarów Natura 2000 

Dolina Pilicy PLB140003; 

 dopuszcza się wydobywanie piasku i żwiru z koryta rzeki Pilicy w obszarach Natura 2000 

Dolina Pilicy PLB140003, jeżeli działalność ta jest związana z utrzymaniem wód rzeki Pilicy 

lub urządzeń wodnych przez administratora, o ile w ramach postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 

wykaże brak znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nad-

rzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 

życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 

na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku 

rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy piętrzeń i podpiętrzeń, także okresowych, wód Pilicy w obszarach  

Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003, chyba, że działania te są niezbędne w celu spełnienia 

koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatyw-

nego wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu 

kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Na-
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tura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 nie dopuszcza się usuwania drzew i krzewów w granicach obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003, chyba, że działania te są niezbędne w celu: 

 realizacji zadań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych obszarów Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz planów ochrony rezerwatów przyrody; 

 realizacji działań związanych z budową przepraw mostowych; 

 realizacji działań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, o ile w ramach postępowania 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 lub ocena oddziaływania przed-

sięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 wykaże brak znaczącego ne-

gatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

 realizacji działań wynikających z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publiczne-

go, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, 

pomimo znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony obsza-

rów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alterna-

tywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i 

właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

i wykonywane będą wyłącznie poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca 

lutego. 

 w zakresie budownictwa wodnego w obszarach Natura 2000 i Dolina Pilicy PLB140003 do-

puszcza się realizację: 

 obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych; 

 urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania oczyszczonych ścieków do wód; 

 stałych urządzeń służących do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wod-

nych na terenie obwodów rybackich rzeki Pilicy; 

 pomostów, kąpielisk; 

 stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych; 

o ile w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla ww. przedsięwzięć: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Łodzi odstąpi od konieczności wykonania oceny oddziaływania przedsię-
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wzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003;  

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 

wykaże brak znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów; 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nad-

rzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 

życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 

na cele ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 oraz wyłącznie przy braku 

rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy napowietrznych linii energetycznych (przesyłowych) w obszarach Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003; 

 rezygnacja z budowy mostów typu pylonowego w obszarach Natura 2000 Dolina Pilicy 

PLB140003; 

 wprowadzenie zapisu dotyczącego wykluczenia prowadzenia imprez masowych w obszarach 

Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 w sezonie lęgowym ptaków, trwającym od początku 

marca do 16 października; 

 wyklucza się wstęp na wyspy i kępy znajdujące się na rzece Pilicy w obszarach Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003 w okresie lęgowym ptaków, trwającym od początku marca 

do 16 października; 

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Nie istnieją przesłanki do sporządzenia planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003. 

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

Projekt weryfikacji SDF-u stanowiący Załącznik 6. 

 

L.p. Zapis SDF 
Proponowany zapis 

SDF 
Uzasadnienie do zmiany 
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1 

3.2.a 

A004 perkozek 

Tachybaptus ruficollis 

Ocena populacji D 

Bez zmian 

Wg SDF z 2011 roku populacja lęgowa wynosi 10 par. W trakcie inwentaryzacji stwierdzono 6-7 

par. Populacja krajowa została oszacowana na 7500-10000 par. Wydaje się, iż liczebność gatunku 

na obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy jest zaniżona. Wymaga ona ponownej inwentaryzacji 

odpowiednich siedlisk. 

2 

3.2.a 

A006 perkoz 

rdzawoszyi 

Podiceps grisegena 

Ocena populacji D 

Bez zmian 

Wg SDF z 2011 roku populacja lęgowa wynosi 5 par. W trakcie inwentaryzacji gatunek nie został 

zaobserwowany. Gatunek silnie zmniejszający swoją liczebność na obszarze Polski. Populacja 

krajowa została oszacowana na 2000-3000 par.  

3 

3.2.a 

A008 zausznik 

Podiceps nigricollis 

Ocena populacji D 

Bez zmian 

Wg SDF z 2011 roku populacja lęgowa wynosi 30 par. W trakcie inwentaryzacji w 2008 roku 

gatunek obserwowany tylko w trakcie przelotów wiosennych. Populacja krajowa została 

oszacowana na 4-5 tys. par. Możliwe jest występowanie tego gatunku na stawach rybnych i 

starorzeczach. Wymaga ponownej inwentaryzacji stanowisk lęgowych. 

4 

3.2.a  

A030 bocian czarny 

Ciconia nigra 

Ocena populacji D 

Bez zmian 

Populacja bociana czarnego w Polsce, po okresie wzrostu liczebności, szacowana obecnie na 

poziomie 1100-1200 par (Sikora i inni 2007). Liczebność tego gatunku na obszarze Natura 2000 

Dolina Pilicy to 4-5 par (Wilk i inni 2010, SDF z 2011 r.), co stanowi 0,41% populacji krajowej. 

Wynik ten nie pozwala na uzyskanie oceny C zgodnie z wytycznymi wypełniania SDF. 

5 

3.2.a  

A031 bocian biały 

Ciconia ciconia 

Ocena populacji D 

Bez zmian 
W trakcie inwentaryzacji w 2008 roku stwierdzono gniazdowanie 67-79 par. Taka liczebność 

według wytycznych wypełniania SDF nie pozwala na przyznanie oceny C.   

6 

3.2.a 

A053 

krzyżówka 

Anas platyrchynchos 

Ocena populacji D 

Bez zmian 

Aktualizacja SDF z 2011 roku potwierdza gniazdowanie 400 par. Wg informacji z 2008 roku nie 

podano dokładnych szacunków dla tego gatunku. Krzyżówka jest powszechnie spotykanym 

gatunkiem z rodziny kaczkowatych. W celu uzyskania dokładnych danych na temat liczebności 

należy przeprowadzić inwentaryzację odpowiednich siedlisk. 

7 

3.2.a 

A055 

cyranka 

Anas querquedula 

Ocena populacji C 

Bez zmian 

Aktualizacja SDF z 2011 roku potwierdza gniazdowanie 35 par. W trakcie prac terenowych w 

2008 roku nie podano żadnych stanowisk lęgowych, co przy dostępności odpowiednich siedlisk 

wydaje się wątpliwe. Wymagana jest ponowna inwentaryzacja odpowiednich siedlisk dla tego 

gatunku: stawów rybnych, zakoli, starorzeczy, torfianek. 

8 
3.2.a 

A059 
Bez zmian 

Aktualizacja SDF z 2011 roku potwierdza gniazdowanie 15 par. W 2008 roku podawana jako 

nielęgowa. Wymagana jest ponowna inwentaryzacja obszaru Natura 2000 Dolina Pilicy i siedlisk 
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głowienka 

Aytha ferina 

Ocena populacji D 

odpowiednich dla tego gatunku. 

9 

3.2.a 

A061 

czernica 

Aythya fuligula 

Ocena populacji D 

Bez zmian 

Aktualizacja SDF z 2011 roku mówi o gniazdowaniu 65 par. W 2008 roku podawana jako 

nielęgowa. Wymagana jest ponowna inwentaryzacja obszaru Natura 2000 i siedlisk odpowiednich 

dla czernicy. 

10 

3.2.a 

A070 

nurogęś 

Mergus merganser 

Ocena populacji C 

3.2.a 

A070 

nurogęś 

Mergus merganser 

Ocena populacji B 

Aktualizacja SDF z 2011 roku potwierdza gniazdowanie 60-80 par. Jest to weryfikacja danych z 

inwentaryzacji z 2008 roku. Nurogęś jest gatunkiem trudnym do interpretacji ilości par lęgowych, 

ze względu na długi okres lęgowy oraz powtarzalność lęgów. Sugeruje się gniazdowanie nurogęsi 

na maksymalnym poziomie 40 par. Punktem wyjścia do oceny liczebności, jest liczba samic z 

młodymi. Nurogęś zwiększa liczebność w kraju i obecnie szacuje się ją na poziomie 900-1000 par, 

co stanowi ok. 4,5 % populacji krajowej. Zgodnie z wytycznymi ocena populacji B. 

11 

3.2.a 

A072  

trzmielojad  

Pernis apivorus 

Ocena populacji D 

Bez zmian 

Populacja krajowa trzmielojada wynosi 2000-4000 par. W SDF z 2011 roku gatunek posiadał 

ocenę D. Dane z inwentaryzacji z 2008 roku potwierdzają gniazdowanie tylko 4 par. Taka 

liczebność według wytycznych wypełniania SDF nie kwalifikuje do przyznania oceny C. 

12 

3.2.a 

A075 

bielik 

Haliaeetus albicilla 

Ocena populacji D 

Bez zmian 

Aktualizacja SDF z 2011 roku potwierdza gniazdowanie 1 pary. W przypadku populacji krajowej 

na poziomie 1000-1400 par, liczebność na obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy nie spełnia 

kryterium przyznania oceny C. 

13 

3.2.a 

A081 błotniak 

stawowy  
Circus aeroginosus 

Ocena populacji C 

Stan zachowania C 

Izolacja C 

Ocena ogólna C 

3.2.a 

A081 błotniak 

stawowy 
Circus aeroginosus 

Ocena populacji D 

 

 

Liczebność błotniaka stawowego na obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy szacowano przed pełną 

inwentaryzacją na 20-30 par. Podczas cenzusu stwierdzono gniazdowanie 16-24 par. Przy 

założeniu populacji krajowej na poziomie 7-10 tys. par (koo.org.pl/błotniak stawowy), w obszarze 

gniazduje około 0,25 % krajowej. Ten wynik nie umożliwia otrzymania oceny C. 

14 3.2.a Bez zmian Populacja krajowa szacowana jest na poziomie 3400 par (dane z Komitetu Ochrony Orłów). W 
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A084 błotniak 

łąkowy  
Circus pygargus 

Ocena populacji D 

trakcie inwentaryzacji z 2008 roku stwierdzono 4 pary, co nie spełnia kryterium przyznania oceny 

C. 

15 

3.2.a 

A089 

orlik krzykliwy 

Aquila pomarina 

Ocena populacji D 

Bez zmian 
Aktualizacja SDF z 2011 roku potwierdza gniazdowanie 1 pary. Nie spełnia to kryterium 

przyznania oceny C, gdyż liczebność populacji krajowej wynosi, co najmniej 2 tys. par. 

16 

3.2.a 

A118 wodnik 

Rallus aquaticus 

Ocena populacji D 

Bez zmian 

W trakcie inwentaryzacji z 2008 roku stwierdzono 1 parę. W SDF z 2011 podana jest liczba 15 

par. Przy założeniu, że populacja krajowa wynosi 10-20 tys., liczebność wodnika nie spełnia 

wymogów oceny C. 

17 

3.2.a 

A119 kropiatka 
Porzana porzana 

Ocena populacji C 

Ocena ogólna C 

Izolacja C 

Bez zmian 

W trakcie inwentaryzacji z 2008 roku stwierdzono 1 samca. Wg danych z Wilk i inni populacja 

lęgowa wynosi 15 par. Przy założeniu, że populacja krajowa wynosi 2500-3500 par, liczebność na 

obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy stanowi 0,8% populacji w Polsce. Należy przeprowadzić 

ponowną inwentaryzację odpowiednich siedlisk z zastosowaniem stymulacji magnetofonowej 

podczas kontroli nocnych. 

18 

3.2.a 

A119 kropiatka 
Porzana porzana 

Stan zachowania B 

3.2.a 

A119 kropiatka 
Porzana porzana 

Stan zachowania C 

W trakcie inwentaryzacji z 2008 roku stwierdzono 1 samca. Wg danych z Wilk i inni populacja 

lęgowa wynosi 15 par. Przy założeniu, że populacja krajowa wynosi 2500-3500 par, liczebność na 

obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy stanowi 0,8% populacji w Polsce. Należy przeprowadzić 

ponowną inwentaryzację odpowiednich siedlisk z zastosowaniem stymulacji magnetofonowej 

podczas kontroli nocnych. 

19 

3.2.a 

A120 zielonka 

Porzana parva 

Ocena populacji D 

Bez zmian 

W trakcie inwentaryzacji z 2008 roku stwierdzono 5 samców. Przy założeniu, że populacja 

krajowa wynosi 1200-1800 par, liczebność zielonki na obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy 

stanowi 0,4 % populacji w Polsce. Nie wykluczone są kolejne stanowiska. Wymagana jest 

ponowna dokładna inwentaryzacja siedlisk dogodnych dla tego gatunku.  

20 

3.2.b 

A122 derkacz 

Crex crex 

Ocena populacji C 

Stan zachowania C 

Bez zmian 

Populacja krajowa derkacza wynosi 30-45 tys. par. Wg kryteriów Birdlife już 60 par kwalifikuje 

obszar jak istotny dla tego gatunku. W trakcie inwentaryzacji z 2008 roku stwierdzono 69-78 

odzywających się samców. W trakcie prac terenowych na najciekawszych kompleksach łąkowych 

w dolinie Pilicy słyszano 55-60 samców. Wg autorów szacunkowa liczba samców w 2012 

wynosiła, co najmniej 100. 
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Izolacja C 

Ocena ogólna C 

21 

3.2.a 

A125 łyska 

Fulica atra 

Ocena populacji D 

Bez zmian 

Wg danych z inwentaryzacji z 2008 roku liczebność gatunku oszacowana na 22-28 par. W 

aktualizacji SDF wykazano 50 par. Wymagana jest ponowna inwentaryzacja siedlisk w celu 

poprawnej oceny liczebności łyski. 

22 

3.2.b 

A127 żuraw 

Grus grus 

Ocena populacji D 

Bez zmian 

Liczebność krajowej populacji żurawia została oszacowana na 12-15 tys. par. W wielu regionach 

kraju zaznaczył się wyraźny wzrost gniazdujących par. Obecnie (2008) stwierdzono na obszarze 

Natura 2000 Dolina Pilicy gniazdowanie 12-19 par tego gatunku. Ocena populacji dla gatunku 

przyjęta jako D. 

23 

3.2.b 

A136 

 sieweczka rzeczna 

Charadrius dubius 

Ocena populacji C 

Stan zachowania C 

Izolacja C 

Ocena ogólna C 

Bez zmian 

W trakcie inwentaryzacji z 2008 roku stwierdzono 26-42 pary. Populacja krajowa została 

oszacowana na 3-4 tys. par, a więc populacja sieweczki rzecznej w dolinie Pilicy stanowi, co 

najmniej 1 % populacji krajowej. W porównaniu z liczeniami z ostatnich 2 dekad nastąpił spadek 

liczebności gatunku, związany z negatywnymi zmianami siedliskowymi. 

24 

3.2.b 

A137  

sieweczka obrożna 

Charadrius hiaticula 

Ocena populacji B 

3.2.b 

A137 

sieweczka obrożna 

Charadrius hiaticula 

Ocena populacji C 

W trakcie inwentaryzacji z 2008 roku stwierdzono 2 pary. Populacja krajowa została oszacowana 

na 350-400 par, a więc populacja sieweczki obrożnej w dolinie Pilicy stanowi, około 1 % 

populacji krajowej. Nastąpił spadek liczebności gatunku podyktowany zmianami siedliskowymi 

(zanik ławic, plaż, sukcesja wysp). 

25 

3.2.b 

A137  

sieweczka obrożna 

Charadrius hiaticula 

Stan zachowania B 

3.2.b 

A137 

sieweczka obrożna 

Charadrius hiaticula 

Stan zachowania C 

Zmiana podyktowana skorygowaniem oceny populacji z B na C, w punkcie 24. 

26 

3.2.b 

A151 batalion 

Philmahus pugnax 

Ocena populacji C 

3.2.b 

A151 batalion 

Philmahus pugnax 

Ocena populacji D 

Dane podane w aktualizacji SDF z 2011 roku są nieweryfikowalne. Podana liczba gniazdujących 

samic jest nieprawdziwa. Batalion przestał gniazdować w Polsce pod koniec XIX wieku. Obecnie 

spotykane są efemeryczne lęgi na pojedynczych stanowiskach. 

27 3.2.b 3.2.b Zmiana podyktowana skorygowaniem oceny populacji z C na D, w punkcie 26. 
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A151 batalion 

Philmahus pugnax 

Stan zachowania B 

Izolacja B 

Cena ogólna C 

A151 batalion 

Philmahus pugnax 

Brak ocen 

28 

3.2.b  

A155 słonka 
Scolopax rusticola 

Ocena D 

Bez zmian W SDF odnotowany jako występujący na obszarze bez podania liczebności, stąd ocena D. 

29 

3.2.b 

A156 rycyk 

Limosa limosa 

Ocena populacji C 

Stan zachowania C 

Izolacja C 

Ocena ogólna C 

Bez zmian 

Populacja krajowa rycyka wynosi 5-6 tys. W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił silny spadek 

populacji tego gatunku, w wyniku niekorzystnych zmian siedliskowych. Dwa źródła z 2008 roku 

wskazują na gniazdowanie różnej liczby par gatunku, wahające się od 26 do 50 par 

(Inwentaryzacja GDOŚ oraz Chmielewski i Tabor w Wilk i inni 2010). Jest to ważna populacja 

biorąca udział w zachowaniu liczebności, w skali kraju, tego zagrożonego, w skali globalnej, 

gatunku. Populacja lęgowa gniazdująca na obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy stanowi 0,6-1% 

populacji krajowej. Gniazdowanie już 10 par kwalifikuje obszar, jako ostoję ptasią o znaczeniu 

europejskim (Wilk i inni 2010). 

30 

3.2.b 

A162 krwawodziób 
Tringa totanus 

Ocena populacji C 

Stan zachowania C 

Izolacja C 

Ocena ogólna C 

Bez zmian 

Populacja krajowa krwawodzioba wynosi 2000-2500 par. W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił silny 

spadek liczebności tego gatunku, w wyniku niekorzystnych zmian siedliskowych oraz w wyniku 

drapieżnictwa. W 2008 roku liczebność gatunku oszacowano na 15-18 par (Inwentaryzacja GDOŚ 

oraz Chmielewski w Wilk 2010). Jest to ważna populacja biorąca udział w zachowaniu liczebności 

tego zagrożonego gatunku w skali kraju. Na obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy gniazduje ok. 1% 

populacji krajowej. 

31 

3.2.b 

A165 samotnik 
Tringa ochropus 

Ocena populacji D 

Bez zmian 

Samotnik jest gatunkiem, który został wykazany jako lęgowy w trakcie inwentaryzacji w 2008 

roku, bez podania szacunków. Gatunek spełniający kryterium oceny C według Instrukcji 

wypełniania SDF dla obszarów Natura 2000. Wymagana jest inwentaryzacja siedlisk dogodnych 

dla tego gatunku.. 

32 

3.2.b  

A168 brodziec 

piskliwy 

Actitis hypoleucos 

Ocena populacji B 

Bez zmian 

Liczebność populacji brodźca piskliwego została oszacowana na 58-61 par. Wyniki inwentaryzacji 

z 2008 roku, wskazują na gniazdowanie, co najmniej 3-6 % krajowej populacji lęgowej. Według 

wytycznych, pozostawiona zostaje ocena populacji B. 



 

344 

 

33 

3.2.b  

A168 brodziec 

piskliwy  

Actitis hypoleucos 

Izolacja C 

Stan zachowania C 

Bez zmian  

34 

3.2.b  

A168 brodziec 

piskliwy 

Actitis hypoleucos 

Ocena ogólna B 

3.2.b 

A168 brodziec 

piskliwy 

Actitis hypoleucos 

Ocena ogólna C 

Ze względu na zanik siedlisk i dwie oceny na poziomie C, ocena ogólna C. 

35 

3.2.b 

A193 rybitwa 

rzeczna 
Chlidonias niger 

Ocena populacji C 

Bez zmian 

Rybitwa rzeczna jest gatunkiem zależnym od warunków wodnych i dostępności odpowiednich 

miejsc gniazdowych. W trakcie inwentaryzacji stwierdzono kolonię lęgową z 3 parami lęgowymi. 

W aktualizacji SDF podana jest liczba 3 par. W trakcie wizji terenowych obserwowano tylko 

żerujące osobniki. Wymagana jest ponowna inwentaryzacja siedlisk dla tego gatunku oraz ochrona 

czynna przed niekorzystnymi zmianami: sukcesją wysp oraz plaż. 

36 

3.2.b  

A195 rybitwa 

białoczelna 
Sternula albifrons 

Ocena populacji C  

Bez zmian 

Rybitwa białoczelna gniazduje w Polsce w ilości 900 par. W trakcie spływu w latach 2003-2004 

spotkano pojedynczą parę lęgową, a w trakcie inwentaryzacji z 2008 roku stwierdzono tylko 

gatunki nielęgowe. Sukcesja wysp oraz zmiana reżimu hydrologicznego rzeki wpływa 

niekorzystnie na stan liczebności populacji tego gatunku w dolinie Pilicy. 

37 

3.2.b  

A196 rybitwa 

białowąsa 

Chlidonias hybryda 

Ocena ogólna D 

Bez zmian 
Brak danych. Gatunek mogący występować efemerycznie w zależności od dostępności 

odpowiednich siedlisk. 

38 

3.2.a. 

A197 rybitwa 

czarna 

Chlidonias niger 

Ocena populacji C 

Bez zmian 

Rybitwa czarna jest gatunkiem zależnym od warunków wodnych i dostępności odpowiednich 

miejsc gniazdowych. W trakcie inwentaryzacji stwierdzono 1 parę lęgową. W aktualizacji SDF 

podana jest liczba 3 par. W trakcie wizji terenowych obserwowano 2-3 pary lęgowe pod 

Wyśmierzycami oraz na stawach w Borowcu. Prawdopodobne było gniazdowanie na stawach w 

Gostomi w II dekadzie czerwca. Wymagana jest ponowna inwentaryzacja siedlisk dla tego 

gatunku. 

39 3.2.a. 3.2.a. Liczebność  puchacza w Polsce wzrasta. Ostatnie szacunki wskazują na gniazdowanie 250-280 
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A215 puchacz 

Bubo bubo 

Ocena populacji C 

A215 puchacz 

Bubo bubo 

Ocena populacji D 

par. Na obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy lęgnie się pojedyncza para, co stanowi 0,25-0,26% 

populacji krajowej. Kwalifikuje to do nadania oceny populacji D. 

40 

3.2.a. 

A224 lelek 
Caprimulgus 

europeus 

Ocena populacji C 

Stan zachowania C 

Izolacja C 

Ocena ogólna C 

Bez zmian 

Populacja krajowa lelka szacowana jest na poziomie 4000-6000 samców. W wyniku aktualizacji 

SDF opartej na inwentaryzacji z 2008, wielkość populacji lęgowej określono na poziomie 60 par, 

co stanowi 0,8-1 % populacji krajowej. 

41 

3.2.a 

A229 zimorodek 
Alcedo athis 

Ocena populacji C 

Stan zachowania C 

Izolacja C 

Ocena ogólna C 

Bez zmian 

Populacja zimorodka w Polsce oscyluje w przedziale 2500-6000 par. W trakcie inwentaryzacji z 

2008 roku stwierdzono 15-29 par, co mogło stanowić ok. 1% populacji krajowej. W ostatnich 

sezonach nastąpił spadek populacji, w wyniku niekorzystnych czynników siedliskowych. Zaleca 

się pozostawienie w SDF oceny populacji jako C, gdyż jest to populacja lokalna, mająca znaczenie 

dla utrzymaniu ciągłości gatunkowej. 

42 

3.2.b  

A234 dzięcioł 

zielonosiwy 

Picus canus 

Ocena populacji D 

Bez zmian 
Gatunek stwierdzony na pojedynczym stanowisku, dlatego kwalifikuje się do pozostawienia oceny 

populacji D. 

43 

3.2.a  

A236  

dzięcioł czarny 
Dryocopus martius 

ocena ogólna D 

Bez zmian 

Ze względu na brak miarodajnych danych, nie można ocenić stanu populacji tego gatunku na 

obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy. Wymagana jest ponowna inwentaryzacja (z użyciem 

stymulacji magnetofonowej) dogodnych siedlisk. 

44 

3.2.a 

A238 dzięcioł średni 

Dendrocopos medius 

Ocena ogólna D 

Bez zmian 

Ze względu na brak miarodajnych danych, nie można ocenić stanu populacji tego gatunku na 

obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy. Wymagana jest ponowna inwentaryzacja (z użyciem 

stymulacji magnetofonowej) dogodnych siedlisk, szczególnie w drzewostanach z udziałem dębu. 

45 3.2.a. Bez zmian Dane z inwentaryzacji z 2008 roku mówią o 58-62 parach. Taka liczebność stanowi poniżej 0,01% 
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A246 lerka 

Lullula arborea 

Ocena populacji D 

populacji krajowej (50-80 tys. par). 

46 

3.2.a. 

A255 świergotek 

polny 

Anthus campestris 

Ocena populacji D 

Bez zmian 

Gatunek lęgowy na obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy. Wg danych z inwentaryzacji został 

stwierdzony na 4-5 stanowiskach, a populacja z SDF szacowana jest na 30 par. Ze względu na 

rozbieżności i brak miarodajnych danych wymagana jest ponowna inwentaryzacja odpowiednich 

siedlisk. 

47 

3.2.a 

A272 podróżniczek 
Luscinia svecica 

Ocena populacji C 

Bez zmian 

Podróżniczek jest gatunkiem, który został wykazany na 8 stanowiskach (8 samców), co stanowi 

0,4-0,7% populacji krajowej, która wynosi 1300-1800 par. Wg. danych z lat wcześniejszych, 

gatunek oszacowany na 13 samców. Wydaje się iż liczebność z SDF jest zaniżona, dlatego też 

wymagana jest ponowna inwentaryzacja siedlisk dla tego gatunku. 

48 

3.2.a. 

A307 jarzębatka 
Sylvia nisoria 

Ocena populacji D 

Bez zmian 

W aktualizacji SDF z 2011 roku nadano ocenę D, a szacowana liczebność to, co najmniej 70 

samców. Podczas inwentaryzacji z 2008 roku zlokalizowano tylko 2 śpiewające samce. Jest to 

wynik zaniżony. Wymagana jest ponowna inwentaryzacja siedlisk odpowiednich dla jarzębatki. 

49 

3.2.a. 

A320 muchołówka 

mała 
Ficedula parva 

Ocena populacji D 

Brak zmian 

W trakcie inwentaryzacji z 2008 roku stwierdzono gniazdowanie 1 pary. Populacja krajowa jest 

szacowana na poziomie 20-40 tys. par. Gatunek niespełniający kryterium oceny C według 

Instrukcji wypełniania SDF dla obszarów Natura 2000. Populację tą uznaje się za nieistotną. 

50 

3.2.a 

A338 gąsiorek  

Lanius collurio 

Ocena populacji D 

Brak zmian 

Populacja krajowa gąsiorka wynosi 200-400 tys. par. Populacja stwierdzona na obszarze Natura 

2000 Dolina Pilicy wyniosła, w trakcie inwentaryzacji, 154 pary. Wydaje się, iż ta liczebność jest 

mocno zaniżona, o czym może świadczyć, co najmniej 20 nowych stanowisk na obszarze Natura 

2000 Dolina Pilicy, wykrytych w trakcie wizji terenowej. Wymagana jest ponowna inwentaryzacja 

obszaru. 

51 

3.2.b 

A379 

Ortolan 

Emberiza hortulana 

Ocena populacji D 

Brak zmian 

Ortolan jest gatunkiem, który został wykazany w aktualnej wersji SDF (2011) w liczbie 20 

samców. W trakcie inwentaryzacji z 2008 roku stwierdzono 1 śpiewającego samca. Populacja 

krajowa jest szacowana na poziomie 150-200 tys. par. Gatunek niespełniający kryterium oceny C 

według Instrukcji wypełniania SDF dla obszarów Natura 2000. 

52 
3.2.b 

A409  
Bez zmian 

Cietrzew jest gatunkiem o silnej tendencji spadkowej populacji lęgowej w Polsce. Wg aktualizacji 

SDF-u z 2011 roku na obszarze występuje 1 kogut. W trakcie inwentaryzacji nie stwierdzony. 
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Cietrzew 

Tetrao tetrix 

Ocena populacji D 

Ocena D. Brak jest danych na temat aktualnego występowania tego gatunku. 

 

Proponowany przebieg 

granicy na tle istniejących 

granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

  

 

11. Zestawienie uwag i wniosków 

 

L.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia/ odpowiedź 

 Moduł A   

1. Wniosek dotyczący doprowadzenia do 

zgodności granic obszarów Natura 

2000 Dolina Dolnej Pilicy i Dolina 

Pilicy z granicami wydzieleń leśnych. 

Halina Szpetmańska, Regio-

nalna Dyrekcja Lasów Pań-

stwowych w Łodzi 

Zmiana przebiegu granic obszarów Natura 2000 Dolina Dolnej 

Pilicy i Dolina Pilicy oraz dociągnięcie ich do granic konkretnych 

wydzieleń leśnych, będzie możliwe dopiero po wykonaniu do-

kładnej inwentaryzacji przedmiotów ochrony  obu obszarów Na-

tura 2000, zalecanej w PZO przez ekspertów z poszczególnych 

dziedzin. Wykonawca PZO miał bowiem obowiązek przeprowa-

dzenia jedynie wizji terenowej, w celu zweryfikowania informacji 

zawartych w Standardowych Formularzach Danych dla obszarów 

Natura 2000. Wizja terenowa nie jest pełną inwentaryzacją, zatem 

nie może być podstawą do zmiany granic obszarów Natura 2000. 

2. Wniosek o rozpatrzenie możliwości 

połączenia obszarów Natura 2000 Do-

lina Dolnej Pilicy i Dolina Pilicy jako 

PLC.  

Halina Szpetmańska, Regio-

nalna Dyrekcja Lasów Pań-

stwowych w Łodzi 

Rozważenie kwestii połączenia obszarów Natura 2000 Dolina 

Dolnej Pilicy i Dolina Pilicy będzie możliwe dopiero na etapie 

weryfikacji ich przebiegu, po przeprowadzeniu inwentaryzacji 

przedmiotów ochrony obu obszarów, zalecanej w PZO przez eks-

pertów z poszczególnych dziedzin. 
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3. Sugestia dotycząca wyłączenia obsza-

rów objętych planami urządzania lasu, 

uwzględniającymi zakres merytorycz-

ny planu zadań ochronnych, z PZO dla 

obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy 

oraz Dolina Dolnej Pilicy. 

Halina Szpetmańska, Regio-

nalna Dyrekcja Lasów Pań-

stwowych w Łodzi 

Wniosek został uwzględniony w PZO. Zachodzą przesłanki okre-

ślone w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody z 2004 r., do 

wyłączenia z PZO części terenu Nadleśnictwa Spała, położonej w 

obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy. Plan Urządzania Lasu dla 

Nadleśnictwa Spała został poddany ocenie oddziaływania na śro-

dowisko (2012 r.). Zapisy zawarte w tym dokumencie nie wpłyną 

negatywnie na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000. 

4. Postulat dotyczący uwzględnienia w 

sporządzaniu PZO warstw wektoro-

wych z wydzieleniami leśnymi dla 

poszczególnych nadleśnictw. 

Halina Szpetmańska, Regio-

nalna Dyrekcja Lasów Pań-

stwowych w Łodzi 

Wniosek uwzględniono w PZO podczas gromadzenia informacji 

niezbędnych przy sporządzaniu dokumentacji PZO dla obszarów 

Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy i Dolina Pilicy. 

5. Uwaga dotycząca niemożności całko-

witej rezygnacji z turystyki kajakowej 

oraz sugestia dotycząca dążenia do 

stworzenia w obszarze Natura 2000 

turystyki kwalifikowanej zorganizo-

wanej, w celu jej współgrania z ochro-

ną przyrody.  

Halina Szpetmańska, Regio-

nalna Dyrekcja Lasów Pań-

stwowych w Łodzi 

Wniosek został uwzględniony w PZO podczas ustalania działań 

ochronnych i wskazań do dokumentów planistycznych. 

 Moduł B   

1. Uwaga dotycząca zbyt słabego rozpo-

znania obszaru Natura 2000 Dolina 

Dolnej Pilicy pod względem stano-

wisk występowania kumaka nizinne-

go, wydry europejskiej i bobra euro-

pejskiego. 

Sławomir Chmielewski, Urząd 

Miasta i Gminy Mogielnica 

Metodyka badań w zakresie wyznaczania stanowisk kumaka ni-

zinnego, bobra i wydry w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej 

Pilicy została dokładnie opisana w PZO. Wizja terenowa, prze-

prowadzona w 2012 r., objęła wybrane tereny obszaru Natura 

2000, co umożliwiło wykonawcy PZO weryfikację zapisów doty-

czących ww. przedmiotów ochrony, umieszczonych w Standar-

dowym Formularzu Danych dla obszaru Natura 2000, zgodnie z 

wymaganiami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w War-

szawie. Wizja terenowa nie była zatem kompleksową inwentary-

zacją, dlatego konieczne jest przeprowadzenie takowej w kolej-

nych sezonach rozrodczych kumaka nizinnego, wydry i bobra.. 

Dopiero taka szczegółowa inwentaryzacja, przeprowadzona w 

odpowiednim dla każdego z gatunków terminie, w całym obsza-
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rze Natura 2000, pozwoli na pełne rozpoznanie sytuacji populacji 

ww. gatunków w dolinie Pilicy. 

2. Uwaga dotycząca braku wskazania 

głównego zagrożenia dla utrzymania 

przedmiotów ochrony obszarów Natu-

ra 2000 Dolina Dolnej Pilicy i Dolina 

Pilicy, jakim jest funkcjonowanie 

Zbiornika Sulejowskiego. 

Sławomir Chmielewski, Urząd 

Miasta i Gminy Mogielnica 

Zagrożenie związane z funkcjonowaniem Zbiornika Sulejowskie-

go zostało wskazane w PZO, głównie jako czynnik ograniczający 

naturalne zalewy w dolinie Pilicy i jako bariera migracyjna dla 

konkretnych gatunków ryb. Jednym z zalecanych przez eksper-

tów zabiegów jest przywrócenie w dolinie rzeki Pilicy wiosen-

nych zalewów, wywoływanych zwiększonym zrzutem wód ze 

zbiornika Sulejowskiego, a także budowa przepławki z elektrycz-

ną barierą kierunkową, umożliwiającą migrację ryb. 

3. Uwaga dotycząca słabego rozpoznania 

literatury na temat występowania 

przedmiotów ochrony w obszarze Na-

tura 2000. 

Sławomir Chmielewski, Urząd 

Miasta i Gminy Mogielnica 

Przy sporządzaniu PZO wykorzystano wszystkie materiały prze-

kazane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w War-

szawie oraz pozycje wymienione w pkt. 2.1 i 12 PZO. 

4. Prośba o udostępnienie wyników in-

wentaryzacji fitosocjologicznej obsza-

ru Natura 2000, pokrywającej się z 

obszarem Nadleśnictwa Grójec. 

Jacek Koba, Biuro Urządzania 

Lasu i Geodezji Leśnej, Od-

dział w Radomiu; Andrzej Ma-

tysiak, Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w Rado-

miu 

Wniosek uwzględniono w PZO. Mapy zostały przesłane drogą 

mailową. 

5. Uwaga dotycząca niedoszacowania 

liczebności bączka w inwentaryzacji 

Krameko z 2008 r. 

Anna Traut-Seliga, Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Skierniewicach 

Wniosek uwzględniono w PZO. 

6. Prośba o udostępnienie map obszaru 

Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy 

PLH140016 i Dolina Pilicy 

PLB140003. 

Iwona Aderek, Mazowiecki 

Ośrodek Doradztwa Rolnicze-

go w Warszawie 

Wniosek uwzględniono – mapy zostały przesłane drogą mailową. 

 Moduł C   

1. Postulat o rozesłanie do członków 

ZLW drogą mailową prezentacji eks-

perta ornitologa z III spotkania Zespo-

łu Lokalnej Współpracy, ze względu 

Zespół Lokalnej Współpracy Wniosek uwzględniono – prezentacja została przesłana drogą 

mailową przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 

Warszawie do wszystkich członków Zespołu Lokalnej Współpra-

cy. 
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na brak jego obecności na spotkaniu, 

które odbyło się dnia 21 sierpnia 2012 

r., w Nowym Mieście nad Pilicą. 

2. Sugestia zrezygnowania ze wskaźnika 

jakości wody przy określaniu oceny 

stanu ochrony zatoczka łamliwego. 

Jan Balcerzak, Generalna Dy-

rekcja Ochrony Środowiska 

Sugestia nie mogła zostać uwzględniona w PZO, gdyż przy 

nadawaniu oceny stanu ochrony zatoczka łamliwego należy kie-

rować się nie tylko liczebnością populacji na stanowisku, ale tak-

że możliwością utrzymania optymalnych dla jej rozwoju warun-

ków siedliskowych. Kontrola klasy czystości wody na danym 

stanowisku jest niezbędna w celu określenia kierunku zmian w 

jego obrębie, a tym samym możliwości utrzymania populacji ga-

tunku w danym siedlisku. 

3. Sugestia dotycząca zdefiniowania eks-

tensywnego użytkowania gruntów, na 

których znajdują się stanowiska ga-

tunków bezkręgowców, będących 

przedmiotami ochrony obszaru Natura 

2000 Dolina Dolnej Pilicy, jako dzia-

łania obligatoryjnego. 

Arkadiusz Malec, Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Łodzi 

Sugestię uwzględniono w PZO. 

4. Sugestia zmiany częstotliwości wyko-

nywania badań monitoringowych bo-

bra i wydry w Dolinie Dolnej Pilicy z 

3 na 5 lat. 

Jan Balcerzak, Generalna Dy-

rekcja Ochrony Środowiska 

Sugestię uwzględniono w PZO. 

5. Sugestia dotycząca przyjęcia oceny 

stanu ochrony XX, w przypadku sie-

dlisk przyrodniczych, które są niedo-

statecznie rozpoznane. 

Andrzej Matysiak, Regionalna 

Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Radomiu 

Wniosek uwzględniono w PZO. 

6. Sugestia dotycząca wzięcia pod uwagę 

inwentaryzacji Lasów Państwowych w 

odniesieniu do rozmieszczenia siedlisk 

przyrodniczych. 

Andrzej Matysiak, Regionalna 

Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Radomiu 

Wniosek uwzględniono w PZO. 

7. Wniosek o uzgodnienie z nadleśnic-

twami zapisów dotyczących planowa-

nych działań ochronnych dla siedlisk 

Andrzej Matysiak, Regionalna 

Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Radomiu 

Wniosku nie uwzględniono w PZO, gdyż nie planuje się działań 

ochronnych w obrębie wydzieleń leśnych nadleśnictw, położo-

nych w obszarze Natura 2000. 
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przyrodniczych, znajdujących się w 

obrębie wydzieleń leśnych, w obszarze 

Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy. 

8. Sugestia dotycząca określenia jak naj-

bardziej reprezentatywnych zagrożeń 

dla poszczególnych siedlisk przyrod-

niczych w obszarze Natura 2000 Doli-

na Dolnej Pilicy. 

Jan Balcerzak, Generalna Dy-

rekcja Ochrony Środowiska 

Wniosek uwzględniono w PZO. 

9. Sugestia dotycząca przeanalizowania 

planowanej budowy farmy wiatrowej 

na terenie gminy Promna pod kątem 

wpływu na gatunki ptaków, stanowią-

cych przedmioty ochrony obszaru Na-

tura 2000 Dolina Pilicy. 

Andrzej Matysiak, Regionalna 

Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Radomiu 

Wniosku nie uwzględniono w PZO. Zgodnie ze wszystkimi do-

stępnymi danymi, nie planuje się budowy farmy wiatrowej na 

terenie gminy Promna. 
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