
 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 

REEGIONALEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE 

z dnia ……………………………..2015 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 

Na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 627, z późn. zm.
 1
) zarządza się, co następuje: 

 § 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Lublinie z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9006, z późn. zm.,  

i Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3204 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w załączniku Nr 22, uchyla się lp. 4 i 7   

2)  w załączniku Nr 22, lp. 1 i 2 dotyczące ochrony czynnej gatunków ptaków i ich siedlisk będących 

przedmiotami ochrony oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania, 

otrzymują brzmienie: 

1 A030 

Bocian biały 

Ciconia ciconia 

Czynna ochrona gniazd bociana: 

Montaż platform na czynnych słupach 

napowietrznych linii energetycznych 

przenoszenie na nie istniejących gniazd 

ze słupów energetycznych; montaż 

platform na słupach wolnostojących, 

nieenergetycznych; usuwanie części 

materiału ze zbyt wysokich i ciężkich 

gniazd. Prace należy prowadzić  

w okresie październik-luty. 

Termin rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach obowiązywania 

planu zadań ochronnych.  

Zgodnie  

z załącznikiem nr 23 

do zarządzenia. 

 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska  

w Warszawie, 

Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Białymstoku, 

Regionalny  

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Lublinie w 

porozumieniu  

Zakładem 

Energetycznym.  

2 A030 

Bocian biały 

Ciconia 

ciconia 

Czynna ochrona lęgów: 

Izolowanie przewodów elektrycznych 

na niewielkich odcinkach przy słupach 

energetycznych.  

Termin rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach obowiązywania 

planu zadań ochronnych. Prace 

prowadzone w okresie październik-luty. 

Zgodnie  

z załącznikiem nr 23 

do zarządzenia. 

 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska  

w Warszawie, 

Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Białymstoku, 

Regionalny  

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628, 842, w Dz. U.  

z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101, 1863 oraz w Dz. U. z 2015 r. poz. 222. 



w Lublinie w 

porozumieniu  

Zakładem 

Energetycznym. 

 

 

 

 

 

 

Regionalny Dyrektor  

Ochrony Środowiska 

      w Warszawie 

 

Aleksandra Atłowska 

 

 

 

Regionalny Dyrektor  

Ochrony Środowiska 

      w Białymstoku 

 

Lech Magrel 

 

Regionalny Dyrektor  

Ochrony Środowiska 

      w Białymstoku 

 

Beata Sielewicz 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z 

dnia 5 września 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9006, z późn. zm.,  i Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3204 z 

późn. zm.) w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego 

Bugu PLB140001, wynika z potrzeby dostosowania zapisów ww. aktu prawa miejscowego do 

obowiązujących przepisów oraz korekty zbędnych zapisów. Konieczność nowelizacji zarządzenia 

powstała w związku z uwagami Ministerstwa Środowiska zawartymi przy pismach znak:  DP-074-

168/12641/14/JJ z dnia 27 kwietnia 2015 r.,  

w zakresie niewłasciwego zapisu w załączniku nr 22, dotyczącego zakazu połowu ryb w odległości 

mniejszej niż 300 m od terenów będących miejscem gniazdowania oraz zakazu wstępu osób na wyspy 

i ławice w nurcie rzeki w okresie lęgowym ptaków oraz  wskazania podmiotów odpowiedzialnych za 

wykonywanie konkretnych działań ochronnych jak Policja, określonych w załączniku nr 22 

niniejszego dokumentu oraz podania „zbędnej” informacji w tytule załącznika nr 11. Wniesione uwagi 

uznano za słuszne i w tym zakresie skorygowano zapisy przedmiotowego zarządzenia. 

Zgodnie z art. 28 ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 

627 z późn. zm.), w przypadku dokonywania zmiany planu zadań ochronnych, sporządzający projekt 

dokumentu winien umożliwić zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność  

w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar 

Natura 2000, udział w pracach związanych ze zmianą tego dokumentu, a także zapewnić możliwość 

udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz 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, w postępowaniu, którego przedmiotem jest 

sporządzenie projektu (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.). 

Szczegółowy tryb dokonywania zmian w planie zadań ochronnych określa rozporządzenie 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 z późn. zm.). Zgodnie z § 6 w związku z § 2 

ww. Rozporządzenia, tryb sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 obejmuje m. in. obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze 

przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych. 

W ramach zmiany obowiązującego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina dolnego 

Bugu PLB140001 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zgodnie z art. 28 ust. 3  

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), 



zapewnił wszystkim zainteresowanym możliwość udziału w procesie dokonywania zmian do 

przedmiotowego planu zadań ochronnych. 

 

 


