
ZARZĄDZENIE  

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE 

i 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 

 

z dnia ……………………………..2015 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Dolina Pilicy PLB140003 

 

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  

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 wprowadza 

się zmiany: 

1) w Załączniku nr 3: 

     a) tytuł otrzymuje brzmienie: Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania 

właściwego stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami; 

 

b) w tabeli „Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu   

ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami”:  

 

- Lp. 16 dotycząca zagrożeń oraz opisu zagrożeń otrzymuje brzmienie:  

 

16 A081 

Błotniak  

stawowy  

Circus 

aeruginosus 

Niewystarczająca 

wiedza o 

przedmiocie 

ochrony i 

identyfikacji 

zagrożeń. 

Niewystarczająca 

wiedza o 

przedmiocie ochrony 

i identyfikacji 

zagrożeń. 

Niewystarczająca wiedza o 

przedmiocie ochrony i 

identyfikacji zagrożeń.  

 

 

 

 

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

2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101. 

 



- Lp. 17 dotycząca zagrożeń oraz opisu zagrożeń otrzymuje brzmienie:  

 

17 A151  

Batalion 

Philomachus 

pugnax 

Niewystarczająca 

wiedza o 

przedmiocie 

ochrony i 

identyfikacji 

zagrożeń. 

Niewystarczająca 

wiedza o 

przedmiocie ochrony 

i identyfikacji 

zagrożeń. 

Niewystarczająca wiedza o 

przedmiocie ochrony i 

identyfikacji zagrożeń.  

 

 

- Lp. 18 dotycząca zagrożeń oraz opisu zagrożeń otrzymuje brzmienie:  

 

 

18 A215 

Puchacz 

Bubo bubo 

Niewystarczająca 

wiedza o 

przedmiocie 

ochrony i 

identyfikacji 

zagrożeń. 

Niewystarczająca 

wiedza o 

przedmiocie ochrony 

i identyfikacji 

zagrożeń. 

Niewystarczająca wiedza o 

przedmiocie ochrony i 

identyfikacji zagrożeń. 

 

 

2) w Załączniku nr 4 

a) w tabeli „Cele działań ochronnych”: 

- Lp. 1 dotycząca celów działań ochronnych otrzymuje brzmienie: utrzymanie populacji lęgowej  

na poziomie, około 35 par w niepogorszonym stanie ochrony; 

- Lp. 3 dotycząca celów działań ochronnych otrzymuje brzmienie: utrzymanie populacji lęgowej  

na poziomie, około1 pary w niepogorszonym stanie ochrony; 

- Lp. 6 dotycząca celów działań ochronnych otrzymuje brzmienie: utrzymanie populacji lęgowej  

na poziomie, około 2 par w niepogorszonym stanie ochrony; 

- Lp. 10 dotycząca celów działań ochronnych otrzymuje brzmienie: utrzymanie populacji lęgowej  

na poziomie, około 3 par w niepogorszonym stanie ochrony; 

- Lp. 11 dotycząca celów działań ochronnych otrzymuje brzmienie: utrzymanie populacji lęgowej  

na poziomie, około 3 par  w niepogorszonym stanie ochrony; 

- Lp. 12 dotycząca celów działań ochronnych otrzymuje brzmienie: utrzymanie populacji lęgowej  

na poziomie, około 1 pary w niepogorszonym stanie ochrony;  

3) uchyla się Załącznik nr 6. 



 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Regionalny Dyrektor                                                                                   Regionalny Dyrektor  

Ochrony Środowiska                                                                                       Ochrony Środowiska 

         w Łodzi                                                                                                        w Warszawie 

 

 

 Kazimierz Perek               Aleksandra Atłowska 

 

 

 


