ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
z dnia ……………………………..2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Dolina Środkowego Świdra PLH140025

Na podstawie art. 28 ust. 5 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 Nr 10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia
31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina
Środkowego Świdra PLH140025 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3823, z późn. zm.), w załączniku Nr 5,
wprowadza się następujące zmiany:
1) lp. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14 dotyczące ochrony czynnej siedlisk oraz działań związanych z
utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania, otrzymują brzmienie:
2

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

3

6120
Ciepłolubne,
śródlądowe murawy
napiaskowe
(Koelerion glaucae)

4

6430
Ziołorośla górskie
(Adenostylion
alliariae) i
ziołorośla
nadrzeczne
(Convolvuletalia
sepium)

5

6510
Niżowe i górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie
(Arrhenatherion
elatioris)

1

Brak wskazań dotyczących ochrony
czynnej.

Brak lokalizacji.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Warszawie.

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, 1101 i 1863.

6

91F0
Łęgowe lasy
dębowo-wiązowojesionowe (FicarioUlmetum)

9

1188
Kumak nizinny
Bombina bombina

13

1037
Trzepla zielona
Ophiogomphus
cecilia

14

1060
Czerwończyk
nieparek
Lycaena dispar

Brak wskazań dotyczących ochrony
czynnej.

Brak lokalizacji.

Brak wskazań dotyczących ochrony
czynnej.

Brak lokalizacji.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Warszawie.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Warszawie.

2) lp. 1 – 6, 9, 10, 12, 13 dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji
celów działań ochronnych, otrzymują brzmienie:
1

91E0*
Łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i
jesionowe (Salicetum
albo-fragilis,
Populetum albae,
Alnenion glutinoso –
incanae), olsy
źródliskowe

2

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

3

4

6120
Ciepłolubne,
śródlądowe murawy
napiaskowe
(Koelerion glaucae)
6430
Ziołorośla górskie
(Adenostylion
alliariae) i ziołorośla
nadrzeczne
(Convolvuletalia
sepium)

Monitoring stanu ochrony siedliska
wykonywany zgodnie z metodyką
Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska.
Termin rozpoczęcia działania w
pierwszych 3 latach obowiązywania
planu zadań ochronnych.

Monitoring stanu ochrony siedliska
wykonywany zgodnie z metodyką
Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska.
Termin rozpoczęcia działania w
pierwszych 3 latach obowiązywania
planu zadań ochronnych.

Obszar Natura
2000 Dolina
Środkowego
Świdra.

Obszar Natura
2000 Dolina
Środkowego
Świdra.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Warszawie.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Warszawie.

5

6510
Niżowe i górskie
świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie
(Arrhenatherion
elatioris)

6

91F0
Łęgowe lasy
dębowo-wiązowojesionowe (FicarioUlmetum)

9

1188
Kumak nizinny
Bombina bombina

Monitoring stanu ochrony siedliska
wykonywany zgodnie z metodyką
Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska.

Obszar Natura
2000 Dolina
Środkowego
Świdra.

Termin rozpoczęcia działania w
pierwszych 3 latach obowiązywania
planu zadań ochronnych.
10

Wszystkie gatunki
ryb

Ocena poprawy możliwości migracji.
Ocena sprawności działania
przepławki.

Działki
ewidencyjne nr 298
i 320, gmina
Wiązowna,
miejscowość Wola
Karczewska.

Monitoring stanu ochrony gatunków
wykonywany zgodnie z metodyką
Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska.

Stanowiska
monitoringowe:
- odcinek 100 m
rzeki Sienniczki od
Regionalny Dyrektor
mostku na drodze Ochrony Środowiska
gruntowej z
w Warszawie.
miejscowości
Sufczyn do
miejscowości
Dłużew,
współrzędne
geograficzne
mostku
N52ᵒ03.208’
E21ᵒ34.547’
stanowiące koniec
stanowiska;
- odcinek 100 m
rzeki Świder
poniżej mostu
drogowego w
miejscowości
Dłużew, początek
stanowiska o

Termin rozpoczęcia wyżej
wymienionych działań w pierwszych
3 latach obowiązywania planu zadań
ochronnych.

współrzędnych
geograficznych
N52ᵒ03.090’
E21ᵒ35.654’,
koniec stanowiska
o współrzędnych
geograficznych
N52ᵒ03.091’
E21ᵒ35.745’;
- odcinek 140 m
rzeki Świder
położony w Woli
Karczewskiej
(działka
ewidencyjna 320),
początek
stanowiska o
współrzędnych
geograficznych
N52ᵒ07.696’
E21ᵒ22.889’
- odcinek 100 m
rzeki Świder w
okolicy
miejscowości
Gatka, koniec
stanowiska
wyznacza most
kolejowy o
współrzędnych
geograficznych
N52ᵒ03.135’
E21ᵒ30.352’;
- odcinek 100 m
rzeki Świder w
miejscowości
Radachówka,
początek
stanowiska o
współrzędnych
geograficznych
N52ᵒ02.885’
E21ᵒ33.290’.
12

1037
Trzepla zielona
Ophiogomphus
cecilia

Monitoring stanu ochrony siedliska
wykonywany zgodnie z metodyką
Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska.
Termin rozpoczęcia działania w
pierwszych 3 latach obowiązywania
planu zadań ochronnych.

Obszar Natura
2000 Dolina
Środkowego
Świdra.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Warszawie.

13

1060
Czerwończyk
nieparek
Lycaena dispar

Monitoring stanu ochrony siedliska
wykonywany zgodnie z metodyką
Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska.
Termin rozpoczęcia działania w
pierwszych 3 latach obowiązywania
planu zadań ochronnych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Warszawie
Aleksandra Atłowska

UZASADNIENIE
Zmiana zarządzenia Nr 10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31
marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 3823) w sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowego Świdra PLH140025, 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 piśmie znak: DP-074-63/52954/14/JJ z dnia 31 grudnia 2014 r., a także przy pismie
znak: DP-074-96/6050/14/JJ z dnia 26 lutego 2015 r., w zakresie niewłasciwego wskazania
podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie konkretnych działań ochronnych, określonych
w załączniku nr 5 dla działań ochronnych nr 2,3,4,5,6,9,13,14. Wniesione uwagi uznano za słuszne i w
tym zakresie skorygowano zapisy przedmiotowego zarządzenia. Ponadto w załączniku nr 5 do
Zarządzenia nr 10 dla działań ochronnych dotyczących monitoringu stanu ochrony przedmiotów
ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych o nr 1,2,3,4,5,6,9,12,13 nieproawidłowo wskazano
obszar wdrażania ww. działań ochronnych. 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
Środkowego Świdra PLH140025 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.

Etap I udziału społeczeństwa obejmował:
1) podanie obwieszczeniem z dnia 16.03.2015 r. znak: WPN-II.6320.02.2015.JS.02, do publicznej
wiadomości informacji o zamiarze oraz przystąpieniu do zmiany zapisów planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Dolina Środkowego Świdra PLH140025;
2) ogłoszenie ww. informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organów właściwych
w sprawie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie: urzędów gmin zlokalizowany
na terenie ww. obszaru Natura 2000, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie,
a także Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych I
w Siedlcach i na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz
opublikowanie jej w prasie o zasięgu ogólnopolskim - „...”- wydanie z dnia ............... 2015 r.
Wniesione w ramach etapu uwagi i wnioski rozpatrzono w następujący sposób:
- Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wniósł, pismem znak: DZP-WP.6320.66.2014.jb z dnia
………………. 2015 r., uwagę dotyczącą .................

Etap II udziału społeczeństwa polegał na organizacji spotkania w dniu ..................... 2015 r., w
siedzibie Nadleśnictwa Siedlce, w którym uczestniczyło 16 osób, w tym: osób fizycznych,
przedstawicieli

jednostek

samorządu

terytorialnego,

Mazowieckiego

Zespołu

Parków

Krajobrazowych, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Sokołowie
Podlaskim, Mazowieckiego ośrodka Doradztwa Rolniczego w Siedlcach, Regionalnej Dyrekcji lasów
Państwowych w Warszawie, Nadleśnictwa Siedlce i Łochów oraz Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
W ramach przeprowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa nie wniesiono uwag do
projektu dokumentu. Lub Wniesione w ramach etapu uwagi i wnioski rozpatrzono w następujący
sposób:
Etap III udziału społeczeństwa obejmował:
1) podanie obwieszczeniem z dnia .................. 2015 r. znak: WPN-II.6320.70.2014.JS, do publicznej
wiadomości informacji o wyłożeniu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Dolina Środkowego Swidra;

2) ogłoszenie ww. informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organów właściwych
w sprawie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie: urzędów gmin zlokalizowanych
na terenie ww. obszaru Natura 2000, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie,
a także Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych I
w Siedlcach i na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz
opublikowanie jej w prasie o zasięgu ogólnopolskim - „.......” wydanie z dnia ........ 2015 r;
3) zamieszczenie zgodnie z art. 21 ust 2 pkt 24 lit a ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnych wykazach;
4) wyłożenie przedmiotowego projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
w siedzibie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych I w Siedlcach.
Wniesione w ramach etapu uwagi i wnioski rozpatrzono w następujący sposób:
Projekt zmian planu zadań ochronnych został uzgodniony przez Wojewodę Mazowieckiego
w trybie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) – pismo z dnia ……………....... 2015 r.,
znak: LEX-.....

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

1. Cel wprowadzenia zarządzenia.
Celem wprowadzenia zarządzenia jest dostosowania zapisów ww. aktu prawa miejscowego
do obowiązujących przepisów.
2. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny.
Projekt planu zadań ochronnych będzie oddziaływał:
1) na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie;
2) na właścicieli terenu, na którym znajduje się obszar Natura 2000;
3) jako powszechnie obowiązujący akt prawa miejscowego na wszystkie podmioty, które
znajdują się lub znajdą w zasięgu terytorialnym objętym jego regulacją.
3. Konsultacje.
Projekt zarządzenia jako akt prawa miejscowego podlega:
1)

na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z późn.
zm.) uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim;

2)

na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody procedurze udziału
społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w ustawie 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. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), w postępowaniu, którego przedmiotem jest
zmiana aktu prawa miejscowego.

4. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżet
jednostek samorządu terytorialnego.
Wejście w życie przedmiotowego zarządzenia nie pociągnie za sobą skutków finansowych
dla budżetu państwa.
5. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Zapisy w projekcie zarządzenia nie będą miały wpływu na rynek pracy.
6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność wewnętrzną
i zewnętrzną gospodarki.
7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.
Projektowana regulacja nie ma wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
8. Ocena pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej.
Regulacja objęta zarządzeniem jest objęta prawem Unii Europejskiej.

