
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w WARSZAWIE 

z dnia ……………………………..2014 r. 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w OLSZTYNIE 

z dnia ………………………… 2014 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Doliny Wkry i Mławki PLB140008 

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 Olsztynie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Wkry i Mławki PLB140008 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 3722 i Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 1486, z 

późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:  

1) tytuł załącznika Nr 9 otrzymuje brzmienie:  

„Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 

2000.”; 

2) w załączniku Nr 11, w części tabeli dotyczącej działań ochrony czynnej gatunków ptaków 

i ich siedlisk oraz działań związanych z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania:  

a) lp. 2 i 3 otrzymuje brzmienie: 

2 A272 

Podróżniczek 

Luscinia svecica 

Wykaszanie wiklinowisk i 

rowów melioracyjnych  od 

15 sierpnia do 31 marca, 

za wyjątkiem rowów 

głównych i zbiorczych, 

których wykaszanie 

należy zaplanować do 

niezbędnego minimum 

umożliwiającego 

funkcjonowanie systemu 

melioracyjnego.  

Termin rozpoczęcia 

Obszar wdrażania 

określa załącznik nr 13 

do zarządzenia. 

 

Właściciel, posiadacz lub 

dzierżawca obszaru, na 

podstawie porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000, a w 

odniesieniu do gruntów 

stanowiących własność 

Skarbu Państwa lub 

własność jednostek 

samorządu terytorialnego 

zarządca nieruchomości w 

                                                           
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. 
 



działania w pierwszych  

3 latach obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

Działanie coroczne w 

okresie obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

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. 

3 A272 

Podróżniczek 

Luscinia svecica 

Wycinka stref 

ekotonalnych leśno - 

łąkowych w okresie od 

dnia 15 sierpnia do 31 

marca. 

Termin rozpoczęcia 

działań w pierwszych 

3 latach obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

Działanie coroczne  

w okresie obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

 

Obszar wdrażania 

określa załącznik nr 14 

do zarządzenia. 

 

Właściciel, posiadacz lub 

dzierżawca obszaru, na 

podstawie porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000,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. 

 

3) Załącznik nr 15 pn. „Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego 

województw dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub 

zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu 

ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar 

Natura 2000” otrzymuje brzmienie: 

Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Działdowo -

Uchwała Nr V/27/03 Rady Gminy w 

Działdowie z dnia 21 lutego 2003 r. 

(Dz. Urz. Woj. Warmi. Nr 43, poz. 

592) 

Ze względu na zachowanie i ochronę siedlisk podróżniczka - 

przedmiotu ochrony istnieje potrzeba pozostawienia terenów 

otwartych i rezygnacja z zalesienia następujących działek: 3095/1, 

36/1, 37/1, 3095/2, 636 (obręb Księży Dwór). 

 

 

 



§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 Regionalny Dyrektor                                                   Regionalny Dyrektor                                                        

Ochrony Środowiska                                            Ochrony Środowiska    

      w Warszawie                                                         w Olsztynie 

 

 

                       Aleksandra Atłowska                                               Stanisław Dąbrowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Zmiana zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. 

poz. 3722) w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Wkry 

i Mławki PLB140008 podyktowana jest uwagami Ministra Środowiska przesłanymi pismem znak: 

DP-074-66/749/14/JJ z dnia 27 lutego 2015 r., w zakresie niewłaściwych zapisów w załączniku nr 15, 

dotyczących wskazań do zmian w istniejących dokumentach planistycznych oraz nałożeniu 

obowiązków, określonych w załączniku nr 11 niniejszego dokumentu, na ośrodki doradztwa 

rolniczego w zakresie wykraczającym poza zakres przyznanych im prawnych kompetencji, oraz 

podania „zbędnej” informacji w tytule załącznika nr 9. Wniesione uwagi uznano za słuszne i w tym 

zakresie skorygowano zapisy przedmiotowego zarządzenia. 

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.), sporządzający projekt planu zadań ochronnych, a także zmieniając ten akt prawa 

miejscowego  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. 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 póżn. 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 zmian w obowiązującym planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Wkry 

i Mławki PLH140008, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, zapewnił wszystkim zainteresowanym możliwość udziału 

w pracach związanych ze zmianą przedmiotowego planu zadań ochronnych.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Olsztynie, obwieszczeniem podał do publicznej wiadomości informację  o zamiarze przystąpienia 

do zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Wkry i Mławki PLH140008 oraz 

podał do publicznej wiadomości informację o zmianie zapisów planu zadań ochronnych dla wyżej 

http://n36bis.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc%23hiperlinkText.rpc?hiperlink=type%3Dtresc%3Anro%3DPowszechny.720567&amp;full=1


wymienionego obszaru Natura 2000. Zawiadomienie ogłoszono w sposób zwyczajowo przyjęty w 

siedzibie organów właściwych w sprawie, wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych II w Płocku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Olsztynie  i podane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującym prawem, a także wywieszone 

na tablicach ogłoszeń urzędów miast, gmin, starostw powiatowych i sołectw znajdujących się w 

obszarze Natura 2000 Doliny  Wkry i Mławki  PLH140008. 

Umożliwienie zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udziału w 

pracach związanych ze zmianą przedmiotowego planu zadań ochronnych, zapewniono również 

poprzez organizację spotkania. W spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Urzędu Gminy Lubowidz, 

uczestniczyło 18 osób: osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu 

terytorialnego, organizacji pozarządowych. 

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych projekt zmian zarządzenia w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Wkry i Mławki PLH140008, 

celem zapewnienia możliwości 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 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1235 z późn. zm.) został wyłożony w siedzibie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                          

w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.  

O wyłożeniu projektu zarządzenia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 

poinformował Obwieszczeniem z dnia 12.05.2015 r. znak: WPN-II.6320.16.2015.JS, które zostało 

ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organów właściwych w sprawie oraz 

wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, 

w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II 

w Płocku oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. 

W ramach przeprowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa nie wniesiono uwag do 

wyłożonego projektu zmian planu zadań ochronnych. 

 

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 …………………….. 

znak ………………………………… 



Projekt zmian planu zadań ochronnych został uzgodniony przez Wojewodę Warmińsko -Mazurskiego 

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 …………………….. 

znak …………………



 

 


