ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
w WARSZAWIE
z dnia …………………. 20…….. r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032
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 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia
31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja
Nadliwiecka PLH140032 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3827, z późn. zm.2), wprowadza się następujące
zmiany:
1)

W załączniku nr 12, tytuł tabeli otrzymuje brzmienie: „Identyfikacja istniejących i
potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami
ochrony.”

2)
13

w załączniku Nr 12, lp. 13 otrzymuje brzmienie:

5339
Różanka Rhodeus
sericeus amarus

E01
Tereny zurbanizowane,
tereny zamieszkane, w
tym:
E01.01
Ciągła miejska
zabudowa
E01.02
Nieciągła miejska
zabudowa
E01.03
Zabudowa rozproszona
E03
Odpady, ścieki
F05.04
Kłusownictwo
G05.01

1

H01.05
Zanieczyszczenia
wód związane z
rolnictwem
J02
Spowodowane przez
człowieka zmiany
stosunków wodnych,
w tym:
J02.02
Usuwanie osadów
(mułu)
J02.03
Regulowanie
(prostowanie koryt
rzecznych) i zmiana
przebiegu koryt
rzecznych

E01.01, E01.02. i E01.03
Zabudowa – rozwój zabudowy
jednorodzinnej i letniskowej,
w efekcie czego dochodzi do
trwalej zajętości terenu,
odwodnienia gruntów, dewastacja
strefy brzegowej rzeki, oraz utraty
siedlisk.
E03 Odpady, ścieki - pozbywanie
się odpadów i ścieków z
gospodarstw domowych zaśmiecanie strefy brzegowej,
składowanie odpadów
komunalnych i zanieczyszczenie
wody.
F05.04 Kłusownictwo – w trakcie
połowów innych gatunków
zwłaszcza przy użyciu narzędzi

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.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 9975.

Wydeptywanie,
nadmierne użytkowanie
H01
Zanieczyszczenie wód
powierzchniowych
J02.01
Zasypywanie terenu,
melioracje i osuszanie
— ogólnie
J02.02.01
Bargowanie
J02.02.06
Pobór wód
powierzchniowych
przez hydroenergię
J03.02
Antropogeniczne
zmniejszenie spójności
siedlisk (fragmentacja)
J03.02.01
Zmniejszenie migracji /
bariery dla migracji
J03.02.03
Zmniejszenie wymiany
materiału genetycznego
K05.01
Zmniejszenie
płodności/dyspersja
genetyczna

J02.10
Gospodarka
roślinnością wodną i
przybrzeżną na
potrzeby
odwodnienia
J02.11
Zmiany zasilenia,
składowanie śmieci,
odkładanie
wybagrowanego
materiału
J02.13
Zaniechanie
gospodarki wodnej
J03.02
Antropogeniczne
zmniejszenie
spójności siedlisk
(fragmentacja)
J03.02.01
Zmniejszenie
migracji / bariery dla
migracji
J03.02.03
Zmniejszenie
wymiany materiału
genetycznego
I01
Obce gatunki
inwazyjne
K01.03
Wyschnięcie

elektrycznych, wykorzystywanych
powszechnie w połowach dochodzi
do urazów wewnętrznych lub
śmierć osobnika, oraz
przepłaszanie ryb z obszarów przez
niezasiedlanych. Na podstawie
wywiadu prowadzonego wśród
wędkarzy i członków straży
rybackiej ustalono, że jest to
proceder powszechny na obszarze
Natura 2000.
G05.01 Wydeptywanie, nadmierne
użytkowanie – niszczenie
roślinności w strefie przybrzeżnej.
H 01 – zanieczyszczenie wód
powierzchniowych.
Za istniejące zagrożenie uznano
zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Może być ono
wynikiem skażenia rzeki Liwiec
lub jej dopływów zasilających
obszar Natura 2000 lub spływu
szkodliwych substancji (między
innymi oleje, smary, paliwo,
chwastobójcze środki chemiczne).
Zagrożenie uznano za potencjalne
w odniesieniu do zanieczyszczenia
wód związanego z rolnictwem.
Wynika, to z ryzyka wzrostu
intensyfikacji upraw rolniczych,
które może spowodować
zwiększony spływ
powierzchniowy nawozów
sztucznych i eutrofizację siedliska
podowując pogorszenie warunków
tlenowych w osadach dennych a
przez to zmniejszenie liczebności
małż skójkowatych stanowiących
substrat tarłowy dla gatunku.
J02, J03.02,J03.01, J03.02.03
Spowodowane przez człowieka
zmiany stosunków wodnych wszelkie zmiany w systemie
hydrologicznym w obrębie doliny
rzeki Liwiec powodujące
obniżanie się poziomu wód
gruntowych, brak zalewów oraz
zmianę przepływów mogą
bezpośrednio lub pośrednio
wpływać negatywnie na stan
ochrony ichtiofauny. Wszystkie te
działania powodują bezpośrednie
zmiany w siedlisku ryb. Na
podstawie badań terenowych
wydaje się, że największy wpływ
na rozmieszczenie gatunków oraz
ich liczebność ma bagrowanie

i regulacja koryt rzecznych oraz
zabudowa hydrotechniczna,
zarówno na obszarze Natura 2000
jak i poza nią. Wszystkie te
działania powodują fragmentację
oraz przekształcenia siedlisk lub
stanowią bariery na
uniemożliwiające migrację.
Powoduje to tworzenie się
populacji lokalnych prowadząc do
rozmnażania wsobnego, co
wpływa negatywnie na ich
zdolności adaptacyjne.
I01 Obce gatunki inwazyjne– obce
inwazyjne gatunki ryb, między
innymi trawianka mające wpływ
na spadek liczebności rodzimych
gatunków ryb.
K01.03 Wyschnięcie –
wyschniecie starorzeczy może
doprowadzić do unicestwienia
zamieszkujących je ryb.
K05.01 Zmniejszenie
płodności/dyspersja genetyczna –
istniejące budowle
hydrotechniczne stanowią bariery
uniemożliwiające migracje ryb i
minogów izolując od siebie
poszczególne populacje co
prowadzi do rozmnażania
wsobnego.

3)

w załączniku Nr 14, w części tabeli dotyczącej ochrony czynnej gatunków zwierząt
oraz ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod
gospodarowania lp. 1, 3, 13, 16, 17 i 18 otrzymuje brzmienie oraz dodaje się lp. 13a w
brzmieniu:

1

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

1

Modyfikacja gospodarki leśnej –
zmiana sposobu rębni i
odnawiania lasu poprzez
odstąpienie od trzebieży,
przebudowy drzewostanów.

Numer powierzchni
działania
ochronnego:
- 91E0.4-1 (oddział
24a,b),
- 91E0.3-71 (oddział
20d,g),
- 91E0.3-73 (oddział
30a,b,c,d; 29c,d),
- 91E0.3-74 (oddział:
26a,k; 27a,c,f,h),
- 91E0.3-76 (oddział
22b,c),
- 91E0.3-77 (oddział
23d,j),
- 91E0.3-78 (oddział

Nadleśnictwo Siedlce i
Łochów oraz
właściciel 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 dochodowości, a
w odniesieniu do
gruntów stanowiących

23i),
oraz
- 91E0.3-25,
- 91E0.3-75,
- 91E0.3-81,
- 91E0.3-82,
- 91E0.3-83,
- 91E0.3-84,
- 91E0.3-85,
- 91E0.3-86,
- 91E0.3-88,
- 91E0.3-89,
- 91E0.3-90 (oddział
178a,c),
- 91E0.3-91,
- 91E0.3-92,
- 91E0.4-2.

2

Utrzymanie bogactwa
i zróżnicowania runa. Zabiegi
trzebieży należy przeprowadzić
w I i IV kwartale, czyli po
sezonie wegetacyjnym .

Powierzchnie
działań ochronnych
zgodne z
załącznikami nr 1517.
Numer powierzchni
działania
ochronnego:
- 91E0- (oddział
22g),
- 91E0.3-77 (oddział
23c),
- 91E0- (oddział
26b,l),
- 91E0.3-79 (oddział
28b),
oraz
- 91E0.3 od 1 do
24,
- 91E0.3 od 26 do
60,
- 91E0.3 od 62 do
68,
- 91E0.3-87,
- 91E0.3-90 (oddział
178b).

Powierzchnie
działań ochronnych
zgodne z
załącznikami nr 1517.

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.

Nadleśnictwo Siedlce i
Łochów
oraz właściciel 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 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.

3

Opracowanie zasad optymalnego
gospodarowania na siedlisku
przyrodniczym Łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i jesionowe
(Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion
glutinoso – incanae), olsy
źródliskowe.
Termin rozpoczęcia działania w
pierwszych 3 latach
obowiązywania planu zadań
ochronnych.

3

13

3150
Starorzecza i
naturalne
eutroficzne
zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami
z Nympheion,
Potamion
5339
Różanka Rhodeus
sericeus amarus
1149
Koza Cobitis
taenia

Numer powierzchni
działania
ochronnego:
- 91E0.1 od 1 do 27,
- 91E0.2 od 1 do 8.
Powierzchnie
działań ochronnych
zgodne z
załącznikami nr 1517.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Warszawie. W
porozumieniu z
właściwymi
terytorialnie
samorządalmi
lokalnymi, oraz
właścicielami,
posiadaczami lub
dzierżawcami obszaru.

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i o uwarunkowaniach oraz podjęcie
stosownych działań w oparciu o nowe dane.

7

Poprawa możliwości migracji budowa nowych lub przebudowa
istniejących przepławek na
stopniach wodnych.

Gmina Łochów,
Kalinowiec,
działki
ewidencyjne nr:
- 296,
- 466.

Właściciel 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 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.

13a

5339
Różanka Rhodeus
sericeus amarus

8

Ograniczenie presji
kłusowniczej - zwiększenie
częstotliwości patroli Policji
Straży Rybackiej i
Społecznej Straży Rybackiej.

Liwiec z dopływami.

8a

Poprawa warunków rozrodu
populacji poprzez zwiększenie
liczebności małży stanowiących
substrat tarłowy gatunku.

Gmina Wyszków i
Łochów,
Loretto,
działka ewidencyjna
nr:
- 1417.

Zarybienie zbiorników tarlakami
gatunku dla zwiększenia efektu
rozrodu.

16

17

18

1032
Skójka
gruboskorupowa
Unio crassus
4056
Zatoczek łamliwy
Anisus vorticulus
1060
Czerwończyk
nieparek Lycaena
Dispar
4038
Czerwończyk
fioletek Lycaena
helle

Regionalnym
Dyrektorem Ochrony
Środowiska w
Warszawie w
porozumieniu z Strażą
Rybacką,
Policją, Społeczną
Strażą Rybacką.
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Warszawie w
porozumieniu z
właścicielem lub
posiadaczem obszaru.

Gmina Siedlce,
Purzec,
Powyższe działania poprzedzić
działki ewidencyjne
wykonaniem ekspertyzy
nr:
przyrodniczej określającej
- 330/3,
parametry działań.
- 330/5,
- 333/1.
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i o uwarunkowaniach oraz
podjęcie stosownych działań w oparciu o nowe dane.

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i o uwarunkowaniach oraz
podjęcie stosownych działań w oparciu o nowe dane.
9

Działanie obligatoryjne :
Zachowanie siedliska gatunków
stanowiącego przedmiot
ochrony poprzez ekstensywne
użytkowanie kośne,
kośnopastwiskowe lub
pastwiskowe trwałych użytków
zielonych.
Działanie fakultatywne :
Użytkowanie zgodne z
wymogami odpowiedniego
wariantu rolnośrodowiskowego
w ramach obowiązującego
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, ukierunkowanego na
ochronę łąk trzęślicowych i
zgodnego z wymaganiami
gatunków.
Niezalesianie oraz nie
zmienianie w grunty orne a
także utrzymanie powierzchni
elementów krajobrazu
nieużytkowanych rolniczo.
Termin rozpoczęcia działania w
pierwszych 3 latach
obowiązywania planu zadań
ochronnych.

Stanowiska:
- 1060_1,
- 1060_2,
- 1060_3,
- 4038_1,
- 4038_2,
- 4038_3.
Stanowiska
zgodne z
załącznikami nr
15-17.

Działania obligatoryjne:
właściciel, posiadacz lub
dzierżawca obszaru.
Działania fakultatywne:
właściciel, posiadacz lub
dzierżawca 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,
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.

4)

w załączniku Nr 14, w części tabeli dotyczącej ochrony czynnej gatunków zwierząt
oraz ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod
gospodarowania uchyla się lp. 9 i 10.

5)

w załączniku Nr 14, w części tabeli dotyczącej monitoringu stanu przedmiotów
ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych lp. 13 otrzymuje
brzmienie oraz dodaje się lp. 13a i 20 w brzmieniu:

13

Wszystkie gatunki
ryb

21

Monitoring stanu ochrony
gatunków wykonywany,
zgodnie z metodyką Głównego
Inspektora Ochrony
Środowiska.
Ocena sprawności działania
przepławki.
Połowy badawcze wiosną i
jesienią w obrębie przepławki.
Termin rozpoczęcia działania w
pierwszych 3 latach
obowiązywania planu zadań
ochronnych.

13a

5339
Różanka Rhodeus
sericeus amarus

21a

Monitoring poprawności
działania istniejących
przepławek. Działanie
wykonywać co 3 lata.
Termin rozpoczęcia działania w
pierwszych 3 latach
obowiązywania planu zadań
ochronnych.

20

Trzepla zielona
Ophiogomphus
cecilia

27a

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

Gmina Łochów,
Kalinowiec,
działki
ewidencyjna nr 296

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Warszawie.

Gmina, Łochów
Pogorzelec,
działka
ewidencyjna nr 68
Gmina, Suchożerby
Kolonia Krześlin,
działka ewidencyjna
nr 555
Gmina, Siedlce
Żytnia,
działka ewidencyjna
nr 225
Gmina Wyszków i
Łochów,
Loretto
działka ewidencyjna
nr:
- 1417.
Gmina Siedlce,
Purzec,
działki ewidencyjne
nr:
- 330/3,
- 330/5,
- 333/1.
Uzupełnienie stanu
wiedzy o przedmiocie
ochrony i o
uwarunkowaniach
oraz podjęcie
stosownych działań w
oparciu o nowe dane.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Warszawie.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Warszawie.

6)

w załączniku Nr 14, w części tabeli dotyczącej monitoringu stanu przedmiotów
ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych uchyla się lp. 9 i 10.

7)

w załączniku Nr 14, w części tabeli dotyczącej uzupełnienia stanu wiedzy o
przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony dodaje się lp. 10 i 11 oraz lp. 4
otrzymuje brzmienie:

4

5339 Różanka
Rhodeus sericeus
amarus.

31a

Wykonanie ekspertyzy
przyrodniczej określającej
liczebność małży stanowiących
substrat tarłowy gatunku i
konieczność zwiększenia ich
liczebności oraz zasady
zarybiania zbiorników
tarlakami.
Termin rozpoczęcia działania w
pierwszych 3 latach
obowiązywania planu zadań
ochronnych.

10

Trzepla zielona
Ophiogomphus
cecilia

36

11

1149
Koza
Cobitis taenia

37

Rozpoznanie faktycznego stanu
populacji trzepli zielonej.
Badania należy wykonać w
czerwcu.
Termin rozpoczęcia działania w
pierwszych 3 latach
obowiązywania planu zadań
ochronnych.
Badania inwentaryzacyjne w
miesiącach sierpień – wrzesień.
Termin rozpoczęcia działania w
pierwszych 3 latach
obowiązywania planu zadań
ochronnych.

Gmina Wyszków i
Łochów,
Loretto
działka ewidencyjna
nr:
- 1417.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Warszawie.

Gmina Siedlce,
Purzec,
działki ewidencyjne
nr:
- 330/3,
- 330/5,
- 333/1.
W obrębie całego
Obszaru Natura 2000.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Warszawie.

W obrębie całego
Obszaru Natura 2000.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w
Warszawie.

6)

w załączniku Nr 15, arkusz nr 20, otrzymuje brzmienie:

7)

w załączniku Nr 16, arkusz nr 21, otrzymuje brzmienie:

8)

w załączniku Nr 17, arkusz nr 57, otrzymuje brzmienie:

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

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Warszawie
Aleksandra Atłowska

UZASADNIENIE
Zmiana zarządzenia Nr 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja
Nadliwiecka PLH140032 . (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3827, z późn. zm.) wynika z uzupełnienia stanu
wiedzy o przedmiocie ochrony (5339 Różanka Rhodeus sericeus amarus.) i uwarunkowaniach jego
ochrony, potrzeby dostosowania zapisów ww. aktu prawa miejscowego do powszechnie
obowiązujących przepisów, uszczegółowienia określenia podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie
poszczególnych działań, ograniczenia zasięgu działań ochronnych do terenu PZO, przeredagowaniu
zapisów tak aby podejmowane zadania nie polegały na zaniechaniu/odstąpieniu, oraz sprostowania
powstałych błędów.
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony (5339 Różanka Rhodeus sericeus amarus.) i
uwarunkowaniach

jego

ochrony

wykonano

na

podstawie

badań

inwentaryzacyjnych

przeprowadzonych we wrześniu i paździeniku 2014 r. na rzece Liwiec i Mochawka w granicach
obszaru Natura 2000.
Dostosowanie zarządzenia do powszechnie obowiązujących przepisów, uszczegółowienie określenia
podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie poszczególnych działań oraz ograniczenie zasięgu działań
ochronnych do terenu PZO, przeredagowaniu zapisów tak aby podejmowane zadania nie polegały na
zaniechaniu/odstąpieniu powstała w związku z uwagami i wątpliwościami jakie zgłosił Departament
Prawny w Ministerstwie Środowiska, przy pismach z dnia 31 grudnia 2014 r. znak: DP-07463/52954/14/JJ, z dnia 26 lutego 2015 r. znak: DP-074-96/6050/14/JJ, z dnia 27 lutego 2015 r. znak:
DP-074-66/794/14/JJ oraz z dnia 19 m14ca 2015 r. znak: DP-074-89/10700/14/JJ. W związku z
uwagami Ministerstwa Środowiska zrezygnowano również z umieszczenia w zarządzeniu wierszy
dotyczących planowanych działań dla 1337 bobra europejskiego Castor fiber i 1155 wydry Lutra
lutra. Ślady obecności zwierząt jak również bezpośrednie obserwacje poszczególnych

osobników w terenie sugerują, że zwierzęta zasiedliły większość atrakcyjnego dla nich terenu.
Wysokie parametry wskaźników stanu siedliska oraz populacji (FV) wskazują, iż lokalna
populacja bobra europejskiego oraz wydry pozostaje we właściwym stanie ochrony i nie
wymaga wyznaczania działań z zakresu ochrony czynnej oraz monitoringu.
Konieczność sprostowanie powstałych błędów powstała w związku z uwagami Nadleśnictwa Siedlce
zgłoszonymi przy piśmie z dnia 21 stycznia 2015 r. znak ZG.7210.1.2015.
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 zmian w obowiązującym planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja
Nadliwiecka PLH140032, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, zapewnił
wszystkim zainteresowanym możliwość udziału w procesie wprowadzania zmian do przedmiotowego
planu zadań ochronnych.
Etap I udziału społeczeństwa obejmował:
1)

podanie, obwieszczeniem z dnia 16 marca 2015 r.znak WPN-II.6320.02.2015.JS.02, do

publicznej wiadomości informacji o zamiarze i o przystąpieniu do zmiany planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032,
2)

ogłoszenie ww. informacji w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie

obwieszczenia: w siedzibie organów właściwych w sprawie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, 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
- „Nasz Dziennik” wydanie z dnia 16 marca 2015 r.
Wniesione w ramach etapu uwagi i wnioski rozpatrzono w następujący sposób:
a. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie - e-maile z dnia 8 kwietnia 2015 r.:


Uwaga dotycząca konieczności dodania w §1 punkt 7 zapisu lp. 11. Uwagę
uwzględniono poprzez dodanie w treści §1 punkt 7 zapisu lp. 11.

b. Nadleśnictwo Łochów pismem z dnia 07.05.2015r. znak ZG.7210.1.2015.ZO:


Uwaga dotycząca dopuszczenia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych o charakterze
trzebieży wczesnej w oddziale 178b. Uwagę uwzględniono poprzez zmiane w treści

załącznika nr 14 w części tabeli dotyczącej ochrony czynnej gatunków zwierząt oraz ich
siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania. W
oddziale nr 178b gdzie wcześniej planowane było działanie polegające na modyfikacji
gospodarki leśnej - zmiana sposobu rębni i odnawiania lasu poprzez odstąpienie od
trzebieży, przebudowy drzewostanów zaplanowano teraz działanie polegające na
utrzymaniu bogactwa i zróżnicowania runa (z możliwością przeprowadzania trzebieży
w I i IV kwartale). Opisane powyżej zmiany skutkowały koniecznością uaktualnienia
mapy arkusz 20 znajdującej się w załączniku graficznym nr 15 oraz mapy arkusz 21
znajdującej się w załączniku graficznym nr 16. W związku z uwagą Nadleśnictwa
Łochów konieczne było również skorygowanie podmiotu odpowiedzialnego za
wykonanie ww. działania. Jako podmiot odpowiedzialny za wykonanie tych działań
wskazano również Nadleśnictwo Łochów.
Etap II udziału społeczeństwa polegał na organizacji, w siedzibie Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego – Delegatura w Siedlcach, dnia 14 kwietnia 2015 r., spotkania, w którym
uczestniczyli przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Siedlce, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., oraz
jednostek samorządu terytorialnego.
Wniesione w ramach etapu uwagi i wnioski rozpatrzono w następujący sposób:
a. Nadleśniczy Nadleśnictwa Siedlce:


Uwagę dotyczącą dokonania w §1 punkt 8 na mapie zmiany w zakresie koloru
wydzielenia 23c. Uwagę uznano za słuszną i w tym zakresie poprawiono treść
załącznika graficznego.

Etap III udziału społeczeństwa obejmował:
podanie, obwieszczeniem z dnia Wniesione w ramach etapu uwagi i wnioski rozpatrzono w
następujący sposób: ……………, do publicznej wiadomości informacji o wyłożeniu projektu
zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Warszawie z dnia 31 marca 2014 r.,
ogłoszenie ww. informacji w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie obwieszczenia: w
siedzibie organów właściwych w sprawie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Warszawie, 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 - „Wniesione w

ramach etapu uwagi i wnioski rozpatrzono w następujący sposób: …………… wydanie z dnia
Wniesione w ramach etapu uwagi i wnioski rozpatrzono w następujący sposób: ……………,
1)

zamieszczenie informacji, 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 o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnych wykazach,
2)

wyłożenie projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja

Nadliwiecka PLH140032 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.
3)

zamieszczenie informacji, 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 o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnych wykazach;
4)

wyłożenie projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka

PLH140032 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz w Wydziale
Spraw Terenowych I w Siedlcach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.
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 …………….

Ocena Skutków Regulacji (OSR)
1. Cel wprowadzenia zarządzenia.
Celem wprowadzenia zarządzenia jest dostosowanie zapisów ww. aktu prawa miejscowego do
wymogów wynikających z zasady wzajemnej zgodności oraz wymogów zobowiązania
rolnośrodowiskowego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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. 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 zwiększy skutki finansowe dla budżetu państwa
o 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) w stosunku do obowiązującego planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032 w przeciągu 10
lat obowiązywania planu zadań ochronnych. Skutki finansowe wynikać będą z realizacji
działań ochronnych zaprojektowanych w planie zadań ochronnych, których koszty mogą być
finansowane w szczególności ze środków pochodzących z:
1) budżetu państwa na zasadach ustalonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646);
2) ubiegania się o pozyskanie środków finansowych z Narodowego lub/i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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.
Zarządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

