ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
z dnia ……………………………..2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Puszcza Biała PLB140007

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 15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia
31 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 3828, ze zm.) w sprawie ustanowienia planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Biała PLB140007 w załączniku nr 15 wprowadza
się następujące zmiany:
1) lp. 6 i 7, dotyczące ochrony czynnej gatunków ptaków i ich siedlisk, otrzymują brzmienie:
6

A030
Bocian
czarny
(Ciconia
nigra)
A099 Kobuz
(Falco
subbuteo)

Podczas wykonywania zabiegów
rębnych i trzebieży należy
pozostawiać jako przestoje
egzemplarze dębów i sosen o
pierśnicy większej niż 50 cm. W
przypadku gdy liczba takich drzew w
wydzieleniu jest znaczna, należy
pozostawiać na 1 ha 3-6 takich
drzew.
Uwaga! Drzew takich nie trzeba
pozostawiać w wyznaczonych
blokach upraw pochodnych.

Tereny leśne w
granicach obszaru
Natura 2000.

7

A224
Lelek
(Caprimulgus
europaeus)

Planowanie i wykonywanie na
potencjalnych siedliskach lelka i
lerki zrębów zupełnych rębnią Ib lub
Ia. Dopuszcza się realizowanie
innych rębni w obrębie takich

Wszystkie
wydzielenia z
zaewidencjonowan
ym typem
siedliskowym lasu:

1

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
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.
Właściciel lub posiadacz
obszaru na podstawie
porozumienia zawartego z
organem sprawującym
nadzór nad obszarem

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.

A246
Lerka
(Lullula
arborea)

siedlisk maksymalnie do 10%
powierzchni zaplanowanych do
użytkowania rębnego w danym roku.

bór świeży i bór
mieszany świeży.
Załącznik nr 16 do
zarządzenia.

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.

2) uchyla się lp. 8;
3) lp. 11 i 12, dotyczące ochrony czynnej gatunków ptaków i ich siedlisk, otrzymują brzmienie:
11

A236
Dzięcioł
czarny
(Dryocopus
martius)

Pozostawianie w lesie drzew
dziuplastych oraz drzew grubych, o
pierśnicy powyżej 30 cm grubości.
Łączny udział drzew dziuplastych
oraz drzew o pierśnicy ponad 30 cm
grubości powinien mieścić się w
granicach 5-10 sztuk/1 ha.
Pozostawiane powinny być
szczególnie gatunki takie jak: osika,
lipa, topola, wierzba a w przypadku
ich braku również i pozostałe.
W przypadku wykonywania zrębów
zupełnych drzewa takie można
pozostawiać w formie kęp o
powierzchni kilku arów.

Wydzielenia leśne
przewidziane do
zabiegów
gospodarczych w
okresie
obowiązywania
planu, tam gdzie
drzewa takie
występują –
dotyczy całego
obszaru Natura
2000.

12

A236
Dzięcioł
czarny
(Dryocopus
martius)

Bezpośrednio, maksymalnie na 5 dni
przed wykonaniem w terenie zabiegu
w wydzieleniach gdzie przeciętna
pierśnica drzewostanu wynosi ponad
20 cm, należy przeprowadzić
przegląd drzewostanu pod kątem
stwierdzenia lęgów dzięcioła

Wydzielenia leśne
przewidziane do
zabiegów
gospodarczych w
okresie
obowiązywania
planu, w których

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
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.
Właściciel lub posiadacz
obszaru na podstawie
porozumienia zawartego z
organem sprawującym
nadzór nad obszarem
Natura 2000, albo na
podstawie zobowiązania

czarnego. Przegląd odbywa się
poprzez obejście całego wydzielenia
po równoległych trasach odległych
od siebie o maksymalnie 50 m oraz
nasłuch i obserwację. W przypadku
stwierdzenia zasiedlenia drzewa
należy odłożyć wykonanie zabiegu
przynajmniej na części wydzielenia
w promieniu do 50 m od dziupli na
okres pozalęgowy (sierpień-luty).

przeciętna pierśnica
jakiegokolwiek
gatunku wynosi co
najmniej 20 cm, lub
w którym
występują
pojedynczo lub
miejscami drzewa
starsze lub
przestoje.

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) lp. 15, dotycząca monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów
działań ochronnych, otrzymuje brzmienie:
15.

A030
Bocian
czarny
(Ciconia
nigra)

Coroczna kontrola zasiedlenia oraz
stanu gniazd bociana czarnego.
Należy wykonać dwie kontrole w
roku; pierwsza w okresie 01.0520.05 w celu określenia czy gniazdo
jest zasiedlone.
Druga kontrola w lipcu, najlepiej
pomiędzy 10 a 20 dniem miesiąca,
celu określenie efektu lęgu.
Termin rozpoczęcia działania w
pierwszych 3 latach obowiązywania
planu zadań ochronnych.

Istniejące oraz
wszystkie nowo
odnalezione
gniazda.

Nadleśnictwa: Pułtusk,
Ostrów, Wyszków,
Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w
Warszawie

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

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Warszawie
Aleksandra Atłowska

UZASADNIENIE
Zmiana zarządzenia Nr 15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia
31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza
Biała PLB140007 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 3828, ze zm.) wynika z potrzeby
dostosowania zapisów ww. aktu prawa miejscowego do obowiązujących przepisów.
Konieczność dostosowania zarządzenia powstała w związku z uwagami Ministerstwa Środowiska
przy

piśmie

znak:

DP-074-63/2954/14/JJ

z

dnia

21.12.2014

r.

Uwzględniając

uwagi

i wątpliwości Ministerstwa Środowiska wyrażone w ww. piśmie należało dokonać zmiany zarządzenia
i dostosować zapisy ww. aktu prawa miejscowego do obowiązujących przepisów. W ramach zmiany
nie uwzględniono uwagi, dotyczącej dokonania zmiany w załączniku nr 15 do zarządzenia nr 15,
w działaniu ochronnym dotyczącym lp. 10. Powyższe wynika z dokonania zmiany we wskazanym
punkcie w Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia
29 października 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Puszcza Biała PLB140007 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2014 r., poz.
9977).
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. 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 Puszcza Biała
PLB140007, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 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 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 Puszcza Biała PLB140007;
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, a także Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie i na stronie internetowej
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opublikowanie jej w prasie o zasięgu
ogólnopolskim - „Nasz Dziennik” wydanie z dnia ………... 2015 r.
Wniesione w ramach etapu uwagi i wnioski rozpatrzono w następujący sposób:
-

Generalny

Dyrektor

Ochrony

Środowiska

wniósł

uwagę

elektroniczną,

dotyczącą

usystematyzowania kolejności uwzględnianych zmian, którą uznano za słuszną i w tym zakresie
uszczegółowiono projekt zarządzenia.
Etap II udziału społeczeństwa polegał na organizacji spotkania, w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pułtusku w dniu 8 kwietnia 2015 r., w którym uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu
terytorialnego, WZMiUW w Warszawie, Inspektorat Pułtusk, Nadleśnictw: Ostrów Mazowiecka,
Jabłonna, Ostrołęka, Wyszków i Pułtusk, MODR w Warszawie o/Ostrołęka, RZGW w Warszawie
oraz lokalnej prasy.
W ramach etapu II udziału społeczeństwa nie wniesiono uwag i wniosków.
Etap III udziału społeczeństwa obejmował:
1)

podanie, obwieszczeniem z dnia 5 sierpnia 2015 r. znak: WPN-II.6320.

.2015.JS,

do publicznej wiadomości informacji o wyłożeniu projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie
Nr 15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r.;
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, a także Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie i na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Warszawie oraz opublikowanie jej w prasie o zasięgu ogólnopolskim - „Nasz Dziennik”
wydanie z dnia ………….. 2015 r.;
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 Puszcza Biała

PLB140007 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Wniesione w ramach etapu uwagi i wnioski rozpatrzono w następujący sposób:
1.

Pan

…….

–

przedstawiciel

Generalnej

Dyrekcji

Ochrony

Środowiska,

w

dniu

……………. 2015 r., wniósł drogą elektroniczną uwagi do wyłożonego projektu. Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie po przeanalizowaniu wniesionych uwag ustalił, iż:
- uwagę „

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

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. 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, ze 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.

