
 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie  

w 2009 r. rozpoczęła realizację projektu POIŚ.05.03.00-00-186/09 

„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”. 

 

Projekt współfinansowany jest w 80% ze środków pochodzących z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Priorytetu Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, a w 20% z budżetu Państwa.  

Głównym beneficjentem jest  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, 
współbeneficjenci – wszystkie (16) regionalne dyrekcje ochrony środowiska oraz parki 
narodowe.  

Projekt zakłada opracowanie w latach 2010-2013 planów zadań ochronnych dla 406 
obszarów Natura 2000, w tym 35 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.  

Lista obszarów Natura 2000 województwa warmińsko-mazurskiego, dla których zostaną 
opracowane plany zadań ochronnych: 

L.p. Kod obszaru 
Nazwa obszaru Lata 

realizacji 

1. PLH280047 
Torfowiska Źródliskowe koło 

Łabędnika 
2010/2013 

2. PLH280054 Mazurskie Bagna 2010/2013 
3. PLH280032 Uroczysko Markowo 2010/2013 
4. PLH280050 Niedźwiedzie Wielkie 2010/2013 

5. PLH280055 
Mazurska Ostoja Żółwia 

Baranowo 
2010/2013 

6. PLH280038 Jezioro Wukśniki 2011/2013 
7. PLH280033 Warmińskie Buczyny 2011/2013 
8. PLH280041 Murawy na Pojezierzu Ełckim 2011/2013 
9. PLH280031 Murawy koło Pasłęka 2011/2013 

10. PLH280046 Swajnie 2011/2013 
11. PLH280040 Kaszuny 2012/2013 
12. PLB280008 Puszcza Piska 2012/2013 
13. PLB280011 Lasy Skaliskie 2012/2013 



14. PLH280049 Niecka Skaliska 2012/2013 
15. PLB280006 Puszcza Borecka 2012/2013 
16. PLH280016 Ostoja Borecka 2012/2013 
17. PLH280036 Dolina Kakaju 2013/2014 
18. PLB280014 Ostoja Poligon Orzysz 2013/2014 
19. PLB280012 Jezioro Dobskie 2013/2014 
20. PLH280045 Ostoja Północnomazurska 2013/2014 
21. PLB280002 Dolina Pasłęki 2013/2014 
22. PLH280006 Rzeka Pasłęka 2013/2014 
23. PLB280015 Ostoja Warmińska 2013/2014 
24. PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka 2013/2014 
25. PLH280012 Ostoja Lidzbarska 2013/2014 
26. PLH280044 Ostoja nad Oświnem 2013/2014 
27. PLH280051 Aleje Pojezierza Iławskiego 2013/2014 
28. PLH280053 Ostoja Iławska 2013/2014 
29. PLH280028 Jezioro Drużno 2013/2014 
30. PLB280001 Bagna Nietlickie 2013/2014 
31. PLB280004 Jezioro Oświn i okolice 2013/2014 

32. 
PLH280029 Doliny Erozyjne Wysoczyzny 

Elbląskiej 
2013/2014 

33. PLH280034 Jezioro Woszczelskie 2013/2014 

34. PLH280048 Ostoja Piska 2013/2014 
35. PLH280052 Ostoja Napiwodzko-Ramucka 2013/2014 

 

Plany zadań ochronnych 
1. Najważniejszym celem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 jest 
zagwarantowanie odpowiedniej ochrony dla zachowania głównych przedmiotów ochrony 
danego obszaru.  

2. Zakres opracowania planów zadań ochronnych zgodnie z paragrafem 3 projektu 
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000: 
obszaru polega na: 
1) opisaniu granic obszaru w formie wektorowej warstwy informacyjnej wieloboków               

w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 1992 (PUWG 1992), publikowanej             
i udostępnianej publicznie w formie elektronicznej; 

2) zgromadzeniu, zweryfikowaniu i w razie potrzeby określeniu potrzeb uzupełnienia 
informacji o obszarze i przedmiotach ochrony, istotnych z punktu widzenia jego ochrony, 
które mogą dotyczyć w szczególności: 
a) uwarunkowań ochrony obszaru, w tym: geograficznych, przyrodniczych, 

społecznych, gospodarczych i kulturowych, wynikających z aktualnych                        
i potencjalnych kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego, istniejącego stanu    
i potrzeb rozwoju infrastruktury technicznej stanowiącej cel publiczny w rozumieniu 



przepisów odrębnych, a także wynikających z istniejących form ochrony przyrody 
innych niż obszar i celów ich ochrony, 

b) występowania przedmiotów ochrony, ich stanu, zagrożeń, wymogów i możliwości 
ochrony, 

c) istniejących i projektowanych planów, strategii i programów dotyczących obszaru 
lub mogących mieć na niego wpływ, wraz z oceną ich aktualnego i potencjalnego 
wpływu na przedmioty ochrony; 

3) ocenie stanu ochrony przedmiotów ochrony, dokonywanej na podstawie dostępnych 
informacji i niezbędnych prac terenowych uzupełniających inwentaryzację, charakterystykę 
jakościową lub wiedzę o uwarunkowaniach funkcjonowania przedmiotów ochrony, 
polegającej na: 
a) w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych: 

− określeniu lub oszacowaniu powierzchni i rozmieszczenia siedliska 
przyrodniczego w obszarze, ewentualnej jego fragmentacji, trendu zachodzących 
zmian powierzchni, 

− rozmieszczenia oraz fragmentacji płatów siedliska przyrodniczego, 
− określeniu struktury płatów siedliska przyrodniczego, w tym stanu ochrony jego 

typowych gatunków, oraz procesów ekologicznych zachodzących w tym 
siedlisku, w porównaniu ze strukturą i procesami typowymi dla właściwego 
stanu ochrony siedliska, wyrażonym za pomocą wskaźników struktury i funkcji, 

− określeniu szans zachowania siedliska przyrodniczego w przyszłości, 
− ocenie parametrów wymienionych w pkt a i łącznej ocenie stanu ochrony 

siedliska przyrodniczego w obszarze, 
b) w odniesieniu do gatunków: 

− określeniu lub oszacowaniu liczebności i rozmieszczenia gatunku w obszarze 
oraz trendu zachodzących zmian tej liczebności, a także określeniu lub 
oszacowaniu cech populacji gatunku, wyrażonym za pomocą wskaźników 
odnoszących się do populacji gatunku, 

− określeniu wielkości i jakości płatów siedliska gatunku, w porównaniu z cechami 
siedliska gatunku typowymi dla właściwego stanu ochrony, wyrażonym za 
pomocą wskaźników wielkości i jakości siedliska gatunku, 

− określeniu szans zachowania gatunku w przyszłości, 
− ocenie parametrów wymienionych w pkt b i łącznej ocenie stanu ochrony 

gatunku w obszarze, 
c) w ocenie o której mowa w pkt a i b wykorzystuje się skalę, która jest określona           

w załączniku do rozporządzenia; 
4) identyfikacji istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia 

właściwego stanu przedmiotów ochrony, w oparciu o wykonaną zgodnie z pkt 3 ocenę oraz 
identyfikację prawdopodobnych kierunków zmian przyrodniczych, społecznych                     
i gospodarczych i ich możliwy wpływ na parametry lub wskaźniki stanu ochrony, 

5) ustaleniu celów działań ochronnych które mają zostać osiągnięte w okresie, na jaki jest 
sporządzany plan w sposób umożliwiający monitoring i weryfikację możliwości ich 
osiągnięcia, biorąc pod uwagę: 
a) konieczność utrzymania właściwego stanu ochrony, konieczność likwidacji lub 

ograniczenia aktualnych zagrożeń dla przedmiotu ochrony oraz konieczność  
zapobieżenia zagrożeniom potencjalnym - jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w 
obszarze został oceniony jako właściwy; 

b) potrzebę osiągnięcia właściwego stanu ochrony, konieczność likwidacji lub 
ograniczenia zagrożeń dla przedmiotu ochrony i czynników odpowiedzialnych za 



jego niezadowalający lub zły stan ochrony, a także konieczność zapobieżenia 
zagrożeniom potencjalnym - jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze 
został oceniony jako niezadowalający lub zły;  

c) konieczność uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i konieczność 
likwidacji, ograniczenia lub zapobieżenia zagrożeniom dla przedmiotu ochrony - 
jeżeli stan ochrony przedmiotu ochrony został sklasyfikowany jako nieznany; 

6) ustaleniu działań ochronnych adekwatnych do ustalonych celów działań ochronnych,          
w tym : 
a) określenie rodzaju działań ochronnych w tym działań zapewniających monitoring 

osiągnięcia celów działań ochronnych, a w szczególności monitoring odpowiednich 
parametrów i wskaźników stanu ochrony przedmiotów ochrony, 

b) określenie zakresu prac przewidzianych do realizacji i w razie potrzeby warunków 
co do sposobu ich wykonania, 

c) określenie terenu lub miejsca ich realizacji, 
d) określenie terminu lub okresu oraz częstotliwości ich realizacji, 
e) określenie podmiotu odpowiedzialnego za ich wykonanie i monitorowanie, 
f) oszacowanie kosztów realizacji działań,  
g) rozważenie prawnych i technicznych uwarunkowań realizacji działań, 
h) przeprowadzenie konsultacji z osobami i podmiotami, których współdziałanie przy 

realizacji określonych zadań jest niezbędne; 
7) ustaleniu, w oparciu o analizę zapisów istniejących studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów 
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego         
i wyłącznej strefy ekonomicznej pod kątem ewentualnego negatywnego oddziaływania 
skutków ich realizacji na obszar z punktu widzenia celów jego ochrony, wskazań do zmiany 
tych elementów studiów lub planów, których realizacja naruszy lub stworzy ryzyko 
naruszenia zakazu wymienionego w art. 33 ustawy ; 

8) ocenie potrzeby sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru oraz terminu 
jego sporządzenia, biorąc pod uwagę wystąpienie jednej lub kilku z poniższych przesłanek: 
a) istnieje potrzeba przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej lub badań 

przedmiotów ochrony; 
b) istnieje potrzeba zaplanowania ochrony w perspektywie 20 lat; 
c) istnieje konieczność unormowania zagadnień wchodzących w zakres planu ochrony, 

a nie mieszczących się w zakresie planu zadań ochronnych; 
9) sporządzeniu dokumentacji planu zadań ochronnych zestawionej w formie elektronicznej,   

a w razie potrzeby dodatkowo sporządzanej i udostępnianej w formie wydruków, 
opracowanej w zależności od potrzeb, możliwości technicznych, a także charakteru 
obszaru, w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych, 
map, baz danych, w tym cyfrowych warstw informacyjnych, zawierającej: 
a) syntetyczne informacje zgromadzone w toku opracowywania projektu planu zadań 

ochronnych, 
b) opis dokonanej oceny i ustaleń wraz z ich uzasadnieniem, 
c) opis problemów, jakie ujawniono w trakcie sporządzania projektu zadań ochronnych, 
d) standardowy formularz danych obszaru notyfikowany Komisji Europejskiej, 
e) diagnozę stanu i zagrożeń przedmiotów ochrony; 
f) przyjęte cele planu zadań ochronnych; 
g) planowane działania ochronne; 
h) sposoby monitoringu skuteczności ochrony; 



i) inne istotne oceny i ustalenia. 

Plan zadań ochronnych jest wprowadzany zarządzeniem regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska na okres 10 lat i stanowi obowiązujące prawo miejscowe. 

Gwarancją osiągnięcia tego celu jest uzyskanie konsensusu społecznego osiągniętego      
w trakcie prowadzonych prac nad planem zadań ochronnych. Wspólne wypracowanie zasad 
ochrony obszaru pozwoli zminimalizować potencjalne konflikty pomiędzy ochroną przyrody     
i rozwojem regionu. Dla każdego z obszarów odbędzie się seria warsztatów z udziałem osób      
i instytucji gospodarujących na terenie chronionym. W spotkaniach wezmą też udział 
przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, koordynatorzy 
obszarów, którzy będą tworzyli treść dokumentów, eksperci przyrodniczy, a w niektórych 
przypadkach profesjonalny mediator.  

Podstawy prawne oraz inne dokumenty dotyczące tworzenia planów zadań ochronnych: 

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze 
zm.) 
* Projekt wytycznych do tworzenia planów zadań ochronnych (PZO) 
* 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 ze 
zm.) 
 

Więcej informacji o projekcie, planach zadań ochronnych i harmonogramie warsztatów 
można uzyskać u planisty regionalnego – Pani Iwony Mirowskiej-Ibron, pod numerem telefonu 
(89) 53 72 109 lub adresem e-mail: iwona.mirowska-ibron.olsztyn@rdos.gov.pl 

 
 


