
ZARZĄDZENIE  

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 

w WARSZAWIE 

z dnia ………..………………. 2014 r. 

 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Aleja Pachnicowa PLH140054 

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty - Aleja 

Pachnicowa PLH140054, zwanego dalej „obszarem Natura 2000”. 

 

§ 2.  Opis granic obszaru Natura 2000 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.  

 

§ 3. Mapa obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.  

 

§ 4.  Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony 

gatunku będącego przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000, określa załącznik nr 3 do 

zarządzenia. 

 

§ 5. Cele działań ochronnych w obszarze Natura 2000 określa załącznik nr 4 do zarządzenia.  

 

§ 6. 1.Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie  

i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia.  

  2.Mapa działań ochronnych stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia. 

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

                                                                                     w Warszawie 



Załącznik Nr 1 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Warszawie z dnia …………………..2014r. 

 

 
Opis granic obszaru Natura 2000  
(Współrzędne punktów załamania granicy obszaru w układzie PL – 1992). 

 

Lp. Y X 

1 597710,08 528617,89 

2 597702,62 528617,06 

3 597515,09 529479,44 

4 597520,70 529480,19 

5 597710,08 528617,89 

6 597723,56 528618,26 

7 597717,57 528618,27 

8 597527,45 529480,56 

9 597533,06 529481,68 

10 597723,56 528618,27 

 
 

 



 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Warszawie z dnia ……………………..2014 r. 

 

 
Mapa obszaru Natura 2000.  

 

 



 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Warszawie z dnia ……………………..2014 r. 

 

 
Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony 

gatunku będącego przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000. 
(Oznaczenie podanych kodów zagrożeń zgodne z Listą referencyjną zagrożeń, presji i działań stanowiącą 

załącznik 5 do Instrukcji wypełniania Standardowego Formularza danych obszaru Natura 2000 wersja 2012.1, 

opracowaną przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, dostępną pod adresem internetowym 

http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3). 

 
Lp. Przedmiot 

ochrony 

Zagrożenia              Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1 1084* 

pachnica 

dębowa 

Osmoderma 

eremita 

D01.02  
Drogi, autostrady 

 

D05  
Usprawniony 

dostęp do obszaru 

 

F03.02.01 
Kolekcjonowanie 

 

G05.04 Wandalizm 

 

H07  
Inne formy 

zanieczyszczenia 

A07  
Stosowanie 

biocydów, hormonów 

i substancji 

chemicznych 

 

D01.02 

Drogi, autostrady 

 

E06  
Inne rodzaje 

aktywności 

człowieka związane 

z urbanizacją, 

przemysłem i tym 

podobnym.   

 

G05.06  
Chirurgia drzew, 

ścinanie na potrzeby 

bezpieczeństwa, 

usuwanie drzew 

przydrożnych 

 

K06 

Inne lub mieszane 

formy 

międzygatunkowej 

konkurencji roślin 

(zarastanie poboczy 

krzewami) 

A07 Stosowanie na sąsiadujących z 

obszarem polach uprawnych zabiegi 

agrotechniczne z nieumiejętnym 

(nadmiernym) użyciem 

insektycydów. 

 
D01.02 Konieczność dopasowania 

dróg do określonych parametrów 

oraz utrzymania ich w dobrym 

stanie technicznym wymusza 

działania związane niekiedy z 

wycinką drzew - w omawianym 

przypadku wiązałoby się to ze 

zniszczeniem siedliska przedmiotu 

ochrony (zagrożenie potencjalne). 

Zanieczyszczenie obszaru 

substancjami chemicznymi 

(zagrożenie istniejące.) 

 
E06 Aktualnie, bezpośrednie 

otoczenie obszaru stanowią grunty 

rolne. Potencjalnym  zagrożeniem 

byłaby urbanizacja terenu i 

przeznaczenie go pod zabudowę, co 

wiązałoby się z groźbą zniszczenia 

drzew lub ich usunięcia (utrata 

siedliska). 

 
F03.02.01 Wyłapywanie imagines 

przez kolekcjonerów owadów. 

Zagrożenie połączone jest z 

zagrożeniem  D05 Usprawniony 

dostęp do obszaru.  

 

G05.04 Uszkadzanie spróchniałych 

drzew poprzez np. ich zaśmiecanie 

lub dewastację (odrywanie kory i 

drewna, odsłanianie dziupli, 

wypalanie). Zagrożenie połączone 

jest z zagrożeniem  D05 

Usprawniony dostęp do obszaru.  



G05.06 Usuwanie drzew ze 

względów bezpieczeństwa 

użytkowników drogi oraz 

niewłaściwa pielęgnacja drzew 

prowadząca do ich śmierci 

wiązałaby się ze zniszczeniem 

siedliska przedmiotu ochrony. 

 

H07 Zagrożenie związane z 

nadmiernym stosowaniem 

substancji chemicznych 

wykorzystywanych do zimowego 

utrzymania dróg, powodujących 

ubytek aparatu asymilacyjnego, 

uszkodzenia i obniżoną żywotność 
drzew (utrata siedliska). 

 

K06 Zarastanie poboczy krzewami, 

wpływa na pogorszenie warunków 

życia drzew (dostęp światła, 

związków pokarmowych). 

 



Załącznik Nr 4 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Warszawie z dnia ……………………..2014 r. 

 

 
Cele działań ochronnych w obszarze Natura 2000.  

 
Przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 
Cel działań ochronnych 

1084* pachnica dębowa  

Osmoderma eremita (Scop.) 

Celem działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Aleja 

Pachnicowa PLH140054 jest zachowanie populacji i siedlisk 

rozwojowych pachnicy dębowej w dotychczasowym właściwym 

(FV) stanie ochrony, poprzez utrzymanie: 

- liczby drzew zasiedlonych w przeliczeniu na 1ha na poziomie ≥ 2 

- procentowy udział drzew dziuplastych wśród wszystkich drzew na 

poziomie ≥ 20 

- średnią z ocen zacienienia drzew na stanowisku na poziomie ≤ 1,5 

(wskazania według wskaźników Państwowego Monitoringu 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska). 

 



Załącznik Nr 5 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Warszawie z dnia ………………………..2014 r. 

 

 
Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie  

i obszarów ich wdrażania.   

 

Lp. Przedmiot ochrony Działania ochronne Obszar wdrażania 

Przedmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Dotyczące ochrony czynnej gatunku i jego siedliska oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania. 

1. 1084* pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

Ogławianie wierzb w 

ramach utrzymania 

formowanego kształtu 

korony drzewa.  

Prace polegające na 

usuwaniu podrostów 

oraz ogławianiu 

(obcinaniu gałęzi ), 

należy przeprowadzić 

w celu zachowania 

żywotności drzew, 

będących siedliskiem 

rozwojowym 

przedmiotu ochrony. 

Prace należy 

przeprowadzić w 

sposób zapewniający 

możliwość 

odtworzenia się 

korony drzewa.  

Prace należy 

rozpocząć najpóźniej 

w 3 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych, a 

następnie 

kontynuować 

corocznie ogławiając 

w 20% stanu wierzb 

(18-20 drzew). Jeśli 

warunki 

atmosferyczne na to 

pozwolą, prace należy 

prowadzić w 

miesiącach styczeń-

luty. 

Obcięte gałęzie należy 

usunąć poza granice 

obszaru.  

Cały obszar Natura 

2000 - 730 m 

odcinek drogi 

powiatowej 3040W 

(działka numer 117 

obręb 0034 gmina 

Płońsk - pas 

drogowy) 

Zarządzający gruntem 

- Powiatowy Zarząd 

Dróg w Płońsku  

 

2. 1084* pachnica dębowa 

Osmoderma eremita  

Uzupełnianie ubytków 

drzew rozwojowych 

nowymi 

nasadzeniami. 

W miejsce 

Cały obszar Natura 

2000 - 730 m 

odcinek drogi 

powiatowej 3040W 

(działka numer 117 

Zarządzający gruntem 

- Powiatowy Zarząd 

Dróg w Płońsku  

 

 



wypadających drzew 

należy nasadzić młode 

drzewka z gatunku 

wierzba biała lub lipa 

drobnolistna o 

wysokości 1,5 – 2 m 

(sadzonki z gruntu  

z bryłą korzeniową). 

Wykonanie nowych 

nasadzeń wymaga 

podjęcia 

standardowych 

działań technicznych 

takich jak: zaprawa 

dołu urodzajną ziemią 

lub hydrożelem, 

wzmocnienie pnia 

palikiem. 

Uzupełnienia należy 

dokonać do 3 roku po 

wypadnięciu starego 

drzewa (dosadzenia 

należy wykonywać w 

miesiącach marzec-

kwiecień). 

 

obręb 0034 gmina 

Płońsk - pas 

drogowy) 

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotu ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

3. 1084* pachnica dębowa 

Osmoderma eremita  

Monitorowanie 

efektów realizacji 

zadań ochronnych. 

Zadanie należy 

rozpocząć najpóźniej 

w 3 roku 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych, a 

następnie corocznie, 

po wykonaniu zabiegu 

ogławiania drzew 

(drugi kwartał roku). 

Cały obszar Natura 

2000 - 730 m 

odcinek drogi 

powiatowej 3040W 

(działka numer 117 

obręb 0034 gmina 

Płońsk - pas 

drogowy) 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 

4. 1084* pachnica dębowa 

Osmoderma eremita 

Monitorowanie 

efektów realizacji 

zadań ochronnych. 

Monitorowanie 

uzupełnienia ubytków 

drzew, należy 

prowadzić po 

wykonaniu zadania (w 

razie potrzeby). 

Cały obszar Natura 

2000 - 730 m 

odcinek drogi 

powiatowej 3040W 

(działka numer 117 

obręb 0034 gmina 

Płońsk - pas 

drogowy) 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 

5. 1084* pachnica dębowa 

Osmoderma eremita  
Ocena stanu 

zachowania populacji 

pachnicy dębowej i jej 

siedlisk - zakres 

monitoringu zgodny z 

metodyką 

Państwowego 

Monitoringu 

Środowiska Głównego 

Cały obszar Natura 

2000 - 730 m 

odcinek drogi 

powiatowej 3040W 

(działka numer 117 

obręb 0034 gmina 

Płońsk - pas 

drogowy) 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 



Inspektoratu Ochrony 

Środowiska, co 5 lat 

od momentu 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych, w 

terminie od początku 

lipca do połowy 

sierpnia. 

Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i uwarunkowaniach jego ochrony 

6. 
Stanowisko poznane w stopniu wystarczającym, nie zachodzi potrzeba uzupełniania wiedzy w 

zakresie przedmiotu ochrony i jego siedliska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 6 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Warszawie z dnia ………………….…..2014 r. 

 

 
Mapa działań ochronnych. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


