
Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego im. J. i J. 

Śniadeckich w Bydgoszczy, w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko, w pierwszym kwartale 2011 przystąpiła do ogłoszonego przez CKPŚ w Warszawie 

konkursu 7/2009 w sprawie opracowania „Planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz innych obszarów 

chronionych".  

 

Celem zgłoszonego przez ww. Uniwersytet przedsięwzięcia pn.: „Projekty planów zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego" jest opracowanie 

(w kooperacji z właściwymi Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska) projektów dokumentacji do 

planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 nieujętych w projekcie realizowanym przez Generalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska.  

 

Projektem objęto 41 obszarów Natura 2000, w tym:  

 14 obszarów zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,  

 27 obszarów zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego (w tym 2 obszary 

położone częściowo na terenie województwa mazowieckiego, częściowo na terenie województw 

łódzkiego (Grabinka PLH 140044) i lubelskiego (Podebłocie PLH 140033).  

 

W granicach województwa mazowieckiego opracowywane są projekty planów zadań ochronnych dla 

następujących obszarów Natura 2000: 

1. PLH140054 Aleja Pachnicowa  

2. PLH140026 Dzwonecznik w Kisielanach  

3. PLH140043 Ostoja Nowodworska  

4. PLH140038 Białe Błota  

5. PLH140044 Grabinka  

6. PLH140040 Strzebla błotna w Zielonce  

7. PLH140024 Dąbrowy Ceranowskie  

8. PLH140027 Gołe Łąki  

9. PLH140047 Bory Chrobotkowe Karaska  

10. PLH140037 Torfowiska Czernik  

11. PLH140036 Rogoźnica  

12. PLH140045 Świetliste Dąbrowy i Grądy w Jabłonnej  

13. PLH140023 Bagna Orońskie  

14. PLH140039 Stawy w Żabieńcu  

15. PLH140048 Łąki Kazuńskie  

16. PLH140022 Bagna Celestynowskie  

17. PLH140046 Bory Bagienne i Torfowiska Karaska  

18. PLH140034 Poligon Rembertów  

19. PLH140051 Dolina Skrwy Lewej  

20. PLH140028 Gołobórz  

21. PLH140055 Łąki Soleckie  

22. PLH140030 Łękawica  

23. PLH140029 Kampinoska Dolina Wisły 

24. PLH140050 Łąki Ostrówieckie  

25. PLH140053 Łąki Żukowskie  

26. PLH140033 Podebłocie  

27. PLB140015 Bagno Pulwy 

 

Łączna powierzchnia obszarów Natura 2000 objętych projektem, położonych na terenie województwa 

mazowieckiego wynosi około 32 222 ha. 

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 404 480,00 zł. Beneficjentowi udzielono zapewnienie 

dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej na kwotę 2 893 808,37 zł.  

 



Głównym celem projektu jest rozwój systemu zarządzania siecią ekologiczną Natura 2000 w Polsce 

poprzez opracowanie dokumentacji planów zadań ochronnych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Dyrektywy 

Siedliskowej, państwa członkowskie ustalają konieczne środki ochronne, w tym odpowiednie plany 

zagospodarowania dla obszarów Natura 2000. Realizacja przedmiotowego projektu od strony prawnej 

jest niczym innym, jak wywiązaniem się Polski ze zobowiązań wynikających z dyrektyw unijnych. 

Brak stosownych działań w celu uniknięcia na specjalnych obszarach ochrony pogorszenia stanu 

siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków traktowane będzie jako naruszenie obowiązującego 

prawodawstwa unijnego. 

 

Projekty dokumentacji planów zadań ochronnych (PZO), które są opracowywane w ramach projektu, 

stworzą podstawę do sformułowania ostatecznych dokumentów planistycznych ustanawianych  

w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska. Dzięki nim i dalej PZO, możliwe będzie prowadzenie właściwych działań ochronnych na 

obszarach Natura 2000 oraz: 

• zidentyfikowanie istniejących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na stan zachowania 

przedmiotów ochrony; 

• określenie działań koniecznych do podjęcia w celu utrzymania bądź odtworzenia właściwego stanu 

ochrony chronionych siedlisk i gatunków ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za realizację 

tych działań; 

• podsumowanie dostępnej wiedzy o obszarze i jego przedmiotach ochrony; 

• ustalenie systemu monitoringu, zarówno skutków realizacji działań ochronnych, jak i stanu 

zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotami ochrony; 

• podniesienie jakości stosowania procedur w ramach prowadzonych ocen oddziaływania na 

środowisko, związanych z oddziaływaniem planowanych przedsięwzięć na obszary Natura 2000; 

• wskazanie zmian koniecznych do wprowadzenia w dokumentach planistycznych (m.in. studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, etc.), w celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń dla utrzymania 

bądź odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt 

będących przedmiotami ochrony; 

• ułatwienie wdrażania programów rolnośrodowiskowych oraz uregulowanie zagadnień związanych z 

zalesieniami na obszarach Natura 2000, jak również kontrolowanie stosowania tzw. zasady wzajemnej 

zgodności (cross-compliance), oznaczającej powiązanie wysokości uzyskiwanych przez rolników 

płatności bezpośrednich ze spełnianiem przez nich określonych wymogów, dotyczących utrzymania 

gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej. 

 

Współdziałanie oraz upublicznienie procesu realizacji projektu (spotkania warsztatowe ZLW, 

przeprowadzenie procedury udziału społeczeństwa), przyczyni się do zrozumienia jego celu i istoty 

ochrony przyrody. Realizacja zadań ochronnych oraz monitoring stanu zachowania przedmiotów 

ochrony, zharmonizowanych z zasadą zrównoważonego rozwoju regionu, ma szansę stać się 

sprawnym, akceptowanym przez różne środowiska narzędziem ochrony przyrody w ramach 

europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. 

 

Więcej informacji nt. działań prowadzonych przez RDOŚ w Warszawie w ramach projektu 

POIS.05.03.00-00-285/10 pn. „Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na 

terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego" udziela:  

Aneta Adamska 

Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 

tel. 22 556 56 69 

e-mail: aneta.adamska.warszawa@rdos.gov.pl 

 

Informacje można również znaleźć na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Warszawie, w zakładce ‘Ochrona przyrody - Plany zadań ochronnych - Plany zadań ochronnych 

dla wybranych obszarów Natura 2000 realizowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-285/10’. 
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