
 
  

 

 

Projekt POIS.05.03.00-00-285/10 pn: „Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego”  

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2007 – 2013, działania 5.3 „Opracowywanie planów ochrony” 

 

Informacja dotycząca założeń do sporządzenia projektu PZO  

dla obszaru Natura 2000 PLH140045 Świetliste dąbrowy i grądy w 

Jabłonnej.  

 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub 

odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, który to 

obowiązek wynika z art. 6 (1) dyrektywy siedliskowej (DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z 

dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – 

Dz. U. UE. L 206 z 22.7.1992 ze zm.). Dokument ten tworzy ramy prawne do działania 

wszystkim podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. 

 

Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z 

art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 Nr 151, 

poz. 1220, ze zm.). Wyżej wymieniony Plan, ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego, w 

formie zarządzenia, właściwy terytorialnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na 

okres 10 lat. W przypadku przedmiotowego obszaru Natura 2000, za ustanowienie PZO 

odpowiedzialny jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Projekt 

dokumentacji planu zadań ochronnych, w ramach projektu POIS.05.03.00-00-285/10 

„Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie 

województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego” opracowany zostanie przez 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy.  

 



Obszar Natura 2000 PLH140045 Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej (zwany dalej 

„obszarem Natura 2000”), o powierzchni 1816 ha, został po raz pierwszy zatwierdzony 

Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10.01.2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy 

Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla 

Wspólnoty składającego się na kontynentalny region biogeograficzny (nr aktu normatywnego 

C(2010) 9669), opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 8 lutego 

2011 r. 

 

Obszar PLH140045 Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej obejmuje fragmenty 

rozczłonkowanego kompleksu leśnego położonego na Wyżynie Ciechanowskiej. Teren 

charakteryzuje się występowaniem stosunkowo dużych powierzchni siedlisk świetlistej 

dąbrowy w postaci mazowieckiej. Niemniej jednak, z uwagi na fakt, iż większość siedlisk od 

dłuższego czasu poddawana była procesowi odlesiania, pozostałe obecnie fragmenty 

zasługują na szczególną uwagę. Ostoja obejmuje dobrze oraz średnio wykształcone 

zbiorowiska grądów i świetlistych dąbrów, bardzo dobrze reprezentujące regionalne postaci 

tych zbiorowisk. Podkreślenia wymaga fakt, iż niezależnie od różnych form zniekształcenia 

wynikającego z prowadzenia gospodarki leśnej, na obszarze ostoi występuje szeroki wachlarz 

gatunków charakterystycznych dla tych dwóch typów zbiorowisk roślinnych. 

 

Przedmiotem ochrony na obszarze są następujące siedliska przyrodnicze: 

 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum)  

 91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) 

 

Lista przedmiotów ochrony może jednak ulec weryfikacji w toku prac nad PZO. 

 

Projekt planu zadań ochronnych, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawierał będzie: opis granic obszaru, ocenę stanu 

ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń  

dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których 

wyznaczono obszar, cele działań ochronnych – konieczność zachowania lub odtworzenia 

właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony, wykaz działań ochronnych wraz  

z podaniem obszarów ich wdrażania oraz określeniem podmiotu odpowiedzialnego za ich 



wykonanie, wskazania do istniejących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów 

zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. 

 

W celu umożliwienia zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w 

obrębie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar 

udziału w pracach nad projektem planu zadań ochronnych, zorganizowane będą warsztaty 

lokalne dotyczące przedmiotowego obszaru.  

 

Z dniem ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zdań ochronnych podana 

będzie informacja o miejscu, sposobie i terminie składania przez wszystkich 

zainteresowanych uwag i wniosków do powstającego, a następnie ukończonego projektu 

planu zadań ochronnych.  

 


