
 
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 

Dolina Skrwy Lewej PLH140051 

 

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 zostanie sporządzony przez 

wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę – Klub Przyrodników, 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”, którego 

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

 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, Dolina Skrwy Lewej  PLH140051 (zwany dalej „obszarem 

Natura 2000”), o powierzchni 129,02 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 składających się na 

kontynentalny region biogeograficzny (nr aktu normatywnego C(2010) 9669), opublikowaną w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 8 lutego 2011 r.  

 



Obszar Natura 2000 Dolina Skrwy Lewej PLH140051 położony jest w środkowej części Kotliny Płockiej 

i obejmuje dno oraz zbocza doliny Skrwy Lewej w jej dolnym biegu. Jest to śródleśny odcinek rzeki 

zlokalizowany na południowy zachód od jej ujścia do sztucznego zbiornika (jez. Soczewka), z 

dominującą roślinnością łęgową i szuwarową. W granicach ostoi znalazły się również fragmenty 

pozadolinowe – głównie zadrzewione pola wydmowe z siedliskami borowymi i grądowymi. Prawie 

81% terenu znajduje się w granicach Włocławsko-Gostynińskiego Parku Krajobrazowego (i 

jednocześnie jest w zarządzie lasów państwowych). Pozostałe 19% ostoi leży w otulinie parku 

krajobrazowego. Niewielki fragment południowy znajduje się na gruntach prywatnych. Ostoja ma na 

celu ochronę zbiorowisk łęgowych (91E0) w dolinie małej rzeki wraz z fragmentami zbiorowisk 

wilgotnych łąk. Wartość ostoi podkreśla występowanie storczyka obuwika pospolitego. 

 

Przedmiotami ochrony na obszarze są następujące siedliska przyrodnicze oraz gatunki:  

• 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion, 

• 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 

• 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 

sepium) 

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

• 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), 

• 1337 Bóbr europejski Castor fiber, 

• 1355 Wydra Lutra lutra, 

• 1902 Obuwik pospolity Cypripedium calceolus. 

Zastrzega się jednak, że lista przedmiotów ochrony może 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, planu 



zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz innych dokumentów 

planistycznych.  

  

W celu umożliwienia udziału w pracach nad projektem planu zadań ochronnych zainteresowanym 

osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk 

gatunków, dla których wyznaczono obszar, zorganizowane zostaną warsztaty lokalne dotyczące 

przedmiotowego obszaru. W spotkaniach dyskusyjnych udział wezmą przedstawiciele Wykonawcy – 

Klubu Przyrodników, Zamawiającego – Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy 

oraz sprawującej nadzór nad obszarem Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Warszawie. Ponadto za pośrednictwem publicznie dostępnych kanałów teleinformatycznych (strony 

internetowe: www.projektnatura.utp.edu.pl, www.warszawa.rdos.gov.pl) na bieżąco będzie można 

zapoznawać się ze stanem prac nad projektem PZO i zgłaszać uwagi oraz wnioski do procesu 

planistycznego. Komunikowanie się interesariuszy z Wykonawcą, Zamawiającym i Regionalną 

Dyrekcją Ochrony Środowiska odbywać się będzie bezpośrednio na spotkaniach dyskusyjnych, za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w formie pisemnej. 


