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Zasady sporządzania i realizacji planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
Jednym z narzędzi planowania ochrony na obszarach Natura 2000 są plany zadań ochronnych. Założeniem do opracowania ww. dokumentu jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, który to obowiązek wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa oraz Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i ﬂory. Plany zadań ochronnych powstają w ciągu 6 lat od
ustanowienia obszaru specjalnej ochrony ptaków lub zatwierdzenia przez Komisję Europejską obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty. Są to dokumenty tworzące ramy prawne dla podmiotów
prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.
Obowiązek sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Kierując się koniecznością utrzymania i
przywracania do właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony, plany zadań ochronnych ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego (w formie zarządzenia), właściwy terytorialnie regionalny
dyrektor ochrony środowiska, na okres 10 lat. W procedurze tej wymagany jest udział społeczeństwa, w tym osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i
siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. W ramach prac powinna być zapewniona możliwość wnoszenia uwag i wniosków.
Tryb oraz zakres prac na potrzeby sporządzania projektu planu zadań ochronnych, określony został w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.
Zgodnie z art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody oraz ww. aktem wykonawczym, plan zadań ochronnych zawiera:
opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000;
identyﬁkację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami
ochrony;
cele działań ochronnych;
określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących: ochrony czynnej
siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk; monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów; uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach
ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony;
wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach
zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej
dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000;
wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru.

USTANOWIONE ZARZĄDZENIA W SPRAWIE PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH

PROCEDOWANE ZARZĄDZENIA W SPRAWIE PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH

Projekty związane z planami zadań ochronnych:
projekt POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski, którego współbeneﬁcjentem jest Generalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie (24 obszary),
Więcej o projekcie Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski POIS.05.03.00-00-186/09
projekt 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 (27 obszarów),
projekt Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ﬁnansowany z budżetu jednostki oraz środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki
Wodnej w Warszawie (znaczna część planów zadań ochronnych będzie realizowana w ramach planów ochrony dla rezerwatów przyrody - 12 obszarów),
Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003,
Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wydmy Lucynowsko – Mostowieckie PLH 140013.
projekt pn. Realizacja zadań ochrony czynnej ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz rezerwatu przyrody Torfowisko Seraﬁn na terenie województwa
mazowieckiego doﬁnansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 580/2015/Wn07/OP-WK/D z dnia 29 grudnia 2015 r.

