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Podstawowe informacje o obszarach Natura
2000 w Europie

• Utworzenie sieci Natura 2000 było jednym z warunków
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

• W Unii Europejskiej sieć istnieje od wczesnych lat 90-
tych XX wieku i obejmuje około 20% powierzchni
krajów członkowskich

• Celem programu jest objęcie ochroną najcenniejszych i
zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych i
rzadkich i zagrożonych gatunków w sieci Natura 2000,
aby zapewnić im w sposób trwały właściwy stan ochrony
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Podstawowe informacje o obszarach Natura
2000 w Polsce

W skład sieci Natura 2000 wchodzą:

• obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) wyznaczone
na podstawie dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie
ochrony dzikich ptaków, tzw. Dyrektywy ptasiej;

• specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) wyznaczone na
podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i
flory, tzw. Dyrektywy siedliskowej.
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Informacje o granicach obszarów Natura 2000

• Komisja Europejska
• Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
• Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
• Strona internetowa Natura 2000 (mapy i SDF)
• Geoportal
• Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 (urzędy

morskie, parki narodowe)
• Organizacje pozarządowe
• Uniwersytety i instytucje naukowe
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Planowanie ochrony obszaru Natura 2000
– po co?

• wykonanie obowiązku stworzenia środków ochrony
mających na celu utrzymanie lub przywrócenie
właściwego stanu przedmiotów ochrony (art. 6 pkt.1
dyrektywy siedliskowej, art. 4 pkt. 1, 2, 3 dyrektywy
ptasiej)

• jeden ze sposobów wykonania obowiązku zapobiegania
wszelkim pogorszeniom stanu i znaczącym zakłóceniom
wobec przedmiotów ochrony (art. 6 pkt. 2 dyrektywy
siedliskowej)

Znalezienie sposobu, jak trwale zapewnić właściwy stan
przedmiotów ochrony w obszarze N2000
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Prawo polskie – ustawa o ochronie przyrody
Art. 28. 1. Dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem
sporządza projekt planu zadań ochronnych na okres 10 lat; pierwszy
projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru
przez Komisję Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla
Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony
ptaków.

2. Dla proponowanego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty,
znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1,
sprawujący nadzór może sporządzić projekt planu zadań ochronnych na
okres 10 lat.

Art. 29. 1. Projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego
części sporządza sprawujący nadzór nad obszarem.
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Prawo polskie – rozporządzenie MŚ o PZO

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 17 lutego 2010 roku
w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru

Natura 2000
(Dz. U. 34 poz. 186)

Na podstawie art. 28 ust. 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U.   z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 oraz Nr 215 poz. 1664)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa dla obszaru Natura 2000, zwanego dalej „obszarem”:
1. tryb sporządzania projektu planu zadań ochronnych;
2. zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu zadań ochronnych;
3. tryb dokonywania zmian w planie zadań ochronnych.
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Planowanie ochrony obszaru Natura 2000

Plan zadań ochronnych (PZO)
• tworzony na podstawie istniejącej, nawet niepełnej wiedzy i

prostego rozpoznania terenowego stanu przedmiotów ochrony
• jest prostą, ale niekoniecznie kompletną „listą rzeczy do pilnego

zrobienia”, koniecznych z punktu widzenia przedmiotów ochrony
• może wskazywać na konieczność opracowania planu ochrony dla

całości lub części obszaru

Plan ochrony
• sporządzany na podstawie kompletnej wiedzy – wymaga

wykonania niezbędnej inwentaryzacji, ekspertyz itp.;
sporządzenie może wymagać 1-2 bądź więcej lat
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Planowanie ochrony obszaru Natura 2000
– każdy zainteresowany może mieć wpływ!

Podstawa planowania - uspołecznienie procesu planowania:

• postępowanie z udziałem społeczeństwa;

• zapewnienie udziału zainteresowanych osób i podmiotów
prowadzących działalność w siedliskach przyrodniczych i
siedliskach gatunków.

Podstawa planowania - uspołecznienie procesu planowania:
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• zapewnienie udziału zainteresowanych osób i podmiotów
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siedliskach gatunków.



Etapy procesu planistycznego

• Etap I Przygotowawczy

• Etap II Opracowanie projektu PZO

• Etap III Ustanowienie PZO

• Etap I Przygotowawczy

• Etap II Opracowanie projektu PZO

• Etap III Ustanowienie PZO



ETAP I Przygotowawczy

• ustalenie terenu objętego projektem PZO
• ustalenie przedmiotów ochrony objętych projektem PZO;
• opracowanie opisu założeń do sporządzania projektu

PZO;
• podanie do publicznej wiadomości informacji o

przystąpieniu do sporządzenia projektu PZO;
• opracowanie koncepcji organizacji komunikacji z

interesariuszami;
• utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy.
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ETAP II Opracowanie projektu PZO

• organizacja spotkań dyskusyjnych;
• prace studialne oraz terenowe między spotkaniami;
• zbieranie i rozpatrywanie uwag i wniosków na

poszczególnych etapach pracy nad PZO.
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ETAP II Opracowanie projektu PZO

Spotkanie I:
• wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000;
• zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach

ochrony;
• weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonych informacji.

Spotkanie II i III:
• ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony;
• analiza zagrożeń;
• ustalenie celów zadań ochronnych;
• ustalenie działań ochronnych wraz z monitoringiem;
• ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony;
• zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic.
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Etap III: Ustanowienie Planu

• opracowanie projektu zarządzenia i dokumentacji planu;
• ustanowienie planu zadań ochronnych obszaru Natura

2000 zarządzeniem regionalnego dyrektora ochrony
środowiska.

• opracowanie projektu zarządzenia i dokumentacji planu;
• ustanowienie planu zadań ochronnych obszaru Natura

2000 zarządzeniem regionalnego dyrektora ochrony
środowiska.



Etap końcowy:

• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
• Projekt Planu Zadań Ochronnych (wraz z projektem

zarządzenia RDOŚ);
• Konsultacje społeczne (21 dni);
• Pisemne Uzgodnienie z Wojewodą 30 dni;
• Generowanie zarządzenia RDOŚ.
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Planowanie ochrony obszaru Natura 2000
• wskazanie środków ochrony mających

na celu utrzymanie lub przywrócenie
właściwego stanu przedmiotów
ochrony;

• wskazanie sposobów zapobiegania
wszelkim pogorszeniom stanu i
znaczącym zakłóceniom wobec
przedmiotów ochrony

… musi być wspólnym poszukiwaniem
jak najlepszej metody chronienia
obszaru Natura 2000, a nie targiem
interesów

• idea sieci Natura 2000 i zasady jej
funkcjonowania;

• zobowiązania wynikające z prawa
europejskiego oraz z istnienia obszaru
Natura 2000;

• fakt wyznaczenia obszaru Natura 2000,
ani jego granice;

• cele i logika planu zadań ochronnych

nie podlegają dyskusji w tym procesie
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Cel - Właściwy stan ochrony

Dyrektywa definiuje następujące pojęcia w odniesieniu do gatunków:
• Stan ochrony gatunków oznacza sumę oddziaływań na te gatunki,

mogących mieć wpływ na ich długofalowe rozmieszczenie i obfitość ich
populacji;

• Stan ochrony gatunków zostanie uznany za "właściwy" jeśli:
- dane o dynamice liczebności populacji rozpatrywanych gatunków
wskazują, że same utrzymują się w skali długoterminowej jako trwały
składnik swoich siedlisk,

- naturalny zasięg gatunków nie zmniejsza się ani nie ulegnie zmniejszeniu
w dającej się przewidzieć przyszłości,

- istnieje i prawdopodobnie będzie istnieć siedlisko wystarczająco duże,
aby utrzymać swoje populacje przez dłuższy czas.
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w dającej się przewidzieć przyszłości,

- istnieje i prawdopodobnie będzie istnieć siedlisko wystarczająco duże,
aby utrzymać swoje populacje przez dłuższy czas.



Cel - Właściwy stan ochrony

Dyrektywa definiuje następujące pojęcia w odniesieniu do siedlisk:
• Stan ochrony siedliska przyrodniczego oznacza sumę oddziaływań na

siedlisko przyrodnicze oraz na jego typowe gatunki, które mogą mieć
wpływ na jego długofalowe naturalne rozmieszczenie, strukturę i funkcje
oraz na długoterminowe przetrwanie jego typowych gatunków;

• Stan ochrony siedliska przyrodniczego zostanie uznany za "właściwy",
jeśli:

- jego naturalny zasięg i obszary mieszczące się w obrębie tego zasięgu są
stałe lub się powiększają,
- szczególna struktura i funkcje konieczne do jego długotrwałego zachowania
istnieją i prawdopodobnie będą istnieć w dającej się przewidzieć przyszłości,

- stan ochrony jego typowych gatunków jest właściwy, w rozumieniu definicji
z poprzedniego slajdu.

Dyrektywa definiuje następujące pojęcia w odniesieniu do siedlisk:
• Stan ochrony siedliska przyrodniczego oznacza sumę oddziaływań na

siedlisko przyrodnicze oraz na jego typowe gatunki, które mogą mieć
wpływ na jego długofalowe naturalne rozmieszczenie, strukturę i funkcje
oraz na długoterminowe przetrwanie jego typowych gatunków;
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istnieją i prawdopodobnie będą istnieć w dającej się przewidzieć przyszłości,

- stan ochrony jego typowych gatunków jest właściwy, w rozumieniu definicji
z poprzedniego slajdu.



Sporządzanie PZO krok po kroku



Krok po kroku: Ustalenie terenu objętego PZO

Polega na sprawdzeniu, czy zachodzą przesłanki  do nie obejmowania części obszaru  Natura
2000 PZO.
Zgodnie z art. 28 ust. 11 ustawy, PZO nie sporządza się dla obszaru Natura 2000 lub jego
części:
• dla których ustanowiono plan ochrony Natura 2000;
• pokrywającego się w całości lub w części z obszarem parku narodowego, rezerwatu

przyrody lub parku krajobrazowego, posiadających plan ochrony uwzględniający zakres
planu zadań ochronnych Natura 2000;

• pokrywającego się w całości lub w części z obszarem parku narodowego lub rezerwatu
przyrody, posiadających zadania ochronne uwzględniające zakres PZO Natura 2000;

• pokrywającego się w całości lub w części z obszarem będącym w zarządzie
nadleśnictwa, dla którego ustanowiony plan urządzenia lasu uwzględnia zakres PZO
Natura 2000;

• znajdującego się w obszarach morskich.
Decyduje nie sam fakt istnienia planu ochrony dla krajowej formy, ale zawarcie w nim
zakresu PZO Natura 2000 (zakres z art. 28 ust. 10 ustawy)
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Krok po kroku: Wstępne ustalenie przedmiotów
ochrony

Gatunki / siedliska przyrodnicze z ocenami A, B, C ze Standardowego
Formularza Danych obszaru

+
Gatunki i siedliska przyrodnicze nowo znalezione, dla których obszar ma
istotne znaczenie (które powinny być wpisane do SDF z oceną A, B lub C)

-
Gatunki / siedliska przyrodnicze, wpisane w SDF w wyniku błędu
(jednak nie można wykreślać gatunków/ siedlisk zanikłych po 1.05.2004
wskutek braku właściwej ochrony)

=
Przedmioty ochrony obszaru
Lista przedmiotów ochrony może ulec zmianie w toku terenowych prac nad
planem !

Gatunki / siedliska przyrodnicze z ocenami A, B, C ze Standardowego
Formularza Danych obszaru

+
Gatunki i siedliska przyrodnicze nowo znalezione, dla których obszar ma
istotne znaczenie (które powinny być wpisane do SDF z oceną A, B lub C)

-
Gatunki / siedliska przyrodnicze, wpisane w SDF w wyniku błędu
(jednak nie można wykreślać gatunków/ siedlisk zanikłych po 1.05.2004
wskutek braku właściwej ochrony)

=
Przedmioty ochrony obszaru
Lista przedmiotów ochrony może ulec zmianie w toku terenowych prac nad
planem !



Krok po kroku: Podanie do publicznej
wiadomości

Sprawujący nadzór nad obszarem:
• ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia PZO w BIP

oraz na stronie internetowej, a także w sposób
zwyczajowo przyjęty swojej siedzibie;

• publikuje założenia do sporządzenia PZO;
• wskazane jest dodatkowo bezpośrednie

powiadomienie zainteresowanych podmiotów.

Sprawujący nadzór nad obszarem:
• ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia PZO w BIP

oraz na stronie internetowej, a także w sposób
zwyczajowo przyjęty swojej siedzibie;

• publikuje założenia do sporządzenia PZO;
• wskazane jest dodatkowo bezpośrednie

powiadomienie zainteresowanych podmiotów.



Krok po kroku: Zespół Lokalnej Współpracy

Zespół Lokalnej Współpracy bierze udział w opracowaniu projektu
Planu i skompletowaniu jego dokumentacji podczas cyklu spotkań
dyskusyjnych zorganizowanych przez Wykonawcę;

Należy zapewnić udział:
• przedstawiciela instytucji sprawującej nadzór nad obszarem,
• przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów

prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i
siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000,

• ekspertów przyrodników - specjalistów od siedlisk
przyrodniczych i gatunków, dla których wyznaczono obszar
Natura 2000,

• w razie potrzeby - profesjonalnego moderatora/negocjatora,
• organizatora procesu planistycznego.

Zespół Lokalnej Współpracy bierze udział w opracowaniu projektu
Planu i skompletowaniu jego dokumentacji podczas cyklu spotkań
dyskusyjnych zorganizowanych przez Wykonawcę;

Należy zapewnić udział:
• przedstawiciela instytucji sprawującej nadzór nad obszarem,
• przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów

prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i
siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000,

• ekspertów przyrodników - specjalistów od siedlisk
przyrodniczych i gatunków, dla których wyznaczono obszar
Natura 2000,

• w razie potrzeby - profesjonalnego moderatora/negocjatora,
• organizatora procesu planistycznego.



Krok po kroku: Opis granic obszaru Natura 2000
• Opisem granic obszaru Natura 2000 jest wektorowa warstwa informacyjna (tzw.

pliki „shp”);

• W zasadzie nie przewiduje się prac nad granicami obszaru;

• organem kompetentnym do dokonania zmiany granic obszaru jest minister właściwy do spraw
środowiska po uzgodnieniu z Komisją Europejską, lub Komisja Europejska na wniosek
ministra;

• W przypadku ujawnienia w toku prac potrzeby dokonania korekty granic, można równolegle
do sporządzania projektu PZO sformułować wniosek o dokonanie takiej korekty. Musi on być
zgodny z wymogami prawa krajowego i wspólnotowego; wymaga uzgodnienia z Komisją
Europejską;

• Komisja Europejska zwykle akceptuje wnioski o powiększenie obszarów, ale wniosek o
zmniejszenie obszaru Natura 2000 (wyłączenie pewnych terenów z obszaru) jest bardzo
trudne i wymaga wyczerpującego uzasadnienia. Nie jest możliwe z przyczyn społeczno-
ekonomicznych, a tylko jeżeli są dowody naukowe, że teren włączono do obszaru
niepotrzebnie.

• Opisem granic obszaru Natura 2000 jest wektorowa warstwa informacyjna (tzw.
pliki „shp”);

• W zasadzie nie przewiduje się prac nad granicami obszaru;

• organem kompetentnym do dokonania zmiany granic obszaru jest minister właściwy do spraw
środowiska po uzgodnieniu z Komisją Europejską, lub Komisja Europejska na wniosek
ministra;

• W przypadku ujawnienia w toku prac potrzeby dokonania korekty granic, można równolegle
do sporządzania projektu PZO sformułować wniosek o dokonanie takiej korekty. Musi on być
zgodny z wymogami prawa krajowego i wspólnotowego; wymaga uzgodnienia z Komisją
Europejską;

• Komisja Europejska zwykle akceptuje wnioski o powiększenie obszarów, ale wniosek o
zmniejszenie obszaru Natura 2000 (wyłączenie pewnych terenów z obszaru) jest bardzo
trudne i wymaga wyczerpującego uzasadnienia. Nie jest możliwe z przyczyn społeczno-
ekonomicznych, a tylko jeżeli są dowody naukowe, że teren włączono do obszaru
niepotrzebnie.



Krok po kroku: Zebranie istniejących informacji
Pozyskanie i zestawienie wszystkich dostępnych informacji o obszarze Natura 2000, w
szczególności o:

• uwarunkowaniach ochrony obszaru, w tym: geograficznych, przyrodniczych,
społecznych, gospodarczych i  kulturowych, wynikających z aktualnych i
potencjalnych kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego, a także
wynikających z istniejących form ochrony przyrody innych niż obszar i celów ich
ochrony;

• występowaniu przedmiotów ochrony, ich stanie, zagrożeniach, wymogach i
możliwości ochrony, wraz z ich zaznaczeniem na mapach;

• istniejących i projektowanych planach, strategiach i programach dotyczących
obszaru lub mogących mieć na niego wpływ, wraz z oceną ich aktualnego i
potencjalnego wpływu na przedmioty ochrony;

• Ocena ich aktualności, wiarygodności, kompletności;

• Plan niezbędnych prac terenowych uzupełniających i uszczegóławiających istniejącą wiedzę;

Pozyskanie i zestawienie wszystkich dostępnych informacji o obszarze Natura 2000, w
szczególności o:

• uwarunkowaniach ochrony obszaru, w tym: geograficznych, przyrodniczych,
społecznych, gospodarczych i  kulturowych, wynikających z aktualnych i
potencjalnych kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego, a także
wynikających z istniejących form ochrony przyrody innych niż obszar i celów ich
ochrony;

• występowaniu przedmiotów ochrony, ich stanie, zagrożeniach, wymogach i
możliwości ochrony, wraz z ich zaznaczeniem na mapach;

• istniejących i projektowanych planach, strategiach i programach dotyczących
obszaru lub mogących mieć na niego wpływ, wraz z oceną ich aktualnego i
potencjalnego wpływu na przedmioty ochrony;

• Ocena ich aktualności, wiarygodności, kompletności;

• Plan niezbędnych prac terenowych uzupełniających i uszczegóławiających istniejącą wiedzę;



Krok po kroku: Zebranie istniejących informacji

• Być może stan danego gatunku / siedliska w danym obszarze Natura 2000
był już przedmiotem oceny w ramach monitoringu realizowanego przez
GIOŚ?

• Inwentaryzacja „leśna”: przydatna, lecz także powinna być zweryfikowana
- sprawdzenia wymaga np.:

- jednolitość interpretacji w różnych nadleśnictwach w ramach
jednego obszaru Natura 2000,

- poziom kompletności wyszukania i jego różnice między
nadleśnictwami.

• Być może stan danego gatunku / siedliska w danym obszarze Natura 2000
był już przedmiotem oceny w ramach monitoringu realizowanego przez
GIOŚ?

• Inwentaryzacja „leśna”: przydatna, lecz także powinna być zweryfikowana
- sprawdzenia wymaga np.:

- jednolitość interpretacji w różnych nadleśnictwach w ramach
jednego obszaru Natura 2000,

- poziom kompletności wyszukania i jego różnice między
nadleśnictwami.



Krok po kroku: Ocena stanu przedmiotów
ochrony

• Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony jest dokonywaną przez ekspertów -
specjalistów od określonych siedlisk i gatunków, zatrudnionych przez Wykonawcę
przy wsparciu ekspertów zaproszonych do pracy w Zespole Lokalnej Współpracy;

• Ocenę wykonuje się na podstawie zgromadzonych informacji o konkretnych
płatach siedliska oraz stanowiskach gatunku, jak i wyników punktowych wizji
terenowych, które weryfikują i uzupełniają posiadaną wiedzę;

• Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony opiera się na skali określonej w
załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z 17.02.2010, w której „FV”
oznacza stan właściwy, „U1 – niezadowalający”, „U2 – zły”;

• Podstawą oceny parametru „struktury i funkcji” siedliska przyrodniczego oraz
„populacji i siedliska” gatunku innego niż ptaki są odrębne zestawy wskaźników
opracowane dla poszczególnych gatunków i typów siedlisk, przyjęte na podstawie
wiedzy naukowej do celów monitoringu.

• Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony jest dokonywaną przez ekspertów -
specjalistów od określonych siedlisk i gatunków, zatrudnionych przez Wykonawcę
przy wsparciu ekspertów zaproszonych do pracy w Zespole Lokalnej Współpracy;

• Ocenę wykonuje się na podstawie zgromadzonych informacji o konkretnych
płatach siedliska oraz stanowiskach gatunku, jak i wyników punktowych wizji
terenowych, które weryfikują i uzupełniają posiadaną wiedzę;

• Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony opiera się na skali określonej w
załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z 17.02.2010, w której „FV”
oznacza stan właściwy, „U1 – niezadowalający”, „U2 – zły”;

• Podstawą oceny parametru „struktury i funkcji” siedliska przyrodniczego oraz
„populacji i siedliska” gatunku innego niż ptaki są odrębne zestawy wskaźników
opracowane dla poszczególnych gatunków i typów siedlisk, przyjęte na podstawie
wiedzy naukowej do celów monitoringu.



Krok po kroku: Lista zagrożeń

• Opracowywana z punktu widzenia przedmiotów ochrony – związki przyczynowo
skutkowe ze stanem przedmiotów ochrony (jego parametrami i wskaźnikami);

• Ująć tu:

- Czynniki będące obecnie powodem niewłaściwego / złego stanu przedmiotów
ochrony,

- Czynniki zagrażające utrzymaniu właściwego stanu ochrony,

- Czynniki które potencjalnie utrudnią lub uniemożliwią osiągnięcie właściwego
stanu ochrony.

• Lista z pkt 6.1 SDF może być potraktowana tylko wstępnie i pomocniczo. Wpisy w SDF nie
wpływają na uznanie / nie uznanie za zagrożenie w procesie planowania.

• Opracowywana z punktu widzenia przedmiotów ochrony – związki przyczynowo
skutkowe ze stanem przedmiotów ochrony (jego parametrami i wskaźnikami);

• Ująć tu:

- Czynniki będące obecnie powodem niewłaściwego / złego stanu przedmiotów
ochrony,

- Czynniki zagrażające utrzymaniu właściwego stanu ochrony,

- Czynniki które potencjalnie utrudnią lub uniemożliwią osiągnięcie właściwego
stanu ochrony.

• Lista z pkt 6.1 SDF może być potraktowana tylko wstępnie i pomocniczo. Wpisy w SDF nie
wpływają na uznanie / nie uznanie za zagrożenie w procesie planowania.



Krok po kroku: Cele działań ochronnych
• Wizja „właściwego stanu ochrony” obszaru:

• liczebność gatunku lub powierzchnia siedliska w obszarze nie  pomniejszona, a
w przypadkach jeśli jest to możliwe, nawet zwiększona w stosunku do
zbadanego stanu;

• zachowane lub odtworzone podstawowe cechy ekologiczne siedliska
przyrodniczego;

• zapewnione określone formy użytkowania gospodarczego w przypadku
siedlisk półnaturalnych (np. łąkowych i pastwiskowych);

• zachowania różnorodności biologicznej związanej z danym typem siedliska, w
tym: gatunki typowe, rzadkie, chronione, specyficzne dla tego typu siedliska;

• zachowane lub odtworzone kluczowe elementy struktury (np. udział starych
drzewostanów i martwych drzew w lasach);

• utrzymanie we właściwym stanie siedlisk warunkujących realizację cyklu
życiowego gatunku chronionego w obszarze.

• Wizja „właściwego stanu ochrony” obszaru:
• liczebność gatunku lub powierzchnia siedliska w obszarze nie  pomniejszona, a

w przypadkach jeśli jest to możliwe, nawet zwiększona w stosunku do
zbadanego stanu;

• zachowane lub odtworzone podstawowe cechy ekologiczne siedliska
przyrodniczego;

• zapewnione określone formy użytkowania gospodarczego w przypadku
siedlisk półnaturalnych (np. łąkowych i pastwiskowych);

• zachowania różnorodności biologicznej związanej z danym typem siedliska, w
tym: gatunki typowe, rzadkie, chronione, specyficzne dla tego typu siedliska;

• zachowane lub odtworzone kluczowe elementy struktury (np. udział starych
drzewostanów i martwych drzew w lasach);

• utrzymanie we właściwym stanie siedlisk warunkujących realizację cyklu
życiowego gatunku chronionego w obszarze.



Krok po kroku: Cele działań ochronnych
• Ustalając cele, kierujemy się:

- koniecznością utrzymania właściwego stanu ochrony przedmiotów
ochrony lub osiągnięcie właściwego stanu, jeżeli ten stan został oceniony
jako niewłaściwy lub zły (dążenie do uzyskania „stanu optymalnego”);

- możliwością ich osiągnięcia w okresie działania Planu (10 lat);

- istniejącymi i potencjalnymi uwarunkowaniami (w tym społecznymi i
gospodarczymi) oraz ograniczeniami (w tym: technicznymi, finansowymi,
organizacyjnymi, wynikającymi z braku wiedzy);

- logiką planowania, tj. cele operacyjne powinny zbliżać nas do osiągnięcia
celu strategicznego, a także być związane z ograniczaniem zagrożeń;

- możliwością ich monitorowania i weryfikacji.

• Ustalając cele, kierujemy się:

- koniecznością utrzymania właściwego stanu ochrony przedmiotów
ochrony lub osiągnięcie właściwego stanu, jeżeli ten stan został oceniony
jako niewłaściwy lub zły (dążenie do uzyskania „stanu optymalnego”);

- możliwością ich osiągnięcia w okresie działania Planu (10 lat);

- istniejącymi i potencjalnymi uwarunkowaniami (w tym społecznymi i
gospodarczymi) oraz ograniczeniami (w tym: technicznymi, finansowymi,
organizacyjnymi, wynikającymi z braku wiedzy);

- logiką planowania, tj. cele operacyjne powinny zbliżać nas do osiągnięcia
celu strategicznego, a także być związane z ograniczaniem zagrożeń;

- możliwością ich monitorowania i weryfikacji.



Krok po kroku: Działania ochronne

• Powinny zapewnić osiągnięcie celów;

• Mogą dotyczyć:
• wykonania określonych jednorazowych bądź powtarzalnych

zadań ochrony czynnej,
• wdrożenia modyfikacji w stosowanych metodach

gospodarowania w siedliskach przyrodniczych i siedliskach
gatunków,

• utrzymania określonych metod gospodarowania w siedliskach
przyrodniczych i siedliskach gatunków,

• uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony;

• Powinny obejmować również działania w zakresie monitoringu osiągnięcia
celów działań ochronnych, w tym w szczególności monitoring odpowiednich
parametrów i wskaźników stanu ochrony przedmiotów ochrony.

• Powinny zapewnić osiągnięcie celów;

• Mogą dotyczyć:
• wykonania określonych jednorazowych bądź powtarzalnych

zadań ochrony czynnej,
• wdrożenia modyfikacji w stosowanych metodach

gospodarowania w siedliskach przyrodniczych i siedliskach
gatunków,

• utrzymania określonych metod gospodarowania w siedliskach
przyrodniczych i siedliskach gatunków,

• uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony;

• Powinny obejmować również działania w zakresie monitoringu osiągnięcia
celów działań ochronnych, w tym w szczególności monitoring odpowiednich
parametrów i wskaźników stanu ochrony przedmiotów ochrony.



Krok po kroku: Działania ochronne

Należy określić:

• rodzaj działań ochronnych;

• zakres prac przewidzianych do realizacji i w razie potrzeby warunki co do
sposobu ich wykonania;

• obszar lub miejsce ich realizacji;

• termin lub okres oraz częstotliwość ich realizacji;

• koszty ich realizacji;

• wskazać podmiot odpowiedzialny za ich wykonanie i monitorowanie.

Należy określić:

• rodzaj działań ochronnych;

• zakres prac przewidzianych do realizacji i w razie potrzeby warunki co do
sposobu ich wykonania;

• obszar lub miejsce ich realizacji;

• termin lub okres oraz częstotliwość ich realizacji;

• koszty ich realizacji;

• wskazać podmiot odpowiedzialny za ich wykonanie i monitorowanie.



Krok po kroku: Ocena potrzeby sporządzenia
planu ochrony

• Ocenia się, czy jest  potrzebne sporządzenie 20-letniego planu ochrony dla całego
lub części obszaru, jako jedno z działań ochronnych, biorąc pod uwagę w
szczególności:

• potrzebę przeprowadzenia gruntownej inwentaryzacji przyrodniczej lub badań
przedmiotów ochrony;

• potrzebę zaplanowania ochrony w perspektywie 20 lat;

• konieczność unormowania zagadnień wchodzących w zakres planu ochrony, a
nie mieszczących się w zakresie Planu;

• W razie stwierdzenia jednej lub więcej przesłanek należy określić termin
sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru, biorąc pod uwagę czas
potrzebny na wykonanie niezbędnych prac.

• Ocenia się, czy jest  potrzebne sporządzenie 20-letniego planu ochrony dla całego
lub części obszaru, jako jedno z działań ochronnych, biorąc pod uwagę w
szczególności:

• potrzebę przeprowadzenia gruntownej inwentaryzacji przyrodniczej lub badań
przedmiotów ochrony;

• potrzebę zaplanowania ochrony w perspektywie 20 lat;

• konieczność unormowania zagadnień wchodzących w zakres planu ochrony, a
nie mieszczących się w zakresie Planu;

• W razie stwierdzenia jednej lub więcej przesłanek należy określić termin
sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru, biorąc pod uwagę czas
potrzebny na wykonanie niezbędnych prac.



Krok po kroku: Wskazania do studiów i planów

• Analizuje się istniejące studia i plany dotyczące obszaru lub mogące mieć wpływ
na cele ochrony obszaru pod kątem ewentualnego znaczącego negatywnego
oddziaływania skutków ich realizacji na integralność obszaru z punktu widzenia
celów jego ochrony;

• W przypadku stwierdzenia negatywnych oddziaływań określa się:
• wskazania do zmiany tych elementów studiów lub planów, których realizacja

naruszy lub stworzy ryzyko naruszenia zakazu wymienionego w art. 33 ustawy
o ochronie przyrody,

• wskazania do zmiany tych elementów studiów i planów, które powinny być
uwzględnione przy zmianach studiów i planów ze względu na zapewnienie
właściwych uwarunkowań do realizacji celów ochrony obszaru;

• Wskazania mogą dotyczyć zarówno studiów i planów obejmujących tereny w
granicach obszaru Natura 2000, jak i  dotyczących terenów poza tym obszarem –
ale tylko w takim zakresie, w jakim te studia i plany oddziaływałyby negatywnie na
obszar.

• Analizuje się istniejące studia i plany dotyczące obszaru lub mogące mieć wpływ
na cele ochrony obszaru pod kątem ewentualnego znaczącego negatywnego
oddziaływania skutków ich realizacji na integralność obszaru z punktu widzenia
celów jego ochrony;

• W przypadku stwierdzenia negatywnych oddziaływań określa się:
• wskazania do zmiany tych elementów studiów lub planów, których realizacja

naruszy lub stworzy ryzyko naruszenia zakazu wymienionego w art. 33 ustawy
o ochronie przyrody,

• wskazania do zmiany tych elementów studiów i planów, które powinny być
uwzględnione przy zmianach studiów i planów ze względu na zapewnienie
właściwych uwarunkowań do realizacji celów ochrony obszaru;

• Wskazania mogą dotyczyć zarówno studiów i planów obejmujących tereny w
granicach obszaru Natura 2000, jak i  dotyczących terenów poza tym obszarem –
ale tylko w takim zakresie, w jakim te studia i plany oddziaływałyby negatywnie na
obszar.



Krok po kroku: Dokumentacja projektu PZO i
projekt PZO

• Dokumentacja może być opracowana, w zależności od potrzeb, możliwości
technicznych, a także charakteru obszaru, w formie opisu tekstowego,
zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych, map, baz danych, w
tym cyfrowych warstw informacyjnych.

• W dokumentacji zestawia się syntetycznie informacje zgromadzone w toku
opracowywania projektu planu zadań ochronnych, opisuje się dokonane
oceny i ustalenia wraz z ich uzasadnieniem, opisuje się problemy, jakie
ujawniono w trakcie sporządzania projektu PZO, załącza się SFD obszaru
do notyfikacji KE.
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Krok po kroku: Dokumentacja projektu PZO i
projekt PZO

• W dokumentacji szczegółowo opisuje się i uzasadnia:

• diagnozę stanu  i zagrożeń przedmiotów ochrony,

• przyjęte cele PZO,

• planowane działania ochronne,

• sposoby monitoringu skuteczności ochrony,

• inne istotne oceny i ustalenia;

• Sam projekt planu zadań ochronnych ma postać projektu zarządzenia
RDOŚ, o strukturze określonej ustawą oraz zasadami techniki legislacyjnej
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Krok po kroku: Uzgodnienia, udział
społeczeństwa, ustanowienie

Ustawa OOŚ art. 21 ust 2 pkt 24a:
• W publicznie dostępnych wykazach informacji o środowisku zamieszcza

się dane o (…) projektach planów zadań ochronnych tworzonych dla form
ochrony przyrody,

• Każdy ma prawo do zapoznania się z projektem. Udostępnienie tych
informacji następuje na wniosek, w dniu złożenia wniosku.

Ustawa o ochr. przyrody art. 28 ust 5:
RDOŚ ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia,
plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, kierując się koniecznością
utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony
wyznaczono obszar Natura 2000. Plan zadań ochronnych może być zmieniony,
jeżeli wynika to z potrzeb ochrony tych siedlisk przyrodniczych lub gatunków
roślin i zwierząt.
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