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Zasady sporządzania i realizacji planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
Plany zadań ochronnych sporządza się i realizuje dla obszarów Natura 2000. Dokument powstaje w ciągu 6 lat od ustanowienia obszaru specjalnej ochrony ptaków lub zatwierdzenia przez
Komisję Europejską obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty. Plan zadań ochronnych można sporządzać także dla obszaru zaproponowanego Komisji Europejskiej, jako obszar mający
znaczenie dla Wspólnoty. Planu nie sporządza się dla obszaru Natura 2000 lub jego części, dla którego ustanowiono plan ochrony, lub który pokrywa się z krajową formą ochrony przyrody albo
obszarem będącym w zarządzie nadleśnictwa, których dokumenty planistyczne uwzględniają zakres planu zadań ochronnych, a także znajdującego się na obszarach morskich.
Projekt planu sporządza sprawujący nadzór nad obszarem (zwykle regionalny dyrektor ochrony środowiska, niekiedy dyrektor parku narodowego). W procedurze tej konieczny jest udział osób i
podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, a także możliwość wnoszenia uwag i wniosków
ze strony ogółu społeczeństwa.
Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia plan na okres 10 lat, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, 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.
Planowanie ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części może być pogłębione przez sporządzenie bardziej szczegółowego planu ochrony.
Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 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.
Szczegółowy tryb sporządzania i zakres prac określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000.
Projekty planów zadań ochronnych i wydawane na ich podstawie projekty zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych, opracowywane były w ramach projektu
POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski, były zamieszczane na platformie informacyjno – komunikacyjnej. Narzędzie
umożliwiło wspólną, zdalną pracę podczas tworzenia tych dokumentów osobom i instytucjom, które mogły wpływać lub na których działalność miał wpływ obszar Natura 2000. Ponadto, dawało
zainteresowanym podmiotom możliwość wniesienia uwag lub wniosków do tych dokumentów, które aktualnie były poddawane są konsultacjom społecznym, wynikającym z art. 28 ust. 4 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Więcej o projekcie Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski POIS.05.03.00-00-186/09
Realizacja ww. projektu na terenie województwa pomorskiego obejmowała sporządzenie projektów planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000:
Białe Błoto PLH220002,
Białogóra PLH220003,
Bielawskie Błota PLB220010,
Bory Tucholskie PLB220009,
Bunkier w Oliwie PLH220055,
Bytowskie Jeziora Lobeliowe PLH220005,
Dąbrówka PLH220088,
Dolina Dolnej Wisły PLB040003,
Dolina Górnej Łeby PLH220006,
Dolina Łupawy PLH220036,
Dolina Stropnej PLH220037,
Dolina Środkowej Wietcisy PLH220009,
Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038,
Dolina Wierzycy PLH220094,
Dolna Wisła PLH220033,
Górkowski Las PLH220045,
Jeziora Lobeliowe koło Soszycy PLH220039,
Jeziora Wdzydzkie PLH220034,
Jeziorka Chośnickie PLH220012,
Jezioro Krasne PLH220035,
Jezioro Piasek PLH220013,
Kurze Grzędy PLH220014,
Lasy Lęborskie PLB220006,
Lasy Mirachowskie PLB220008,
Leniec nad Wierzycą PLH220073,
Łebskie Bagna PLH220040,
Mechowiska Sulęczyńskie PLH220017,
Miasteckie Jeziora Lobeliowe PLH220041,
Mierzeja Sarbska PLH220018,
Młosino Lubnia PLH220077,
Orle PLH220019,
Pełcznica PLH220020,
Piaśnickie Łąki PLH220021,
Piotrowo PLH220091,
Pływające wyspy pod Rekowem PLH220022,
Przymorskie Błota PLH220024,
Przywidz PLH220025,
Puszcza Darżlubska PLB220007,
Sandr Brdy PLH220026,
Staniszewskie Błoto PLH220027,
Studzienickie Torfowiska PLH220028,
Szumleś PLH220086,
Trzy Młyny PLH220029,
Twierdza Wisłoujście PLH220030,
Waćmierz PLH220031,
Wielki Sandr Brdy PLB220001,
Wilcze Błota PLH220093.
Projekty planów zadań ochronnych na terenie województwa pomorskiego zrealizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy:
Krzewiny PLH040022,
Sandr Wdy PLH040017.
Projekt planu zadań ochronnych na terenie województwa pomorskiego zrealizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie:
Ostoja Iławska PLH280053.
Spotkania dyskusyjne w sprawie planów zadań ochronnych

