
załącznik nr 5 

(PROJEKT – szablon) 

UWAGA! Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści projektu zarządzenia w stosunku do wzoru.  

 

Dot. obszaru całkowicie położonego w granicach woj. warmińsko-mazurskiego  

 

ZARZĄDZENIE Nr ……….. 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 

w Olsztynie   

z dnia …………………. 20…….. r. 

 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „…………….” 

PL… 28……………….. 

 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  

poz. 1220, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  …….. , zwanego dalej: „obszarem 

Natura 2000”. 

2. Plan zadań ochronnych obejmuje obszar Natura 2000 z wyłączeniem (częściowo) pokrywającego się z nim 

w części rezerwatu przyrody …,  parku krajobrazowego …, dla którego ustanowiono plan ochrony w drodze …,/ 

rezerwatu przyrody …, dla którego ustanowiono zadania ochronne w drodze…, uwzględniające zakres, o którym 

mowa w art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony określa załącznik nr 3 

do zarządzenia. 

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia. 

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich 

wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia.  

§ 7. 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, 

niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin 

i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 określa załącznik nr 6 do zarządzenia. 

                                                 
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241 i Nr 215, 

poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170. 



§ 8. Plan ochrony dla (całości, części) obszaru Natura 2000, obejmującego ….,należy sporządzić w terminie … 

lat od dnia wejścia w życie zarządzenia. (zapis fakultatywny, w razie potrzeby sporządzenia planu ochrony). 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Olsztynie  
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Załącznik nr  1 do zarządzenia Nr … 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w … z dnia …r.  

 

 

Opis granic obszaru Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  2 do zarządzenia Nr … 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w … z dnia …r.  

Mapa obszaru Natura 2000. 
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Załącznik nr  3 do zarządzenia Nr … 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w … z dnia …r.  

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony.  

Lp. Przedmiot ochrony  

 

Opis zagrożenia 

   

   



Załącznik nr  4 do zarządzenia Nr … 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w … z dnia …r.  

Cele działań ochronnych. 

Lp. Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych 
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Załącznik nr  5 do zarządzenia Nr … 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w … z dnia …r.  

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie  i obszarów ich wdrażania. 

 

Lp. Działania ochronne Obszar wdrażania Podmiot odpowiedzialny za wykonanie 

Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk 

    

    

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych 

    

    

Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 

    

    

 



Załącznik nr  6 do zarządzenia Nr … 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w … z dnia …r.  

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, niezbędne dla 

utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. 

 

Lp. Nazwa dokumentu Wskazanie do zmiany 

   

* należy wskazać jakiego dokumentu zmiana dotyczy, tj. podać studium/plan, czyli pełen tytuł aktu prawnego wraz z datą 

przyjęcia aktu, publikacją – data i miejsce oraz zmiany) 

 


