
 

 

Zator, 4 sierpnia 2016 r.  

 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 jest ustanawiany w formie zarządzenia 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska i stanowi akt prawa miejscowego. Jego celem jest 

zapewnienie właściwej ochrony siedlisk i gatunków, dla których danych obszar Natura 2000 został 

wyznaczony.  

Obowiązek opracowania 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 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.): 

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. 

 

Projekt planu zadań ochronnych wykonywany jest na podstawie dostępnych danych oraz 

uzupełniających inwentaryzacji przyrodniczych. Określa on stan ochrony przedmiotów ochrony (czyli 

określonych siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt lub roślin, chronionych w ramach danego 

obszaru Natura 2000), istniejące i potencjalne zagrożenia, działania ochronne niwelujące 

zidentyfikowane zagrożenia wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie 

oraz zasady prowadzenia monitoringu efektywności działań ochronnych i monitoringu 

przyrodniczego. W planie mogą znaleźć się również wskazania do zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, jeśli ich zapisy w sposób negatywny oddziałują na obszar Natura 2000. 

 

Tryb sporządzania projektu planu zadań ochronnych, zakres prac koniecznych dla sporządzenia 

projektu planu zadań ochronnych oraz tryb dokonywania zmian w tym planie określa 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.). 

Ważnym elementem tworzenia planu zadań ochronnych jest udział społeczeństwa w tym procesie, 

polegający m.in. na spotkaniach konsultacyjnych, możliwości składania wniosków i uwag przez 

zainteresowane strony. Umożliwia to wspólne wypracowanie zasad realizowania ochrony przyrody  

na danym terenie, co jest korzystne zarówno z punktu widzenia funkcjonowania obszarów Natura 
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2000, jak i lokalnych społeczności.  

Udział społeczny będzie się odbywał poprzez: 

- spotkania informacyjno-konsultacyjne (planowane 3 spotkania), 

- możliwość składania uwag i wniosków do dokumentów w całym okresie opracowywania planu, 

- wyłożenie projektu zarządzenia do publicznego wglądu w trakcie 21-dniowych konsultacji 

społecznych, z możliwością składania uwag. 

  

Zasady i tryb udziału społeczeństwa w tworzeniu planu zadań ochronnych określa ustawa z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.). 

 

Informacje na temat tworzonego projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Wiśliska PLH120084 można uzyskać w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie:  

- adres: Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków,  

- kontakt - sekretariat: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl, (12) 619 81 20, 619 81 21 

- strona www: http://krakow.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych  

- osoba do kontaktu: Katarzyna Paciora: e-mail: katarzyna.paciora.krakow@rdos.gov.pl, tel.: (12) 619 

81 46  
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