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Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:

1) obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO)

2) specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO)

2a) obszary mające znaczenie dla 
Wspólnoty (OZW)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
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849 OZW
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99 obszarów 

Natura 2000 
w tym:

11 OSO
88 OZW



Standardowy Formularz Danych







Nazwy zagrożeń  Instrukcja wypełniania SDF

http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3

Standardowy Formularz Danych

http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3


Art. 33. 1. Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania
działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami,
znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru
Natura 2000, w tym w szczególności:

1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków
roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura
2000 lub

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został
wyznaczony obszar Natura 2000, lub

3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego
powiązania z innymi obszarami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody



Przykład 1. Budowa boiska sportowego
/obszar Natura 2000, w którym chronimy zmiennowilgotne łąki trzęślicowe/

Warianty lokalizacji:

1. wśród istniejącej zabudowy, w obszarze Natura 2000/ poza
obszarem Natura 2000

2. na polu uprawnym, w odległości 1 km od płatu siedliska,
w obszarze Natura 2000

3. na polu uprawnym, bezpośrednio przy płacie siedliska,
konieczność odwodnienia terenu, poza obszarem Natura
2000



Przykład 2. Ścieżka edukacyjna
/obszar Natura 2000, w którym chronimy cietrzewia i jego siedliska/

Warianty lokalizacji:

1. ścieżka edukacyjna pokazująca walory przyrodnicze
torfowiska poprowadzona brzegiem torfowiska, w formie
pomostu, w bezpiecznej odległości od tokowiska cietrzewia,
zaopatrzona w czatownie umożliwiająca prowadzenie
obserwacji cietrzewi bezpieczne dla ptaków i nie powodujące
ich płoszenia

2. ścieżka edukacyjna pokazująca walory przyrodnicze
torfowiska poprowadzona przez środek tokowiska cietrzewia



Przykład 3. Rekreacyjne zagospodarowanie zbiornika wodnego

Warianty lokalizacji:

1. w obszarze Natura 2000, w którym chronimy zmiennowilgotne
łąki trzęślicowe

2. w obszarze Natura 2000, w którym chronimy gatunki ptaków
wodno-błotnych, ale zbiornik powstał niedawno w wyniku
wydobycia żwiru i nie wykształciły się na nim ważne dla ptaków
siedliska

3. w obszarze Natura 2000, w którym chronimy gatunki ptaków
wodno-błotnych, na zbiorniku znajdują się ważne dla ptaków
siedliska, np. wyspa z kolonią lęgową ślepowrona



Przykład 4. Remont dachu zabytkowego kościoła

Warianty lokalizacji:

1. w obszarze Natura 2000, w którym chronimy gatunki ptaków
wodno-błotnych

2. w obszarze Natura 2000, w którym chronimy gatunki
nietoperzy, zakładające kolonie rozrodcze na strychu kościoła,
remont prowadzony w okresie jesienno-zimowym

3. w obszarze Natura 2000, w którym chronimy gatunki
nietoperzy, zakładające kolonie rozrodcze na strychu kościoła,
remont prowadzony w okresie wiosenno-letnim



Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

• jest to dokument ustanawiany na drodze aktu prawa miejscowego
w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

• obowiązuje przez 10 lat;

• opracowany w oparciu o zgromadzone, zweryfikowane i uzupełnione
informacje o obszarze i przedmiotach ochrony.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody



Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1651, z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. 
w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 (Dz. U. 2010 Nr 34 poz. 186) – zmiana 
rozp. z 17 kwietnia 2012 r. 



Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. 
w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 (ze zmianą 17 kwietnia 2012 r.) określa:
– tryb sporządzania projektu pzo

– zakres prac koniecznych

– tryb dokonywania zmian
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• Tryb sporządzania projektu:

• ustalenie terenu objętego projektem pzo oraz przedmiotów ochrony obszaru

• sformułowanie założeń

• podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze przystąpienia
do sporządzenia projektu pzo

• identyfikację zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność
w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony
wyznaczono obszar

• sformułowanie projektu planu zadań ochronnych
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• Zakres prac koniecznych:
• opisanie granic obszaru

• zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o obszarze
i przedmiotach ochrony

• ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, dokonywaną na podstawie
dostępnych informacji i niezbędnych prac terenowych

• ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń

• ustalenie celów działań ochronnych do osiągnięcia w okresie 10 lat

• ustalenie działań ochronnych wraz z monitoringiem

• wskazania do zmian studiów i mpzp

• ocenę potrzeby sporządzenia planu ochrony



Ustanawianie planu zadań ochronnych

Sporządzenie dokumentacji 

i projektu zarządzenia 

Konsultacje 

merytoryczne 

z GDOŚ

Zespół Lokalnej 

Współpracy Wyłożenie do publicznej 

wiadomości na 21 dni 

Uzgodnienie z wojewodą

Podpisanie zarządzenia



• Spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy 
– w planie – 3 spotkania 

– kolejne w okresie wrzesień-październik

• Materiały ze spotkań dostępne będą na stronie internetowej 
RDOŚ w Krakowie (prezentacje, protokoły ze spotkań, wersje 
robocze dokumentacji)

• Przed kolejnymi spotkaniami – wysyłka materiałów do 
zapoznania się

• Uwagi i wnioski:
– zgłaszane na spotkaniach

– kierowane na piśmie do RDOŚ w Krakowie

– omawiane na kolejnych spotkaniach

• 21-dniowe konsultacje społeczne projektu zarządzenia
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Powinien być 
skutecznym narzędziem

do zarządzania obszarem Natura 2000

akceptowany społecznie, możliwy do wykonania, realizowany 
przy współpracy wszystkich podmiotów odpowiedzialnych





Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krynica PLH120039



Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH120068

ZAGROŻENIA



CELE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Krynica PLH120039 i Małe Pieniny PLH120025



DZIAŁANIA OCHRONNE

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025



Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Krakowie

Plac Na Stawach 3

30-107 Kraków

sekretariat.krakow@rdos.gov.pl

http://krakow.rdos.gov.pl/

tel. (12) 619 81 20, 619 81 21

mailto:sekretariat.krakow@rdos.gov.pl
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