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Plan zadań ochronnych 



Plany Zadań Ochronnych

(PZO)

1. Podstawowe narzędzie do zarządzania obszarem Natura 2000

2. Obowiązkowy dla każdego obszaru Natura 2000

3. Sporządzany przez sprawującego nadzór nad obszarem

4. W ciągu 6 lat od ustanowienia obszaru specjalnej ochrony ptaków 

lub zatwierdzenia przez Komisję Europejską obszaru mającego 

znaczenie dla Wspólnoty 

5. Ustanawiany w drodze aktu prawa miejscowego na okres 10 lat

6. Plan zadań ochronnych może być zmieniony, jeżeli wynika to z 

potrzeb ochrony tych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i 

zwierząt
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Udział w tworzeniu PZO

Sporządzający projekt planu zadań ochronnych umożliwi

zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w

obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony

wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze

sporządzaniem tego projektu (ZLW).

Sporządzający projekt planu zadań ochronnych, zapewnia możliwość

udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie 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, w postępowaniu, którego

przedmiotem jest sporządzenie projektu.
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Zakres PZO
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 opis granic obszaru i mapa obszaru Natura 2000

 identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń 

 cele działań ochronnych

 określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, 

 wskazania do zmian w istniejących suikzp, mpzp.
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Oczekiwane skutki ustanowienia PZO

• Zidentyfikowany zakres rzeczowy i koszty prac niezbędnych dla 

ochrony obszaru.

• Formalne podstawy o występowanie o środki na wykonanie 

niezbędnych prac.

• Podsumowanie wiedzy o obszarze i jego przedmiotach ochrony -

podstawa do późniejszego śledzenia zmian.

• Ustalony system monitoringu.

• Sygnał, jakie zapisy istniejących studiów i planów obarczone 

ryzykiem niemożności ich realizacji.

• Weryfikacja przedmiotów ochrony wskazywanych w SDF. 

• Może być krokiem do zrobienia planu ochrony.
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Kontakt:

Planista regionalny

Diana Bartkiewicz – 041 230 20 35

Asystent planisty regionalnego

Klaudia Smoląg – 041 230 20 35


