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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.
Obecnie realizowany jest projekt POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”, w ramach którego sporządzone zostaną plany zadań ochronnych
dla pozostałych obszarów w województwie świętokrzyskim.
Opis założeń do opracowywanych projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Łysogóry, Ostoja Jeleniowska, Góry Pieprzowe, Ostoja Żyznów, Kras Staszowski, Ostoja
Brzeźnicka, Ostoja Pomorzany, Przełom Lubrzanki, Dolina Warkocza, Ostoja Barcza, Dolina Czarnej Nidy, Dolina Górnej Mierzawy, Dolina Mierzawy, Uroczysko Pięty, Lasy Skarżyskie, Ostoja
Sieradowicka, Ostoja Sobkowsko-Korytnicka, Wzgórza Kunowskie, Dolina Kamiennej, Dolina Białej Nidy i Dolina Górnej Pilicy
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ustanowił plany zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000:
Lp.

Nazwa obszaru

Data wejścia w życie
zarządzenia
ustanawiającego PZO

1

Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040

17.04.2014 r.

2

Ostoja Stawiany PLH260033

17.04.2014 r.

3

Dolina Bobrzy PLH260014

07.05.2014 r.

4

Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034

14.05.2014 r.

5

Dolina Krasnej PLH260001

14.05.2014 r.

6

Ostoja Przedborska PLH260004

15.05.2014 r.

7

Lasy Suchedniowskie PLH260010

15.05.2014 r.

8

Ostoja Kozubowska PLH260029

20.05.2014 r.

9

Dolina Nidy PLB260001

20.05.2014 r.

10

Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041

20.05.2014 r.

11

Ostoja Nidziańska PLH260003

20.05.2014 r.

12

Dolina Czarnej PLH260015

28.05.2014 r.

13

Małopolski Przełom Wisły PLB140006

23.05.2015r.

14

Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045

23.05.2015r.

15

Krzemionki Opatowskie PLH260024

29.08.2015 r.

Zarządzenia zmieniające plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
Lp.

Nazwa obszaru

Data wejścia w życie zarządzenia
zmieniającego PZO

1

Dolina Krasnej PLH260001
Dolina Krasnej PLH260001

08.11.2014 r.
27.02.2016 r.

2

Ostoja Stawiany PLH260033
Ostoja Stawiany PLH260033

08.11.2014 r.
27.02.2016 r.

3

Ostoja Kozubowska PLH260029
Ostoja Kozubowska PLH260029

08.11.2014 r.
27.02.2016 r.

4

Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034

03.12.2014 r.

5

Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia
2014 r. o sprostowaniu błędu
Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040

22.11.2014 r.

27.02.2016 r.
6

Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041

03.12.2014 r.

7

Dolina Bobrzy PLH260014

03.12.2014 r.

8

Ostoja Nidziańska PLH260003
Ostoja Nidziańska PLH260003

03.12.2014 r.
27.02.2016 r.

9

Dolina Nidy PLB260001

05.12.2014 r.

10

Lasy Suchedniowskie PLH260010

05.12.2014 r.

11

Dolina Czarnej PLH260015
Dolina Czarnej PLH260015

20.01.2015 r.
30.04.2016 r.

12

Ostoja Przedborska PLH260004

20.01.2015 r.

