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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.
Projekty planów zadań ochronnych i wydawane na ich podstawie projekty zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych, opracowywane w ramach projektu
POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski", są zamieszczane na platformie informacyjno – komunikacyjnej. Narzędzie
umożliwia wspólną, zdalną pracę podczas tworzenia tych dokumentów osobom i instytucjom, które mogą wpływać lub na których działalność ma wpływ obszar Natura 2000. Ponadto, daje
zainteresowanym podmiotom możliwość wniesienia uwag lub wniosków do tych dokumentów, które aktualnie poddawane są konsultacjom społecznym, wynikającym z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Więcej o projekcie: Plany Zadań Ochronnych w pigułce (PDF)
Realizacja ww. projektu na terenie województwa śląskiego obejmuje sporządzenie projektów planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000:
Obszary specjalnej ochrony ptaków
Dolina Górnej Wisły PLB240001
Beskid Żywiecki PLB240002
Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB240003
Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty
Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001
Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003
Szachownica PLH240004
Beskid Żywiecki PLH240006
Graniczny Meander Odry PLH240013
Suchy Młyn PLH240016
Pierściec PLH240022
Las koło Tworkowa PLH240040

Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w województwie śląskim sporządzane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach poza projektem

Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty
Lemańskie Jodły PLH240045
Walaszczyki w Częstochowie PLH240028
Poczesna koło Częstochowy PLH240030
Kościół w Górkach Wielkich PLH240008
Kościół w Radziechowach PLH240007
Ostoja Kroczycka PLH24240032
Ostoja Złotopotocka PLH240020
Ostoja Olsztyńsko - Mirowska PLH240015
Beskid Śląski PLH240005
Stawiska PLH240024
Łęgi w Lasach nad Liswartą PLH240027
Stawy Łężczok PLH240010

Bagno Bruch koło Pyrzowic PLH240035
Bagno w Korzonku PLH240029
Lipienniki w Dąbrowie Górniczej PLH240037
Torfowisko przy Dolinie Kocinki PLH240025
Torfowisko Sosnowiec-Bory PLH240038
Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki PLH240039
Ostoja Środkowojurajska PLH240009
Łąki Dąbrowskie PLH240041
Łąki w Jaworznie PLH240042
Łąki w Sławkowie PLH240043
Źródła Rajecznicy PLH240033
Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski PLH240034
Przełom Warty kolo Mstowa PLH240026
Białka Lelowska PLH240031
Beskid Mały PLH240023
Hubert PLH240036

