
Informacje o planach zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000



Plan Zdań Ochronnych

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 zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako
obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru
specjalnej ochrony ptaków.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa
miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000, 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 Zdań Ochronnych

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie 
sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
(Dz. U. Nr 34, poz. 186 ze zm.)

określa :

1) tryb sporządzania projektu planu zadań ochronnych;

2) zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu zadań ochronnych;

3) tryb dokonywania zmian w planie zadań ochronnych

Skala oceny stanu ochrony:

- siedlisk przyrodniczych

parametry: powierzchnia siedliska, struktura i funkcja, szanse zachowania
siedliska

- gatunków

parametry: populacja, siedlisko, szanse zachowania gatunku
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Plan zadań ochronnych 
– art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody

Plan zadań ochronnych zawiera:

• opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000;

• identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego
stanu ochrony przedmiotów ochrony;

• cele działań ochronnych;

• określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych
za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań
dotyczących:

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich
siedlisk,

b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów
działań ochronnych,

c) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich
ochrony;
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Plan zadań ochronnych 
– art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody

PZO może zawierać:

• wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania
przestrzennego województw (…) 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.
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Udział w sporządzaniu planu zadań ochronnych

• 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

• 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.

6


