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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, opracowanych w ramach projektu
POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski", były zamieszczane na platformie informacyjno – komunikacyjnej. Narzędzie
umożliwiło wspólną, zdalną pracę podczas tworzenia tych dokumentów osobom i instytucjom, które mogą wpływać lub na których działalność ma wpływ obszar Natura 2000. Ponadto, dawało
zainteresowanym podmiotom możliwość wniesienia uwag lub wniosków do tych dokumentów, które aktualnie były poddawane są konsultacjom społecznym, wynikającym z art. 28 ust. 4 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Więcej o projekcie Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski POIS.05.03.00-00-186/09
Realizacja ww. projektu na terenie województwa dolnośląskiego obejmuje sporządzenie projektów planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000:
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PLH020001 Chłodnia w Cieszkowie
PLH020002 Dębniańskie Mokradła
PLH020003 Dolina Łachy
PLH020004 Góry Stołowe
PLH020005 Kamionki
PLH020009 Panieńskie Skały
PLH020010 Piekielna Dolina koło Polanicy
PLH020011 Rudawy Janowickie
PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie
PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika
PLH020017 Grądy w Dolinie Odry
PLH020018 Łęgi Odrzańskie
PLH020019 Pasmo Krowiarki
PLH020020 Przełomy Pełcznicy pod Książem
PLH020021 Wzgórza Kiełczyńskie
PLH020033 Czarne Urwisko koło Lutyni
PLH020034 Dobromierz
PLH020035 Biała Lądecka
PLH020036 Dolina Widawy
PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie
PLH020038 Góry Kamienne
PLH020039 Grodczyn i Homole koło Dusznik
PLH020040 Masyw Ślęży
PLH020043 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa
PLH020045 Stawy w Borowej
PLH020049 Żwirownie w Starej Olesznej
PLH020050 Dolina Dolnej Kwisy
PLH020051 Irysowy Zagon koło Gromadzynia
PLH020052 Pątnów Legnicki
PLH020053 Zagórzyckie Łąki
PLH020054 Ostoja nad Bobrem
PLH020055 Przeplatki nad Bystrzycą
PLH020057 Masyw Chełmca
PLH020060 Góry Orlickie
PLH020061 Dzika Orlica
PLH020062 Góry Bardzkie
PLH020063 Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie
PLH020065 Bierutów
PLH020066 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej
PLH020068 Muszkowicki Las Bukowy
PLH020069 Las Pilczycki
PLH020071 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich
PLB020002 Grądy Odrzańskie
PLB020004 Zbiornik Mietkowski
PLB020005 Bory Dolnośląskie
PLB020006 Góry Stołowe
PLB020008 Łęgi Odrzańskie

