
 

 

Załącznik nr 10 do SIWZ 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 

W ŁODZI  

  

z dnia ……………..  r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  
……………………………. 

 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1.1 Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ………….., 

zwanego dalej: „obszarem”. 

   2. Plan zadań ochronnych obejmuje obszar bez terenu rezerwatu przyrody ……..... 

(fakultatywnie - według stanu faktycznego)   

§ 2. Opis granic obszaru określa załącznik nr 1 do zarządzenia.  

§ 3. Mapa obszaru stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.  

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego 

stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, będących 

przedmiotami ochrony obszaru, określa załącznik nr 3 do zarządzenia. (w zależności od 

rodzaju przedmiotów ochrony obszaru)   

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.  

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 

wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia.  

§ 7. Wskazania do zmian w uchwale: nr ……….dotyczące eliminacji lub ograniczenia 

zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, określa załącznik nr 6 do zarządzenia. 

(w zależności od stanu faktycznego i potrzeby)   

§  10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 



 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia ………… r.  
 

 
Opis granic obszaru 

 
Granicę obszaru opisano w postaci wykazu współrzędnych punktów jej załamania w układzie 
współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992:  
 

 
NR PUNKTU 

PL-1992 

 
X 

 
Y 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                



 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia ………… r. 

 

 

Mapa obszaru 

 



 

 

Załącznik nr 3 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia ………… r. 

 
 

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk 

będących przedmiotami ochrony obszaru 

 

Lp. Przedmiot ochrony Opis zagrożenia 

1. 
 

Zagrożenia istniejące: 

(Kod) 

(Opis zagrożenia w obszarze) 

 

Zagrożenia potencjalne: 

(Kod) 

(Opis zagrożenia w obszarze) 

 

2.  Zagrożenia istniejące: 

(Kod) 

(Opis zagrożenia w obszarze) 

 

Zagrożenia potencjalne: 

(Kod) 

(Opis zagrożenia w obszarze) 

 

 
 
Kody zagrożeń podano zgodnie z Instrukcją wypełniania Standardowego Formularza Danych 
obszaru Natura 2000 wersja 2012.1 opracowaną przez Generalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska 

 



 

 

Załącznik nr 4 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia ………… r. 

 

Cele działań ochronnych 

 

Lp. Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   



 

 

Załącznik nr 5 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia ………… r. 

 
 
 

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie 

i obszarów ich wdrażania 

 

 

Lp. 

Przedmiot 
ochrony 
obszaru 

Natura 2000 

Opis zadania ochronnego 
Obszar 

wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny  
za wykonanie 

Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin 
i zwierząt oraz ich siedlisk 

     

     

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów 
działań ochronnych 

     

     

Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony 
i uwarunkowaniach ich ochrony 

     

     



 

 

Załącznik nr 6 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia ………… r. 

 
 
 

Wskazania do zmian w uchwale: nr ……………., dotyczące eliminacji lub ograniczenia 
zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla 
których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 

   

Lp. Nazwa dokumentu Wskazanie do zmiany 

1.  

 

 

 

 

(załącznik fakultatywny – (w zależności od stanu faktycznego i potrzeby)  
 



 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

 

(uzasadnienie zarządzenia sporządzić według stanu faktycznego uwzględniając specyfikę 
obszaru oraz w oparciu o zapisy projektu Planu zawarte w szablonie dokumentacji 

w wykorzystaniem poniższych treści) 

 

 
 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 r. 

poz. 1614, 2244 i 2340.), zwanej dalej ustawą o ochronie przyrody, dla obszaru Natura 2000 

sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych, zwany dalej 

PZO, na okres 10 lat. 

 

 

 

Obszar Natura 2000 …………….. został zatwierdzony na podstawie decyzji Komisji 

z dnia ……………... przyjmującej, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG wykaz terenów 

mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny ……….., a wyznaczony został w celu utrzymania i przywracania do 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych: 

- … 

- … 

 (według stanu faktycznego) 

 

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi sporządził projekt planu zadań 

ochronnych uwzględniając treść art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody oraz treść 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania 

projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz.186, 

z 2012 r. poz. 506 i z 2017 r. poz. 2310), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie projektu 

PZO. 

Zgodnie z art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody, PZO dla obszaru Natura 2000 

zawiera: 

1) opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000; 



 

 

2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego 

stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących 

przedmiotami ochrony; 

3) cele działań ochronnych; 

4) 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 zwierząt oraz ich siedlisk, 

b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów, o których 

mowa w pkt 3, 

c) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony; 

5) 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; 

6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub 

całości obszaru. 

 

 

 

(poniżej odnieść się do każdego z punktów zawartych w art. 28 ust. 10 ustawy 

o ochronie przyrody). 

 

 

 

Projekt PZO został sporządzony dla całego obszaru Natura 2000, gdyż nie stwierdzono 

okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody: 

– dla obszaru Natura 2000 ani jego części nie ustanowiono planu ochrony; 

– na terenie obszaru Natura 2000 nie znajduje się park narodowy, rezerwat przyrody 

lub park krajobrazowy, dla których ustanowiono plan ochrony uwzględniający zakres, 

o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody; 

– na terenie obszaru Natura 2000 nie znajduje się park narodowy lub rezerwat 

przyrody, dla których ustanowiono zadania ochronne uwzględniające zakres, o którym mowa 

w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody; 



 

 

– obszar Natura 2000 nie znajduje się w obszarach morskich; 

– obszar Natura 2000 nie pokrywa się w całości lub w części z obszarem będącym 

w zarządzie nadleśnictwa, dla którego ustanowiony plan urządzenia lasu uwzględnia zakres, 

o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody. / Projekt PZO został 

sporządzony dla części obszaru Natura 2000 z wyłączeniem terenu rezerwatu przyrody 

……….., gdyż zaistniała okoliczność, o której mowa w art. 28 ust. 11 pkt. ……. ustawy 

o ochronie przyrody ……..... (według stanu faktycznego)  

 

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zapewnił udział społeczeństwa 

w opracowywaniu projektu PZO w trybie ustawy 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 (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 z późn. 

zm.), zwanej dalej ustawą ooś. 

(zamieścić informacje o przebiegu „uspołecznienia” procesu planistycznego oraz 

przeprowadzonych konsultacji społecznych). 

 

 

 

W toku prac nad sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 ……………… odbyły się 2 spotkania dyskusyjne Zespołu Lokalnej Współpracy. Na 

spotkania zaproszono osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obrębie 

siedlisk przyrodniczych, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, grupę 

ekspertów oraz inne zainteresowane strony. 

 

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wykonując dyspozycję określoną 

przepisem art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w związku z 

art. 3 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 39 ustawy ooś, obwieszczeniem z dnia ……………, znak: 

……………, podał do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu projektów planów zadań 

ochronnych, sporządzonych w formie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Łodzi w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 ……………. Obwieszczenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, na tablicy ogłoszeń w urzędzie i w prasie 

codziennej w dniu …………… r. 



 

 

Na etapie procedury konsultacji społecznych projektu zarządzenia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 …………… nie wpłynęła żadna uwaga / wpłynęły następujące uwagi 

i wnioski: 

 

Lp. Uwaga 

Zgłaszana przez: Dotyczy: Rozpatrzona: 

1    

2    

 

(według stanu faktycznego) 

 

 

Wykonanie zapisów niniejszego planu pociąga za sobą szacunkowe koszty, wg stanu 

na dzień …………….. r., w wysokości ok. ……………………… zł (zgodnie z danymi 

zawartymi w projekcie Planu) 

Realizacja działań ochronnych i monitoringowych, zawartych w niniejszej regulacji 

prawnej finansowana będzie zgodnie z przepisem art. 39 ustawy o ochronie przyrody, m.in. 

ze środków Unii Europejskiej, a w zakresie nieobjętym finansowaniem przez Wspólnotę ze 

środków budżetu państwa, a także z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze 

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Zarządzenie nie zawiera przepisów technicznych i nie podlega notyfikacji zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 

239, poz. 2039 i z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234) niniejszy projekt został uzgodniony 

z Wojewodą Łódzkim pismem z dnia …………… r., znak: ………………. 


