
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 

z dnia 17 lutego 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąka w Bęczkowicach 

PLH100004 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 

z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąka w Bęczkowicach PLH100004, 

zwanego dalej obszarem Natura 2000. 

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 określa załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunku rośliny i jej siedliska, będących przedmiotami ochrony określa załącznik nr 3 do 

Zarządzenia. 

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

§ 6. 1. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich 

wdrażania określa załącznik nr 5 do Zarządzenia. 

2. Lokalizację obszarów wdrażania działań dotyczących ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych oraz ga-

tunku rośliny i jej siedliska przedstawia załącznik nr 6 do Zarządzenia. 

3. Lokalizację obszarów wdrażania działań dotyczących monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych przedstawia załącznik nr 7 do Zarządzenia. 

§ 7. Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin, planie zagospodarowania prze-

strzennego województwa łódzkiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub ze-

wnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunku rośliny, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 określa załącznik nr 8 do Zarządzenia.  

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego.  

  Regionalny Dyrektor Ochrony  

Środowiska w Łodzi: 

Kazimierz Perek 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842. 
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Załącznik nr 1  

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 

z dnia 17 lutego 2014 r. 

OPIS GRANIC OBSZARU NATURA 2000 

Granicę obszaru Natura 2000 opisano w postaci współrzędnych geograficznych punktów jej załamania w 

układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992. 

 Punkt  Współrzędna X  Współrzędna Y  Punkt  Współrzędna X  Współrzędna Y 

 1.  370005,7980  549630,2990  31.  368403,7560  550679,1180 

 2.  369984,3940  549633,5920  32.  368336,2500  550700,5230 

 3.  369966,2820  549641,8250  33.  368244,0460  550726,8670 

 4.  369900,4220  549664,8760  34.  368089,2750  550777,9080 

 5.  369768,7020  549715,9170  35.  368079,3960  550786,1400 

 6.  369768,2500  549718,2370  36.  368074,4560  550809,1910 

 7.  369717,2370  549737,6220  37.  368067,8700  550835,5360 

 8.  369587,6630  549876,3780  38.  368057,9910  550856,9400 

 9.  369585,9410  549879,7430  39.  368002,0100  550896,4560 

 10.  369581,0020  549883,8600  40.  367950,9690  550909,6280 

 11.  369571,1230  549898,6780  41.  367926,2710  550884,9300 

 12.  369544,7790  549938,1940  42.  367883,4630  550837,1820 

 13.  369497,0310  549999,1150  43.  367842,3000  550802,6060 

 14.  369322,5020  550218,0990  44.  367743,5100  550758,1500 

 15.  369238,5300  550313,5960  45.  367638,1340  550720,2800 

 16.  369157,8520  550371,2230  46.  367629,9020  550707,1090 

 17.  369139,7400  550348,1720  47.  367601,9110  550657,7140 

 18.  369068,9410  550252,6750  48.  367503,1220  550558,9240 

 19.  369004,7280  550167,0570  49.  367424,0900  550496,3570 

 20.  368993,2020  550160,4720  50.  367432,3220  550414,0320 

 21.  368968,5050  550185,1690  51.  367508,0610  550410,7390 

 22.  368864,7750  550279,0190  52.  367616,7300  550410,7390 

 23.  368723,1770  550417,3250  53.  367712,2270  550402,5070 

 24.  368685,3070  550446,9620  54.  367835,7140  550374,5160 

 25.  368640,8520  550473,3060  55.  367875,2300  550361,3440 

 26.  368586,5170  550499,6500  56.  367929,5650  550325,1210 

 27.  368555,2340  550519,4080  57.  367985,5460  550259,2610 

 28.  368507,4850  550573,7420  58.  368041,5260  550186,8150 

 29.  368458,0910  550624,7840  59.  368087,6280  550116,0160 

 30.  368418,5740  550665,9460  60.  368188,0650  550000,7610 
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 Punkt  Współrzędna X  Współrzędna Y  Punkt  Współrzędna X  Współrzędna Y 

 61.  368230,8740  549949,7200  74.  369432,8170  549001,3370 

 62.  368296,7340  549892,0920  75.  369557,9510  548920,6580 

 63.  368377,4120  549836,1110  76.  369655,0940  548858,0920 

 64.  368504,1920  549763,6660  77.  369673,2060  548816,9290 

 65.  368645,7910  549679,6940  78.  369727,5400  548820,2220 

 66.  368770,9250  549623,7130  79.  369796,6930  548810,3430 

 67.  368820,3200  549594,0760  80.  369824,6830  548900,9010 

 68.  368866,4220  549538,0950  81.  369869,1390  549017,8020 

 69.  369001,4350  549370,1520  82.  369954,7570  549225,2610 

 70.  369095,2850  549245,0190  83.  369990,9800  549330,6360 

 71.  369136,4470  549213,7350  84.  369999,2120  549406,3750 

 72.  369217,1260  549161,0470  85.  370005,7980  549630,2990 

 73.  369343,9060  549072,1360       
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Załącznik nr 2  

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 

z dnia 17 lutego 2014 r. 

MAPA OBSZARU NATURA 2000 
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Załącznik nr 3  

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 

z dnia 17 lutego 2014 r. 

IDENTYFIKACJA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ZACHOWANIA  

WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ORAZ GATUNKU ROŚLINY 

 I JEJ SIEDLISKA, BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI OCHRONY 

Lp. Przedmiot ochrony Opis zagrożenia 

 1.  3150 

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 

wodne ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Potamion 

 Zagrożenia istniejące: 
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie 

Roboty utrzymaniowe i roboty regulacyjne rzeki Luciąży przed wykonaniem eksper-

tyzy hydrologicznej. 

K02.03 Eutrofizacja 

K01 Abiotyczne procesy naturalne 

K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

Postępujący proces naturalnej sukcesji (również w wyniku zaprzestania użytkowania 

łąk) i eutrofizacji. 

 

Zagrożenia potencjalne: 
A07 Stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych (rolnictwo) 

W przypadku intensyfikacji rolnictwa na terenie ostoi może dojść do stosowania 

środków chemicznych obniżających różnorodność biologiczną. 

A08 Nawożenie (nawozy sztuczne) 

W przypadku intensyfikacji rolnictwa na tym terenie może dojść do stosowania 

nawozów i w efekcie eutrofizacji. 

H01 Zanieczyszczenia wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i 

słonawych) 

W przypadku nadmiernego stosowania pestycydów, nawozów oraz niekontrolowa-

nego zrzutu ścieków. 

A04.01 Wypas intensywny 

G05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie 

Intensywny wypas może doprowadzić do wydeptywania. 

J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek 

W wyniku działań człowieka może dojść do zasypywania starorzeczy. 

 2.  6410 

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Moli-

nion) 

 Nie analizowano istniejących i potencjalnych zagrożeń siedliska z powodu koniecz-

ności weryfikacji Standardowego Formularza Danych (SDF) w zakresie nadanych 

siedlisku ocen reprezentatywności, powierzchni ogólnej, stanu zachowania oraz 

oceny ogólnej. 

 3.  *91E0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesio-

nowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae) 

i olsy źródliskowe 

 Zagrożenia istniejące: 
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie 

Roboty utrzymaniowe i roboty regulacyjne rzeki Luciąży przed wykonaniem eksper-

tyzy hydrologicznej. 

B03 Eksploatacja lasu bez odnowienia czy naturalnego odrastania 

Nadmierna eksploatacja siedlisk. 

 

Zagrożenia potencjalne: 
H01 Zanieczyszczenia wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i 

słonawych) 

H05.01Odpadki i odpady stałe 

E03.01 Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych/obiektów rekreacyjnych 

W przypadku nadmiernego stosowania pestycydów, nawozów oraz niekontrolowa-

nego zrzutu ścieków oraz pozbywania się z gospodarstw domowych odpadów. 

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie 

W przypadku podnoszenia gruntu, np. pod zabudowę, osuszania w celu intensyfika-

cji użytkowania rolniczego łąk. 

 4.  7140 

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z roślinnością 

z Scheuchzerio-Caricetea) 

 Zagrożenia istniejące: 
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie 

Roboty utrzymaniowe i roboty regulacyjne rzeki Luciąży przed wykonaniem eksper-

tyzy hydrologicznej. 

K01 Abiotyczne procesy naturalne 

K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 
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Postępujący proces naturalnej sukcesji, również w wyniku zaprzestania użytkowania 

łąk. 

 

Zagrożenia potencjalne: 
A08 Nawożenie (nawozy sztuczne) 

W przypadku intensyfikacji rolnictwa na tym terenie może dojść do stosowania 

nawozów i w efekcie eutrofizacji. 

B01 Zalesianie terenów otwartych 

Może dojść do osuszenia i zalesienia terenu ostoi. 

C01.03 Wydobywanie torfu 

Wydobycie torfu może doprowadzić do zniszczenia siedlisk. 

H01 Zanieczyszczenia wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i 

słonawych) 

H05.01Odpadki i odpady stałe 

E03.01 Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych/obiektów rekreacyjnych 

W przypadku nadmiernego stosowania pestycydów, nawozów oraz niekontrolowa-

nego zrzutu ścieków oraz pozbywania się z gospodarstw domowych odpadów. 

A04.01 Wypas intensywny 

G05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie 

Intensywny wypas może doprowadzić do wydeptywania. 

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie 

W przypadku podnoszenia gruntu, np. pod zabudowę, osuszania w celu intensyfika-

cji użytkowania rolniczego łąk. 

J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek 

W wyniku działań człowieka może dojść do zasypywania siedliska. 

J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych 

W celu intensyfikacji produkcji rolniczej na terenie ostoi może dojść do odwodnie-

nia. 

K01.03 Wyschnięcie 

Efektem nieodpowiedniego gospodarowania wodą może dojść do przesuszenia 

torfowisk. 

K01.04 Zatopienie 

W wyniku budowy zbiornika zaporowego, na rzece Luciąży lub przez działalność 

bobrów może dojść do zatopienia terenu ostoi. 

 5.  7230 

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 

 Zagrożenia istniejące: 
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie 

Roboty utrzymaniowe i roboty regulacyjne rzeki Luciąży przed wykonaniem eksper-

tyzy hydrologicznej. 

K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

Postępujący proces naturalnej sukcesji (również w wyniku zaprzestania użytkowania 

łąk) i eutrofizacji. 

 

Zagrożenia potencjalne: 
C01.03 Wydobywanie torfu 

Wydobycie torfu może doprowadzić do zniszczenia siedlisk. 

H01 Zanieczyszczenia wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i 

słonawych) 

H05.01 Odpadki i odpady stałe 

E03.01 Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych/obiektów rekreacyjnych 

W przypadku nadmiernego stosowania pestycydów, nawozów oraz niekontrolowa-

nego zrzutu ścieków oraz pozbywania się z gospodarstw domowych odpadów. 

A04.01 Wypas intensywny 

G05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie 

Intensywny wypas może doprowadzić do wydeptywania. 

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie 

W przypadku podnoszenia gruntu np. pod zabudowę, osuszania w celu intensyfikacji 

użytkowania rolniczego łąk. 

J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek 

W wyniku działań człowieka może dojść do zasypywania siedliska. 

J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych 

W celu intensyfikacji produkcji rolniczej na terenie ostoi może dojść do odwodnie-

nia. 

K01.03 Wyschnięcie 

Efektem nieodpowiedniego gospodarowania wodą może dojść do przesuszenia 

torfowisk. 

K01.04 Zatopienie 

W wyniku budowy zbiornika zaporowego na rzece Luciąży lub przez działalność 
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bobrów może dojść do zatopienia terenu ostoi. 

 6.  1903 

lipiennik Loesela 

Liparis loeselii 

 Zagrożenia istniejące: 
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód – ogólnie 

Roboty utrzymaniowe i roboty regulacyjne rzeki Luciąży przed wykonaniem eksper-

tyzy hydrologicznej. 

K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

Postępujący proces naturalnej sukcesji (również w wyniku zaprzestania użytkowania 

łąk) i eutrofizacji. 

 

Zagrożenia potencjalne: 
A02 Zmiana sposobu uprawy 

Zamiana użytków zielonych na grunty orne. 

F04.01 Plądrowanie stanowisk roślin 

Rzadkie gatunki roślin mogą być przedmiotem poszukiwań kolekcjonerów. 

C01.03 Wydobywanie torfu 

Wydobycie torfu może doprowadzić do zniszczenia siedlisk występowania gatunku. 

H01 Zanieczyszczenia wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i 

słonawych) 

H05.01 Odpadki i odpady stałe 

E03.01 Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych/obiektów rekreacyjnych 

W przypadku nadmiernego stosowania pestycydów, nawozów oraz niekontrolowa-

nego zrzutu ścieków oraz pozbywania się z gospodarstw domowych odpadów. 

A04.01 Wypas intensywny 

G05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie 

Intensywny wypas może doprowadzić do wydeptywania. 

J02.01 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie 

W przypadku podnoszenia gruntu, np. pod zabudowę, osuszania w celu intensyfika-

cji użytkowania rolniczego łąk. 

J02.01.03 Wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek 

W wyniku działań człowieka może dojść do zasypywania siedliska. 

K01.03 Wyschnięcie 

Efektem nieodpowiedniego gospodarowania wodą może dojść do przesuszenia 

torfowisk. 

K02.03 Eutrofizacja 

K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja 

Sukcesja roślinności, zarastanie mechowiska przez brzozy i wierzby, trzcinę. 

Przy opisie zagrożeń podano ich kody, zgodnie z Instrukcją wypełniania Standardowego Formularza Danych 

obszaru Natura 2000 wersja 2012.1 opracowaną przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. 
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Załącznik nr 4  

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 

z dnia 17 lutego 2014 r. 

CELE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 

Lp. Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych 

 1.  3150 

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 

wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Pota-

mion 

 Poprawa istniejącego stanu ochrony siedliska (U1) w kierunku właściwego (FV), 

poprzez ograniczenie eutrofizacji i zarastania 

oraz mechaniczne usunięcie osadu z dna starorzeczy. 

 2.  6410 

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

 Nie określono celów działań ochronnych z powodu konieczności weryfikacji 

Standardowego Formularza Danych (SDF) w zakresie nadanych siedlisku ocen 

reprezentatywności, powierzchni ogólnej, stanu zachowania oraz oceny ogólnej. 

 3.  7140 

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (prze-

ważnie z roślinnością 

z Scheuchzerio-Caricetea) 

1. Poprawa stanu zachowania siedliska (U1) w kierunku właściwego (FV), po-

przez zastosowanie (wznowienie) kośnego użytkowania 

oraz wykarczowanie zarośli wierzbowych. 

2. Utrzymanie właściwych stosunków wodnych. 

3. Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i uwarunkowaniach jego 

ochrony oraz podjęcie stosownych działań w oparciu o nowe dane. 

 4.  *91E0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesiono-

we (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae) 

i olsy źródliskowe 

1. Zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie (U1). 

2. Utrzymanie właściwych stosunków wodnych. 

 5.  7230 

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o cha-

rakterze młak, turzycowisk i mechowisk 

1. Poprawa stanu zachowania siedliska (U1) w kierunku właściwego (FV), po-

przez zastosowanie (wznowienie) kośnego użytkowania oraz wykarczowanie 

zarośli wierzbowych. 

2. Utrzymanie właściwych stosunków wodnych. 

3. Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i uwarunkowaniach jego 

ochrony oraz podjęcie stosownych działań w oparciu o nowe dane. 

 6.  1903 

lipiennik Loesela 

Liparis loeselii 

1. Poprawa stanu zachowania gatunku (U1) w kierunku właściwego (FV), poprzez 

zastosowanie (wznowienie) kośnego użytkowania 

oraz wykarczowanie zarośli wierzbowych. 

2. Utrzymanie właściwych stosunków wodnych. 

3. Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i uwarunkowaniach jego 

ochrony oraz podjęcie stosownych działań w oparciu o nowe dane. 
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Załącznik nr 5  

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 

z dnia 17 lutego 2014 r. 

DZIAŁANIA OCHRONNE ZE WSKAZANIEM PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH  

ZA ICH WYKONANIE I OBSZARÓW ICH WDRAŻANIA 

Lp. Przedmiot ochrony Działania ochronne Obszar wdrażania 
Podmiot odpowiedzialny 

za wykonanie 

 Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunku rośliny i jej siedliska 

 1.  3150 

Starorzecza i natural-

ne eutroficzne zbior-

niki wodne 

ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Pota-

mion 

 

7140 

Torfowiska przej-

ściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z roślin-

nością z Scheuchze-

rio-Caricetea) 

 

7230 

Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, 

turzycowisk i me-

chowisk 

 

*91E0 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Popule-

tum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae) 

i olsy źródliskowe 

 

1903 

lipiennik Loesela 

Liparis loeselii 

 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu 

Natura 2000 dla lokalnej społeczności 
– pierwsze 2 lata obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Opracowanie i przeprowadzenie programu 

informacyjnego dotyczącego sieci Natura 

2000, przedmiotowego obszaru Natura 

2000, możliwości właściwego użytkowania 

i ochrony płatów siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunku, stanowiących przedmioty 

ochrony obszaru Natura 2000. 

 Obszar Natura 2000  Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

 2.  3150 

Starorzecza i natural-

ne eutroficzne zbior-

niki wodne 

ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Pota-

mion 

 Koszenie szuwarów 
– nie rzadziej niż raz na 2 lata, po 1 sierpnia. 

Ręczne koszenie ekspansywnych gatunków 

szuwarowych, z wyniesieniem biomasy 

poza obszar, ściętą biomasę należy usunąć 

w okresie 2 tygodni od pokosu. 

 Płaty przedmiotowego 

siedliska przyrodniczego, 

zgodnie z mapą stanowiącą 

załącznik nr 6. 

 Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 w poro-

zumieniu z właścicielem, 

dzierżawcą, posiadaczem lub 

zarządcą terenu. 

 3.  3150 

Starorzecza i natural-

ne eutroficzne zbior-

niki wodne 

ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Pota-

mion 

 Odmulenie starorzeczy 
– raz na 20 lat. 

Odmulenie dna starorzeczy w dwóch eta-

pach z 2 letnią przerwą, po 1 września. 

Całość zadania wykracza poza ramy czaso-

we planu zadań ochronnych. 

I etap prac należy wykonać 

w 8-10 roku obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Mechaniczne odmulenie (30 cm osadu) za 

pomocą koparko-odmularki z wywiezie-

 Płaty przedmiotowego 

siedliska przyrodniczego, 

zgodnie z mapą stanowiącą 

załącznik nr 6. 

 Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 w poro-

zumieniu z właścicielem, 

dzierżawcą, posiadaczem lub 

zarządcą terenu. 
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niem i zagospodarowaniem urobku poza 

obszarem ostoi. 

 4.  7140 

Torfowiska przej-

ściowe i trzęsawiska 

(przeważnie 

z roślinnością 

z Scheuchzerio-

Caricetea) 

 

7230 

Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, 

turzycowisk i me-

chowisk 

 

1903 

lipiennik Loesela 

Liparis loeselii 

 Działanie obligatoryjne 
– cały okres obowiązywania planu zadań 

ochronnych: 

1) zachowanie siedlisk przyrodniczych i 

siedlisk gatunków stanowiących przedmioty 

ochrony, położonych na trwałych użytkach 

zielonych; 

2) ekstensywne użytkowanie kośne lub 

pastwiskowe trwałych użytków zielonych. 

 Płaty przedmiotowego 

siedliska przyrodniczego i 

miejsca występowania 

gatunku, zgodnie z mapą 

stanowiącą załącznik nr 6. 

 Właściciel, dzierżawca 

lub posiadacz obszaru. 

 5.  7140 

Torfowiska przej-

ściowe i trzęsawiska 

(przeważnie 

z roślinnością 

z Scheuchzerio-

Caricetea) 

 

7230 

Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, 

turzycowisk i me-

chowisk 

 

1903 

lipiennik Loesela 

Liparis loeselii 

 Działania fakultatywne: 
Użytkowanie zgodnie z wymogami odpo-

wiedniego pakietu rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego PROW, ukierun-

kowanego na ochronę siedliska przyrodni-

czego. 

 

Koszenie 
– raz na rok 

Koszenie mechaniczne 

i/lub ręczne. Proces ciągły. 

Koszenie należy przeprowadzać w terminie 

od 15 lipca do 30 września w sposób nie-

niszczący runi roślinnej i pokrywy glebo-

wej. Wysokość koszenia 10 - 15 cm. Ściętą 

biomasę należy w terminie 2 tygodni po 

pokosie usunąć poza teren ostoi. 

 Płaty przedmiotowego 

siedliska przyrodniczego i 

miejsca występowania 

gatunku, zgodnie z mapą 

stanowiącą załącznik nr 6. 

 Właściciel, dzierżawca lub 

posiadacz obszaru na podsta-

wie porozumienia zawartego z 

organem sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 2000  

albo na podstawie zobowiąza-

nia podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu obniżenia 

dochodowości, a w odniesieniu 

do gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa lub 

własność jednostek samorządu 

terytorialnego zarządca nieru-

chomości w związku z wyko-

nywaniem obowiązków z 

zakresu ochrony środowiska na 

podstawie przepisów prawa 

albo w przypadku braku tych 

przepisów na podstawie poro-

zumienia zawartego z organem 

sprawującym nadzór nad ob-

szarem Natura 2000. 

 6.  7140 

Torfowiska przej-

ściowe i trzęsawiska 

(przeważnie 

z roślinnością 

z Scheuchzerio-

Caricetea) 

 

7230 

Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, 

turzycowisk i me-

chowisk 

 

1903 

lipiennik Loesela 

Liparis loeselii 

 Wycinka drzew i krzewów 
– raz na 5 lat, po 1 sierpnia. 

Wycięcie drzew i krzewów z wyniesieniem 

biomasy poza teren. Wycinkę należy pro-

wadzić przy samej ziemi aby umożliwić w 

przyszłości koszenie. 

 Płaty przedmiotowego 

siedliska przyrodniczego i 

miejsca występowania 

gatunku, zgodnie z mapą 

stanowiącą załącznik nr 6. 

 Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 w poro-

zumieniu z właścicielem, 

dzierżawcą, posiadaczem lub 

zarządcą terenu. 

 7.  *91E0 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Popule-

 Utrzymanie obecnego sposobu użytko-

wania lasów łęgowych poprzez ochronę 

zachowawczą siedliska 
– cały okres obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

 Płaty przedmiotowego 

siedliska przyrodniczego, 

zgodnie z mapą stanowiącą 

załącznik nr 6. 

 Właściciel, dzierżawca, posia-

dacz lub zarządca terenu w 

porozumieniu z organem spra-

wującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000. 
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tum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae) 

i olsy źródliskowe 

 8.  3150 

Starorzecza i natural-

ne eutroficzne zbior-

niki wodne ze zbio-

rowiskami 

z Nympheion, Pota-

mion 

 

7140 

Torfowiska przej-

ściowe i trzęsawiska 

(przeważnie 

z roślinnością 

z Scheuchzerio-

Caricetea) 

 

7230 

Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, 

turzycowisk i me-

chowisk 

 

*91E0 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Popule-

tum albae, Alnenion 

glutinoso- incanae) i 

olsy źródliskowe 

 

1903 

lipiennik Loesela 

Liparis loeselii 

 Analiza hydrologiczna terenu 
– od 2 do 5 roku obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Wykonanie terenowych prac badawczych 

obejmujących parametry hydromorfologicz-

ne oraz charakterystyki przepływu w kory-

cie rzeki Luciąży w celu określenia odpo-

wiedniego poziomu wód gruntowych dla 

zachowania przedmiotów ochrony z 

uwzględnieniem potrzeb prowadzenia eks-

tensywnej gospodarki rolnej oraz gospodar-

ki rybackiej na pobliskich stawach. 

 Obszar Natura 2000  Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 

 9.  3150 

Starorzecza i natural-

ne eutroficzne zbior-

niki wodne 

ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Pota-

mion 

 

7140 

Torfowiska przej-

ściowe i trzęsawiska 

(przeważnie 

z roślinnością 

z Scheuchzerio-

Caricetea) 

 

7230 

Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, 

turzycowisk i me-

chowisk 

 

*91E0 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Popule-

tum albae, Alnenion 

 Dostosowanie poziomu wód gruntowych 

odpowiednio dla potrzeb zachowania 

przedmiotów ochrony 
– po wykonaniu analizy hydrologicznej. 

Prace regulacyjne i/lub udrożnieniowe oraz 

melioracyjne na fragmencie doliny i w 

korycie rzeki Luciąży powinny nastąpić po 

wykonaniu analizy hydrologicznej terenu. 

 Obszar Natura 2000  Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 w poro-

zumieniu z Wojewódzkim 

Zarządem Melioracji i Urzą-

dzeń Wodnych w Łodzi. 
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glutinoso-incanae) 

i olsy źródliskowe 

 

1903 

lipiennik Loesela 

Liparis loeselii 

 Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych 

 1.  3150 

Starorzecza i natural-

ne eutroficzne zbior-

niki wodne 

ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Pota-

mion 

 Monitoring stanu ochrony przedmiotów 

ochrony 
– co 3 lata. 

Zgodnie ze standardami metodyki opraco-

wanymi przez GIOŚ w ramach Państwowe-

go Monitoringu Środowiska (PMŚ). 

 Wszystkie płaty przedmio-

towego siedliska, zgodnie z 

mapą stanowiącą załącznik 

nr 7. 

 Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000. 

 2.  7140 

Torfowiska przej-

ściowe i trzęsawiska 

(przeważnie 

z roślinnością 

z Scheuchzerio-

Caricetea) 

 Monitoring stanu ochrony przedmiotów 

ochrony 
– co 3 lata. 

Zgodnie ze standardami metodyki opraco-

wanymi przez GIOŚ w ramach Państwowe-

go Monitoringu Środowiska (PMŚ). 

 Wszystkie płaty przedmio-

towego siedliska, zgodnie z 

mapą stanowiącą załącznik 

nr 7. 

 Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000. 

 3.  7230 

Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, 

turzycowisk i me-

chowisk 

 Monitoring stanu ochrony przedmiotów 

ochrony 
– co 3 lata. 

Zgodnie ze standardami metodyki opraco-

wanymi przez GIOŚ w ramach Państwowe-

go Monitoringu Środowiska (PMŚ). 

 Wszystkie płaty przedmio-

towego siedliska, zgodnie z 

mapą stanowiącą załącznik 

nr 7. 

 Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000. 

 4.  *91E0 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Popule-

tum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae) 

i olsy źródliskowe 

 Monitoring stanu ochrony przedmiotów 

ochrony 
– co 5 lat. 

Zgodnie ze standardami metodyki opraco-

wanymi przez GIOŚ w ramach Państwowe-

go Monitoringu Środowiska (PMŚ). 

 Wszystkie płaty przedmio-

towego siedliska, zgodnie z 

mapą stanowiącą załącznik 

nr 7. 

 Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000. 

 5.  1903 

lipiennik Loesela 

Liparis loeselii 

 Monitoring stanu ochrony przedmiotów 

ochrony 
– co 3 lata. 

Zgodnie ze standardami metodyki opraco-

wanymi przez GIOŚ w ramach Państwowe-

go Monitoringu Środowiska (PMŚ). 

 Wszystkie miejsca wystę-

powania gatunku, zgodnie 

z mapą stanowiącą załącz-

nik nr 7. 

 Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000. 

 Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 

 1.  7140 

Torfowiska przej-

ściowe i trzęsawiska 

(przeważnie 

z roślinnością 

z Scheuchzerio-

Caricetea) 

 Szczegółowa inwentaryzacja terenowa 

wraz z opisem stanu ochrony płatów 

siedliska, ich struktury i funkcji 
– pierwsze 3 lata obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

 Obszar Natura 2000  Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000. 

 2.  7230 

Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, 

turzycowisk i me-

chowisk 

 Szczegółowa inwentaryzacja terenowa 

wraz z opisem stanu ochrony płatów 

siedliska, ich struktury i funkcji 
– pierwsze 3 lata obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

 Obszar Natura 2000  Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000. 

 3.  1903 

lipiennik Loesela 

Liparis loeselii 

 Szczegółowa inwentaryzacja gatunku w 

obszarze Natura 2000  
– pierwsze 3 lata obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

 Obszar Natura 2000  Organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000. 
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Załącznik nr 6  

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 

z dnia 17 lutego 2014 r. 

LOKALIZACJA OBSZARÓW WDRAŻANIA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY CZYNNEJ  

SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ORAZ GATUNKU ROŚLINY I JEJ SIEDLISKA 
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Załącznik nr 7  

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 

z dnia 17 lutego 2014 r. 

LOKALIZACJA OBSZARÓW WDRAŻANIA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH MONITORINGU  

STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY  

ORAZ MONITORINGU REALIZACJI CELÓW DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 
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Załącznik nr 8  

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 

z dnia 17 lutego 2014 r. 

WSKAZANIA DO ZMIAN W ISTNIEJĄCYCH STUDIACH UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW  

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN, MIEJSCOWYCH PLANACH  

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN, PLANIE ZAGOSPODAROWANIA  

PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DOTYCZĄCE ELIMINACJI  

LUB OGRANICZENIA ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH LUB ZEWNĘTRZNYCH,  

NIEZBĘDNE DLA UTRZYMANIA LUB ODTWORZENIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY  

SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ORAZ GATUNKU ROŚLINY,  

DLA KTÓRYCH OCHRONY WYZNACZONO OBSZAR NATURA 2000 

 Nazwa dokumentu  Wskazania do zmian 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłowice 

zatwierdzone uchwałą Nr LVII/203/2010 Rady Gminy Masłowice z dnia 20 października 

2010 r. 

 W dokumencie należy zawrzeć infor-

macje dotyczące obszaru Natura 2000. 
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