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Podstawy realizacji projektu:

Konieczność wypełnienia europejskich i krajowych wymogów związanych z zapewnieniem 

odpowiedniej ochrony na obszarach Natura 2000 poprzez sporządzenie dla nich stosownych 

dokumentów zarządczych, w tym:

- Unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej, Cel 1, Działanie 1c – Państwa 

członkowskie dopilnują, by plany zarządzania lub równoważne instrumenty, w których 

określono środki ochrony i odbudowy, były opracowywane i wdrażane we właściwym 

czasie dla wszystkich obszarów Natura 2000;

- Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z 

planem działań na lata 2014–2020, Cel C.I., Zadanie C.I.1 - Opracowanie dokumentów 

planistycznych dla najważniejszych obszarowych form ochrony przyrody oraz aktualizacja 

planów istniejących;

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, art. 28 ust. 1.
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Cel strategiczny projektu:

Stworzenie podstaw do skutecznej ochrony dla obszarów Natura 2000 poprzez opracowanie 

planów zadań ochronnych, zapewniających zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu 

przedmiotów ochrony, przy jednoczesnym stworzeniu warunków społecznych 

umożliwiających i ułatwiających wdrożenie tych planów w życie.

Planowany termin realizacji: do 31 grudnia 2022 roku

Planowana wartość projektu:  27 885 119,16 zł

w tym wkład UE: 85%
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Projekt nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000 na obszarze Polski

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Termin realizacji: 3 grudnia 2009 roku – 30 czerwca 2015 roku

Efekty projektu:

- przygotowanie projektów planów zadań ochronnych dla 406 obszarów Natura 2000

- ustanowienie w drodze zarządzanie regionalnego dyrektora ochrony środowiska 386

planów zadań ochronnych 

- łączna powierzchnia obszarów Natura 2000 objęta planami zadań ochronnych                   

4 373 123,32 ha
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Założenia projektu:

Deklarowane do projektu obszary Natura 2000, dla których plany będą opracowywane, 

obejmują wszystkie obszary lub ich części, dla których przedmiotowe dokumenty planistyczne 

nie zostały i nie są jeszcze opracowywane z innych źródeł finansowania, nie zostały 

wyłączone z takiego obowiązku (zgodnie z art. 28 ust. 11 uop) oraz których tereny nie 

znajdują się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Planowany efekt projektu:

Ukończenie procesu planistycznego w skali kraju – przygotowanie planów zadań ochronnych 

dla wszystkich obszarów Natura 2000 w Polsce.



Beneficjent główny:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Partnerzy współrealizujący projekt:

 RDOŚ w Gdańsku

 RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

 RDOŚ w Katowicach  

 RDOŚ w Kielcach

 RDOŚ w Krakowie

 RDOŚ w Lublinie

 RDOŚ w Łodzi

 RDOŚ w Olsztynie

 RDOŚ w Poznaniu 

 RDOŚ w Rzeszowie

 RDOŚ w Szczecinie

 RDOŚ we Wrocławiu
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Działaniami w ramach projektu objętych jest  

236 obszarów Natura 2000 o łącznej 

powierzchni 380 748,53 ha
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Etapy procesu planistycznego:

I. Przygotowawczy

 zbieranie dostępnych informacji nt. obszaru, przedmiotów ochrony, interesariuszy oraz 

istniejącej dokumentacji

II. Opracowanie projektu planu

 przygotowywanie kolejnych elementów dokumentacji, prace terenowe (ekspertyzy, 

inwentaryzacje), prowadzenie spotkań Zespołów Lokalnej Współpracy, omawianie 

poszczególnych zapisów projektu planu, wyjaśnianie wątpliwości 

III. Ustanowienie planu

 opracowanie projektu zarządzenia rdoś, przeprowadzenie ustawowych konsultacji 

społecznych oraz uzgodnień, ustanowienie planu w formie aktu prawa miejscowego 

przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska
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