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o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) 
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OBSZAR NATURA 2000 OBJĘTY PROJEKTEM DOKUMENTU  

                      

Rodzaj obszaru:  
 

Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Odry PLB080004 - wyznaczony, zgodnie  

z przepisami prawa Unii Europejskiej, dla ochrony populacji dziko występujących ptaków, 

jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania  

w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.  

 

Podstawa prawna wyznaczenia obszaru:  
 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133).     

 

Położenie obszaru:  

a) Region biogeograficzny: kontynentalny;  

b) Region administracyjny (NUTS): Kod PL43 - Nazwa regionu: Lubuskie  

                                                           Kod PL51 - Nazwa regionu: Dolnośląskie  

c) Region administracyjny państwa:  

Województwo   -   Lubuskie  

Gmina      -   Bytom Odrzański (691,6 ha), Siedlisko (661,1 ha), Dąbie (2 239,8 ha),      

      Gubin  (1 032,9ha), Krosno Odrzańskie (4 138,2 ha), Maszewo  

      (1 849,5 ha), Nowa Sól (47,9 ha), Otyń (816,8 ha), Cybinka (6 102,0  

      ha), Słubice (1 975,3 ha), Bojadła (1 108,4 ha), Czerwieńsk (5 646,6  

      ha), Sulechów (1 179,0 ha), Trzebiechów (1 519,6 ha), Zabór (1 154,2  

      ha), Zielona Góra (747,5 ha).        

 

Województwo   -   Dolnośląskie   

Gmina      -   Żukowice (71,2 ha).  

                          

 

Cel i przedmiot ochrony obszaru:  

Za przedmiot ochrony obszaru należy w pierwszej kolejności, przyjąć wyszególnione  

w poniższym zestawieniu gatunki ptaków wraz z ich siedliskami:  

 

 A229 Zimorodek (Alcedo atthis) – pop. lęgowa,    

 A056 Płaskonos (Anas clypeata) – pop. lęgowa,  

 A053 Krzyżówka (Anas platyrhynchos) – pop. przelotna,  

 A055 Cyranka (Anas querquedula) – pop. lęgowa,  

 A039 Gęś zbożowa (Anser fabalis) – pop. przelotna i zimująca,  

 A196 Rybitwa białowąsa (Chlidonias hybrida) – pop. lęgowa,  

 A198 Rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus) – pop. lęgowa,  

 A081 Błotniak stawowy (Circus aeruginosus) – pop. lęgowa,  

 A122 Derkacz (Crex crex) – pop. lęgowa,  
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 A038 Łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus) – pop. przelotna,  

 A238 dzięcioł średni (Dendrocopos medius) – pop. lęgowa,  

 A073 Kania czarna (Milvus migrans) – pop. lęgowa,  

 A074 Kania ruda (Milvus milvus) – pop. lęgowa,  

 A072 Trzmielojad (Pernis apivorus) – pop. lęgowa.  

 

Celem ochrony, jest natomiast trwałe utrzymanie lub osiągnięcie „właściwego stanu ochrony” ww. 

gatunków w obszarze.  

 

PODSTAWA SPORZĄDZENIA PROJEKTU DOKUMENTU  

Plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000 - jest aktem prawa miejscowego, ustanawianym  
w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który tworzy ramy prawne  
do działania wszystkim podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych  
i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Struktura i zawartość 
takiego planu jest ściśle określona treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
i 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 roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, 

        b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów;  

        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. 
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Projektu planu zadań ochronnych, sporządzony zostanie na podstawie:  

 art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;  

 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000; 

 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000;    

    z zachowaniem procedury 

 art. 39 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.  

Podstawowym celem opracowania projektu Planu jest jak najszybsze rozpoczęcie działań 
niezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru Natura 2000, czyli zapewnienie, że gatunki i ich 
siedliska, dla ochrony których wyznaczono obszar, nie zostaną utracone. W tym celu konieczne 
jest:  

 zebranie, zweryfikowanie, przeanalizowanie i wykorzystanie istniejących informacji o obszarze 
Natura 2000,  

 ustalenie, jakiej wiedzy i informacji brakuje, następnie zaplanowanie i zorganizowanie jej 
uzupełnienia,  

 uzgodnienie realizacji działań ochronnych, które trzeba jak najszybciej podjąć,  

 rozstrzygnięcie, czy i kiedy należy dla obszaru lub jego części opracować plan ochrony.  

Ochrona obszaru Natura 2000 będzie trwała tylko wtedy, jeżeli będzie oparta na „wspólnym 
zrozumieniu” potrzeb i uwarunkowań ochrony obszaru przez ludzi z tym obszarem związanym. 
Dlatego w procesie sporządzania projektu planu zadań ochronnych, za kluczowe należy uznać 
zbudowanie takiego zrozumienia. Służy temu transparentność i uspołecznienie procesu 
planistycznego. Stąd też, utworzona zostanie specjalna grupa zainteresowanych osób  
i podmiotów (w ramach Zespołu Lokalnej Współpracy) wypracowujących w trakcie cyklu 
spotkań dyskusyjnych, praktyczne założenia do sporządzanego projektu Planu.    

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC NAD PROJEKTEM DOKUMENTU    

Proces planistyczny prowadzący do sporządzania projektu dokumentu składa się z następujących 
etapów: 

Etap I: Wstępny; 

Etap II: Opracowanie projektu planu zadań ochronnych;  

Etap III: Weryfikacja i uzgodnienie projektu planu zadań ochronnych;  
 

Etap I – wstępny, ma na celu przygotowanie do uruchomienia prac nad projektem Planu,  
w tym utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy i obejmuje następujący zakres prac 
koniecznych:  
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 ustalenie przedmiotów ochrony objętych projektem Planu, 

 ustalenie terenu objętego projektem Planu,  

 utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW). 
 

Etap II - Opracowanie projektu dokumentu ma na celu wdrożenie procesu planistycznego 
podzielonego na trzy moduły, które obejmują następujący zakres prac koniecznych: 

 

Moduł A 

          a)   wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000, 

    b)   zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony, 

    c)   weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji,  

Moduł B 

a) ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, 

b) identyfikację i analizę zagrożeń, 

c) ustalenie celów działań ochronnych, 

Moduł C 

          a)   ustalenie działań ochronnych,  

    b)   ustalenie i opracowanie wskazań do dokumentów planistycznych,  

    c)   opracowanie projektu zarządzenia i dokumentacji Planu,  

    d)  zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic.   

 

Etap III – Weryfikacja i uzgodnienie projektu dokumentu – ma na celu ostateczne 
wypracowanie treści projektu dokumentu i obejmuje następujący zakres prac koniecznych:  

 

 analiza projektu dokumentu w ramach spotkań ZLW;  

 poddanie konsultacjom społecznym projektu dokumentu; 

 uzgodnienie projektu dokumentu z właściwymi miejscowo wojewodami.  

 

 

USPOŁECZNIENIE PROCESU PLANOWANIA  
 

W toku prac na projektem dokumentu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie 
Wielkopolskim  zorganizuje i przeprowadzi cykl spotkań dyskusyjnych (warsztatów lokalnych),  
z udziałem wszystkich zainteresowanych w celu zapewnienia możliwości efektywnego 
uczestnictwa społeczeństwa w tworzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004.  

Szczegółowe informacje o planowanych spotkaniach będą publikowane na portalu internetowym 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w Biuletynie Informacji Publicznej 
pod adresem: www.gorzow.rdos.gov.pl., a także będą one kierowane indywidualnie do wszystkich 
zainteresowanych drogą pocztową.  

http://www.gorzow.rdos.gov.pl/

