
ZARZĄDZENIE  

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE 
 

z dnia ………………………………….. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Pastwiska nad Huczwą PLH060014 

 

 

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101), zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 5 maja 

2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pastwiska 

nad Huczwą PLH060014 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 1945), zwanego dalej 

obszarem Natura 2000, wprowadza się następującą zmianę: 

1) Załącznik nr 5 zastępuje się załącznikiem  nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

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

. 

 

      

   
       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   

w Lublinie z dnia… 

 

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie        

 i obszarów ich wdrażania 
 

 

Przedmiot 

ochrony- kod/ 

nazwa pol.  

i łac. 

 

 

Działania ochronne 

 

Nazwa 

 

Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

 2608  

Suseł  

perełkowany 

Spermophilus 

suslicus 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1. Redukcyjny 

odstrzał lisów 

Redukcja liczebności lisów 

polujących na terenie obszaru i 

w jego pobliżu w ilości do 20 

szt. rocznie 

Na terenie 

działania 

właściwego 

terytorialnie 

koła 

łowieckiego 

PZŁ 

Właściwe 

terytorialnie 

koło łowieckie 

PZŁ w 

porozumieniu z 

Regionalną 

Dyrekcją 

Ochrony 

Środowiska w 

Lublinie 

2. Reintrodukcja 

susłów 

perełkowanych 

Odłowienie susłów 

perełkowanych z miejsc 

przegęszczonych na terenie 

innych stanowisk i wsiedlenie 

ich na teren obszaru do miejsc o 

odpowiednich warunkach 

siedliskowych, w ramach 

zaplanowanej reintrodukcji, 

którą należy przeprowadzić w 

lipcu 2015 lub 2016 roku 

Zachodnia część 

obszaru Natura 

2000 Pastwiska 

nad Huczwą 

PLH060014 tj.  

działka nr 963/1 

obrębu 

ewidencyjnego 

nr 16 Tyszowce 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Lublinie 

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

3.  Działanie 

obligatoryjne: 

 Utrzymanie 

trwałych 

użytków 

zielonych. 

Użytkowanie kośne,  kośno-

pastwiskowe lub pastwiskowe 

trwałych użytków zielonych. 

Zachodnia 

część obszaru 

Natura 2000 

Pastwiska nad 

Huczwą 

PLH060014 tj.  

działka nr 963/1 

obrębu 

ewidencyjnego 

nr 16 Tyszowce 

Właściciel lub 

posiadacz 

obszaru 



  Działanie 

fakultatywne: 

Wypas 

kwaterowy lub 

swobodny 

dozorowany 

Stały, kwaterowy wypas stada 

kopytnych zwierząt 

gospodarskich  w  obsadzie  od 

4 do 10 DJP, w okresie od maja 

do połowy października 

(preferowany wypas stada krów 

rasy mięsnej w związku ze 

stałym przebywaniem stada na 

pastwisku przez cały sezon 

wegetacyjny; dopuszcza się 

możliwość wypasu owiec, kóz 

lub koni) 

Zachodnia 

część obszaru 

Natura 2000 

Pastwiska nad 

Huczwą 

PLH060014 tj.  

działka nr 963/1 

obrębu 

ewidencyjnego 

nr 16 Tyszowce 

Zarządca lub 

posiadacz 

obszaru na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku 

 z korzystaniem  

z programów 

wsparcia z tytułu 

dochodowości, a 

w odniesieniu  

do gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub 

własność 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

zarządca 

nieruchomości  

w związku  

z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska 

na podstawie 

przepisów prawa 

albo  

w przypadku 

braku tych 

przepisów na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem  

Natura 2000 

4.  Działanie 

fakultatywne: 

Koszenie lub 

dokaszanie 

Trzykrotne w ciągu roku 

koszenie bądź dokaszanie 

powierzchni obszaru 

użytkowanej jako pastwisko, nie 

objętej wypasem  lub 

powierzchni na której po 

wypasie pozostała zbyt wysoka 

Zachodnia 

część obszaru 

Natura 2000 

Pastwiska nad 

Huczwą 

PLH060014 tj.  

działka nr 963/1 

Zarządca lub 

posiadacz 

obszaru na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 



murawa tzw. niedojady w 

miesiącach: maj, czerwiec, 

sierpień 

obrębu 

ewidencyjnego 

nr 16 Tyszowce 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku 

 z korzystaniem  

z programów 

wsparcia z tytułu 

dochodowości, a 

w odniesieniu  

do gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub 

własność 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

zarządca 

nieruchomości  

w związku  

z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska 

na podstawie 

przepisów prawa 

albo  

w przypadku 

braku tych 

przepisów na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem  

Natura 2000 

5.  Działanie 

fakultatywne: 

Nawożenie 

mineralne 

(NPK) 

Wysiew nawozów mineralnych 

na powierzchni obszaru 

użytkowanej jako pastwisko w 

ilości: 

N-  saletra amonowa w ilości 

100kg/ha 

P- superfosfat w ilości 300 

kg/ha 

K- sól potasowa 65 kg/ha 

Nawożenie należy wykonywać 

co trzeci sezon wegetacyjny 

Zachodnia 

część obszaru 

Natura 2000 

Pastwiska nad 

Huczwą 

PLH060014 tj.  

działka nr 963/1 

obrębu 

ewidencyjnego 

nr 16 Tyszowce 

Zarządca lub 

posiadacz 

obszaru na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem 

Natura 2000 

albo na 

podstawie 

zobowiązania 



podjętego w 

związku 

 z korzystaniem  

z programów 

wsparcia z 

tytułu 

dochodowości, a 

w odniesieniu  

do gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub 

własność 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

zarządca 

nieruchomości  

w związku  

z 

wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska 

na podstawie 

przepisów 

prawa albo  

w przypadku 

braku tych 

przepisów na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem  

Natura 2000 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

6. Monitoring 

wypasu 

Monitorowanie prac w trakcie 

wykonywania tj. dwukrotnie w 

ciągu roku (w czerwcu i 

sierpniu) 

Zachodnia część 

obszaru Natura 

2000 Pastwiska 

nad Huczwą 

PLH060014 tj.  

działka nr 963/1 

obrębu 

ewidencyjnego 

nr 16 Tyszowce 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Lublinie 

7. Monitoring Monitorowanie prac po Zachodnia Regionalna 



koszeń wykonaniu każdego koszenia tj. 

trzykrotnie w ciągu roku 

(maj, czerwiec, sierpień) 

część obszaru 

Natura 2000 

Pastwiska nad 

Huczwą 

PLH060014 tj.  

działka nr 963/1 

obrębu 

ewidencyjnego 

nr 16 Tyszowce 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Lublinie 

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

8. Monitoring 

przedmiotu 

ochrony i stanu 

siedliska 

Coroczny monitoring 

przedmiotu ochrony 

(reintrodukowana kolonia 

susłów perełkowanych) i 

stanu siedliska pod 

względem zachowania 

podstawowych parametrów 

wg zaleceń GIOŚ 

Cała 

powierzchnia 

obszaru –  

działki nr:  

517, 518, 519, 

520, 387, 388, 

389, 391, 392, 

393, 521, 973, 

976, 963/1, 

664/3, 664/6, 

549, 548, 667/3, 

2193, 2194, 

666/2, 666/21, 

666/17, 666/18, 

666/20, 659, 

656, 655, 654, 

653, 652, 651, 

650/1, 649, 648, 

646, 645, 644, 

643, 664/1, 

664/2, 2197/3, 

2199/1, 2200/3, 

2200/2, 524, 

662/1, 662/3, 

665/1, 574 

obrębu 

ewidencyjnego 

nr 16 Tyszowce 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Lublinie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

 

Przedmiotowa zmiana zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Lublinie z dnia 5 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 1945) 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pastwiska nad Huczwą 

PLH060014 wynika z potrzeby dostosowania zapisów ww. aktu prawa miejscowego do wymogów 

pakietów rolnośrodowiskowych, realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Zgodnie z art. 28 ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  

z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), w przypadku dokonywania zmiany planu zadań ochronnych, 

sporządzający projekt dokumentu winien umożliwić zainteresowanym osobom i podmiotom 

prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony 

wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze zmianą tego dokumentu, a także 

zapewnić możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w art. 28 ust. 3 i 4 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz 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, w postępowaniu, 

którego przedmiotem jest sporządzenie projektu (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.). 

Szczegółowy tryb dokonywania zmian w planie zadań ochronnych określa rozporządzenie 

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 późn. zm.). Zgodnie z § 6  

w związku z § 2 ww. rozporządzenia, tryb sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 obejmuje m. in. obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji  

o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych. 

W ramach zmian w obowiązującym planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Pastwiska nad Huczwą PLH060014, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, zapewnił 

wszystkim zainteresowanym możliwość udziału w pracach związanych ze zmianą przedmiotowego 

planu zadań ochronnych.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie podał do publicznej wiadomości 

informację o przystąpieniu do zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pastwiska nad 

Huczwą PLH060014 oraz o możliwości zapoznania się z informacją dotyczącą projektowanych zmian 

w zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie ustanowienia 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pastwiska nad Huczwą PLH060014 (obwieszczenie 

z dnia 4 września  2014 r.)        

 Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty 

(wywieszenie w siedzibie organów właściwych w sprawie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie  i na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Lublinie) oraz poprzez zamieszczenie informacji w prasie  

o zasięgu - „Gazeta Wyborcza” wydanie z dnia 4 września  2014 r. 

Projekt zmian obowiązującego planu zadań ochronnych, zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24  

lit. a 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, 

zamieszczono w publicznie dostępnych wykazach. 

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych projekt zmian zarządzenia w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pastwiska nad Huczwą PLH060014, 

celem zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w ustawie z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, został wyłożony  

w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Wydziale Spraw Terenowych 

http://n36bis.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc%23hiperlinkText.rpc?hiperlink=type%3Dtresc%3Anro%3DPowszechny.720567&amp;full=1


w Zamościu.  

O wyłożeniu projektu zarządzenia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie 

poinformował obwieszczeniem z dnia ....................r. znak: .........................., które zostało ogłoszone  

w sposób zwyczajowo przyjęty (wywieszenie w siedzibie organów właściwych w sprawie, na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie  i na stronie internetowej 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie) oraz poprzez zamieszczenie informacji w 

prasie o zasięgu……………........- „………...............”- wydanie z dnia ………................  

Osoby zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków. Wpłynęły 

następujące wnioski:…         

 Projekt zmian planu zadań ochronnych został uzgodniony przez Wojewodę Lubelskiego w 

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

województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) – pismo z dnia 

……………………..znak ………………………………… 

Projekt planu zadań ochronnych będzie oddziaływał na Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska w Lublinie, właścicieli terenu, na którym znajduje się przedmiotowy obszar Natura 2000 

oraz jako powszechnie obowiązujący akt prawa miejscowego na wszystkie podmioty, które znajdują 

się lub znajdą w zasięgu terytorialnym objętym jego regulacją. 

Wejście w życie przedmiotowego zarządzenia nie pociągnie za sobą skutków finansowych dla budżetu 

państwa. Nie zawiera zapisów mogących skutkować wpływem na rynek pracy, nie wpłynie na 

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczości, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, nie 

wpłynie także na sytuację i rozwój regionalny. 

 

 


