
ZARZĄDZENIE  

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE 
 

z dnia ………………………………….. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Dolina Górniej Siniochy PLH060086 

 

 

 

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 Dolina 

Górniej Siniochy PLH060086 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 1941), 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 1do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   

w Lublinie z dnia… 

 

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych  

za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania 
 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne Obszar wdrażania Podmiot 

odpowiedzialny za 

wdrażanie 
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Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych,  

gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk 

Brak działań 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

obligatoryjne: 

ekstensywne użytkowanie 

kośne trwałych użytków 

zielonych  

obręb Miączyn: 1/23, 825, 

860/3, 860/4, 860/5, 860/6, 

861/1, 861/2, 1015, 1016/1-

4, 1017, 1020, 1021, 

1026/1, 1026/2, 1030 

Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

Utrzymanie powierzchni 

siedlisk przyrodniczych 

stanowiących przedmiot 

ochrony, położonych na 

trwałych użytkach 

zielonych (np. 

zabezpieczenie siedlisk 

przed zaoraniem czy 

zalesieniem)  

obręb Miączyn: 1/23, 825, 

860/3, 860/4, 860/5, 860/6, 

861/1, 861/2, 1015, 1016/1-

4, 1017, 1020, 1021, 

1026/1, 1026/2, 1030 

Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

fakultatywne: 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami odpowiedniego 

pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska 

przyrodniczego  

Inne wymagania zgodnie z 

programem 

rolnośrodowiskowym lub 

umową z RDOŚ na 

prowadzenia działań 

ochronnych) 

Obręb Miączyn: 1/23, 825, 

860/3, 860/4, 860/5, 860/6, 

861/1, 861/2, 1015, 1016/1-

4, 1017, 1020, 1021, 

1026/1, 1026/2, 1030 

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 

Monitorowanie stanu 

siedliska (zgodnie z 

metodyką monitoringu 

siedliska opracowaną przez 

GIOŚ w zakresie 

wskaźników kardynalnych 

obejmujących: 

powierzchnię siedliska, 

uwilgotnienie, wkraczanie 

gatunków ekspansywnych) 

Obręb Miączyn: 860/3, 

860/4, 860/5, 860/6, 861/1, 

861/2, 1015, 1016/1-4, 

1017, 

 Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w 

Lublinie 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Brak działań 
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Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych,  

gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk 

Brak działań 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

obligatoryjne: 

ekstensywne użytkowanie 

kośne , kośno- pastwiskowe 

lub pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych  

Obręb Cześniki: 502-507, 

508-511, 512-513, 514-517, 

530, 532-538, 833, 546-

554, 573-576, 579-581, 

581, 582, 583, 585, 586, 

601-604, 605, 606-611, 

612, 613, 615-624, 625-

627, 628-630, 631-634, 

635, 838-841, 648-650, 

651, 652, 653, 655-657, 

662-667, 670, 673, 684, 

685-690, 691-696, 697, 

704, 710-716, 718-725, 

726-728, 729-735, 737, 

830, 835-843, 

Obręb Horyszów Polski: 

1165, 1166, 1167, 1169/2, 

1170, 1171, 1173-1178, 

1180, 1181-82, 1184/1, 

1186-1188, 1189/3, 1189/4, 

1189/6, 1193-1196, 1200,, 

1201, 1202/1, 1202/2, 

1203, 1203/1, 1205-1207 

Obręb Kolonia Niewirków: 

80-88, 89-96, 97-99, 100-

102, 103-119, 141-154, 

Właściciel lub 

posiadacz obszaru 



155-158, 179, 182, 183 

Obręb Miączyn: 1/14, 1/15, 

1/16, 1/17, 1/22, 1/23, 826, 

827/1-4, 860/3-6, 861/1, 

861/2 , 862-4, 863, 865, 

865, 871-72, 876, 877, 878, 

1009, 1010, 1011, 1012/1-

3, 1013/3-1014/1, 1014/1-2, 

1015, 1016/4, 1017,1020, 

1021, 1022, 1024, 

1044,1026/1-2, 1026/1-3,  

1028, 1032, 1034, 1045,  

Obręb Niewirków: 359-

362, 367-370, 458, 466, 

467, 468, 469, 521, 522-

523, 592-594 

Utrzymanie powierzchni 

siedlisk przyrodniczych 

stanowiących przedmiot 

ochrony, położonych na 

trwałych użytkach 

zielonych (np. 

zabezpieczenie siedlisk 

przed zaoraniem czy 

zalesieniem)  

Obręb Cześniki: 502-507, 

508-511, 512-513, 514-517, 

530, 532-538, 833, 546-

554, 573-576, 579-581, 

581, 582, 583, 585, 586, 

601-604, 605, 606-611, 

612, 613, 615-624, 625-

627, 628-630, 631-634, 

635, 838-841, 648-650, 

651, 652, 653, 655-657, 

662-667, 670, 673, 684, 

685-690, 691-696, 697, 

704, 710-716, 718-725, 

726-728, 729-735, 737, 

830, 835-843, 

Obręb Horyszów Polski: 

1165, 1166, 1167, 1169/2, 

1170, 1171, 1173-1178, 

1180, 1181-82, 1184/1, 

1186-1188, 1189/3, 1189/4, 

1189/6, 1193-1196, 1200,, 

1201, 1202/1, 1202/2, 

1203, 1203/1, 1205-1207 

Obręb Kolonia Niewirków: 

80-88, 89-96, 97-99, 100-

102, 103-119, 141-154, 

155-158, 179, 182, 183 

Obręb Miączyn: 1/14, 1/15, 

1/16, 1/17, 1/22, 1/23, 826, 

827/1-4, 860/3-6, 861/1, 

861/2 , 862-4, 863, 865, 

865, 871-72, 876, 877, 878, 

1009, 1010, 1011, 1012/1-

3, 1013/3-1014/1, 1014/1-2, 

1015, 1016/4, 1017,1020, 

1021, 1022, 1024, 

1044,1026/1-2, 1026/1-3,  

1028, 1032, 1034, 1045,  

Właściciel lub 

posiadacz obszaru 



Obręb Niewirków: 359-

362, 367-370, 458, 466, 

467, 468, 469, 521, 522-

523, 592-594 

fakultatywne: 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami odpowiedniego 

pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska 

gatunku 

 

Obręb Cześniki: 502-507, 

508-511, 512-513, 514-517, 

530, 532-538, 833, 546-

554, 573-576, 579-581, 

581, 582, 583, 585, 586, 

601-604, 605, 606-611, 

612, 613, 615-624, 625-

627, 628-630, 631-634, 

635, 838-841, 648-650, 

651, 652, 653, 655-657, 

662-667, 670, 673, 684, 

685-690, 691-696, 697, 

704, 710-716, 718-725, 

726-728, 729-735, 737, 

830, 835-843, 

Obręb Horyszów Polski: 

1165, 1166, 1167, 1169/2, 

1170, 1171, 1173-1178, 

1180, 1181-82, 1184/1, 

1186-1188, 1189/3, 1189/4, 

1189/6, 1193-1196, 1200,, 

1201, 1202/1, 1202/2, 

1203, 1203/1, 1205-1207 

Obręb Kolonia Niewirków: 

80-88, 89-96, 97-99, 100-

102, 103-119, 141-154, 

155-158, 179, 182, 183 

Obręb Miączyn: 1/14, 1/15, 

1/16, 1/17, 1/22, 1/23, 826, 

827/1-4, 860/3-6, 861/1, 

861/2 , 862-4, 863, 865, 

865, 871-72, 876, 877, 878, 

1009, 1010, 1011, 1012/1-

3, 1013/3-1014/1, 1014/1-2, 

1015, 1016/4, 1017,1020, 

1021, 1022, 1024, 

1044,1026/1-2, 1026/1-3,  

1028, 1032, 1034, 1045,  

Obręb Niewirków: 359-

362, 367-370, 458, 466, 

467, 468, 469, 521, 522-

523, 592-594 

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 

Monitorowanie stanu 

siedlisk gatunku stanowisk: 

1)d8af,  

2) 2966,  

3) beeb 

4) e8df 

Obręb Kolonia Niewirków: 

91,  

Obreb Niewirków: 467, 

592-4,  

Obręb Cześniki: 507-509, 

663-665, 737,  

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w 

Lublinie 



5) 5f5a 

6) de91 

7) 5397 

8) e558 

9) f6f8 

10) 3c4f  

(Zgodnie z metodyką 

monitoringu siedliska 

opracowaną przez GIOŚ w 

zakresie wskaźników 

kardynalnych 

obejmujących: 

powierzchnię siedliska, 

uwilgotnienie, wkraczanie 

gatunków ekspansywnych) 

Obreb Horyszów Polski: 

1176-77,  

Obręb Miączyn: 1/14, 1032,  

 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Brak działań 
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Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych,  

gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk 

Brak działań 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

obligatoryjne: 

ekstensywne użytkowanie 

kośne trwałych użytków 

zielonych  

Obręb Kolonia Niewirków: 

97-100, 120-125,  

Obręb Horyszów Polski: 

1173-1175, 1167,  

Obręb Miaczyn: 1/11, 1/14, 

1/15, 1/22, 1/23, 825, 

860/3-6, 863, 864, 869-871, 

876-878, 1014-1017, 1024, 

1034,1036, 1044,  

Obręb Niewirków:  359-

361, 367-368 

Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

Utrzymanie powierzchni 

siedlisk przyrodniczych 

stanowiących przedmiot 

ochrony, położonych na 

trwałych użytkach 

zielonych (np. 

zabezpieczenie siedlisk 

przed zaoraniem czy 

zalesieniem)  

Obręb Kolonia Niewirków: 

97-100, 120-125,  

Obręb Horyszów Polski: 

1173-1175, 1167,  

Obręb Miaczyn: 1/11, 1/14, 

1/15, 1/22, 1/23, 825, 

860/3-6, 863, 864, 869-871, 

876-878, 1014-1017, 1024, 

1034,1036, 1044,  

Obręb Niewirków:  359-

361, 367-368 

Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

fakultatywne: 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami odpowiedniego 

pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska 

gatunku 

Obręb Kolonia Niewirków: 

97-100, 120-125,  

Obręb Horyszów Polski: 

1173-1175, 1167,  

Obręb Miaczyn: 1/11, 1/14, 

1/15, 1/22, 1/23, 825, 

860/3-6, 863, 864, 869-871, 

876-878, 1014-1017, 1024, 

Zarządca lub posiadacz 

obszaru na podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 albo na podstawie 

zobowiązania podjętego 



 1034,1036, 1044,  

Obręb Niewirków:  359-

361, 367-368 

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 

Monitorowanie stanu 

gatunku (zgodnie z 

metodyką monitoringu 

siedliska opracowaną przez 

GIOŚ w zakresie 

wskaźników kardynalnych 

obejmujących: 

powierzchnię siedliska, 

uwilgotnienie, wkraczanie 

gatunków ekspansywnych) 

Obręb Miaczyn: 1/11, 1/14, 

1/15, 1/22, 1/23, 825, 

860/3-6, 863, 864, 869-871, 

876-878, 1011,  

Regionalna Dyrekcja 

ochrony Środowiska w 

Lublinie 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Brak działań 
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Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych,  

gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk 

Brak działań 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

obligatoryjne: 

ekstensywne użytkowanie 

kośne, trwałych użytków 

zielonych  

obręb Miączyn: 1/23, 825, 

860/3, 860/4, 860/5, 860/6, 

861/1, 861/2, 1015, 1016/1-

4, 1017, 1020, 1021, 

1026/1, 1026/2, 1030 

Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

Utrzymanie powierzchni 

siedlisk przyrodniczych 

stanowiących przedmiot 

ochrony, położonych na 

trwałych użytkach 

obręb Miączyn: 1/23, 825, 

860/3, 860/4, 860/5, 860/6, 

861/1, 861/2, 1015, 1016/1-

4, 1017, 1020, 1021, 

1026/1, 1026/2, 1030 

Właściciel lub 

posiadacz obszaru 



zielonych (np. 

zabezpieczenie siedlisk 

przed zaoraniem czy 

zalesieniem)  

fakultatywne: 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami odpowiedniego 

pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska 

gatunku 

 

Obręb Miączyn: 1/23, 825, 

860/3, 860/4, 860/5, 860/6, 

861/1, 861/2, 1015, 1016/1-

4, 1017, 1020, 1021, 

1026/1, 1026/2, 1030 

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 

Monitorowanie stanu 

gatunku (zgodnie z 

metodyką monitoringu 

siedliska opracowaną przez 

GIOŚ w zakresie 

wskaźników kardynalnych 

obejmujących: 

powierzchnię siedliska, 

uwilgotnienie, wkraczanie 

gatunków ekspansywnych) 

Obręb Miączyn: 860/3, 

860/4, 860/5, 860/6, 861/1, 

861/2, 1015, 1016/1-4, 

1017, 

Regionalna Dyrekcja 

ochrony Środowiska w 

Lublinie 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Brak działań 
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 Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych,  

gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk 



Brak działań 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

obligatoryjne: 

ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno- pastwiskowe 

lub pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych  

Obręb Kolonia Niewirków: 

137, 114-119, 141,  

Obręb Niewirków: 

467-9, 515, 516, 627 

Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

Utrzymanie powierzchni 

siedlisk przyrodniczych 

stanowiących przedmiot 

ochrony, położonych na 

trwałych użytkach 

zielonych (np. 

zabezpieczenie siedlisk 

przed zaoraniem czy 

zalesieniem)  

Obręb Kolonia Niewirków: 

137, 114-119, 141,  

Obręb Niewirków: 

467-9, 515, 516, 627 

Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

fakultatywne: 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami odpowiedniego 

pakietu 

rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska 

gatunku. 

 

Obręb Kolonia Niewirków: 

137, 114-119, 141,  

Obręb Niewirków: 

467-9, 515, 516, 627 

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 

zachowanie osłony przed 

wiatrem (na działkach 

silnie zakrzaczonych 

zalecane wycięcie ich z 

zachowaniem 

pojedynczych zakrzewień 

lub ich rzędów wzdłuż 

stanowisk gatunku) 

Obręb Kolonia Niewirków: 

137, 114-119, 141,  

Obręb Niewirków: 

467-9, 515, 516, 627 

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 

Monitorowanie stanu 

gatunku (zgodnie z 

metodyką monitoringu 

siedliska opracowaną przez 

GIOŚ w zakresie 

wskaźników kardynalnych 

obejmujących: 

powierzchnię siedliska, 

uwilgotnienie, wkraczanie 

gatunków ekspansywnych) 

Obręb Cześniki:  

737467-9, 515, 516, 627 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w 

Lublinie 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Brak działań 
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Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych,  

gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk 

Brak działań 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

obligatoryjne: 

ekstensywne użytkowanie 

kośne, kośno- pastwiskowe 

lub pastwiskowe  trwałych 

użytków zielonych  

Obręb Miączyn: 

833 – 838 

 

Obręb Kolonia Niewirków: 

113-118, 121-131, 341/5-

341/9, 464-469 

Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

Utrzymanie powierzchni 

siedlisk przyrodniczych 

stanowiących przedmiot 

ochrony, położonych na 

trwałych użytkach 

zielonych (np. 

zabezpieczenie siedlisk 

przed zaoraniem czy 

zalesieniem)  

Obręb Miączyn: 

833 – 838 

 

Obręb Kolonia Niewirków: 

113-118, 121-131, 341/5-

341/9, 464-469 

Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

fakultatywne: 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami odpowiedniego 

pakietu 

Obręb Miączyn: 

833 – 838 

 

Zarządca lub posiadacz 

obszaru na podstawie 

porozumienia zawartego z 



rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego 

PROW, ukierunkowanego 

na ochronę siedliska 

gatunku. 

 

Obręb Kolonia Niewirków: 

113-118, 121-131, 341/5-

341/9, 464-469 

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 

zachowanie osłony przed 

wiatrem (na działkach 

silnie zakrzaczonych 

zalecane wycięcie ich z 

zachowaniem 

pojedynczych zakrzewień 

lub ich rzędów wzdłuż 

stanowisk gatunku) 

Obręb Miączyn: 

833 – 838 

 

Obręb Kolonia Niewirków: 

113-118, 121-131, 341/5-

341/9, 464-469 

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 

Monitorowanie stanu 

gatunku (zgodnie z 

metodyką monitoringu 

Obręb Miączyn: 

833 – 838 

 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w 

Lublinie 



siedliska opracowaną przez 

GIOŚ w zakresie 

wskaźników kardynalnych 

obejmujących: 

powierzchnię siedliska, 

uwilgotnienie, wkraczanie 

gatunków ekspansywnych) 

Obręb Kolonia Niewirków: 

113-118, 121-131, 341/5-

341/9, 464-469 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Brak działań 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 

 

Przedmiotowa zmiana zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Lublinie  z dnia 5 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 1941) 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górniej Siniochy 

PLH060086 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 

Dolina Górniej Siniochy PLH060086, 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 Dolina 

Górniej Siniochy PLH060086 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 Dolina Górniej Siniochy 

PLH060086 (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 Dolina Górniej Siniochy PLH060086, 

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 

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


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

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

Białej Podlaskiej.  

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. 

 
 


