
 

 

Założenia do opracowania planu zadań ochronnych 

obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

Dolina Środkowego Bugu PLB060003 

 

 

Celem opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie 

właściwego stanu przedmiotów ochrony. Obowiązek ten wynika z art. 6 (1) Dyrektywy Rady 

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory – (Dz.U.UE.L92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-102 z zm.) oraz art. 4 Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 

ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U.UE.L.2010.20.7 z zm.). 

 

 

Obszar Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu PLB060003 został wyznaczony 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000.  

Aktualnie obowiązującą podstawą prawną jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 

stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 Nr 25 poz. 133). 

 

 Opis obszaru: 

 

Obszar stanowi graniczny odcinek doliny Bugu między okolicą miejscowości Gołębie (gm. 

Dołhobyczów) a Terespolem. Rzeka na tym odcinku ma naturalny charakter, z licznymi 

meandrami i starorzeczami oraz wysokimi skarpami. Dolina rzeki zajęta jest przez łąki, 

zarośla wierzbowe, pola uprawne i niewielkie płaty łęgów.  

 

 

Obszar znajduje się na terenie położonego na powiatu bialskiego, gmin: Terespol, Kodeń, 

Sławatycze; na terenie powiatu włodawskiego, gmin: Hanna, Włodawa, Włodawa – Miasto, Wola 

Uhruska; powiatu chełmskiego, gmin: Ruda Huta, Dorohusk, Dubienka; powiatu 

hrubieszowskiego, gmin: Horodło, Hrubieszów, Mircze, Dołhobyczów.  

 

Na terenie obszaru znajdują się: rezerwat Małoziemce, Strzelecki Park Krajobrazowy, 

Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu (pow. bialski), Grabowiecko-Strzelecki Obszar 

Chronionego Krajobrazu, Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu (pow. 

hrubieszowski), Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu, specjalne obszary ochrony 

siedlisk Natura 2000 Poleska Dolina Bugu PLH060032, Zachodniowołyńska Dolina Bugu 

PLH060035, użytki ekologiczne.  

 

Powierzchnia obszaru wynosi 28 096,55 ha. 

 

 

 



Przedmioty ochrony na terenie obszaru: 

 

Gatunki ptaków: 

 

A294 wodniczka Acrocephalus paludicola 

A168 Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos 

A229 zimorodek Alcedo atthis 

A196 rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus  

 A198 rybitwa biłoskrzydła Chlidonias leucopterus 

A197 rybitwa czarna Chlidonias niger 

A080 gadożer Circaetus gallicus 

A084 błotniak łąkowy Circus pygargus 

A122derkacz Crex crex 

A429 Dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus 

A156 rycyk Limosa limosa 

A151 batalion Philomachus pugnax 

A162 krwawodziób Tringa totanus 

 

Lista przedmiotów ochrony może ulec weryfikacji w toku prac. 

 

Dla całego obszaru Natura 2000 będzie opracowywany projekt planu zadań ochronnych. 

 

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

zostanie sporządzony z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 28 ust. 10 ustawy o 

ochronie przyrody oraz zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 

lutego 2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 (Dz. U.2010. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.).     

  

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla Obszaru jest 

utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotu ochrony, który to obowiązek wynika 

z art. 6 (1) Dyrektywy siedliskowej (dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 

sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.  

 

Dokumentację projektu planu zadań ochronnych zestawia się etapowo w formie 

elektronicznej. Materiały będą publikowane na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Lublinie (www.lublin.rdos.gov.pl) 

Istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków, w tym za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej na pocztę sekretariat@rdos.lublin.pl, bez konieczności 

opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013. poz.262. z późn. zm.). 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie zorganizuje spotkania 

dyskusyjne z udziałem przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących 

działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono 

obszar Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu.  

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia, w drodze aktu prawa 

miejscowego, w formie zarządzenia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, 

kierując się wynikającą z zapisu ustawowego koniecznością utrzymania i przywracania do 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w 

sposób bezpośredni oddziaływać na: organy administracji leśnej; organy administracji 
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samorządowej i terenowe organy administracji rządowej; właścicieli i użytkowników gruntów 

rolnych, leśnych oraz wód oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie, których występują 

przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na 

obszarze Natura 2000; przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na 

obszarze Natura 2000. Ponadto ustalenia planu zadań ochronnych winny być transponowane 

do różnych obowiązujących dokumentów planistycznych pozostających w kompetencjach 

organów władzy publicznej, np.: studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów 

urządzenia lasu.  

 

Plan Zadań Ochronnych dla Obszar Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu 

realizowany jest w ramach projektu finansowanego przez Mechanizm Finansowy 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 „Ochrona bioróżnorodności siedlisk 

trawiastych wschodniej Lubelszczyzny”, (Nr 520/2014/Wn-03/OP-XN-02/D). 

 

 


