
 

 

 

 

Założenia do opracowania planu zadań ochronnych 

obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

Polesie PLB060019 – poza terenem Poleskiego Parku Narodowego 

 

 

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 Polesie PLB060019 został wyznaczony rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z 5 września 2007 r. zmieniającym rozporządzenie 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 obejmuje fragment Polesia Lubelskiego, na którym dominują równiny torfowe, wśród 

których 

położone są zarastające jeziora i obszary bagienne, rozdzielone niewielkimi wzniesieniami. 

Torfowiska reprezentują wszelkie typy tego siedliska, od torfowisk wysokich, poprzez 

przejściowe do niskich.  

Obszar obejmuje unikatowe w skali Polski i Europy krajobraz Polesia Zachodniego, który 

charakteryzuje się wyjątkowym bogactwem siedliskowym i gatunkowym 

ekosystemow wodno – błotnych, łąkowych i leśnych.  

 

 

Obszar, znajduje się terenie powiatu parczewskiego, gminy Sosonowica; powiatu włodawskiego, 

gmin: Stary Brus, Urszulin; powiatu łęczyńskiego, gmin: Cyców, Puchaczów, Ludwin. 

Na terenie obszaru znajduje się Poleski Park Narodowy, Poleski Park Krajobrazowy, Park 

Krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie”, Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, specjalne 

obszary ochrony siedlisk Natura 2000: Jeziora UściwierskiePLH060009, Ostoja Poleska 

PLH060013, Wrzosowisko w Orzechowie PLH060098, użytki ekologiczne. Ponadto obszar 

stanowi fragment Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” 

Podstawowym zagrożeniem dla obszaru jest zmiana stosunków wodnych, spowodowana 

zarówno przez prowadzone tu w przeszłości rozległe prace melioracyjne, jak i działający 

współcześnie przemysł wydobywczy oraz silna presja turystyczno-rekreacyjna i zanikanie 

rolniczego użytkowania ziemi. 



 

 

 

  

Powierzchnia obszaru wynosi 18030,91 ha. 

 

Przedmioty ochrony na terenie obszaru: 

 

Gatunki ptaków: 

 

A294 wodniczka Acrocephalus paludicola 

A060 podgorzałka Aythya nyroca  

A021 bąk Botaurus stellaris 

A215 puchacz Bubo bubo 

A196 rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus  

 A198 rybitwa biłoskrzydła Chlidonias leucopterus 

A197 rybitwa czarna Chlidonias niger 

A084 błotniak łąkowy Circus pygargus 

A239 dzięcioł biłogrzbiety Dendrocopos leucotos 

A154 dubelt Gallinago media 

A127żuraw Grus grus 

A409 cietrzew Tetrao tetrix tetrix 

 

Lista przedmiotów ochrony może ulec weryfikacji w toku prac. 

 

Projekt planu zadań ochronnych będzie opracowywany dla części obszaru Natura 2000 

Polesie, położonego poza terenem Poleskiego Parku Narodowego. 

 

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 Polesie. 

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

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

http://www.lublin.rdos.gov.pl/
mailto:sekretariat@rdos.lublin.pl


 

 

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 

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 Polesie 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). 

 

 


