
 

 

 

 

Założenia do opracowania planu zadań ochronnych 

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 

Rogów PLH060062 

 

Celem opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie 

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

 

Obszar Natura 2000 Rogów PLH060062, został wyznaczony w związku z wypełnieniem 

zobowiązań Polski wynikających z Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 

sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Obszar został uznany za 

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW) w 2011 r. (decyzja nr 2011/64/UE Komisji 

Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 

92/43/EWG czwartego zaktualizowany wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 

składających się na kontynentalny region biogeograficzny). Obecnie, status prawny obszaru 

określa Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2015/69 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie 

przyjęcia ósmego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 

składających się na kontynentalny region biogeograficzny(notyfikowana, jako dokument nr 

C(2014) 9072) (Dz.U.UE.L.2015.18.1). 

 

 Opis obszaru: 

 

Obszar obejmuje fragment zbocza wzniesienia nad małym ciekiem wodnym, będącym 

dopływem Wolicy. Obszar położony jest na wschód od wsi Rogów.  

 

Obszar znajduje się na terenie powiatu zamojskiego, gminy Grabowiec.  

Wschodnia część obszaru obejmuje rezerwat przyrody Rogów.  

 

Powierzchnia obszaru wynosi 12.0 ha.  

 

Przedmioty ochrony na terenie obszaru: 

 

Siedliska: 

 

6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe są tylko murawy z 

istotnymi stanowiskami storczyków 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

 

Gatunki roślin: 

 

2249 dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia 

 



 

 

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 mającego znaczenie dla Wspólnoty – 

specjalnego obszaru ochrony siedlisk 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 - Dz.U.UE.L92.206.7, 

Dz.U.UE-sp.15-2-102 z późn. zm.).  

 

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 Rogów. 

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 

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 Rogów 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). 
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