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ZARZĄDZENIE 

REGIONALEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE 

z dnia ……………………………..2016 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Dobużek PLH060039 

Na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1651 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

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

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

Dobużek PLH060039 (Dz. Urz. Woj. Lub. 2014. poz. 2325), wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie: 

 

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie  

i obszarów ich wdrażania 

Przedmiot 

ochrony Nr. Działania ochronne Obszar wdrażania  

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

 Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin oraz związane 

z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Ochrona czynna 

6210 Murawy 

kserotermiczne 

Festuco-

Brometea 

1 Usuwanie nadmiaru martwej 

materii organicznej poprzez 

ręczne wygrabianie wojłoku.  

Murawy kserotermiczne w 

granicach działek: 337/65, 

337/64, 338/5, 338/7, 

338/10, 339/61, 339/62, 

340/5, 340/7, 340/6, 341/2, 

342/2, 342/3, 343 

RDOŚ w Lublinie 

2 Wycinka drzew i krzewów Powierzchnia 1 ha, dz. ew. 

342/2, 342/3,380, oraz 

południowo- wschodnia 

cześć działki 343 

(061806_5.0009) 

RDOŚ w Lublinie 

3 W przypadku braku zainteresowania 

przywróceniem pastwiskowego 

sposobu użytkowania obszaru w 

ramach modyfikacji gospodarki 

rolnej, konieczne jest podjęcie 

działań z zakresu ochrony czynnej, 

których zakres będzie tożsamy z 

planowanymi działaniami 

Rozszerzenie wypasu:  

dz. ew. 340/6, 342/3, 343, 

380, 061806_5.0009 

Kontynuacja wypasu po 

roku 2018 – cały obszar 

Rezerwatu Skarpa 

Dobużańska 

RDOŚ w Lublinie 
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fakultatywnymi dotyczącymi 

modyfikacji metod gospodarowania. 

Utrzymanie metod gospodarowania 

1 Pastwiskowe użytkowanie terenu 

po zakończeniu okresu realizacji 

projektu „Ochrona muraw 

kserotermicznych w Polsce - 

teoria i praktyka” (lata 2018 – 

2023) 

 

 Działanie obligatoryjne: 

Utrzymywać jako trwały użytek 

zielony: 

- cykliczne (raz na 2 lata) 

usuwanie odrostów drzew i 

krzewów  w celu zachowania 

otwartego krajobrazu 

 Działanie fakultatywne: 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami odpowiedniego 

pakietu rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego PROW, 

ukierunkowanego na ochronę 

muraw kserotermicznych. 

Uszczegółowienie działań: 

Wypas: 

 obsada zwierząt od 0,4 

do 0,6 DJP/ha, przy 

maksymalnym 

obciążeniu pastwiska do 

2,5 t/ha (5 DJP/ha);  

 na terenach zalewowych 

rozpoczęcie wypasu nie 

wcześniej niż dwa 

tygodnie po ustąpieniu 

wód;  

 sezon pastwiskowy - od 

1 maja do 15 

października na 

obszarach poniżej 300 m 

n.p.m.  

Zakaz nawożenia 

Murawy kserotermiczne w 

granicach działek: 337/65, 

337/64, 338/5, 338/7, 

338/10, 339/61, 339/62, 

340/5, 340/7, 340/6, 341/2, 

342/2, 342/3, 343 

Właściciel 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 

6510 Niżowe 

i górskie świeże 

2 Zachowanie aktualnego sposobu 

użytkowania płatów łąk świeżych  

061806_5.0012 Właściciel lub 

posiadacz obszaru 
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łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

Arrhenatherion 

elatioris 

Działania obligatoryjne: 

ekstensywne użytkowanie kośne 

lub kośno-pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych. 

Działania fakultatywne: 

Użytkowanie zgodnie z 

wymogami odpowiedniego 

pakietu rolnośrodowiskowego w 

ramach obowiązującego PROW, 

ukierunkowanego na ochronę łąk 

świeżych. 

Uszczegółowienie działań: 

koszenie ręczne lub 

mechaniczne, raz w roku po 31 

lipca, z usunięciem lub 

złożeniem w stogi  

ściętej biomasy w terminie nie 

dłuższym niż 2 tygodnie po 

pokosie, a w uzasadnionych 

przypadkach w dłuższym 

terminie, niezwłocznie po ustaniu 

przyczyn ze względu, na które 

termin ten nie był przestrzegany, 

- pozostawienie 10% 

powierzchni działki 

nieskoszonej, 

- nie zaleca się koszenia 

okrężnego od zewnątrz do środka 

powierzchni koszonej trwałych 

użytków zielonych, 

- dopuszcza się wypasanie wolne 

lub kwaterowe przy obsadzie 

zwierząt wynoszącej nie więcej 

niż  1 DJP/ha i obciążeniu 

pastwiska wynoszącym nie 

więcej niż 5 t/ha (10 DJP/ha) od 

dnia 15 lipca do  dnia 15 

października. 

dz.ew. 51/1, 51/2, 52, 84/2, 

107/1, 107/2, 107/3, 107/4 

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 

4067 

Żmijowiec 

czerwony 

Echium 

russicum 

 

3 Poprawa stanu populacji gatunku 

poprzez zasilanie populacji 

osobnikami z hodowli ex situ. 

Docelowo należy osiągnąć 

liczebność cn. 30 osobników. 

W obrębie płatu murawy 

kserotermicznej 6210_W2, 

RDOŚ w Lublinie 

 Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu 

realizacji celów działań ochronnych 

6210 Murawy 1 Ocena wskaźników parametru Transekt M1 (100 x 10 m) RDOŚ w Lublinie  
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kserotermiczne 

Festuco-

Brometea 

„Struktura i funkcje”, zgodnie z 

przyjętymi wytycznymi PMŚ 

(GIOŚ). Długość transektu 

skrócono do 100 m. Poza oceną 

wskaźników 3 zdjęcia 

fitosocjologiczne (początek, 

środek, koniec transektu). 

Badania należy przeprowadzić na 

przełomie czerwca i lipca w 

latach: 2016, 2019 i 2022 

Współrzędne wierzchołków 

transektu: 

1) x=834223, y=312226 

2) x=834233, y=312226 

3) x=834223, y=312126 

4) x=834233, y=312126 

Transekt M3 (100 x 10 m) 

Współrzędne wierzchołków 

transektu: 

1) x=833926, y=312198 

2) x=833930, y=312206 

3) x=834020, y=312162 

4) x=834016, y=312153 

Transekt M5 (100 x 10 m) 

Współrzędne wierzchołków 

transektu: 

1) x=833304, y=312084 

2) x=833309, y=312092 

3) x=833399, y=312048 

4) x=833394, y=312039 

6510 Niżowe 

i górskie świeże 

łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

Arrhenatherion 

elatioris 

2 

Ocena wskaźników parametru 

„Struktura i funkcje”, zgodnie z 

przyjętymi wytycznymi PMŚ 

(GIOŚ). Długość transektu 

skrócono do 100 m. Poza oceną 

wskaźników 3 zdjęcia 

fitosocjologiczne (początek, 

środek, koniec transektu) 

Badania należy przeprowadzić na 

przełomie czerwca i lipca w 

latach: 2016, 2019 i 2022 

Transekt M1 (100 x 10 m) 

Współrzędne wierzchołków 

transektu: 

1) x=832735, y=311680 

2) x=832737, y=311690 

3) x=832836, y=311680 

4) x=832835, y=311670 

RDOŚ w Lublinie 

Transekt M2 (100 x 10 m) 

Współrzędne wierzchołków 

transektu: 

1) x=832736, y=311356 

2) x=832746, y=311358 

3) x=832758, y=311259 

4) x=832748, y=311257 

Transekt M3 (100 x 10 m) 

Współrzędne wierzchołków 

transektu: 

1) x=833033, y=311399 

2) x=833023, y=311400 

3) x=833033, y=311499 

4) x=833043, y=311499 

4067 

Żmijowiec 

czerwony 

Echium 

russicum 

3 Coroczna ocena wskaźników 

parametrów  „populacja” oraz 

„siedlisko gatunku”, zgodnie z 

metodyką monitoringu gatunku 

opracowaną przez GIOŚ. 

Wszystkie stanowiska 

gatunku w obszarze 

RDOŚ w Lublinie 
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 Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i 

uwarunkowaniach ich ochrony 

6510 Niżowe 

i górskie świeże 

łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

Arrhenatherion 

elatioris 

1 Przeprowadzenie prac 

terenowych mających na celu 

wykrycie wszystkich płatów 

siedliska przyrodniczego, oraz 

oszacowanie możliwości 

odtworzenia siedliska na płatach 

zdegradowanych w wyniku braku 

użytkowania.  Prace terenowe 

należy przeprowadzić w 

pierwszych 5 latach 

obowiązywania PZO zgodnie z 

metodyką GIOŚ.  

Łąki w dolinie rzeki 

Huczwy 

RDOS Lublin 

 

6430 Ziołorośla 

górskie 

Adenostylion 

alliariae i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

Convolvuletalia 

sepium 

2 Uzupełnienie stanu wiedzy  

o przedmiocie ochrony i o 

uwarunkowaniach jego ochrony 

oraz podjęcie stosownych działań 

w oparciu o nowe dane. Prace 

terenowe należy przeprowadzić 

w pierwszych 5 latach 

obowiązywania PZO zgodnie z 

metodyką GIOŚ. 

Brzegi rzeki Huczwa na 

odcinku przebiegającym 

przez obszar Natura 2000 

RDOS Lublin 

 

 

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

 

 

Regionalny Dyrektor  

Ochrony Środowiska 

      w Lublinie 

 

      

 

 

 

 

 



PROJEKT 

 

UZASADNIENIE 

 Zmiana zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 18 

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

PLH060039 (Dz. Urz. Woj. Lub. 2014. poz.2325), wynika z konieczności dostosowania zapisów ww. 

aktu prawa miejscowego do obowiązujących przepisów i powstała w związku  

z uwagami, jakie przedstawił Departament Prawny Ministerstwa Środowiska. W myśl § 6 ust. 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli zgodności 

aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji 

rządowej (Dz. U. Nr 222, poz. 1754) w przypadku, gdy organ niezespolonej administracji nie zmieni 

aktu normatywnego we własnym zakresie, minister właściwy do spraw środowiska niezwłocznie 

przedstawi Prezesowi Rady Ministrów projekt zarządzenia nadzorczego w sprawie uchylenia 

kontrolowanego aktu prawa miejscowego. Jednocześnie zgłoszone przez Ministra Środowiska uwagi 

do wszystkich zarządzeń, należy uwzględniać podczas opracowywanych w przyszłości projektów 

innych, podobnych aktów prawa miejscowego. 

 W piśmie z dnia 13 kwietnia 2015 r., znak: DP-074-136/12121/14/JJ Minister Środowiska 

zwrócił uwagę, na występujące w kontrolowanym zarządzeniu uchybienia polegające na braku 

określenia terminów realizacji działań ochronnych z zakresu monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych i działań z zakresu uzupełnienia stanu wiedzy o 

przedmiotach ochrony:   4067 żmijowiec czerwony Echium russicum, 6510 niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane ekstensywnie oraz 6430 ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne. Uwaga została 

uwzględniona poprzez doprecyzowanie zapisów i wskazanie lat realizacji poszczególnych zadań oraz 

wskazanie ich przeprowadzenia zgodnie z metodyką opracowaną przez Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska.   

 Kolejnym wskazanym w przedmiotowym piśmie uchybieniem, było nałożenie na organizacje 

pozarządowe, obowiązku prowadzenia działań z zakresu ochrony czynnej zapisanych dla przedmiotów 

ochrony 6210 Murawy kserotermiczne Festuco-Brometea oraz  4067 żmijowiec czerwony Echium 

russicum. Uwaga została uwzględniona poprzez doprecyzowanie zapisów i wskazanie RDOŚ w 

Lublinie jako organu odpowiedzialnego za realizację działania.  

 Ponadto w przedmiotowym piśmie Minister Środowiska zgłosił uwagę, iż w zarządzeniach nie 

ma potrzeby wyszczególniania miejsca ogłoszenia aktu. Uwaga został uwzględniona poprzez korektę 

zbędnego zapisu w § 7 zarządzenia. 

 Zgodnie z art. 28 ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 

r. poz. 1651 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 
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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 zmiany obowiązującego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dobużek 

PLH060039 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zgodnie z art. 28 ust. 3  ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.), zapewnił 

wszystkim zainteresowanym możliwość udziału w procesie dokonywania zmian do przedmiotowego 

planu zadań ochronnych. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie obwieszczeniem z dnia 4.11.2015 r. znak: 

WPN.6320.35.2015.TB, zawiadomił o zamiarze przystąpienia do zmiany zapisów planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dobużek PLH060039. Obwieszczenie zostało upublicznione w 

sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organów właściwych w sprawie tj. Urzędu Gmin Łaszczów i 

Tyszowce oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz 

zostało opublikowane w prasie o zasięgu regionalnym (Gazeta Wyborcza wydanie z dnia 9.11.2016 

r.). Na tym etapie nie wpłynęły uwagi do ww. dokumentu. 

Następnie obwieszczeniem z dnia …………. 2016 r. znak: WPN.6320.3.2016.MPO, 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadomił o wyłożeniu projektu zarządzenia 

zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Dobużek PLH060039 oraz możliwości składania uwag i wniosków do założeń przedmiotowego 

dokumentu. Informacja została podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1,2,3,4 i 5 

ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i w związku z art. 28 

ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Obwieszczenie zostało zamieszczone 

na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, a także ukazało się 

drukiem w prasie (,,,,,,,,,,,,,.) Obwieszczenie było również wywieszone na tablicach ogłoszeń 
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Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie w dniach ,,,,,,,,,,,,,,,,,,., oraz w Urzędów  

Gmin  Łaszczów i Tyszowce w dniach ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Informacja o zakresie zmian zarządzenia 

oraz o udziale społeczeństwa, została również przekazana do zainteresowanych podmiotów 

związanych z obszarem Natura 2000.Osoby zainteresowane projektem mogły składać uwagi i 

wnioski przez okres 21 dni. 

Na tym etapie nie wpłynęły/ nie wpłynęły  uwagi do ww. dokumentu. 

 

Poniższa tabela przedstawia uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych oraz 

stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie zgłoszonych uwag i 

wniosków.  

 

Instytucja/osoba 

wnosząca uwagi 

Treść uwagi, zgłoszonej w konsultacji Odniesienie do uwag 

   

 

 

Projekt zarządzenia, na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o 

wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), został 

uzgodniony przez Wojewodę Lubelskiego w dniu ………………. r.  

Koszty realizacji działań przewidzianych w planie będą pokrywane z funduszy celowych 

pozyskanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie. 

Niniejszy akt normatywny 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. 


