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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 Drewniki PLH060059

Na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1651) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia
3 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Drewniki PLH060059 (Dz. Urz. Woj. Lub. 2014r. poz. 2907), wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie:
Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie
i obszarów ich wdrażania
Podmiot
odpowiedzialny za
wykonanie
Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz
związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania.
Działania związane z ochroną czynną
6210 Murawy
Działanie obligatoryjne:
Obręb 0014 Stara Wieś: Właściciel lub
kserotermiczne
Użytkowanie murawy,
dz.: 634/1,
posiadacz obszaru
(Festuco-Brometea) które będzie zapobiegać
Obręb 0018 Wólka
priorytetowe są tylko
ekspansji drzew i krzewów. Kraśniczyńska:
murawy
Wskazane jest ekstensywne dz.: 735, 751/2, 752,
z istotnymi
użytkowanie kośne, kośno1233
stanowiskami
pasterskie lub pasterskie
storczyków
(bez szczegółowych
warunków). Niewskazane
jest zakładanie upraw,
zalesianie, podsiewanie.
Przedmiot ochrony

Działania ochronne

Działania fakultatywne:
- Użytkowanie kośne lub
kośno-pastwiskowe.
Użytkowanie zgodnie
z wymogami
odpowiedniego pakietu
rolno środowiskowego w
ramach obowiązującego
PROW, ukierunkowanego
na ochronę siedliska
przyrodniczego (optimum
sierpień do października)

Obszar wdrażania

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
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z tytułu
dochodowości.

- Odkrzaczanie murawy.
Mechaniczne lub ręczne
usuniecie krzewów i
młodych okazów drzew (o
średnicy pnia do 6 cm),
a także dziko rosnących
drzew owocowych poprzez
ich wycinkę i karczowanie.
Zabieg należy
przeprowadzić jesienią lub
zimą (X-II). Wiosną (V-VI)
następnego roku należy
skontrolować skuteczność
zabiegów (czy krzewy nie
odrastają z pozostałych w
gruncie części rośliny) i w
razie potrzeby ponownie
wyciąć i wykarczować
pozostałości. Należy
pozostawić okazy jałowca i
małych gatunków róż (Rosa
sp.). Biomasa pozostała po
zabiegu musi być
obligatoryjnie wyniesiona
poza granice obszaru i
zagospodarowana.
Odkrzaczanie należy
prowadzić do ogólnego
poziomu zwarcia zarośli w
granicach 5-10%.
- Usunięcie sosny z płatu
murawy.
Usunięcie sosny z
fragmentu płatu murawy
kserotermicznej (w pasie
o szerokości 15 m wzdłuż
podnóża wzniesienia).
Na pierwszym etapie prac
(w pierwszym roku
realizacji zadania) należy
usunąć równomiernie 50%
drzew). Pozyskany materiał
należy usunąć z płatu
murawy i zagospodarować.
Zabieg należy
przeprowadzić jesienią lub
zimą (X-II). Wiosną (V-VI)
następnego roku należy
skontrolować skutki (czy
przerzedzenie nasadzeń
sosny nie wywołało
nadmiernego wzrostu

Obręb 0014 Stara Wieś:
dz.: 634/1, 634,
Obręb 0018 Wólka
Kraśniczyńska:
dz.: 1213.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Lublinie w
porozumieniu
z właścicielami
gruntów

Obręb 0018 Wólka
Kraśniczyńska:
dz.: 76, 77, 92/1, 1332,
1453, 1454, 1455, 1456,
1457, 1459, 1461, 1463,
1465, 1467, 1468, 1469,
1474, 1476, 1477, 1479,
1485, 1486, 1488, 1491,
1493, 1497, 1499, 1501,
1503

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Lublinie w
porozumieniu z
właścicielami
gruntów
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krzewów liściastych –
kruszyna, trzmielina i in.).
W sytuacji takiej należy
zaniechać działania
i prowadzić odkrzaczenia
murawy, zgodnie z opisem
działania nr 3. W sytuacji,
gdy przerzedzenie nasadzeń
sosny nie wywoła
niepożądanych skutków,
należy usunąć pozostałe
drzewa (w drugim, trzecim
roku realizacji działania).

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych

6210 Murawy
kserotermiczne
(Festuco-Brometea)

Zachowanie warunków
optymalnych do odtworzenia
płatów muraw, które uległy
uszkodzeniu/ zniszczeniu.
Monitoring zgodnie
z metodyką GIOŚ
dla siedliska 6210.

Obręb 0014 Stara
Wieś:
dz.634/1,
Obręb 0018 Wólka
Kraśniczyńska:
dz.: 735, 751/2, 752,
1233

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
Lublinie

6210 Murawy
kserotermiczne
(Festuco-Brometea)

Poprawa struktury
siedliska w płacie murawy z
nasadzeniem sosny
zwyczajnej.
Monitoring zgodnie
z metodyką GIOŚ
dla siedliska 6210.

Obręb 0018 Wólka
Kraśniczyńska:
dz.: 76, 77, 92/1, 1332,
1453, 1454, 1455, 1456,
1457, 1459, 1461, 1463,
1465, 1467, 1468, 1469,
1474, 1476, 1477, 1479,
1485, 1486, 1488, 1491,
1493, 1497, 1499, 1501,
1503

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
Lublinie

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

Zachowanie aktualnego
właściwego stanu zachowania
siedliska przyrodniczego
Monitoring zgodnie
z metodyką GIOŚ
dla siedliska 9170

Obręb 0018 Wólka
Kraśniczyńska: dz.:1,
2,3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 36, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 91, 1053,
1058, 1062, 1065, 1069,
1071, 1073, 1075,
1075/1, 1076, 1077,
1078, 1079, 1080, 1081,
1084, 1085, 1087, 1089,
1091, 1092, 1093, 1094,

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
Lublinie
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1095, 1096, 1097, 1098,
1100, 1101, 1102/1,
1102/2, 1103/2, 1105,
1106, 1108, 1109, 1110,
1112, 1113, 1114, 1116,
1118, 1119, 1121/1,
1123, 1125, 1127, 1129,
1131, 1137, 1140, 1146,
1150, 1153, 1154, 1155,
1156, 1157, 1157/1,
1158, 1159, 1159/1,
1160, 1161, 1162/1,
1162/2, 1163, 1165,
1166, 1167, 1168, 1169,
1170, 1172, 1173, 1174,
1175, 1176, 1180, 1181,
1182, 1183, 1184, 1185,
1189, 1190, 1190/1,
1192, 1193/1, 1194,
1196, 1197, 1199/1,
1206, 1207, 1208, 1209,
1210, 1211, 1214, 1215,
1216, 1217, 1218, 1219,
1220, 1224, 1225, 1227,
1228, 1236, 1239, 1248,
1250, 1252, 1253, 1254,
1255, 1256, 1257, 1258,
1259, 1260, 1261, 1262,
1263, 1290/1, 1290/2,
1291, 1293 1297, 1299,
1300, 1332, 1447/1,
1448 1813, 1814, 1815
Lasy Nadleśnictwa
Krasnystaw, obręb
Łopiennik: oddz. 384 a,
b, c, oddz. 384C a, b, c,
d, f, g, h, i, j, k
Obręb 0018 Wólka
Kraśniczyńska
dz.: 5, 13, 17, 18, 19, 35,
37, 57, 80, 92/1, 1088,
1164, 1165

1902 Obuwik
pospolity
(Cypripedium
calceolus)

Zachowanie aktualnej,
właściwej jakości siedliska
gatunku.
Monitoring zgodnie
z metodyką GIOŚ
dla gatunku 1902.

Obręb 0018 Wólka
Kraśniczyńska
dz.: 92/1 1902_S2: 75,
1299, 15, 69, 79, 78, 39,
27, 37, 1152, 83, 12, 24,
22, 1157/1, 74, 1157, 38,
63, 57, 42, 67, 1160, 59,
28, 21, 1153, 1156, 35,
32, 73, 25, 52, 55, 65,
34, 20, 33, 64, 36, 51,
13, 72, 58, 26, 49, 43,
50, 47, 82, 92/1, 84, 19,
71, 16, 48, 70, 54, 17,
18, 80, 23, 68, 53, 30,
1290/2, 46, 1150, 1166,
81, 66, 1158, 41, 56, 29,
1162/2, 62, 1162/1, 45,

Regionalny
Dyrektor Ochrony
Środowiska w
Lublinie
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31, 60, 77, 14, 40, 44,
88, 85, 1164, 76, 61,
1160/1,

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

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Lublinie
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UZASADNIENIE
Zmiana zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie 3 września
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura Drewniki PLH060059
(Dz. Urz. Woj. Lub. 2014. poz. 2907), 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. z 2009r. 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 23 lutego 2015 r., znak: DP-074-158/51524/14/PMI Minister Środowiska
wskazał,

że

działanie

ochronne,

dla

siedliska

9170

Grąd

środkowoeuropejski

i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) oraz gatunku 1902 Obuwik pospolity
(Cypripedium calceolus)

polegające na inwentaryzacji i likwidacji dzikich składowisk odpadów

dotyczy materii uregulowanej w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Zgodnie z § 118 rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 20
czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002r. Nr 100, poz. 908), w
rozporządzeniu nie powtarza się przepisów innych aktów normatywnych. Powyższy przepis w
związku z § 143 ww. rozporządzenia ma odpowiednie zastosowanie do aktów prawa miejscowego. W
związku z czym nie powinno się powtarzać tego zapisu w zarządzeniu Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Drewniki PLH060059.
W piśmie wskazano również , że w odniesieniu do siedliska 9170 Grąd środkowoeuropejski
i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), działania ochronne polegające na
prowadzeniu gospodarki leśnej zgodnie z obowiązującymi uproszczonymi planami urządzaniu lasu i
Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Krasnystaw, stanowi powtórzenie przepisów ustawowych, tj. art.
7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015r., poz. 2100 t.j.). W związku z
powyższym nakładanie obowiązku ustawowego w akcie prawa miejscowego jest zbędne i wprowadza
wątpliwości w odniesieniu do jego podstawy prawnej.
Przedstawiona uwagi zostały uwzględnione, zadanie związane z inwentaryzacją i usuwaniem
dzikich wysypisk oraz realizowaniem gospodarki leśnej zgodnie z uproszczonymi planami urządzaniu
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lasu i Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Krasnystaw zostały usunięte.
Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w trakcie procedowania
wniósł poprawki dotyczące właściwego nazewnictwa obwodów ewidencyjnych, na działkach
ewidencyjnych, w obrębie których powinny być realizowane działania ochronne. Wprowadzona
zmiana ma charakter porządkowy i nie wpływa na zmianę terenu objętego działaniami ochronnymi w
obrębie obszaru Natura 2000 Drewniki.
Zgodnie z art. 28 ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015
r. poz. 1651 z póżn.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 zmiany obowiązującego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Drewniki PLH060059 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 póżn.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 Drewniki PLH060059. Obwieszczenie zostało upublicznione w
sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organów właściwych w sprawie tj. Urzędu Gminy
Kraśniczyn i 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
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zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Drewniki PLH060059 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
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie w dniach ,,,,,,,,,,,,,,,,,,., oraz w Urzędu
Gminy Kraśniczyn 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 Treść uwagi, zgłoszonej w konsultacji

Odniesienie do uwag

wnosząca uwagi

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.
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