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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 Lasy Parczewskie PLB060006 

 

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                          

15 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy 

Parczewskie PLB060006 (Dz. Urz. Woj. Lub. 2015. poz.176), wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 4, otrzymuje brzmienie: 

Cele działań ochronnych 

 

Lp. Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych 

1 A022 bączek  

Ixobrychus minutus  

Zachowanie odpowiedniej powierzchni (co najmniej 35 ha) siedliska 

(trzcinowisk z udziałem starej trzciny i kęp wiklin). 

Uzupełnianie wiedzy na temat występowania i stanu zachowania gatunku 

w obszarze. 

2 A060 Podgorzałka 

Aythya nyroca 

 

Utrzymanie aktualnej powierzchni trzcinowisk (cn 100 ha)  na dwóch 

najważniejszych lęgowiskach w obszarze  (kompleksy stawów 

Gospodarstwa Rybackiego Sosnowica) oraz utrzymanie liczebności 

populacji w obszarze na poziomie min 15 par. 

Uzupełnianie wiedzy na temat występowania i stanu zachowania gatunku 

w obszarze. 

3 A075 Bielik 

Haliaeetus albicilla 

Uzupełnianie wiedzy na temat występowania i stanu zachowania gatunku 

w obszarze. 

4 A122 Derkacz Crex 

crex 

 

Zachowanie siedlisk gatunku położonych na trwałych użytkach zielonych 

Uzupełnianie wiedzy na temat występowania i stanu zachowania gatunku 

w obszarze. 

5 A215 Puchacz Bubo 

bubo 

Poprawa warunków gniazdowania puchacza w znanych i nowoodkrytych 

rewirach gatunku poprzez montaż 5 platform lęgowych 

Uzupełnianie wiedzy na temat występowania i stanu zachowania gatunku 

w obszarze. 

6 A239 Dzięcioł 

białogrzbiety 

Dendrocopus 

Utrzymanie warunków siedliskowych optymalnych dla gatunku 

(drzewostan z dużym-ponad 70% -owym - udziałem drzew starszych niż 

80 lat) w płatach dobrze zachowanych i poprawa warunków w płatach o 

nieoptymalnym dla gatunku stanie zachowania poprzez stopniowy wzrost 

udziału martwego drewna i sukcesywne zwiększenie wieku drzewostanu. 
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leucotos 

 

Uzupełnianie wiedzy na temat występowania i stanu zachowania gatunku 

w obszarze. 

7 

A051 Krakwa Anas 

strepera 

Uzupełnianie wiedzy na temat występowania i stanu zachowania gatunku 

w obszarze, połączone z identyfikacją nowo pojawiających się w obszarze 

zagrożeń dla gatunku, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnego 

pojawienia się w ostoi norki amerykańskiej. 

8 
A043 Gęgawa 

Anser anser 

Uzupełnianie wiedzy na temat występowania i stanu zachowania gatunku 

w obszarze, połączone z identyfikacją nowo pojawiających się w obszarze 

zagrożeń dla gatunku, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnego 

pojawienia się w ostoi norki amerykańskiej. 

 

 2)  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 

A022 

Bączek  

Ixobrychus 

minutus 

 

 

Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych oraz związane z utrzymaniem lub 

modyfikacją metod gospodarowania 

1 Publikacja materiałów edukacyjnych 

ukazujących możliwości prowadzenia 

gospodarki rybackiej zgodnej z 

potrzebami ochrony gatunku. 

Cały obszar 

Natura 2000 

RDOŚ w Lublinie 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji działań 

ochronnych 

1 Monitoring populacji gatunku w 5 i 9 

roku obowiązywania PZO 

Zbiorniki wodne 

w granicach ostoi 

RDOŚ w Lublinie 

 

Przedmiot 

ochrony 
Nr Działania ochronne 

Obszar 

wdrażania  

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

A060 

Podgorzałka 

Aythya 

nyroca 

 

 

Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych oraz związane z utrzymaniem lub 

modyfikacją metod gospodarowania 

1 Publikacja materiałów edukacyjnych 

ukazujących możliwości prowadzenia 

gospodarki rybackiej zgodnej z 

potrzebami ochrony gatunku. 

Cały obszar 

Natura 2000 

RDOŚ w Lublinie 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji działań 

ochronnych 
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1 Monitoring populacji gatunku w 

ramach monitoringu ptaków rzadkich 

GIOŚ 

Zbiorniki wodne 

w granicach ostoi 

RDOS Lublin 

 

Przedmiot 

ochrony 
Nr Działania ochronne 

Obszar 

wdrażania  

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

A075 Bielik 

Haliaeetus 

albicilla 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji działań 

ochronnych 

1 Coroczna kontrola znanych rewirów 

gatunku 

Kompleksy leśne 

w granicach 

obszaru 

RDOŚ w Lublinie 

 

Przedmiot 

ochrony 
Nr Działania ochronne 

Obszar 

wdrażania  

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

A215 

Puchacz 

Bubo bubo 

Dotyczące ochrony czynnej gatunków zwierząt oraz związane z utrzymaniem lub 

modyfikacją metod gospodarowania 

1 Montaż 5 platform lęgowych 

przystosowanej do potrzeb gatunku 

Istniejące i nowo 

utworzone strefy 

ochrony gatunku. 

RDOŚ w Lublinie we 

współpracy z Nadleśnictwem 

Parczew 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji działań 

ochronnych 

1 Kontrola wykorzystania oraz stanu 

technicznego zamontowanej 

platformy w 4 i 8 roku 

obowiązywania PZO 

Miejsce realizacji 

zadania 

dotyczącego 

montażu 

platformy 

RDOŚ w Lublinie 

2 Coroczna kontrola znanych rewirów 

gatunku 

Kompleksy leśne 

w granicach 

obszaru 

RDOŚ w Lublinie 

 

Przedmiot 

ochrony 
Nr Działania ochronne 

Obszar 

wdrażania  

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

A122 

Derkacz 

Crex crex 

 

Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych oraz związane z utrzymaniem lub 

modyfikacją metod gospodarowania 

1 Odstrzał 10 osobników lisa (Vulpes 

vulpes)  rocznie. 

Cały obszar 

Natura 2000 ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

terenów 

Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 we 

współpracy z PZŁ. 
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położnych w 

sąsiedztwie 

trwałych 

użytków 

zielonych.  

Działania związane z utrzymaniem lub  modyfikacją metod gospodarowania  

1 Działania obligatoryjne: 

- zachowanie siedlisk gatunku 

położonych na trwałych użytkach 

zielonych, 

- ekstensywne użytkowane kośne lub 

kośno-pastwiskowe trwałych użytków 

zielonych, 

- zapobieżenie zalesieniu lub zaoraniu 

siedliska. 

 

Działania fakultatywne:  

Użytkowanie zgodnie z wymogami 

odpowiedniego pakietu 

rolnośrodowiskowego w ramach 

obowiązującego PROW, którego 

realizacja będzie zgodna z potrzebami 

ochrony derkacza 

Uszczegółowienie wymogów: 

- 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, 

Trwałe użytki 

zielone w 

obszarze.  

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 
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- 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. 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji działań 

ochronnych 

1 Monitoring populacji gatunku w 

trzecim, szóstym i dziewiątym roku 

obowiązywania planu. 

Cały obszar 

Natura 2000 

RDOŚ w Lublinie 

 

Przedmiot 

ochrony 
Nr Działania ochronne 

Obszar 

wdrażania  

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

 

 

A239 

Dzięcioł 

białogrzbie

ty 

Dendrocop

os leucotos 
 

Działania związane z utrzymaniem lub  modyfikacją metod gospodarowania  

 Ochrona siedlisk gatunku na terenie 

ostoi. Kontynuowanie dobrych zasad 

praktyki leśnej: 

- pozostawianie w trakcie trzebieży 

drzew z gatunków olcha, brzoza, 

osika,  

- pozostawianie w trakcie trzebieży 

drzew dziuplastych,  

- wykonywanie cięć trzebieżowych 

poza okresem lęgowym, 

- zapewnienie ciągłości udziału 

starszych (ponad 70 lat) 

drzewostanów liściastych lub z dużym 

udziałem gatunków liściastych 

- pozostawianie w lesie martwego i 

obumierającego drewna poprzez 

rezygnację z cięć sanitarnych (poza 

cięciami związanymi z  gradacją 

szkodników) 

Przez martwe drewno należy 

rozumieć, całe drzewa, pnie drzew i 

ich fragmenty (m.in. złomy), oraz 

Drzewostany 

przewagą 

gatunków 

liściastych, w 

szczególności z 

dużym udziałem 

brzozy, osiki i 

olchy, znajdujące 

się w oddziałach: 

17, 18, 18A, 

18B, 24A, 35, 

36, 52, 98, 99, 

100, 106A, 164, 

248, 264, 265, 

268, 269, 503B 

 

Nadleśnictwo Parczew 
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większe gałęzie, w formie stojącej, 

zawieszonej lub leżącej o pierśnicy 

(lub średnicy w najszerszym miejscu) 

> 10 cm, zarówno z korą przylegającą 

do pnia, odpadającą, jak i bez kory, w 

przypadku leżaniny – pnie i gałęzie 

znajdujące się na różnych etapach 

rozkładu przed etapem murszejącego 

drewna. 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji działań 

ochronnych 

1 Monitoring populacji oraz ocena stanu 

zachowania siedlisk gatunku w 5 i 9 

roku obowiązywania PZO. 

Monitoring będzie prowadzony 

zgodne z ogólnie przyjętą metodyką a 

w przypadku jej braku, zgodnie 

metodyką opracowaną przez 

wykonawcę, zatwierdzoną przez 

RDOŚ. 

kompleksy leśne 

w obszarze 

RDOŚ w Lublinie 

 

Przedmiot 

ochrony 
Nr Działania ochronne 

Obszar 

wdrażania  

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

 

A051 

Krakwa  

Anas 

strepera 

 

A043 

Gęgawa 

Anser anser 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji działań 

ochronnych 

1 Monitoring populacji gatunku w 5 i 9 

roku obowiązywania PZO. 

Monitoring będzie prowadzony 

zgodne z ogólnie przyjętą metodyką a 

w przypadku jej braku, zgodnie 

metodyką opracowaną przez 

wykonawcę, zatwierdzoną przez 

RDOŚ.  

zbiorniki wodne 

w granicach ostoi 

RDOŚ w Lublinie 

 

§ 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 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 z dnia 27 kwietnia 2015 r. znak DP-074-11/11070/15/PM1  Minister 

Środowiska zwrócił uwagę, na występujące w kontrolowanym zarządzeniu uchybienia polegające na: 

- nieprecyzyjnym i niemożliwym do weryfikacji zapisie celu działań ochronnych zapisanego dla 

przedmiotu ochrony A215 puchacz Bubo Bubo; 

- braku wskazania podmiotu odpowiedzialnego za realizacje zadania związanego z publikacją 

materiałów edukacyjnych ukazujących możliwości prowadzenia gospodarki rybackiej zgodnej z 

potrzebami ochrony gatunku, zapisanego dla przedmiotów ochrony A022 bączek Ixobrychus minutus 

oraz A060 podgorzałka Aythya nyroca 

Przedmiotowe uwagi zostały uwzględnione a uchybienia zostały usunięte poprzez doprecyzowanie 

zapisów celów działań ochronnych oraz i określenie podmiotu odpowiedzialnego za ich wykonanie. 

Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w trakcie procedowania 

wniósł poprawki w załączniku 5, z którego zostały usunięte zapisy dotyczące przedmiotów ochrony 

dla których nie wskazano żadnych działań ochronnych. Zmiana ta miała na celu usunięcie zbędnych 

zapisów i uproszczenie załącznika nr. 5. Należy jednak zaznaczyć, że dla wszystkich siedlisk oraz 

gatunków będących przedmiotami ochrony w obszarze zostały zdiagnozowane zagrożenia oraz 

określone cele ochrony.  

 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 

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 
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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 Lasy 

Parczewskie PLB060006 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zgodnie z art. 28 ust. 

3  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 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 Lasy Parczewskie PLB060006. Obwieszczenie zostało 

upublicznione w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organów właściwych w sprawie tj. urzędów 

gmin Uścimów, Ostrów Lubelski,  Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica 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.………………….., 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadomił o wyłożeniu projektu zarządzenia 

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

Lasy Parczewskie PLB060006 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 urzędów gmin 

Uścimów, Ostrów Lubelski,  Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica. Informacja o zakresie zmian 

zarządzenia oraz o udziale społeczeństwa, została również przekazana do zainteresowanych 
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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. 

 


