
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
   
 

 
Sanok, 13 maja 2015 r. 

 

I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy  

PLH180045 Sanisko w Bykowcach 



„Opracowanie planów zadao ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz ze 
wzmocnieniem instytucji sprawującej nadzór nad obszarami Natura 2000  

w województwie podkarpackim” 
 

Założenia  
Realizacja PZO dla 17 obszarów Natura 2000 o łącznej powierzchnia 5328,29 

ha co stanowi ok. 0,3% pow. województwa podkarpackiego 
 

Całkowity koszt - 2 205 000 zł,  
(85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego  

Obszaru Gospodarczego 2009-2014, 15% z budżetu Paostwa) 
 

Okres realizacji   
2014 -2016 r. 

 

 
 
  
  

Projekt  



Nadrzędnym celem utworzenia sieci Natura 2000 jest:  

zachowanie zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych  oraz gatunków roślin i zwierząt 

w skali Europy, jak również jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych 

charakterystycznych dla 9 regionów biogeograficznych.  

 

Bezpośrednim celem ochrony obszarowej prowadzonej  

w ramach sieci Natura 2000 jest: 

 

utrzymanie lub odtworzenie tzw. właściwego stanu ochrony  

-     siedlisk przyrodniczych (naturalny zasięg nie zmniejsza się, zostają zachowane specyficzna 
struktura, skład gatunkowy i funkcje ekologiczne), 

- gatunków roślin i zwierząt (zostaje zachowana liczebność gwarantująca utrzymanie się w 
biocenozie w dłuższym czasie i odpowiednio duży zasięg siedliska, naturalny zasięg 
gatunku nie zmniejsza się). 

Obszary Natura 2000 

http://natura2000.gdos.gov.pl 



Obszary specjalnej ochrony ptaków  (OSOP) – wyznaczane dla gatunków ptaków 

wymienionych w załączniku I  Dyrektywy ptasiej – oznaczane kodem PLB 

 

Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOOS) - wyznaczane dla siedlisk 

przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz siedlisk gatunków zwierząt i roślin 

wymienionych w załączniku II do Dyrektywy siedliskowej – oznaczane kodem PLH 

 

• Specjalne obszary ochrony siedlisk 

• Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty 

• Proponowane  obszary mające znaczenie dla Wspólnoty 



 

 

 

 

WDRAŻANIE/ wyznaczanie  

sieci  Natura 2000 

… dzisiejszy efekt … 

 
 

 

 

 

Aktualnie na terytorium Polski  znajduje się: 

- 845  obszarów siedliskowych 

- 145 obszarów ptasich 

  

Łącznie – 983 obszary  Natura 2000    
(7 z nich to obszary ptasie i siedliskowe w tych samych granicach)  

  

 Łącznie -  ponad 6 mln ha  /  ok. 20  % pow. Polski  

 



 Aktualnie na obszarze  województwa podkarpackiego 

znajdują się: 
 

 55  obszarów siedliskowych PLH (54 obszary  mające znaczenie dla 

Wspólnoty i jeden projektowany obszar mający znaczenie dla Wspólnoty) 

 7 obszarów ptasich   PLB  (obszarów specjalnej ochrony ptaków)   

 1 obszar wspólny  PLC (Bieszczady)   

  

 Łącznie – 63  obszary    

 ok. 748 tys. ha,  ok. 570 tys. ha (uwzględniając nakładanie obszarów)  

   

 

 Łącznie -   ok. 32  % pow. Podkarpacia 



na obszarach Natura 2000 nie obowiązuje 

zamknięta lista zakazów ale  zasada 

 
 

 

 

 

 

 

 
oraz  obowiązek   



Plan Zadań Ochronnych 

• jest instrumentem planistycznym 

• sporządza się obowiązkowo  na 10 lat  

• określa zagrożenia zarówno istniejące jak i potencjalne, 

• określa cele do osiągnięcia na 10 lat  

•  określa działania ochronne, które powinny zostać pilnie 
wykonane w najbliższym okresie ze wskazaniem podmiotów 
odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania. 

     

 



CYKL SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH 

Praca zmierzająca do stworzenia 
dokumentu koocowego 

Spotkanie 3 

Spotkanie 2  

Spotkanie 1 

Praca pomiędzy                      zbieranie i analiza  
warsztatami                        zgłaszanych uwag                  

Praca pomiędzy                      zbieranie i analiza  
warsztatami                        zgłaszanych uwag  



Kontakt 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów  

sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl 

 

Tel. 17 785 00 44 wew. 666 lub 664 

http://rzeszow.rdos.gov.pl 

mailto:sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl








Zarządzenie 

1. opis granic obszaru w postaci współrzędnych 
geograficznych punktów jej załamania  

2. mapę obszaru 

3. identyfikacje istniejących i potencjalnych zagrożeń 

4. określenie celów działań ochronnych 

5. tabelę działań ochronnych 

6. wskazania do dokumentów planistycznych  

 


