
Projekt z dnia ..................................... 

 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ŚRODOWISKA 1) 

z dnia …………………………. 

 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 

180001 z wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 z 

wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Plan obowiązuje w okresie od 1 

października 2018 roku do 30 września 2037 roku. 

§ 2. Plan zawiera: 

1) opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 z 

wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego, określone w załączniku nr 

1 do rozporządzenia; 

2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla za,,chowania 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony na obszarze Natura 

2000 Bieszczady PLC 180001 z wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 

3) określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu 

ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 z 

wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego, zachowania integralności 

tego obszaru oraz spójności sieci obszarów Natura 2000 określone w 

załączniku nr 3 do rozporządzenia; 

4) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego 

województw dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych i 

zewnętrznych,  niezbędnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których 

wyznaczono obszar Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 z wyłączeniem 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego określone w załączniku nr 4 do 

rozporządzenia; 

5) wskazanie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego 

stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 

180001 z wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego, ze wskazaniem 

podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację, określonych w załączniku nr 5 

do rozporządzenia;  

6) wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków 

roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 

2000 Bieszczady PLC 180001 z wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego, określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia; 

7) wskazanie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich 

skutków na obszarze Bieszczady PLC 180001 z wyłączeniem Bieszczadzkiego 



Parku Narodowego, określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia; 

8) wskazanie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub 

gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony 

obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 z wyłączeniem Bieszczadzkiego 

Parku Narodowego, określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 Minister Środowiska 

 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na 

podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 

2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U. 

2018 poz. 96). 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Dla właściwego funkcjonowania obszaru Natura 2000 i zachowania jego 

przedmiotów ochrony, tworzy się plan ochrony. Plan ochrony dla obszaru Natura 

2000 Bieszczady PLC 180001 z wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

jest dokumentem określającym metody ochrony przedmiotów ochrony, 

występujących na jego terenie.  Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą” projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego 

części sporządza sprawujący nadzór nad obszarem, tj. w myśl art. 32 ust. 3 ustawy, 

regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze którego działania znajduje się 

obszar Natura 2000. Plan ochrony ustanawiany jest na okres 20 lat. Ustawa 

precyzyjnie określa zakres informacji, jakie należy uwzględnić przy sporządzaniu 

projektu dokumentu oraz enumeratywnie wymienia, co powinien on zawierać. Plan 

ochrony zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, ustanawiany jest w drodze rozporządzenia 

przez Ministra Środowiska. 

Szczegółowe wytyczne, dotyczące trybu sporządzania planu ochrony, zakresu 

prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony i trybu dokonywania 

zmian w planie ochrony zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 

marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 

2000 (Dz.U. 2010 nr 64, poz. 401). 

Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001, z 

wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego, jest pierwszym planem, 

opracowanym dla tego obszaru. 

Prace zmierzające do stworzenia projektu planu ochrony rozpoczęto 19 lutego 

2014 r., wyłonieniem w drodze przetargu publicznego wykonawcy projektu – firmy 

Krameko sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Mając na uwadze doniosłość 

prowadzonych prac, a także konieczność dochowania wymogów ich transparentności 

i zapewnienia, w myśl postanowień art. 29 ust. 5 ustawy, 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 sporządzaniem tego projektu, umieszczono na tablicy informacyjnej 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie ogłoszenie informujące o 

przystąpieniu do sporządzania projektu planu ochrony. Informacja ta pojawiła się 

także w Biuletynie Informacji Publicznej sporządzającego projekt planu ochrony, w 

zakładce ..................oraz w prasie …....... 

W latach 2014-2017 prowadzone były intensywne prace, mające na celu 

zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o obszarze i jego 

przedmiotach ochrony. Wykonano również szereg inwentaryzacji, badań i ekspertyz 

niezbędnych do uzyskania wiedzy o przedmiotach ochrony oraz stanu ich 

zachowania. 

Na potrzeby planu ochrony wykonano 7 operatów tematycznych i operat 

ogólny. Po zakończeniu prac nad projektem, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie ogłosił rozpoczęcie konsultacji społecznych, zapewniając 

tym samym udział społeczeństwa w pracach nad projektem planu ochrony. Zostały 

one przeprowadzone zgodnie z wymogami 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 (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.). Pierwsza wersja projektu rozporządzenia 

Ministra Środowiska została przedstawiona na posiedzeniu Regionalnej Rady 



Ochrony Przyrody w dniu ................., a następnie przedstawiona do konsultacji 

społecznych w dniu .............. poprzez umieszczenie go na stronie internetowej 

................ Projekt rozporządzenia wysłano także w formie pisemnej do 

przedstawicieli lokalnych administracji samorządowych oraz Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Krośnie, z jednoczesnym określeniem terminu do zgłaszania 

uwag do dnia .................. Staraniem Wykonawcy projektu planu oraz Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zorganizowany został z mieszkańcami 

gmin, radami gmin oraz nadleśnictwami cykl spotkań dotyczących projektu planu 

ochrony mający na celu przybliżenie wszystkim zainteresowanym między innymi 

intencji zapisów projektu oraz konieczności umieszczenia w nim zagadnień 

związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.  

W trakcie prowadzonych konsultacji zgłoszono ............... uwag, między 

innymi od: ............................................ 

Projekt planu ochrony obszaru na lata 2018-2037, wraz z przyjętymi podczas 

posiedzenia Regionalnej Rady Ochrony Przyrody korektami, został poddany pod 

głosowanie  i przyjęty.  

Projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru 

Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 z wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego zawiera następujące załączniki: 

1) opis granic obszaru i mapa obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 z 

wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego; 

2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego 

stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk 

będących przedmiotami ochrony na obszarze Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 z 

wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego; 

3) określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 z wyłączeniem 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego, zachowania integralności tego obszaru oraz 

spójności sieci obszarów Natura 2000; 

4) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw dotyczące 

eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla utrzymania 

lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 Bieszczady PLC 

180001, z wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego; 

5) określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu 

ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 z 

wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego, ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich realizację;  

6) wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin 

i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 

Bieszczady PLC 180001 z wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego; 

7) określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków 

na obszarze Bieszczady PLC 180001 z wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego; 

8) określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub 

gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszaru 

Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 z wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego. 



Dokumentacja do projektu Planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady 

PLC 180001, z wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego, na lata 2018-2037 

składa się z następujących części: 

1. operatu ochrony siedlisk przyrodniczych, 

2. operatu ochrony roślin, 

3. operatu ochrony ssaków, 

4. operatu ochrony ptaków, 

5. operatu ochrony płazów, 

6. operatu ochrony ryb, 

7. operatu ochrony bezkręgowców, 

8. operatu ogólnego, który składa się z części wstępnej i części syntetycznej. 

 

Załącznik nr 1 zawiera opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000 

Bieszczady PLC 180001 z wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 

Granice przedstawiono w formie współrzędnych punktów załamań granicy. 

Ponadto zamieszczona została mapa obszaru Natura 2000. 

 

Załącznik nr 2 zawiera identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń 

dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony na obszarze Natura 

2000 Bieszczady PLC 180001 z wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 

Identyfikacja zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 

Bieszczady stanowiła podstawę i tym samym uzasadnienie projektowania działań 

ochronnych. Działania te ukierunkowano na ich eliminację lub minimalizację. 

Zagrożenia zostały skatalogowane ze względu na aktualne występowanie (istniejące, 

potencjalne). Zwaloryzowano je także pod kątem ich wpływu na zidentyfikowane 

przedmioty ochrony oraz możliwość osiągnięcia założonych celów ochrony.  

 

Załącznik nr 3 zawiera określenie warunków utrzymania lub odtworzenia 

właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady 

PLC 180001 z wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego, zachowania 

integralności tego obszaru oraz spójności sieci obszarów Natura 2000. 

Określone zostały ponadto warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego 

stanu ochrony dla następujących grup przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000: 

siedlisk przyrodniczych, gatunków: ptaków, ssaków, płazów, ryb, bezkręgowców i 

roślin. Zostały też określone warunki zachowania integralności obszaru Natura 2000 

oraz ogólnej spójności sieci obszarów Natura 2000. 

W ramach warunków wskazano tereny lokalizacji zabudowy możliwej bez 

szkody dla obszaru Natura 2000.   

 

Załącznik nr 4 zawiera wskazania do zmian w istniejących studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania 

przestrzennego województw dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 

wewnętrznych i zewnętrznych, jeżeli są one niezbędne dla utrzymania lub 

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 Bieszczady PLC 

180001 z wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 

 Wychodząc naprzeciw kompleksowemu podejściu do ochrony przedmiotów 

ochrony obszaru, wyznaczono przebieg korytarzy ekologicznych w celu zapewnienia 



niezbędnej łączności ekologicznej, w szczególności dla swobodnej i niezakłóconej 

migracji gatunków w obrębie samego obszaru oraz pomiędzy obszarem, a obszarami 

sąsiednimi. 

 

Załącznik nr 5 zawiera określenie działań ochronnych dla utrzymania lub 

odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 

Bieszczady PLC 180001 z wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego, ze 

wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację. 

W części tej określone zostały działania ochronne, które są wynikiem 

przyjętych sposobów eliminacji lub minimalizacji zagrożeń określonych w 

załączniku nr 2. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, przeprowadzonych w 

ramach opracowania projektu prac oraz podejmowanych w obszarze działań należy 

stwierdzić, że zakres i rozmiar zaplanowanych działań ochronnych zapewni sprawne, 

długofalowe funkcjonowanie obszaru i zarządzanie jego przedmiotami ochrony w 

okresie obowiązywania dokumentu. 

 

Załącznik nr 6 zawiera wskaźniki  właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami 

ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 z wyłączeniem 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 

W Załączniku określone zostały wskaźniki właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochrony: siedlisk przyrodniczych, gatunków: ptaków, ssaków, płazów, 

ryb bezkręgowców i roślin. 

  

Załącznik nr 7 zawiera określenie sposobów monitoringu realizacji zadań 

ochronnych oraz ich skutków na obszarze Bieszczady PLC 180001 z wyłączeniem 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 

W załączniku tym określono sposoby monitoringu realizacji zadań 

ochronnych dedykowanych ochronie przedmiotów ochrony: siedlisk przyrodniczych, 

gatunków: ptaków, ssaków, płazów, ryb bezkręgowców i roślin. 

 

Załącznik nr 8 zawiera określenie sposobów monitoringu stanu ochrony 

siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących 

przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 z wyłączeniem 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 

W załączniku tym określono sposoby monitoringu stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych  oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotem 

ochrony obszaru, w tym metodę, lokalizację i zakres monitoringu. 

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Cel wprowadzenia rozporządzenia. 

Celem wprowadzenia regulacji jest wypełnienie delegacji ustawowej zawartej 

w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.). Opracowany plan stanowić będzie 

podstawę prowadzenia działalności ochronnej przez okres 20 lat. 

 

2. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny. 

Rozporządzenie zawiera wykaz działań ochronnych. Działania te będą 



realizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

samodzielnie lub w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, nadleśnictwami: 

Baligród, Cisna, Komańcza, Lutowiska, Stuposiany, gminami: Baligród, Cisna, 

Czarna,  Komańcza, Lutowiska, Solina, Zagórz oraz Zespołem Karpackich Parków 

Krajobrazowych w Krośnie. Rozporządzenie będzie oddziaływało na samorządy 

lokalne również w zakresie wprowadzenia niezbędnych zmian w obowiązujących 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin i studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. 

 

3. Konsultacje. 

Lista podmiotów biorących udział w konsultacjach: 

............................................. 

 

4. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i 

budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

Wprowadzenie rozporządzenia będzie miało wpływ na wydatki budżetu 

państwa. W ciągu 20 lat obowiązywania planu ochrony przeznaczone zostaną środki 

pieniężne na ochronę przedmiotów ochrony obszaru w łącznej wysokości około 99 

mln złotych. Cześć z tych środków będzie pochodzić z dotacji budżetowej oraz 

innych dotacji, a w szczególności z funduszy finansujących działania na rzecz 

ochrony przyrody. 

 

5. Wpływ regulacji na rynek pracy. 

Rozporządzenie będzie miało wpływ na rynek pracy, poprzez potrzebę 

zatrudniania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

wykonawców do prac związanych z realizacją części zadań ochrony aktywnej i 

prowadzenia monitoringu. 

 

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w 

tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na 

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw. 

 

7. Wpływ regulacji na rozwój regionalny. 

Rozporządzenie wprowadzając wytyczne do działań ochronnych oraz 

wskazania do zmian w dokumentach planistycznych dotyczących zagospodarowania 

przestrzennego gmin pozwoli na zachowanie unikatowych walorów przyrodniczych 

obszaru, będzie oddziaływać w sposób długofalowy na podniesienie przyrodniczego 

znaczenia obszaru w skali regionu, a także pośrednio w skali całego kraju, a także na 

wzrost atrakcyjności turystycznej regionu oraz na podniesienie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. 

 

8. Koszty realizacji planu 

Koszty realizacji planu, umożliwiające wykonanie wszystkich zadań 

ochronnych, a tym samym realizację celów ochrony wynoszą w okresie 20 lat 

...................... zł. 

9. Przedkładany projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii 

Europejskiej. 

 


