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Informacje PZO
Plan zadań ochronnych (PZO) jest narzędziem ochrony siedlisk i gatunków stanowiących przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. Obowiązek jego sporządzenia wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r.; Nr 151; poz. 1220, z późń. zm.), szczegółowy zakres określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie
sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (DzU z 2010 r.; Nr 34; poz.186). Podstawowym celem jego opracowania jest wskazanie działań niezbędnych do
zachowania przedmiotów ochrony, jak też określenie zagrożeń czyli sposobów użytkowania/zagospodarowania terenu, z których należałoby zrezygnować. Aby zdobyć możliwie najszerszą
akceptację społeczną dla proponowanych zapisów, przygotowanie projektów PZO jest jawne na wszystkich etapach prac. Zainteresowane osoby i instytucje mogą aktywnie w nim uczestniczyć
jako członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW). Skład ZLW może być w dowolnym etapie prac poszerzony o osoby lub instytucje pragnące wziąć udział w procesie przygotowania projektu
PZO.
PZO sporządza się w oparciu o istniejącą i możliwą do szybkiego zebrania wiedzę na temat obszaru Natura 2000. Jest ustanawiany zarządzeniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska i
obowiązuje przez okres 10 lat. Skutki ustanowionego PZO dla obszaru Natura 2000 to m.in.:
- określenie zakresu rzeczowego i kosztów działań niezbędnych dla ochrony obszaru wraz z ich harmonogramem, umożliwiającym występowanie o środki na ich wykonanie;
- ustanowienie formalnych podstaw występowania o środki na wykonanie niezbędnych prac;
- podsumowanie wiedzy o obszarze i przedmiotach ochrony, służącej do późniejszego śledzenia zmian oraz określenie w jakim zakresie wymaga uzupełnienia;
- ustalenie systemu monitorowania stanu przedmiotów ochrony, w tym skutków prowadzonych działań ochronnych;
- ułatwienie kwaliﬁkowania przedsięwzięć/działań pod kątem możliwości wywierania negatywnego wpływu na obszar, z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcia/działania nie ujęte w PZO jako
zagrożenia należy traktować jako mogące negatywnie wpływać na obszar;
- uszczegółowienie „założeń ochrony obszaru” oraz określenie celów planu zadań ochronnych jako „punktu odniesienia” dla ocen oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000 oraz dla
strategicznych ocen oddziaływania innych planów;
- wskazanie ryzykownych/niewłaściwych zapisów w istniejących studiach i planach
z punktu widzenia ochrony obszaru;
- stworzenie podstawy do zastosowania w razie potrzeby art. 37 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody („jeżeli działania na obszarze Natura 2000 zostały podjęte niezgodnie z ustaleniami planu zadań
ochronnych lub planu ochrony, regionalny dyrektor ochrony środowiska (…) nakazuje ich natychmiastowe wstrzymanie i podjęcie w wyznaczonym terminie niezbędnych czynności w celu
przywrócenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego części lub chronionych na nim gatunków”);
- uregulowanie zasad wdrażania programów rolnośrodowiskowych, które muszą być zgodne z zapisami PZO;
- opisanie nowo znalezionych gatunków lub siedlisk, które powinny być przedmiotami ochrony w obszarze (umożliwia to m.in. stosowanie wobec nich art. 6(4) Dyrektywy siedliskowej);
- określenie konieczności sporządzenia planu ochrony oraz zmian/modyﬁkacji SDF/granicy obszaru.
Szczegółowych informacji udzielają planiści regionalni zajmujący się projektem: Barbara Antosyk, tel. (17) 7850044 wew. 666, e-mail: barbara.antosyk.rzeszow@rdos.gov.pl (zakres merytoryczny)
oraz Maciej Ciuła, tel. (17) 7850044 wew. 664, e-mail: maciej.ciula.rzeszow@rdos.gov.pl (zakres formalny).

Co to jest Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000
Czym są plany zadań ochronnych
Podstawowe akty prawne obowiązujące przy sporządzaniu planów zadań ochronnych:
- Ustawa o ochronie przyrody
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
- Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Wytyczne do sporządzania PZO
- Wytyczne planu zadań ochronnych
- Szablon projektu dokumentacji Planu

