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Zasady sporządzania i realizacji planów ochrony
Plany ochrony sporządza się i realizuje dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych. Taki plan można sporządzić także dla obszaru Natura 2000 lub
jego części. Plan ochrony ustanawia się w czasie 5 lat od daty powstania parku narodowego, uznania obszaru za rezerwat przyrody albo utworzenia parku krajobrazowego. Dla
parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych jest podstawowym dokumentem planującym ochronę przyrody. Dla obszaru Natura 2000 takim
podstawowym dokumentem jest plan zadań ochronnych, a plan ochrony sporządza się dla obszaru lub jego części tylko w razie potrzeby uszczegółowienia planowania.
Projekt planu ochrony sporządza dla:
parku narodowego - dyrektor parku narodowego. Minister właściwy do spraw środowiska ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan ochrony dla parku narodowego
w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu lub odmawia jego ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny z celami ochrony przyrody,
uwzględniając konieczność dostosowania działań ochronnych do celów ochrony parku narodowego.
rezerwatu przyrody - regionalny dyrektor ochrony środowiska lub, po uzgodnieniu z tym organem, zarządzający rezerwatem albo sprawujący nadzór nad
rezerwatem. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan ochrony dla rezerwatu przyrody w
terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu.
parku krajobrazowego - dyrektor parku krajobrazowego lub dyrektor zespołu parków krajobrazowych. Sejmik województwa po uzgodnieniu z regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska ustanawia, w drodze uchwały, plan ochrony dla parku krajobrazowego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu albo
odmawia jego ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny z celami ochrony przyrody.
obszaru Natura 2000 - sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, czyli regionalny dyrektor ochrony środowiska, dyrektor parku narodowego lub dyrektor
urzędu morskiego. Minister właściwy do spraw środowiska ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części.
Osoba przygotowująca projekt planu ochrony ma obowiązek zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w tym procesie. Przygotowujący projekt planu ogłasza o
przystąpieniu do sporządzenia planu, przyjmuje i rozpatruje uwagi i wnioski, a także ogłasza o sporządzeniu planu. Projekt planu jest opiniowany przez właściwe
terytorialnie rady gmin. Plan ochrony sporządza się na czas 20 lat. Jeśli wynika to z potrzeb ochrony przyrody, plan ochrony może być zmieniony.
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