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projekt nr POIS.05.03.00-00-275/10 współfinansowany  ze środków Programu 
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Punkty do omówienia 

 podstawy formalne uspołeczniania procesu 

sporządzania PZO 

 kategorie interesariuszy 

 formy współpracy interesariuszy z zespołem 

autorskim planów 

 tematyka i harmonogram warsztatów 



Podstawy prawne sporządzania planów 
zadań ochronnych, w tym w odniesieniu 

do partycypacji społecznej  



Ustawy i rozporządzenia 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. 
zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 17 lutego 
2010 roku w sprawie sporządzania projektu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 
r. Nr 34, poz. 186);  

 Ustawa 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 (Dz. U. z 2008 
r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) 



Tryb sporządzania PZO 

§ 2. Tryb sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru 
obejmuje dokonanie następujących czynności: 

  1)   ustalenie terenu objętego projektem planu zadań ochronnych 
oraz przedmiotów ochrony obszaru; 

  2)   sformułowanie założeń do sporządzenia projektu planu zadań 
ochronnych; 

  3)   podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze 
przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych; 

  4)   identyfikację zainteresowanych osób i podmiotów 
prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i 
siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar; 

  5)   sformułowanie projektu planu zadań ochronnych; 

  6)   uzgodnienie, o którym mowa w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwanej dalej "ustawą". 

Rozporządzenie MS z 17.02.2010 w sprawie sporządzania projektu PZO 



Partycypacja społeczna 

Art. 28 uop 



Ustawa o 

udostępnianiu 

informacji  

Ustawa 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. 

zm.)  



Ustanowienie i uzgodnienie PZO 
Art. 28 uop 



Opiniowanie PZO 

Art. 97 uop 

Art. 98 uop 



Etapy prac nad PZO wg SIWZ 

 Etap I. Wstępny, w tym: 

• organizacja procesu komunikacji z różnymi 

grupami interesariuszy, 

• utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy. 

 Etap II. Przeprowadzenie inwentaryzacji 

przedmiotów ochrony OSO Ostoja 

Biebrzańska i SOO Dolina Biebrzy 

 Etap III. Opracowanie projektów Planów 

 Etap IV. Konsultacje społeczne 



Uspołecznienie procesu 

Informacja o 

przystąpieniu 

do prac nad 

PZO 

Prace nad PZO 
Opracowanie projektu 

zarządzenia Dyrektora 

RDOŚ w sprawie PZO 

Udział w pracach nad PZO 

Składanie wniosków, 

pytań i uwag 

Zapoznawanie się 

z wynikami prac 

INTERESARIUSZE 

Uzgodnienie PZO 

RDLP 

 

 

 

Opiniowanie PZO 

Regionalna ROP 

Rada Naukowa PN 



Kategorie interesariuszy 

Władze lokalne: 

 gminy (urzędy i rady gmin) 

 starostwa powiatowe 

 urzędy marszałkowskie, w tym geolog 

wojewódzki  

 urzędy wojewódzkie, w tym wojewódzki 

konserwator zabytków    



Kategorie interesariuszy cd 

Inne podmioty zarządzające przestrzenią lub 
sprawujące nadzór: 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

 nadleśnictwa i podmioty sprawujące nadzór nad 
lasami prywatnymi  

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej i inni 
zarządcy wód, w tym Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych, spółki wodne 

 użytkownicy rybaccy  



Kategorie interesariuszy cd 

Inne podmioty i osoby: 

 Polski Związek Łowiecki i Polski Związek Wędkarski  

 ekologiczne organizacje pozarządowe, lokalne 

stowarzyszenia i grupy działania (np. Leader+)   

 właściciele i użytkownicy gruntów, w tym rolnicy 

 osoby i instytucje prowadzące badania naukowe, w tym 

autorzy SDF  

 lokalni liderzy i inne osoby zainteresowane obszarem 



Formy udziału w projekcie 

 składanie wniosków (propozycji) do PZO (pisemnie 

lub mailowo na adres Biebrzańskiego PN)  

 śledzenie postępów prac i zapoznawanie się z wynikami 

(strona WWW Biebrzańskiego PN, portal GDOŚ, 

lokalna prasa, ogłoszenia) oraz składanie uwag i 

wniosków do projektu PZO 

 udostępnianie własnych danych na potrzeby projektu 

(pisemnie lub mailowo na adres Biebrzańskiego PN) 

 bilateralne  kontakty z członkami zespołu autorskiego 

(dane kontaktowe w materiałach)  

 udział w warsztatach  

 



Warsztaty  

1. Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: 

SOO „Dolina Biebrzy” i OSO „Ostoja Biebrzańska” -  wprowadzenie 

(12.10.2011) 

2. Problemy granic obszarów Natura 2000: SOO „Dolina Biebrzy” i OSO 

„Ostoja Biebrzańska” w kontekście waloryzacji obszaru (IV kwartał 2012 

– po zakończeniu etapu diagnozy) 

3. Gospodarka rolna i gospodarka leśna oraz łowiectwo w kontekście 

potrzeb zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i 

gatunków Natura 2000 (zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, obszary 

problemowe, cele do osiągnięcia, propozycje ustaleń PZO) (I kwartał 2013) 

4. Gospodarka wodna, gospodarka rybacka i wędkarstwo w kontekście 

potrzeb zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i 

gatunków Natura 2000 (zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, obszary 

problemowe, cele do osiągnięcia, propozycje ustaleń PZO) (I kwartał 2013) 



5. Zagospodarowanie przestrzenne i turystyka w kontekście potrzeb 

zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i 

gatunków Natura 2000 (zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, 

obszary problemowe, cele do osiągnięcia, propozycje ustaleń PZO) 

(II kwartał 2013) 

6. Potrzeby badawcze oraz monitoring przedmiotów ochrony 

obszarów Natura 2000: SOO „Dolina Biebrzy” i OSO „Ostoja 

Biebrzańska” (II kwartał 2013)  

7. Ustalenia planów zdań ochronnych obszarów Natura 2000: SOO 

„Dolina Biebrzy” i OSO „Ostoja Biebrzańska” (III kwartał 2013) 

8. Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 

2000: SOO „Dolina Biebrzy” i OSO „Ostoja Biebrzańska” -  

podsumowanie (I kwartał 2014)  

Warsztaty c.d 



Cele warsztatów 

 



Harmonogram prac nad PZO 



Zawiązanie  

Zespołu Lokalnej Współpracy 


