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Działania i aktywności związane z kształtowaniem zachowań i postaw sprzyjających ochronie różnorodności biologicznej
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi wiele projektów w zakresie obszarów Natura 2000, zrównoważonego rozwoju oraz ocen oddziaływania na
środowisko, doﬁnansowanych ze środków:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Obecnie realizowane projekty:
Projekt nr POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski
Ochrona rybołowa w województwie lubuskim
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, jako partner beneﬁcjenta wiodącego tj. Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, rozpoczyna realizację projektu w ramach
działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach, którego powstaną plany zadań ochronnych dla wybranych obszarów Natura 2000 w
województwie lubuskim.
Harmonogram projektu obejmuje w latach 2010 – 2013 wykonanie 17 projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, obejmujących łącznie powierzchnię ok. 129275,2 ha.
Procesowi planowania poddane zostaną 3 ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym, włączone do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, jako Obszary Specjalnej Ochrony (OSO) oraz 14
Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO), zaprojektowanych dla ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt innych niż ptaki.

Plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000- jest aktem prawa miejscowego, ustanawianym w formie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który tworzy ramy prawne do
działania wszystkim podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Struktura i zawartość
takiego planu jest ściśle określona treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i zawiera:
1. opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000;
2. identyﬁkację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami
ochrony;
3. cele działań ochronnych;
4. określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących:
ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk,
monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów, o których mowa w pkt 3,
uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony;
wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach
zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej
dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000;
wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody „sprawujący nadzór nad obszarem” (tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska) sporządza projekt planu zadań ochronnych w terminie 6 lat od dnia
zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską, jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, lub od dnia wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony.
Plan zadań ochronnych sporządza się na 10 lat, jednak może on być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, dla ochrony,
których wyznaczono obszar Natura 2000 (np. jeżeli w wyniku prowadzonego monitoringu przyrodniczego, zostanie rozpoznane, że ich ochrona jest nie skuteczna).
Dla sprawnej i skutecznej organizacji ochrony obszaru Natura 2000 konieczne jest, aby plan zadań ochronnych traktowany był, jako wspólnie wypracowany dokument przez wszystkie potencjalne
podmioty zaangażowane w gospodarowanie i zarządzenie zasobami przyrodniczymi obszaru, by był przez nie akceptowany i stanowił praktyczną podstawę ich współdziałania.
Dla uzyskania tak szeroko pojętego consensusu społecznego, przedmiotowy projekt, tworzyć będzie podstawy dla zapewnienia dobrej komunikacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi
podmiotami. W każdym z obszarów zaplanowano cykl spotkań dyskusyjnych (warsztatów) z udziałem zainteresowanych stron, a także przewidziano uruchomienie narzędzia internetowego
(generatora planu), dającego możliwość aktywnego włączenia się w proces planistyczny wszystkim zainteresowanym. Tak przyjęta formuła projektu, ma zapewnić wypracowanie praktycznych i
„wdrażalnych” zasad ochrony obszaru Natura 2000, opartych na spójnej wizji zarządzania obszarem, uwzględniającej wiele czynników i uzgodnionej przez wiele podmiotów.
Bliższych informacji na temat realizacji projektu w woj. lubuskim, mogą Państwo uzyskać od planisty regionalnego – Pana Michała Bielewicza, odpowiedzialnego za nadzór i koordynację projektu.
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