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7. PRZYRODA

Uwa run ko wa nia praw ne ma ją ce na ce lu ochro nę
śro do wi ska przy rod ni cze go w Pol sce za wie ra usta wa
z dnia 16 kwiet nia 2004r. o ochro nie przy ro dy (Dz.U.
z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), któ ra okre śla ce le, za -
sa dy i for my ochro ny przy ro dy ży wej i nie oży wio nej.
W ro zu mie niu tej usta wy ochro na przy ro dy po le ga na
za cho wa niu, zrów no wa żo nym użyt ko wa niu oraz od na -
wia niu za so bów, two rów i skład ni ków przy ro dy, a ce le
re ali zo wa ne są m.in. po przez obej mo wa nie za so bów
przy ro dy i jej skład ni ków for ma mi ochro ny prze wi dzia -
ny mi usta wą lub prze pi sa mi szcze gó ło wy mi.

Pod da nie pod ochro nę na stę pu je przez two rze nie
par ków na ro do wych, uzna wa nie okre ślo nych ob sza rów
za re zer wa ty przy ro dy, two rze nie par ków kra jo bra zo -
wych, wy zna cza nie ob sza rów chro nio ne go kra jo bra zu
i ob sza rów Na tu ra 2000, wpro wa dza nie ochro ny ga tun -
ko wej ro ślin i zwie rząt, usta na wia nie po mni ków przy ro -
dy, sta no wisk do ku men ta cyj nych, użyt ków eko lo gicz -
nych i ze spo łów przy rod ni czo -kra jo bra zo wych.

Ob szar wo je wódz twa dol no ślą skie go o po wierzch ni
bli sko 20 tys. km2 po sia da wy so kie wa lo ry przy rod ni -
cze i kra jo bra zo we, cze go po twier dze niem jest licz ba
i po wierzch nia ob ję tych ochro ną praw ną ob sza rów
i obiek tów, obej mu ją cych róż no rod ne ele men ty przy -
rod ni cze. Na ob sza rze wo je wódz twa dol no ślą skie go
wy stę pu ją wszyst kie for my ochro ny przy ro dy. Ob sza ry
chro nio ne na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go zaj -
mu ją po nad 28% je go po wierzch ni cał ko wi tej.

Naj licz niej re pre zen to wa ną ob sza ro wą for mą ochro -
ny przy ro dy w wo je wódz twie dol no ślą skim są Ob sza ry
Na tu ra 2000. Są to ob sza ry, w gra ni cach któ rych chro -
nio ne są okre ślo ne ty py sie dlisk przy rod ni czych i ga -
tun ków ro ślin i zwie rząt, któ re uwa ża się za cen ne i za -
gro żo ne wy gi nię ciem w ska li ca łej Eu ro py. Dzia ła nia
w za kre sie ochro ny sie dlisk na tu ral nych oraz dzi kiej flo -
ry i fau ny ma ją słu żyć za cho wa niu lub od two rze niu róż -
no rod no ści bio lo gicz nej Eu ro py, co jest jed nym z prio -
ry te tów dzia łal no ści Unii Eu ro pej skiej. 

Sieć Na tu ra 2000 two rzą dwa ty py ob sza rów:
§ ob sza ry spe cjal nej ochro ny pta ków (OSO), zwa -
ne po tocz nie ob sza ra mi pta si mi, wy zna cza ne na
pod sta wie Dy rek ty wy Pta siej, 
§ spe cjal ne ob sza ry ochro ny sie dlisk (SOO), zwa -
ne po tocz nie ob sza ra mi sie dli sko wy mi, wy zna cza ne
na pod sta wie Dy rek ty wy Sie dli sko wej. 
Pro ces wy zna cza nia Eu ro pej skiej Sie ci Eko lo gicz nej

Na tu ra 2000 na Dol nym Ślą sku jest w chwi li obec nej
w za sa dzie za koń czo ny. Ak tu al nie na te re nie wo je wódz -
twa dol no ślą skie go sieć Na tu ra 2000 obej mu je:

§ 11 ob sza rów spe cjal nej ochro ny pta ków (OSO)
o łącz nej po wierzch ni 309 803,3 ha;
§ 90 spe cjal nych ob sza rów ochro ny sie dlisk (SOO)
o łącz nej po wierzch ni 372 539,8 ha.

Nie któ re ob sza ry pta sie i sie dli sko we czę ścio wo po -
kry wa ją się te ry to rial nie lub ma ją ta kie sa me gra ni ce, co
spra wia, że ogól na po wierzch nia ob sza rów, uwzględ -
nia ją ca ich czę ści wspól ne wy no si 485 tys. ha, co sta -
no wi oko ło 24% po wierzch ni wo je wódz twa.

Naj więk szym ob sza rem Na tu ra 2000 na Dol nym
Ślą sku jest Ob szar Spe cjal nej Ochro ny pta ków Bo ry
Dol no ślą skie PLB020 005. Ob szar ten obej mu je po -
wierzch nię 172 093,4 ha, z cze go 72,9% znaj du je się
w gra ni cach wo je wódz twa dol no ślą skie go. 

Naj mniej szym ob sza rem Na tu ra 2000 jest Spe cjal ny
Ob szar Ochro ny sie dlisk Ko ściół w Kon ra do wie
PLH020 00 8 o po wierzch ni 0,3 ha, obej mu ją cy ko ściół
pw. Pod wyż sze nia Krzy ża Świę te go.

Naj waż niej szym na rzę dziem za rzą dza nia ob sza ra mi
Na tu ra 2000 są pla ny za dań ochron nych (PZO) spo rzą -
dza ne przez spra wu ją ce go nad zór nad ob sza rem.
W pro ce du rze usta na wia na pla nu za dań ochron nych
za pew nio ny jest udział osób i pod mio tów pro wa dzą -
cych dzia łal ność w ob rę bie sie dlisk przy rod ni czych
i sie dlisk ga tun ków, dla któ rych ochro ny wy zna czo no
ob szar Na tu ra 2000, a tak że moż li wość wno sze nia
uwag i wnio sków ze stro ny ogó łu spo łe czeń stwa.

Re gio nal ny dy rek tor ochro ny śro do wi ska usta na wia
plan za dań ochron nych na okres 10 lat, w dro dze ak tu
pra wa miej sco we go w for mie za rzą dze nia, kie ru jąc się
ko niecz no ścią utrzy ma nia i przy wra ca nia do wła ści we -
go sta nu ochro ny sie dlisk przy rod ni czych oraz ga tun -
ków ro ślin i zwie rząt, dla któ rych ochro ny wy zna czo no
ob szar Na tu ra 2000. Plan za dań ochron nych mo że być
zmie nio ny, je że li wy ni ka to z po trzeb ochro ny tych sie -
dlisk przy rod ni czych lub ga tun ków ro ślin i zwie rząt.

Szcze gó ło wy tryb spo rzą dza nia i za kres prac okre śla
roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 17 lu te go
2010 r. w spra wie spo rzą dza nia pro jek tu pla nu za dań
ochron nych dla ob sza ru Na tu ra 2000.

Pla ny za dań ochron nych (PZO) po zwa la ją na: 
§ ze bra nie i prze ana li zo wa nie do stęp nej wie dzy
o ob sza rze i je go przed mio tach ochro ny,
§ zi den ty fi ko wa nie ist nie ją cych i po ten cjal nych za -
gro żeń ma ją cych wpływ na stan za cho wa nia przed -
mio tów ochro ny,
§ okre śle nie dzia łań ochron nych ko niecz nych do
pod ję cia w ce lu utrzy ma nia bądź od two rze nia wła -
ści we go sta nu ochro ny chro nio nych sie dlisk i ga -
tun ków ze wska za niem pod mio tów od po wie dzial -
nych za re ali za cję tych dzia łań,
§ usta le nie mo ni to rin gu re ali za cji dzia łań ochron -
nych, jak i sta nu za cho wa nia sie dlisk przy rod ni -
czych i ga tun ków bę dą cych przed mio ta mi ochro ny,
§ wska za nie zmian ko niecz nych do wpro wa dze nia
w do ku men tach pla ni stycz nych (m.in. stu diach
uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia prze -
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Astrzen ne go, miej sco wych pla nach za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go, etc.), w ce lu eli mi na cji lub ogra -
ni cze nia za gro żeń dla utrzy ma nia bądź od two rze nia
wła ści we go sta nu ochro ny sie dlisk przy rod ni czych
oraz ga tun ków ro ślin i zwie rząt bę dą cych przed mio -
ta mi ochro ny,
§ uła twie nie wdra ża nia pro gra mów rol no śro do wi -
sko wych oraz ure gu lo wa nie za gad nień zwią za nych
z za le sie nia mi na ob sza rach Na tu ra 2000, jak rów -
nież kon tro lo wa nie sto so wa nia tzw. za sa dy wza jem -
nej zgod no ści (cross -com plian ce), ozna cza ją cej po -
wią za nie wy so ko ści uzy ski wa nych przez rol ni ków
płat no ści bez po śred nich ze speł nia niem przez nich
okre ślo nych wy mo gów, do ty czą cych utrzy ma nia
grun tów wcho dzą cych w skład go spo dar stwa w Do -
brej Kul tu rze Rol nej.
W ra zie po trze by or gan spra wu ją cy nad zór nad ob -

sza rem mo że spo rzą dzić bar dziej szcze gó ło wy plan
ochro ny. 

Dzię ki środ kom po zy ska nym z Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska we Wro cła wiu w ubie głych
la tach uda ło się spo rzą dzić:
1. pro jekt pla nu ochro ny dla Ob sza ru Spe cjal nej

Ochro ny pta ków Sta wy Prze mkow skie PLB0 2000 2,
któ ry zo stał prze sła ny do  Mi ni ster stwa Śro do wi ska
w ce lu usta no wie nia go w dro dze roz po rzą dze nia,

2. pro jek ty pla nów za dań ochron nych dla ob sza rów
ma ją cych zna cze nie dla Wspól no ty: 
§ Ko pal nie w Zło tym Sto ku, Ko ściół w Kon ra do wie
i Skał ki Sto lec kie – pla ny usta no wio no w 2013 r.,
§ Sztol nie w Le śnej – jest w trak cie ostat nich
uzgod nień for mal nych.

Po nad to Re gio nal na Dy rek cja Ochro ny Śro do wi ska
we Wro cła wiu ja ko współ be ne fi cjent pro jek tu
POIiŚ.05.03.00-00-186/09 „Opra co wa nie pla nów za -
dań ochron nych dla ob sza rów Na tu ra 2000 na ob sza rze
Pol ski” spo rzą dzi ła pro jek ty pla nów za dań ochron nych
dla 47 ob sza rów Na tu ra 2000. Re ali za cja pro jek tu roz -
po czę ła się w IV kwar ta le 2009 r., a za koń czy się w II
kwar ta le 2015 r. Udział spo łe czeń stwa w po wsta wa niu
pla nów za dań ochron nych w ra mach pro jek tu opie rał
się na dwóch fi la rach. Jed nym z nich by ła warsz ta to wa
for ma pra cy w ra mach tzw. Ze spo łów Lo kal nej Współ -
pra cy (ZLW), w skład któ rych wcho dzi ły pod mio ty i in -
sty tu cje zwią za ne z da nym ob sza rem. Ze spo ły bio rą
udział w po wsta wa niu do ku men tu pla nu za dań ochron -
nych. Dru gim fi la rem pro jek tu by ła plat for ma in for ma -
cyj no -ko mu ni ka cyj na (PIK) – apli ka cja in ter ne to wa,
któ ra wspie ra pro ces opra co wy wa nia PZO dla ob sza -
rów Na tu ra 2000. 

Dla 35 ob sza rów Na tu ra 2000 ob ję tych pro jek tem
pla ny za dań ochron nych zo sta ły już usta no wio ne za rzą -
dze niem Re gio nal ne go Dy rek to ra Ochro ny Śro do wi ska
we Wro cła wiu, dla po zo sta łych 12 wy ko na ne zo sta ły
do ku men ta cje i trwa ją pra ce for mal no -ad mi ni stra cyj ne
zmie rza ją ce do wy da nia za rzą dzeń. 

W ra mach pro jek tu w 2014 r. RDOŚ we Wro cła wiu
wy dał pu bli ka cję pn. „Pla ny za dań ochron nych w pi guł -
ce na przy kła dzie ob sza rów Na tu ra 2000 w wo je wódz -
twie dol no ślą skim”, w któ rej za war te są in for ma cje na
te mat ob sza rów Na tu ra 2000 ob ję tych pro jek tem oraz
wy ni kach prac nad pla na mi za dań ochron nych.

Po nad to w 2012 r. RDOŚ we Wro cła wiu wy dał pu -
bli ka cję pn. „Ob sza ry Na tu ra 2000 na Dol nym Ślą sku”.
Pu bli ka cja ta ma cha rak ter edu ka cyj ny i wy da na zo sta -
ła z my ślą o pra cow ni kach ad mi ni stra cji i in sty tu cji
dzia ła ją cych na te re nie ob sza rów Na tu ra 2000, miesz -
kań cach tych te re nów, a tak że tu ry stach od wie dza ją -
cych Dol ny Śląsk. Za wie ra pod sta wo we in for ma cje na
te mat wszyst kich ob sza rów Na tu ra 2000 zlo ka li zo wa -
nych na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go.

Rysunek 7.1. Okładka publikacji „Pla ny za dań ochron -
nych w pi guł ce na przy kła dzie ob sza rów Na tu ra
2000 w wo je wódz twie dol no ślą skim” (źródło:
RDOŚ we Wrocławiu)
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