
ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE

z dnia 29 października 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Puszcza Kozienicka PLH140035

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 
z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 16 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Kozienicka 
PLH140035 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3829) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 10:

a) lp. 12, otrzymuje brzmienie:

12 9170
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny
(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Stopniowa przebudowa składu drzewostanów najbardziej 
zmienionych przez pinetyzację.
Utrzymanie dotychczasowych sposobów gospodarowania 
stosowanych na siedliskach.
Utrzymanie obecnego stanu i przebiegu procesów regeneracji 
grądów.
Podniesienie stanu wiedzy na temat rozmieszczenia i stanu 
zachowania płatów na terenie obszaru.

b) lp. 15, otrzymuje brzmienie:

15 91F0
Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe
(Ficario-Ulmetum)

Utrzymanie dotychczasowego stanu i powierzchni siedlisk.
Podniesienie stanu wiedzy na temat rozmieszczenia i stanu 
zachowania płatów na terenie obszaru.

2) załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie:  Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych 
za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania

Lp. Przedmiot ochrony Działania ochronne Obszar 
wdrażania

Podmiot odpowiedzialny
za wykonanie

Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz działania 
związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
3 6230

Górskie i niżowe murawy 
Działanie obligatoryjne:
Zachowanie siedlisk przyrodniczych 

Stwierdzone 
płaty siedliska 

Działanie obligatoryjne:
właściciel, posiadacz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 
805, 850, 926, 1002 i 1101.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 października 2014 r.

Poz. 9978



bliźniczkowe (Nardion - płaty 
bogate florystycznie)

i siedlisk gatunków stanowiących 
przedmioty ochrony. Ekstensywne 
użytkowanie kośne, kośno-
pastwiskowe lub pastwiskowe.
Działanie fakultatywne:
Umiarkowany wypas bydła (obsada 
nie więcej niż 0,5-1 Dużych 
Jednostek Przeliczeniowych 
inwentarza na 1 hektar).
Realizację działania należy rozpocząć 
w pierwszych trzech latach 
obowiązywania planu zadań 
ochronnych, a następnie corocznie 
w okresie obowiązywania planu 
zadań ochronnych.

określone na 
załącznikach 12-
15 jako działanie 
numer 1.

lub dzierżawca gruntu.

Działanie fakultatywne:
właściciel, posiadacz
lub dzierżawca gruntu
na podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór
nad obszarem Natura 
2000 albo na podstawie 
zobowiązania podjętego 
w związku z korzystaniem 
z programów wsparcia 
z tytułu obniżenia 
dochodowości,
a w odniesieniu do gruntów 
stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub własność 
jednostek samorządu 
terytorialnego zarządca 
nieruchomości w związku 
z wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska na 
podstawie przepisów prawa 
albo w przypadku braku tych 
przepisów na podstawie 
porozumienia zawartego 
z organem sprawującym 
nadzór nad obszarem Natura 
2000.

4 6410
Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe
(Molinion)

Działanie obligatoryjne:
Zachowanie siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk gatunków stanowiących 
przedmioty ochrony. Ekstensywne 
użytkowanie kośne, kośno-
pastwiskowe lub pastwiskowe.
Działania fakultatywne:
Koszenie na wysokości minimum 
10 centymetrów po 15 września, 
z usunięciem pokosu lub złożenie 
w stogi ściętej biomasy w terminie 
2 tygodni po zakończeniu pokosu.

Działanie należy rozpocząć 
w pierwszych 3 latach 
obowiązywania planu zadań 
ochronnych, a następnie corocznie 
w okresie obowiązywania planu 
zadań ochronnych.

Stwierdzone 
płaty siedliska 
określone na 
załącznikach 12-
15 jako działanie 
numer 2.

Działanie obligatoryjne:
właściciel, posiadacz
lub dzierżawca gruntu.

Działanie fakultatywne:
właściciel, posiadacz
lub dzierżawca gruntu
na podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór
nad obszarem Natura 
2000 albo na podstawie 
zobowiązania podjętego 
w związku z korzystaniem 
z programów wsparcia 
z tytułu obniżenia 
dochodowości,
a w odniesieniu do gruntów 
stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub własność 
jednostek samorządu 
terytorialnego zarządca 
nieruchomości w związku 
z wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska na 
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podstawie przepisów prawa 
albo w przypadku braku
tych przepisów na podstawie 
porozumienia zawartego 
z organem sprawującym 
nadzór nad obszarem Natura 
2000.

  Działanie obligatoryjne:
Zachowanie siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk gatunków stanowiących 
przedmioty ochrony.
Ekstensywne użytkowanie kośne, 
kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe.
Działanie fakultatywne:
Zaniechanie stosowania nawożenia.
Działanie należy rozpocząć 
w pierwszych 3 latach 
obowiązywania planu zadań 
ochronnych, a następnie corocznie 
w okresie obowiązywania planu 
zadań ochronnych.

Stwierdzone 
płaty siedliska 
określone na 
załącznikach 12-
15 jako działanie 
numer 3.

Działanie obligatoryjne:
właściciel, posiadacz
lub dzierżawca gruntu.

Działanie fakultatywne:
właściciel, posiadacz
lub dzierżawca gruntu na 
podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór
nad obszarem Natura 
2000 albo na podstawie 
zobowiązania podjętego 
w związku z korzystaniem 
z programów wsparcia
z tytułu obniżenia 
dochodowości,
a w odniesieniu do gruntów 
stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub własność 
jednostek samorządu 
terytorialnego zarządca 
nieruchomości w związku 
z wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska na 
podstawie przepisów prawa 
albo w przypadku braku tych 
przepisów na podstawie 
porozumienia zawartego 
z organem sprawującym 
nadzór nad obszarem Natura 
2000.

6 6510
Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris)

Działanie obligatoryjne:
Zachowanie siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk gatunków stanowiących 
przedmioty ochrony. Ekstensywne 
użytkowanie kośne, kośno-
pastwiskowe lub pastwiskowe.
Działanie fakultatywne:
Koszenie maksymalnie 2 razy w roku.
Umiarkowany wypas bydła (przy 
obsadzie 0,5-1 Dużych Jednostek 
Przeliczeniowych inwentarza na 
1 hektar)
Działanie należy rozpocząć 
w pierwszych 3 latach 
obowiązywania planu zadań 
ochronnych, a następnie corocznie 
w okresie obowiązywania planu 
zadań ochronnych.

Stwierdzone 
płaty siedliska 
określone na 
załącznikach 12-
15 jako działanie 
numer 4.

Działanie obligatoryjne:
właściciel, posiadacz
lub dzierżawca gruntu.

Działanie fakultatywne:
właściciel, posiadacz
lub dzierżawca gruntu
na podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór
nad obszarem Natura 
2000 albo na podstawie 
zobowiązania podjętego 
w związku z korzystaniem 
z programów wsparcia 
z tytułu obniżenia 
dochodowości,
a w odniesieniu do gruntów 
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stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub własność 
jednostek samorządu 
terytorialnego zarządca 
nieruchomości w związku 
z wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska na 
podstawie przepisów prawa 
albo w przypadku braku tych 
przepisów na podstawie 
porozumienia zawartego 
z organem sprawującym 
nadzór nad obszarem Natura 
2000.

  Działanie obligatoryjne:
Zachowanie siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk gatunków stanowiących 
przedmioty ochrony.
Ekstensywne użytkowanie kośne, 
kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe.
Działanie fakultatywne:
Zaniechanie stosowania nawożenia.
Działanie należy rozpocząć 
w pierwszych 3 latach 
obowiązywania planu zadań 
ochronnych, a następnie corocznie 
w okresie obowiązywania planu 
zadań ochronnych.

Stwierdzone 
płaty siedliska 
określone na 
załącznikach 12-
15 jako działanie 
numer 5.

Działanie obligatoryjne:
właściciel, posiadacz
lub dzierżawca gruntu.

Działanie fakultatywne:
właściciel, posiadacz
lub dzierżawca gruntu
na podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór
nad obszarem Natura 
2000 albo na podstawie 
zobowiązania podjętego 
w związku z korzystaniem 
z programów wsparcia 
z tytułu obniżenia 
dochodowości,
a w odniesieniu do gruntów 
stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub własność 
jednostek samorządu 
terytorialnego zarządca 
nieruchomości w związku 
z wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska na 
podstawie przepisów prawa 
albo w przypadku braku tych 
przepisów na podstawie 
porozumienia zawartego 
z organem sprawującym 
nadzór nad obszarem Natura 
2000.

12 9170
Grąd środkowoeuropejski 
i subkontynentalny (Galio-
Carpinetum, Tilio-
Carpinetum)

Przy sporządzaniu planów urządzenia 
lasu i uproszczonych planów 
urządzenia lasu należy zaplanować 
zabiegi i działania ukierunkowane na 
stopniowe usuwanie sosny 
i modrzewia w trzebieżach, usuwanie 
gatunków obcych między innymi: 
dębu czerwonego, robinii akacjowej, 
czeremchy amerykańskiej 
i świdośliwy jajowatej. Na siedliskach 
grądowych przyjęcie składu 
gatunkowego drzewostanów: 

Stwierdzone 
płaty siedliska 
określone na 
załącznikach 12-
15 jako działanie 
numer 6.

Regionalny Dyrektor Lasów 
Państwowych w Radomiu, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Radom, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Zwoleń, 
Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Kozienice, 
Starosta Powiatu 
Radomskiego, Starosta 
Powiatu Kozienickiego, 
Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego.
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grabowo-dębowych lub lipowo-
dębowych oraz innych z panującym 
dębem, ewentualnie z udziałem jodły 
w płatach, w których ona występuje, 
zaniechanie wprowadzania buka 
i modrzewia do grądów. Utrzymanie 
dotychczasowych sposobów 
gospodarowania stosowanych na 
siedliskach grądowych. W dojrzałych 
drzewostanach (rębnych 
i przeszłorębnych) należy pozostawić 
martwe drewno w ilości co najmniej 
3-5% miąższości drewna na 1 hektar.

14 91E0
Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 
(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe)

Przy sporządzaniu planów urządzenia 
lasu i uproszczonych planów 
urządzenia lasu należy zaplanować 
zabiegi i działania ukierunkowane na 
wprowadzanie odpowiednich 
gatunków drzew w łęgach jesionowo-
olszowych, a także na utrzymanie 
dotychczasowego sposobu 
użytkowania nisz źródliskowych, 
nie prześwietlanie drzewostanu 
w otoczeniu nisz. W dojrzałych 
drzewostanach (rębnych 
i przeszłorębnych) należy pozostawić 
martwe drewno w ilości co najmniej 
3-5% miąższości drewna na 1 hektar.

Stwierdzone 
płaty siedliska 
określone na 
załącznikach 12-
15 jako działanie 
numer 7.

Regionalny Dyrektor Lasów 
Państwowych w Radomiu, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Radom, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Zwoleń, 
Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Kozienice, 
Starosta Powiatu 
Radomskiego, Starosta 
Powiatu Kozienickiego, 
Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego.

15 91I0
Ciepłolubne dąbrowy 
(Quercetalia pubescenti-
petraeae)

Przy sporządzaniu planów urządzenia 
lasu i uproszczonych planów 
urządzenia lasu należy zaplanować 
zabiegi i działania ukierunkowane na 
usuwanie siewek i podrostów drzew 
i krzewów, usuwanie gatunków 
obcych między innymi: dębu 
czerwonego, robinii akacjowej, 
czeremchy amerykańskiej, 
świdośliwy jajowatej, usuwanie 
nadmiernej ilości posuszu i martwego 
drewna, prowadzenie gospodarki 
leśnej preferującej dąb 
w drzewostanie, nie wprowadzanie 
buka oraz nie wprowadzanie 
gatunków obcych ekologicznie lub 
geograficznie.

Stwierdzone 
płaty siedliska 
określone na 
załącznikach 12-
15 jako działanie 
numer 8.

Regionalny Dyrektor Lasów 
Państwowych w Radomiu, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Kozienice, Starosta Powiatu 
Radomskiego, Starosta 
Powiatu Kozienickiego, 
Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego.

16 91P0
Wyżynny jodłowy bór 
mieszany
(Abietetum polonicum)

Przy sporządzaniu planów urządzenia 
lasu i uproszczonych planów 
urządzenia lasu należy zaplanować 
zabiegi i działania ukierunkowane na 
stosowanie rębni IV i V, odnowienia 
naturalnego, utrzymanie 
dotychczasowej preferencji jodły.
W dojrzałych drzewostanach 
(rębnych i przeszłorębnych) należy 
pozostawić martwe drewno w ilości 
co najmniej 3-5% miąższości drewna 
na 1 hektar.

Stwierdzone 
płaty siedliska 
określone na 
załącznikach 12-
15 jako działanie 
numer 9.

Regionalny Dyrektor Lasów 
Państwowych w Radomiu, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Radom, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Zwoleń, 
Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Kozienice, 
Starosta Powiatu 
Radomskiego, Starosta 
Powiatu Kozienickiego, 
Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego.

17 91T0
Sosnowy bór chrobotkowy 
(Cladonio-Pinetum i 
chrobotkowa postać 

Przy sporządzaniu planów urządzenia 
lasu i uproszczonych planów 
urządzenia lasu należy zaplanować 
zabiegi i działania ukierunkowane na 

Stwierdzone 
płaty siedliska 
określone na 
załącznikach 12-

Regionalny Dyrektor Lasów 
Państwowych w Radomiu, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Zwoleń, Nadleśniczy 
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Peucedano-Pinetum) usuwanie siewek i podrostów drzew 
i krzewów, usuwanie nadmiernej 
ilości posuszu i martwego drewna.

15 jako działanie 
numer 10.

Nadleśnictwa Kozienice, 
Starosta Powiatu 
Radomskiego, Starosta 
Powiatu Kozienice, Starosta 
Powiatu Zwoleńskiego.

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych
1 2330

Wydmy śródlądowe 
z murawami napiaskowymi
(Corynephorion)

3150
Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z 
Nympheion, Potamion

6230
Górskie i niżowe murawy 
bliźniczkowe (Nardion - płaty 
bogate florystycznie)

6410
Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe (Molinion)

6430
Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae)
i ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium)

6510
Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris)

7140
Torfowiska przejściowe 
i trzęsawiska
(przeważnie z roślinnością z 
Scheuchzerio-Caricetea)

7150
Obniżenia na podłożu 
torfowym z roślinnością ze 
związku Rhynchosporion

9170
Grąd środkowoeuropejski 
i subkontynentalny
(Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum)

91D0
Bory i lasy bagienne
(Vaccinio uliginosi-Betuletum 
pubescentis, Vaccinio 
uliginosi-Pinetum, Pino)

91E0
Łęgi wierzbowe, topolowe, 

Monitoring stanu zachowania płatów 
siedlisk – co najmniej dwukrotnie 
w ciągu obowiązywania planu zadań 
ochronnych, realizację zadania 
rozpocząć nie wcześniej niż 
w trzecim roku obowiązywania planu.

Stwierdzone 
płaty siedliska 
zgodnie 
z załącznikami 
nr 12-15.

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Warszawie.
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olszowe i jesionowe 
(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe)

91F0
Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe
(Ficario-Ulmetum)

91I0
Ciepłolubne dąbrowy 
(Quercetalia pubescenti-
petraeae)

91P0
Wyżynny jodłowy bór 
mieszany
(Abietetum polonicum)

91T0
Sosnowy bór chrobotkowy 
(Cladonio-Pinetum
i chrobotkowa postać 
Peucedano-Pinetum)

2 6230
Górskie i niżowe murawy 
bliźniczkowe (Nardion - płaty 
bogate florystycznie)

6410
Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe
(Molinion)

6430
Ziołorośla górskie 
(Adenostylion alliariae)
i ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium)

Monitoring realizacji działań 
ochronnych.
Realizację zadania należy rozpocząć 
w pierwszych trzech latach 
obowiązywania planu zadań 
ochronnych, a później corocznie 
w miesiącach maj-październik 
w okresie obowiązywania planu 
zadań ochronnych.

Stwierdzone 
płaty siedliska 
zgodnie 
z załącznikami 
nr 12-15.

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Warszawie.

Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony
1 7110

Torfowiska wysokie 
z roślinnością torfotwórczą 
(żywe)

7120
Torfowiska wysokie 
zdegradowane, lecz zdolne
do naturalnej i stymulowanej 
regeneracji

7230 Górskie i nizinne 
torfowiska zasadowe 
o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk

9170 Grąd 
środkowoeuropejski 
i subkontynentalny
(Galio-Carpinetum, Tilio-

Inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk 
i gatunków w celu uzupełnienie stanu 
wiedzy na temat liczebności, 
występowania, określenie zagrożeń 
i propozycji działań ochronnych.
Realizację zadania należy rozpocząć 
w pierwszych pięciu latach 
obowiązywania planu zadań 
ochronnych.

Obszar Natura 
2000.

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Warszawie.
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Carpinetum)

91D0
Bory i lasy bagienne 
(Vaccinio uliginosi-Betuletum 
pubescentis, Vaccinio 
uliginosi-Pinetum, Pino)

91E0
Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 
(Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe)

91F0
Łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe
(Ficario-Ulmetum)

91I0
Ciepłolubne dąbrowy 
(Quercetalia pubescenti-
petraeae)

91P0
Wyżynny jodłowy bór 
mieszany
(Abietetum polonicum)

91T0
Sosnowy bór chrobotkowy 
(Cladonio-Pinetum i 
chrobotkowa postać 
Peucedano-Pinetum)

1059
Modraszek telejus
Maculinea teleius

1188
Kumak nizinny
Bombina bombina

1060
Czerwończyk nieparek
Lycaena dispar

4038
Czerwończyk fioletek
Lycaena helle

1084
Pachnica dębowa
Osmoderma eremita

1086
Zgniotek cynobrowy
Cucujus cinnaberinus

1308
Mopek
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Barbastella barbastellus

1323
Nocek Bechsteina
Myotis bechsteinii

1324
Nocek duży
Myotis myotis

1014
Poczwarówka zwężona
Vertigo angustior

1016
Poczwarówka jajowata
Vertigo moulinsiana

4056
Zatoczek łamliwy
Anisus vorticulus

1166
Traszka grzebieniasta
Triturus cristatus

1337
Bóbr europejski
Castor fiber

1355
Wydra
Lutra lutra

1220
Żółw błotny
Emys orbicularis

1477
Sasanka otwarta
Pulsatilla patens

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Warszawie

Aleksandra Atłowska
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