
ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE

i

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE

z dnia 23 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Doliny Wkry i Mławki PLB140008

Na podstawie art. 28 ust. 5 i 8 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 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 Doliny Wkry i Mławki PLB140008 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 
3722 i Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 1486) załącznik nr 11, dotyczący działań ochronnych ze 
wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, otrzymuje brzmienie:

Lp
.

Przedmiot 
ochrony Działania ochronne Obszar wdrażania Podmiot odpowiedzialny

za wykonanie
Działania dotyczące ochrony czynnej gatunków ptaków i ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją 

metod gospodarowania
1 A122

Derkacz
Crex crex

A160
Kulik wielki
Numenius 
arquata

A153
Kszyk
Gallinago 
gallinago

Działanie obligatoryjne:
Zachowanie siedlisk 
gatunków stanowiących 
przedmioty ochrony. 
Ekstensywne użytkowanie 
kośne, kośno-pastwiskowe 
lub pastwiskowe.
Działanie fakultatywne: 
Użytkowanie zgodnie 
z wymogami 
odpowiedniego pakietu 
rolnośrodowiskowego 
w ramach obowiązującego 
Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, 
ukierunkowanego na 
ochronę derkacza, kulika 
wielkiego i kszyka.
Termin rozpoczęcia 
działań w pierwszych 
3 latach obowiązywania 
planu zadań ochronnych. 

Łąki i pastwiska – 
obszary wskazane 
zgodnie 
z załącznikiem nr 
12 do zarządzenia.

Działania obligatoryjne:
właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru.
Działania fakultatywne:
właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru, 
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.

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.
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Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r.

Poz. 11947



Działanie coroczne 
w okresie obowiązywania 
planu zadań ochronnych.

2 A272
Podróżniczek
Luscinia 
svecica

Działanie fakultatywne:
Okresowe (od dnia
1 kwietnia do dnia
15 sierpnia) odstąpienie od 
wykaszania wiklinowisk 
i rowów melioracyjnych, 
za wyjątkiem rowów 
głównych i zbiorczych, 
których wykaszanie należy 
ograniczyć do minimum, 
niezbędnego dla 
funkcjonowania systemu 
melioracyjnego.
Termin rozpoczęcia 
działania w pierwszych
3 latach obowiązywania 
planu zadań ochronnych,
w okresie od dnia
1 kwietnia do dnia
15 sierpnia.
Działanie coroczne 
w okresie obowiązywania 
planu zadań ochronnych.

Obszar wdrażania 
określa załącznik 
nr 13 do 
zarządzenia.

Właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru 
na podstawie porozumienia zawartego 
z organem sprawującym nadzór nad obszarem 
Natura 2000, 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.

3 A272
Podróżniczek
Luscinia 
svecica

Działanie fakultatywne:
Zaniechanie wycinania 
stref ekotonalnych leśno – 
łąkowych w okresie od 
dnia 1 kwietnia do dnia 
15 sierpnia. Termin 
rozpoczęcia działań
w pierwszych 3 latach 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych.
Działanie coroczne
w okresie obowiązywania 
planu zadań ochronnych.

Obszar wdrażania 
określa załącznik 
nr 14 do 
zarządzenia.

Właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru 
na podstawie porozumienia zawartego 
z organem sprawującym nadzór nad obszarem 
Natura 2000, 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.

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych
4 A084

Błotniak 
Wykonanie ekspertyzy 
określającej liczebności 

Dotyczy całości 
obszaru, a w 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Warszawie oraz Regionalny Dyrektor 
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łąkowy
Circus 
pygargus

A160
Kulik wielki
Numenius 
arquata

A122
Derkacz
Crex crex

A153
Kszyk
Gallinago 
gallinago

drapieżników oraz ich 
wpływ na przedmioty 
ochrony i wskazanie 
działań ochronnych.

Termin rozpoczęcia 
działania w pierwszych
3 latach obowiązywania 
planu zadań ochronnych.

szczególności 
płatów siedlisk, na 
których 
stwierdzono lęgi 
błotniaka 
łąkowego, kulika 
wielkiego, 
derkacza i kszyka.

Ochrony Środowiska w Olsztynie (zgodnie 
z zasięgiem działania).

5 A122
Derkacz
Crex crex

A160
Kulik wielki
Numenius 
arquata

A153
Kszyk
Gallinago 
gallinago

Monitoring utrzymania 
otwartego charakteru 
siedlisk gatunków.
Działanie należy rozpocząć 
nie wcześniej niż 
w trzecim roku 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych 
i wykonać nie mniej niż 
czterokrotnie w okresie 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych.

Wszystkie płaty 
siedlisk, dla 
których 
prowadzone były 
działania 
ochronne.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Warszawie oraz Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Olsztynie (zgodnie 
z zasięgiem działania).

6 A084
Błotniak 
łąkowy
Circus 
pygargus

A122
Derkacz
Crex crex

A160
Kulik wielki
Numenius 
arquata

A153
Kszyk
Gallinago 
gallinago

A272
Podróżniczek
Luscinia 
svecica

A371
Dziwonia 
Carpodacus 
erythrinus

Monitoring stanu populacji 
poszczególnych 
przedmiotów ochrony. 
Działanie należy 
wykonywać dwukrotnie,
zgodnie z założeniami 
metodycznymi 
obowiązującymi
w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska.
Pojedyncza kontrola 
nie częściej niż co trzy lata. 
Zadanie należy rozpocząć
nie wcześniej niż 
w czwartym roku 
obowiązywania planu 
zadań ochronnych.

Cały obszar 
Natura 2000.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Warszawie oraz Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Olsztynie (zgodnie 
z zasięgiem działania).
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 

Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska 
w Olsztynie

Agata Moździerz

Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska 
w Warszawie

Aleksandra Atłowska
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