
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 Omulwi i Płodownicy PLB140005

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 Omulwi i Płodownicy PLB140005 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3721 i Dz. Urz. Woj. 
Warm. - Maz. poz. 1487) w załączniku nr 10 w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 2, dotycząca ochrony czynnej gatunków ptaków i ich siedlisk oraz działań związanych z utrzymaniem 
lub modyfikacją metod gospodarowania, otrzymuje brzmienie:

2 A084
Błotniak
łąkowy
Circus 
pygargus

Działanie fakultatywne:
Zabezpieczenie gniazd błotniaka łąkowego.
Zabezpieczenie gniazd na polach (w 
przypadkach kiedy wiadomo, że pisklęta 
nie uzyskają lotności przed żniwami) może 
polegać na ustawieniu ogrodzenia z siatki 
typu Izola lub siatki heksagonalnej 
o bokach minimum 1 x 1 m i wysokości 
minimum 1 m. lub przenoszeniu podlotów 
w bezpieczne miejsce w trakcie koszenia 
zboża.
W przypadku zlokalizowania gniazda na 
kośnej łące zalecane jest pozostawienie 
nieskoszonej powierzchni wokół gniazda 
minimum 10 x 10 m, jednak nie więcej niż 
10% powierzchni danej działki. Lęgi 
można dodatkowo zabezpieczyć przed 
drapieżnikami (lis, dzik) poprzez 
ustawienie pastucha elektrycznego 
w formie siatki. Lęgi zlokalizowane 
w „naturalnych” siedliskach niezagrożone 
zabiegami agrotechnicznymi najczęściej 

Obszar Natura 
2000, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
odnalezionych 
gniazd gatunku.

Właściciele gruntów 
na podstawie umowy 
zawartej 
z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony 
Środowiska 
w Warszawie, albo 
Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony 
Środowiska 
w Olsztynie.

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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nie wymagają prowadzenia żadnych 
zabiegów ochrony czynnej. Działania mogą 
ograniczać się jedynie do wykładania 
repelentów zapachowych w pobliżu gniazd 
w celu zmniejszenia ryzyka wykrycia 
gniazd przez drapieżniki (lisa, dzika).
Termin rozpoczęcia działania 
w pierwszych 3 latach obowiązywania 
planu zadań ochronnych, a następnie 
corocznie, po zlokalizowaniu gniazda 
w terenie, w okresie czerwiec-lipiec.

2) lp. 6 - 8, dotyczące ochrony czynnej gatunków ptaków i ich siedlisk oraz działań związanych 
z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania, otrzymują brzmienie:

6 Działanie obligatoryjne:
Zachowanie siedlisk gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony. 
Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-
pastwiskowe lub pastwiskowe, zgodnie 
z wymogami wzajemnej zgodności.

Tereny trwałych 
użytków zielonych 
w dolinach Omulwi 
i Płodownicy 
(lokalizacja według 
załączników nr 11-
20 i 21 do 
zarządzenia).

Właściciel, posiadacz 
lub dzierżawca 
obszaru

7 Działanie fakultatywne:
Zachowanie siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk gatunków stanowiących 
przedmioty ochrony. Ekstensywne 
użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe 
lub pastwiskowe, zgodnie z wymogami 
wzajemnej zgodności dla terenów 
nieobjętych pakietami 
rolnośrodowiskowymi. Koszenie 
nie rzadziej niż co 2 lata, na gruntach bez 
tendencji do zarastania. Niedopuszczanie 
do zalesiania, zaorywania i zabudowy łąk 
i pastwisk. Wypas co roku.
Termin rozpoczęcia działania 
w pierwszych
3 latach obowiązywania planu zadań 
ochronnych.

Tereny trwałych 
użytków zielonych 
w dolinach Omulwi 
i Płodownicy 
(lokalizacja według 
załączników nr 11-
20 i 21 do 
zarządzenia).

8

A084
Błotniak
łąkowy
Circus 
pygargus

A122
Derkacz
Crex
crex

A153
Kszyk 
Gallinago
gallinago

A156
Rycyk
Limosa
limosa

A162
Krwawodziób
Tringa
totanus

A160
Kulik
wielki 
Numenius 
arquata

A409
Cietrzew 
Tetrao
tetrix

A154
Dubelt 
Gallinago
media

Działanie fakultatywne:
Usuwanie drzew i krzewów, a następnie 
przywracanie koszenia, zgodnie z zapisami 
punktów: 6, 7 lub 9. Wycięta biomasa 
powinna być wywieziona z terenu. 
Wycinanie drzew i krzewów powinno być 
wykonywane w okresie zimowym (listopad 
-luty).
Termin rozpoczęcia działania 
w pierwszych 3 latach obowiązywania 
planu zadań ochronnych.

Grunty rolne (łąki 
i pastwiska) 
określane jako 
„Szeroka Biel” 
położone w dolinie 
Płodownicy 
pomiędzy wsiami: 
Poścień Wieś, 
Krukowo, 
Rzodkiewnica, 
Łaz, Prusołęka, 
Żelazna 
(lokalizacja według 
załączników nr 11-
20 i 21 do 
zarządzenia) oraz 
tokowisko 

Właściciel, zarządca, 
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 
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A119
Kropiatka 
Porzana 
porzana

cietrzewi. sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000.

3) lp. 9, dotycząca ochrony czynnej gatunków ptaków i ich siedlisk oraz działań związanych z utrzymaniem 
lub modyfikacją metod gospodarowania, otrzymuje brzmienie:

9 A153
Kszyk
Gallinago
gallinago

A156
Rycyk
Limosa
limosa

A162 
Krwawodziób 
Tringa
totanus

A160
Kulik wielki 
Numenius
arquata

A409
Cietrzew
Tetrao
tetrix

Działanie fakultatywne:
Objęcie terenu użytkowaniem zgodnie 
z wymogami obowiązującego w danym 
momencie pakietu rolnośrodowiskowego 
ukierunkowanego na ochronę siedlisk 
lęgowych ptaków siewkowych. 
Wykonanie działania powinno być 
poprzedzone ekspertyzą stwierdzającą 
czy na terenie przewidywanym do 
pakietu nie występuje derkacz. Jeżeli tak, 
to wówczas preferowane jest podjęcie 
działania 7.
Termin rozpoczęcia działania 
w pierwszych 3 latach obowiązywania 
planu zadań ochronnych.

Tereny trwałych 
użytków zielonych 
w dolinach 
Omulwi 
i Płodownicy 
(lokalizacja 
według 
załączników nr 11-
20 i 21 do 
zarządzenia).

Właściciel, dzierżawca 
lub zarządca 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 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 
z organem 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000.
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i 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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