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15 czerwca 2015 r., w Międzyzdrojach rozpoczęła się konferencja podsumowująca realizację projektu nr
POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze
Polski. W konferencji biorą udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Główny Konserwator
Przyrody Piotr Otawski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia, regionalni dyrektorzy
ochrony środowiska, regionalni konserwatorzy przyrody, a także przedstawiciele Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska oraz instytucji zaangażowanych w realizację projektu.

Realizację projektu Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski rozpoczęto w IV kwartale 2009 r. Celem działań był rozwój
systemu zarządzania siecią obszarów Natura 2000 w Polsce poprzez opracowanie dokumentacji planów zadań ochronnych dla 406 obszarów Natura 2000.
Podczas konferencji prezentowane są najważniejsze efekty realizacji projektu, w tym wyzwania i doświadczenia w planowaniu ochrony, a także propozycje usprawnienia
procesu planistycznego w zakresie przygotowania i wdrażania dokumentacji planów zadań ochronnych.
Obowiązek przygotowania planów zadań ochronnych wynika z art. 6 ust. 1 Dyrektywy siedliskowej, zgodnie z którym państwa członkowskie Unii Europejskiej
zobowiązane są ustalić konieczne środki ochronne, w tym odpowiednie plany zagospodarowania dla obszarów Natura 2000, które stworzą podstawę do prowadzenia
właściwych działań ochronnych na obszarach Natura 2000. Realizacja przedmiotowego projektu jest więc także elementem wywiązywania się Polski z nałożonych na nią
zobowiązań.
Plany zadań ochronnych sporządza się i realizuje dla obszarów Natura 2000. Dokument powstaje w ciągu 6 lat od ustanowienia obszaru specjalnej ochrony ptaków lub
zatwierdzenia przez Komisję Europejską obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty. Plan zadań ochronnych można sporządzać także dla obszaru zaproponowanego
Komisji Europejskiej, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty. Planu nie sporządza się dla obszaru Natura 2000 lub jego części, dla którego ustanowiono plan
ochrony, lub który pokrywa się z krajową formą ochrony przyrody albo obszarem będącym w zarządzie nadleśnictwa, których dokumenty planistyczne uwzględniają
zakres planu zadań ochronnych, a także znajdującego się na obszarach morskich.
Projekt planu sporządza sprawujący nadzór nad obszarem (zwykle regionalny dyrektor ochrony środowiska, niekiedy dyrektor parku narodowego). W procedurze tej
konieczny jest udział osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura
2000, a także możliwość wnoszenia uwag i wniosków ze strony ogółu społeczeństwa.
Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia plan na okres 10 lat, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, kierując się koniecznością utrzymania
i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Plan zadań
ochronnych może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony tych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt.
Planowanie ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części może być pogłębione przez sporządzenie bardziej szczegółowego planu ochrony.
Szczegółowy tryb sporządzania i zakres prac określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000.

