
 

 

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 Dolina Liwca PLB140002 

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 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 

2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002 

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3825), w załączniku Nr 13, wprowadza się następujące zmiany: 

1) lp. 1, dotycząca ochrony czynnej gatunków ptaków i ich siedlisk oraz działań związanych z utrzymaniem 

lub modyfikacją metod gospodarowania, otrzymuje brzmienie: 

1 A031 

Bocian biały 

Ciconia ciconia 

Czynna ochrona gniazd bociana. 

Montaż platform na czynnych 

słupach napowietrznych linii 

energetycznych, przenoszenie na 

nie istniejących gniazd ze słupów 

energetycznych; usuwanie części 

materiału ze zbyt wysokich 

i ciężkich gniazd. Prace 

prowadzone w okresie 

październik-luty. 

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Czynna ochrona lęgów. 

Izolowanie przewodów 

elektrycznych na niewielkich 

odcinkach przy słupach 

energetycznych. Prace 

prowadzone w okresie 

październik-luty. 

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Obszar Natura 2000 Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Warszawie 

na podstawie porozumienia 

z Rejonem Energetycznym 

Warszawa, właścicielami gruntów. 
 

 

                                                      
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. 9970



  Poprawa warunków 

siedliskowych. 

Działanie obligatoryjne: 

Zachowanie siedlisk gatunku, 

poprzez ich ekstensywne 

użytkowanie kośne, kośno-

pastwiskowe lub pastwiskowe, co 

poprawi ich jakość. 
 

Działania fakultatywne: 

Objęcie terenu użytkowaniem 

zgodnie z wymogami tożsamymi 

do wariantu ornitologicznego 

w aktualnym Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Utrzymanie siedliska. 

Zapobieganie zmianie typu 

użytkowania gruntów z łąkowego 

na grunty orne (i inne), np. 

poprzez włączenie ich w Pakiety 

Rolno-Środowiskowe. Termin 

rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Obszar Natura 2000  

Działanie obligatoryjne: 

Właściciel, posiadacz lub dzierżawca 

obszaru 

 

 

 

 

 

Działania fakultatywne: 

Właściciel, zarządca, dzierżawca 

obszaru na podstawie umowy 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Warszawie lub 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. 

2) lp. 3 i 4, dotyczące ochrony czynnej gatunków ptaków i ich siedlisk oraz działań związanych 

z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania, otrzymują brzmienie: 

3 A122 

Derkacz 

Crex crex 

 

A142 

Czajka 

Vanellus vanellus 

 

A153 

Kszyk 

Gallinago 

gallinago 

 

A156 

Rycyk 

Limosa limosa 

 

A160 

Kulik wielki 

Numenius arquata 

Wykonanie ekspertyzy w celu 

określenia reżimu 

hydrologicznego siedlisk 

derkacza, czajki, kszyka, rycyka 

i kulika wielkiego, a w efekcie 

zapewnienie właściwych 

warunków wodnych w siedliskach 

gatunków. 

Wykonanie ekspertyzy i realizacja 

monitoringu w zakresie warunków 

wodnych trwałych użytków 

zielonych, stopnia przekształcenia 

tych terenów w wyniku 

wykonania i utrzymywania 

urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych, z uwzględnieniem 

warunków wilgotnościowych. 

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

W konkluzjach z ekspertyzy 

i monitoringu należy określić 

potrzeby w zakresie modyfikacji 

(poprawy) stosunków wodnych 

(na przykład budowa zastawek 

bądź ich naprawa). Konieczne jest 

takie zaplanowanie 

gospodarowania wodą, aby 

Cały obszar Natura 

2000 ze szczególnym 

uwzględnieniem 

kompleksu łąk od 

miejscowości Liw do 

wsi Radzików 

Wielki. 

Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Warszawie, 

Wojewódzki Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Warszawie, 

Oddział w Sokołowie Podlaskim. 
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możliwe było utrzymanie 

wysokiego uwilgotnienia użytków 

zielonych w okresie od 1 kwietnia 

do 30 czerwca; przeciwdziałanie 

szybkiemu odprowadzaniu wody. 

Wykonanie inwentaryzacji 

istniejących zastawek bądź innych 

urządzeń służących 

do regulacji przepływu wody 

w rowach melioracyjnych 

i ocena możliwości ich 

odtworzenia i wykorzystania 

(ocena techniczna, opis 

i dokumentacja fotograficzna). 

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

W przypadku budowy nowych 

rowów melioracyjnych 

(co powinno być ograniczone 

jedynie do sytuacji rzeczywiście 

uzasadnionych), a także 

odbudowy istniejących należy 

rozważyć możliwość 

(w zależności od wyników 

ekspertyzy i monitoringu) 

wyposażania ich w zastawki 

regulujące odpływ (1 zastawka 

w dolnej części rowu). Zalecane 

piętrzenia stałe, niewymagające 

obsługi, drewniane bądź z innych 

materiałów pochodzenia 

naturalnego. 

System regulacji przepływu wody 

pomoże zabezpieczyć tereny przed 

nadmiernym odwodnieniem 

w okresach posusznych, a z 

drugiej strony umożliwi 

odprowadzanie nadmiaru wody 

w sposób kontrolowany. 

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Zachowanie siedlisk lęgowych. 

Działanie obligatoryjne: 

Zachowanie siedlisk gatunków, 

poprzez ich ekstensywne 

użytkowanie kośne, kośno-

pastwiskowe lub pastwiskowe, 

zgodnie z wymogami wzajemnej 

zgodności. 

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Działanie obligatoryjne: 

Właściciel, posiadacz lub dzierżawca 

obszaru 
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  Zachowanie siedlisk lęgowych. 

Działanie fakultatywne: 

Objęcie terenu użytkowaniem 

zgodnie z wymogami tożsamymi 

do wariantu ornitologicznego, 

zgodnie z aktualnie 

obowiązującym Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich - 

Programy Rolnośrodowiskowe 

w przypadku działek, na których 

zaprzestano użytkowania, 

w zależności od stanu 

zaawansowania procesów 

sukcesyjnych (wycinanie drzew 

i krzewów, następnie 

przywrócenie koszenia). Wycięta 

biomasa powinna być ułożona 

w sterty i wywieziona z terenu. 

Usuwana powinna być całkowicie 

roślinność drzewiasta i krzewiasta. 

Termin rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

 Działania fakultatywne: 

Właściciel, zarządca, dzierżawca 

obszaru na podstawie umowy 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Warszawie lub 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. 

Redukcja drapieżników - odstrzał 

lisów, norek amerykańskich, oraz 

wron siwych, srok i kruków. 

Termin: na obszarach kluczowych 

lęgowisk ptaków siewkowych 

i derkacza od 1 listopada do końca 

lutego, na terenach sąsiednich (do 

500 m od lęgowisk) – przez cały 

rok, z wyjątkiem lisa (odstrzał od 

początku czerwca do końca 

marca). 

Odstrzał lisa i ptaków 

krukowatych na poziomie 

ustalonym przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska 

w porozumieniu z lokalnymi 

Kołami Łowieckimi. 

Działanie coroczne. 

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska na podstawie umów 

z lokalnymi Kołami Łowieckimi. 

4 A140 

Siewka złota 

Pluvialis apricaria 

Zachowanie siedlisk. 

Działanie obligatoryjne: 

Zachowanie siedlisk gatunku, 

poprzez ich ekstensywne 

użytkowanie kośne, kośno-

pastwiskowe lub pastwiskowe, 

zgodnie z wymogami wzajemnej 

zgodności. 

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Cały obszar Natura 

2000 ze szczególnym 

uwzględnieniem 

kompleksu łąk od 

miejscowości Liw do 

wsi Radzików 

Wielki. 

Działanie obligatoryjne: 

Właściciel, posiadacz lub dzierżawca 

obszaru 
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  Zachowanie siedlisk. 

Działanie fakultatywne: 

Objęcie terenu użytkowaniem 

zgodnie z wymogami tożsamymi 

do wariantu ornitologicznego 

zgodnie z aktualnie 

obowiązującym Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich - 

Programy Rolnośrodowiskowe 

w przypadku działek, na których 

zaprzestano użytkowania, 

w zależności od stanu 

zaawansowania procesów 

sukcesyjnych (wycinanie drzew 

i krzewów, następnie 

przywrócenie koszenia). Wycięta 

biomasa powinna być ułożona 

w sterty i wywieziona z terenu. 

Usuwana powinna być całkowicie 

roślinność drzewiasta i krzewiasta. 

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

 Działania fakultatywne: 

Właściciel, zarządca, dzierżawca 

obszaru na podstawie umowy 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Warszawie lub 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. 

3) lp. 8 i 9, dotyczące ochrony czynnej gatunków ptaków i ich siedlisk oraz działań związanych 

z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania, otrzymują brzmienie: 

8 A043 

Gęgawa 

Anser anser 

Ograniczenie wpływu lisa i norki 

amerykańskiej na lęgi ptaków. 

Odstrzał lisa (w okresie od 

1 października do dnia 1 marca ) 

i norki amerykańskiej na poziomie 

ustalonym przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska 

w porozumieniu z lokalnymi 

Kołami Łowieckimi. 

Cały obszar Natura 

2000 

Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Warszawie 

w porozumieniu z lokalnymi Kołami 

Łowieckimi. 

Zachowanie siedlisk. 

Działanie obligatoryjne: 

Zachowanie siedlisk gatunku, 

poprzez ich ekstensywne 

użytkowanie kośne, kośno-

pastwiskowe lub pastwiskowe, 

zgodnie z wymogami wzajemnej 

zgodności. 

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Cały obszar Natura 

2000 ze szczególnym 

uwzględnieniem 

kompleksu łąk od 

miejscowości Liw do 

wsi Radzików 

Wielki. 

Działanie obligatoryjne: 

Właściciel, posiadacz 

lub dzierżawca obszaru 

 

Zachowanie siedlisk. 

Działanie fakultatywne: 

Objęcie terenu użytkowaniem 

zgodnie z wymogami tożsamymi 

do wariantu ornitologicznego 

zgodnie z aktualnie 

obowiązującym Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich - 

Programy Rolnośrodowiskowe 

w przypadku działek, na których 

zaprzestano użytkowania, 

w zależności od stanu 

zaawansowania procesów 

Działania fakultatywne: 

Właściciel, zarządca, dzierżawca 

obszaru na podstawie umowy 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Warszawie lub 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 
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sukcesyjnych (wycinanie drzew 

i krzewów, następnie 

przywrócenie koszenia). Wycięta 

biomasa powinna być ułożona 

w sterty i wywieziona z terenu. 

Usuwana powinna być całkowicie 

roślinność drzewiasta i krzewiasta. 

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

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. 

9 A052 

Cyraneczka 

Anas crecca 

 

A055 

Cyranka 

Anas querquedula 

Ograniczenie wpływu lisa na lęgi 

ptaków. 

Odstrzał lisa na poziomie 

ustalonym przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska 

w porozumieniu z lokalnymi 

Kołami Łowieckimi; Odstrzał 

w okresie od 1 października 

do dnia 1 marca. 

Cały obszar Natura 

2000. 

Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Warszawie 

w porozumieniu z lokalnymi Kołami 

Łowieckimi. 

Utrzymanie siedliska. 

Działania obligatoryjne: 

Zachowanie siedlisk gatunku, 

poprzez ich ekstensywne 

użytkowanie kośne, kośno-

pastwiskowe lub pastwiskowe, 

zgodnie z wymogami wzajemnej 

zgodności. 

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Cały obszar Natura 

2000. 
Działanie obligatoryjne: 

Właściciel, posiadacz 

lub dzierżawca obszaru 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Warszawie: 

Aleksandra Atłowska 
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