
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 Zwoleńki PLH140006

Na podstawie art. 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 28 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 grudnia 
2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Zwoleńki 
PLH140006 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 76), załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie: „Działania ochronne 
ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania

Numer działania
Przedmiot ochrony Numer Zakres

Obszar wdrażania
Podmiot 

odpowiedzialny
za wykonanie

Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem
lub modyfikacją metod gospodarowania
6510
Niżowe i górskie 
świeże łąki 
użytkowane 
ekstensywnie 
Arrhenatherion 
elatioris

1

2

Działanie 
obligatoryjne:
Zachowanie siedlisk 
przyrodniczych 
i siedlisk gatunków 
stanowiących 
przedmioty ochrony. 
Ekstensywne 
użytkowanie kośne, 
kośno –pastwiskowe 
lub pastwiskowe.
Działanie 
fakultatywne:
Utrzymanie otwartego 
charakteru siedliska- 
ekstensywne 
użytkowanie kośne 
z usunięciem pokosu 
(koszenie maksymalnie 
2 razy w roku, lub 
umiarkowany wypas 

obręb ewidencyjny: 
Kijanka działki numer 
30, 31, 32, 21/1, 21/2;
obręb ewidencyjny: 
Zielonka Nowa działki 
numer 148, 92/1, 94, 
97/1, 99/1, 92/1, 94, 
97/1, 99/1.

Działanie 
obligatoryjne:
właściciel, dzierżawca
lub posiadacz obszaru.

Działanie 
fakultatywne:
właściciel, dzierżawca
lub posiadacz obszaru
na podstawie 
porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór
nad obszarem Natura 
2000 albo na 
podstawie 

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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bydła (przy obsadzie
do 1 Dużej Jednostki 
Przeliczeniowej 
inwentarza
na 1 hektar). Realizację 
zadania należy 
rozpocząć 
w pierwszych trzech 
latach obowiązywania 
Planu Zadań 
Ochronnych, a później 
corocznie.
Działanie fakultatywne:
Zaniechanie 
nawożenia. Realizację 
działania należy 
rozpocząć 
w pierwszych trzech 
latach obowiązywania 
Planu Zadań 
Ochronnych, a później 
corocznie.

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.

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

3 Działanie 
obligatoryjne:
Zachowanie siedlisk 
przyrodniczych 
i siedlisk gatunków 
stanowiących 
przedmioty ochrony. 
Ekstensywne 
użytkowanie kośne, 
kośno-pastwiskowe lub 
pastwiskowe.
Działanie 
fakultatywne:
Utrzymanie otwartego 
charakteru siedliska- 
ekstensywne 
użytkowanie kośne 
z usunięciem pokosu 
(koszenie maksymalnie 
2 razy w roku, lub 
umiarkowany wypas 
bydła (przy obsadzie
do 1 Dużej Jednostki 
Przeliczeniowej 
inwentarza
na 1 hektar). Realizację 
zadania należy 
rozpocząć 
w pierwszych trzech 
latach obowiązywania 
Planu Zadań 
Ochronnych, a później 
corocznie.

obręb ewidencyjny: 
Kijanka działka numer 
343;
obręb ewidencyjny: 
Krzywda działki 
numer: 594, 595, 596.

Działanie 
obligatoryjne:
właściciel, dzierżawca
lub posiadacz obszaru.

Działanie 
fakultatywne:
właściciel, dzierżawca
lub posiadacz 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 
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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.

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

4 Przy sporządzaniu 
planów urządzania lasu 
i uproszczonych 
planów urządzania 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.
Na siedliskach 
grądowych przyjęcie 
składu gatunkowego 
drzewostanów: 
grabowo-dębowych, 
lub lipowo-dębowych, 
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 4-
5% miąższości drewna 
na 1 hektar.

obręb ewidencyjny: 
Krzywda działki 
numer: 475, 476, 477, 
478, 479, 480, 481, 
482, 483, 484, 485, 
486, 487, 488, 489, 
490, 1082, 1085, 559, 
561, 564, 566, 568, 
570, 572, 574, 576, 
578, 580, 582, 584, 
586645, 646, 647, 648, 
649, 650/1, 650/2, 
651, 652;
obręb ewidencyjny: 
Kijanka działki numer: 
1/1 (Nadleśnictwo 
Zwoleń Obręb 
Zwoleń- północny 
fragment oddziału 1a), 
2/1 (Nadleśnictwo 
Zwoleń Obręb 
Zwoleń- wschodni 
fragment oddziału 2a);
obręb ewidencyjny: 
Siekierka Stara działki 
numer: 615/1, 615/2, 
616, 617, 618, 619, 
620, 621, 622, 623, 
624, 625, 626, 627, 
628, 629/1, 630/1, 
630/2, 631, 632, 633, 
634, 635, 636, 637, 
639, 640/1, 640/2,641, 
642, 643, 644/1, 
644/2.

Regionalny Dyrektor 
Lasów Państwowych 
w Radomiu, 
Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Zwoleń, 
Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego, 
Starosta Powiatu 
Lipskiego.

91E0
Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe 

5 Przy sporządzaniu 
planów urządzania lasu 
i uproszczonych 

obręb ewidencyjny: 
Wysocin działki 
numer 425, 432/1, 

Regionalny Dyrektor 
Lasów Państwowych 
w Radomiu, 
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i jesionowe
Salicetum albo-
fragilis, Populetum 
albae, Alnenion

planów urządzania lasu 
należy zaplanować 
zabiegi i działania 
ukierunkowane na 
wprowadzenie 
odpowiednich 
gatunków drzew 
w łęgach jesionowo - 
olszowych. 
W dojrzałych 
drzewostanach 
(rębnych 
i przeszłorębnych) 
należy pozostawić 
martwe drewno 
w ilości co najmniej 4-
5% miąższości drewna 
na 1 hektar.

575, 583, 584, 585; 
obręb. ewidencyjny: 
Barycz działki numer: 
93, 95, 97, 99, 101, 
103, 105, 107, 109/1, 
109/2, 111, 113, 115, 
117, 119, 121, 123, 
125, 127, 129, 131, 
133, 135, 137, 139, 
141, 143, 145, 147, 
149, 151,
obręb ewidencyjny: 
Kijanka działki numer: 
7/1, 7, 4, 5, 
1/1(Nadleśnictwo 
Zwoleń Obręb 
Zwoleń- północny 
fragment oddziału 1a), 
2/1 (Nadleśnictwo 
Zwoleń Obręb 
Zwoleń- wschodni 
fragment oddziału 2a);
obręb ewidencyjny: 
Mierziączka działki 
numer: 562, 572/1, 
572/2, 598;
obręb ewidencyjny: 
Barycz działka numer 
874;
obręb ewidencyjny: 
Siekierka Stara działki 
numer: 612, 613/1, 
613/2, 614, 615/1, 
615/2, 616, 617, 618, 
619, 620, 621, 622, 
639, 640/1, 640/2,641, 
642, 643, 644/1; obręb 
ewidencyjny: 
Siekierka Nowa 
działki numer 801, 
815;
obręb ewidencyjny: 
Zielonka Nowa działki 
numer: 152/2, 154/2, 
156/2, 158/2, 158/4.

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Zwoleń, 
Starosta Powiatu 
Zwoleńskiego, 
Starosta Powiatu 
Lipskiego.

1220
Żółw błotny
Emys orbicularis

6 Odmulenie torfianek 
w okresie po lęgach 
żółwi, ale przed 
zimowaniem (lipiec - 
połowa sierpnia); 
działanie należy 
rozpocząć 
w pierwszych trzech 
latach obowiązywania 
Planu Zadań 
Ochronnych, a później 
co najmniej jeden raz 
w okresie 
obowiązywania Planu 
Zadań Ochronnych.

obręb ewidencyjny: 
Siekierka Nowa 
działki numer: 584, 
587, 563, 564, 565, 
566, 567, 568, 569, 
570;
obręb ewidencyjny: 
Siekierka Stara działki 
numer: 639, 640/1, 
640/2, 641, 642, 
643,644/1, 644/2, 549, 
551, 553, 555, 557, 
559/1, 559/2, 561, 
563/1, 563/2, 565/1, 
565/2, 567, 569, 571, 
572, 573, 574, 575, 
576/1, 576/2, 577;

Właściciel, dzierżawca
lub posiadacz 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 
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obręb ewidencyjny: 
Andrzejów działka 
numer: 926/3;
obręb ewidencyjny: 
Barycz działki numer: 
258, 259, 260, 261;
obręb ewidencyjny: 
Barycz działki numer: 
238, 239, 241, 243, 
222, 724, 726, 728, 
730, 732; obręb 
ewidencyjny: 
Mierziączka działki 
numer: 456, 457/2, 
441, 439.

7 Wycinka drzew 
i krzewów na 
lęgowisku, oddarnianie, 
wycinka i wywóz 
drewna w zimie. 
Działanie należy 
rozpocząć 
w pierwszych trzech 
latach obowiązywania 
Planu Zadań 
Ochronnych, a później 
co trzy lata w okresie 
obowiązywania Planu 
Zadań Ochronnych.

obręb ewidencyjny: 
Siekierka Nowa 
działki numer: 584, 
710, 731, 741/1, 
741/2, 744/4, 745/1;
obręb ewidencyjny: 
Andrzejów działki 
numer: 959, 960/2, 
926/3, 
961 (Nadleśnictwo 
Zwoleń obręb Zwoleń 
oddział 207Ab), 1041, 
1106, 
1163 (Nadleśnictwo 
Zwoleń obręb Zwoleń 
oddział 253Al oraz 
południowa część 
wydzielenia iy);
obręb ewidencyjny: 
Barycz działki numer: 
229, 244, 245, 246.

8 Zaniechanie orki lub 
opóźnienie orki 
jesiennej po 
10 października, potem 
wycinka zimą 
zakrzaczeń na całej 
powierzchni, 
oddarnianie 
naprzemiennie po 50% 
obszaru, przed sezonem 
lęgowym (kwiecień-
połowa maja). 
Działanie należy 
rozpocząć 
w pierwszych trzech 
latach obowiązywania 
Planu Zadań 
Ochronnych, a później 
co trzy lata w okresie 
obowiązywania Planu 
Zadań Ochronnych.

obręb ewidencyjny: 
Siekierka Nowa 
działki numer: 581, 
601, 606, 744/5; obręb 
ewidencyjny: 
Andrzejów działki 
numer: 948, 953/1, 
958.

9 Wykopanie nowej 
torfianki, wskazane 
wypłycenia 
i nieregularna linia 

obręb ewidencyjny: 
Andrzejów działki 
numer: 926/3, 1017;
obręb ewidencyjny: 

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.
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brzegowa, wywiezienie 
urobku. Działanie 
należy zrealizować 
w ciągu pierwszych 
pięciu lat 
obowiązywania Planu 
Zadań Ochronnych.

Barycz działki numer: 
37, 223/1, 223/4;
obręb ewidencyjny: 
Mierziączka działki 
numer: 453, 455/1;
obręb ewidencyjny: 
Siekierka Nowa 
działka numer: 745/2.

10 Wycinka drzew 
i krzewów- w okresie 
zimowym.
Działanie należy 
rozpocząć 
w pierwszych pięciu 
latach obowiązywania 
Planu Zadań 
Ochronnych, a później 
powtórzyć 
jednorazowo za pięć 
lat, w okresie 
obowiązywania Planu 
Zadań Ochronnych.

obręb ewidencyjny 
Barycz: działki numer 
258, 259, 260, 261, 
238, 239, 241, 243.

11 Budowa spiętrzenia 
wraz ze zbiornikiem, 
podwyższenie poziomu 
wody w torfiankach, 
spiętrzenie do 1 m, 
wraz z przepławką dla 
ryb. Działanie należy 
rozpocząć w ciągu 
pierwszych pięciu lat 
obowiązywania Planu 
Zadań Ochronnych

obręb ewidencyjny 
Barycz: działka numer 
802.

12 Wycinka olsu 
zacieniającego 
stanowisko, wycinka 
i wywóz drewna poza 
granice rezerwatu 
"Borowiec"- w zimie. 
Działanie należy 
rozpocząć 
w pierwszych trzech 
latach obowiązywania 
Planu Zadań 
Ochronnych, a później 
powtórzyć 
jednorazowo za pięć 
lat, w okresie 
obowiązywania Planu 
Zadań Ochronnych.

obręb ewidencyjny 
Andrzejów: działka 
numer 926/1.

13 Zamknięcie fragmentu 
gruntowej drogi 
przebiegającej przez 
rezerwat "Borowiec" 
dla ruchu publicznego 
(z wyłączeniem 
władających gruntami 
przylegającymi do 
części zamkniętej dla 
ruchu oraz m.in. służb 
leśnych, Straży 

obręb ewidencyjny 
Andrzejów: działka 
numer 925/2.
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Pożarnej). Działanie 
należy zrealizować 
w ciągu pierwszych 
trzech lat 
obowiązywania Planu 
Zadań Ochronnych

14 Odmulenie starorzecza 
w okresie po lęgach 
żółwi w okresie po 
lęgach żółwi, ale przed 
zimowaniem (lipiec do 
połowy sierpnia). 
Działanie należy 
rozpocząć w ciągu 
pierwszych pięciu lat 
obowiązywania Planu 
Zadań Ochronnych, 
a następnie czynność 
powtórzyć co najmniej 
jeden raz w trakcie 
obowiązywania Planu

obręb ewidencyjny 
Andrzejów: działki 
numer: 962, 1008.

15 Usuwanie osoki 
aloesowatej (Stratiotes 
aloides L.) w okresie 
po lęgach żółwi, ale 
przed zimowaniem 
(lipiec - połowa 
sierpnia); działanie 
należy rozpocząć 
w pierwszych trzech 
latach obowiązywania 
Planu Zadań 
Ochronnych.
W późniejszych latach, 
pokrycie lustra wody 
osoką aloesowatą, 
należy utrzymywać na 
poziomie 
nieprzekraczającym 
30% powierzchni 
zbiorników.

obręb
ewidencyjny
Barycz:
działki numer
238, 239, 241, 243, 
obręb
ewidencyjny 
Andrzejów:
działka numer 926/3

1145
Piskorz
Misgurnus fossilis

16 Wykaszanie roślinności 
szuwarowej w kanałach 
łączących rzekę 
z torfiankami w celu 
utrzymania kontaktu 
miedzy 
poszczególnymi 
populacjami. 
Wykaszanie szuwarów 
w sierpniu.
Działanie należy 
rozpocząć 
w pierwszych trzech 
latach obowiązywania 
Planu Zadań 
Ochronnych, a później 
co trzy lata w okresie 
obowiązywania Planu 
Zadań Ochronnych.

obręb ewidencyjny: 
Mierziączka działki 
numer: 436, 439, 441, 
442, 444, 445, 446, 
447, 449, 451, 453, 
455/1, 455/2, 456, 
457/1, 457/2, 458/1, 
458/2, 460, 461, 462, 
463/1, 463/2, 463/1, 
463/2, 464/1, 464/2, 
465, 466, 467.

Właściciel, dzierżawca
lub posiadacz 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
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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.

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów ochronnych
3150
Starorzecza i naturalne 
eutroficzne zbiorniki 
wodne ze 
zbiorowiskami
z Nympheion, 
Potamion

 Monitoring stanu 
lądowacenia- co 
najmniej dwukrotnie 
w czasie 
obowiązywania Planu 
Zadań Ochronnych. 
Działanie należy 
rozpocząć 
w pierwszych czterech 
latach obowiązywania 
Planu.

obręb ewidencyjny: 
Krzywda działki 
numer: 2, 941, 944, 
1450/1, 1460, 1490, 
1092, 1103/1, 1103/2, 
105, 1107, 1109, 1134, 
1135, 1136, 1227, 
1655, 1656, 1657, 
1658, 1659, 1670, 
1672, 1673, 1674, 
1676, 1678;
obręb ewidencyjny: 
Siekierka Stara działki 
numer: 346,349, 355, 
372, 373, 702;
obręb ewidencyjny: 
Andrzejów działki 
numer: 962, 963, 989, 
990, 1008;
obręb ewidencyjny: 
Wysocin działki 
numer: 335, 432/2, 
432/4, 621; obręb 
ewidencyjny: 
Mierziączka działki 
numer: 424, 425, 427, 
436, 472;
obręb ewidencyjny: 
Barycz działka numer 
17;
obręb ewidencyjny: 
Wólka Szelężna 
działka numer 550; 
obręb ewidencyjny: 
Kijanka działka 
numer: 3.

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 
w Warszawie

1220
Żółw błotny
Emys orbicularis

 Monitoring jakości 
wód Zwoleńki, 
powyżej (w granicach 
miasta Zwoleń) 
i poniżej miasta 3-4 

gminy: Zwoleń, 
Przyłęk, Chotcza, 
wszystkie obręby nad 
Zwoleńką

Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska
w Warszawie 
Delegatura
w Radomiu
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punkty pomiarowe 
umożliwiające 
identyfikację źródeł 
zanieczyszczeń; 
dodatkowe punkty 
pomiarowe w Baryczy, 
Siekierce 
i Andrzejowie/Borowc
u. Działanie należy 
rozpocząć w ciągu 
trzech pierwszych lat 
obowiązywania Planu 
Zadań Ochronnych, 
a następnie powtarzać 
nie mniej niż co dwa 
lata, z częstotliwością 
raz w miesiącu.
Monitoring realizacji 
działań ochronnych. 
Działanie należy 
rozpocząć 
w pierwszych trzech 
latach obowiązywania 
Planu Zadań 
Ochronnych, 
a następnie powtarzać 
raz w roku, corocznie 
w trakcie 
obowiązywania Planu 
Zadań Ochronnych

stwierdzone 
stanowiska gatunku 
w obrębie obszaru 
sieci Natura 2000

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 
w Warszawie

6510
Niżowe i górskie 
świeże łąki 
użytkowane 
ekstensywnie 
Arrhenatherion 
elatioris

 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

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
w Warszawie

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

 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

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
w Warszawie

9170
Grąd 
środkowoeuropejski 
i subkontynentalny 
Galio-Carpinetum, 

 Monitoring stanu 
zachowania płatów 
siedlisk – co najmniej 
dwukrotnie w ciągu 
obowiązywania Planu 

Stwierdzone płaty 
siedliska

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 
w Warszawie
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Tilio-Carpinetum Zadań Ochronnych, 
realizację zadania 
należy rozpocząć 
w piątym roku 
obowiązywania Planu.

91E0
Łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe 
i jesionowe
Salicetum albo-
fragilis, Populetum 
albae, Alnenion

 Monitoring stanu 
zachowania płatów 
siedlisk – co najmniej 
dwukrotnie w ciągu 
obowiązywania Planu 
Zadań Ochronnych, 
realizację zadania 
należy rozpocząć 
w piątym roku 
obowiązywania Planu.

Stwierdzone płaty 
siedliska

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 
w Warszawie

1145
Piskorz
Misgurnus fossilis

 Monitoring realizacji 
działań ochronnych.
Monitoring należy 
rozpocząć 
w pierwszych trzech 
latach obowiązywania 
Planu Zadań 
Ochronnych, a później 
co trzy lata w okresie 
obowiązywania Planu 
Zadań Ochronnych.

stwierdzone 
stanowiska gatunku 
w obrębie obszaru 
sieci Natura 2000

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 
w Warszawie

Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony
2330
Wydmy śródlądowe 
z murawami 
napiaskowymi

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

6120
Ciepłolubne, 
śródlądowe murawy 
napiaskowe Koelerion 
glaucae

 Inwentaryzacja 
przyrodnicza siedliska 
w celu uzupełnienie 
stanu wiedzy na temat 
rozmieszczenia płatów, 
określenia 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

1037
Trzepla zielona 
Ophiogomphus cecilia

 Inwentaryzacja 
przyrodnicza gatunku 
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.

obręb ewidencyjny: 
Andrzejów działka 
numer: 926/3

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 
w Warszawie

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 9972



1042
Zalotka większa 
Leucorrhinia 
pectoralis

1188
Kumak nizinny
Bombina bombina

 Inwentaryzacja 
przyrodnicza gatunku 
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

.„.

§ 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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