Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl
Nazwa zadania:
„Niebieskie Źródła – opracowanie planu ochrony dla rezerwatu przyrody i planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000”
Wartość ogólna zadania: 26 000,00 zł
Wysokość dofinansowania w formie przekazania środków:: 23 400,00 zł
Opis zakresu zadania:
I. Sporządzenie i realizacja planu ochrony dla rezerwatu przyrody jest obowiązkiem ustawowym, wynikającym z art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). Zgodnie
z art. 19 ww. ustawy, regionalny dyrektor ochrony środowiska sporządza projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody, zapewniając możliwośd udziału społeczeostwa i zaopiniowania projektu planu ochrony przez
właściwą miejscowo radę gminy. Plan ochrony dla rezerwatu jest ustanawiany na okres 20 lat w formie zarządzenia. Zakres merytoryczny i tryb sporządzania planu ochrony rezerwatu określa art. 20 ustawy o ochronie
przyrody, z zastrzeżeniem, że plany ochrony rezerwatów w części pokrywającej się z obszarem Natura 2000 powinny uwzględniad zakres planu zadao ochronnych dla obszaru Natura 2000 albo zakres planu ochrony
obszaru Natura 2000.
Rezerwat przyrody „Niebieskie Źródła” nie posiada planu ochrony. W części położony jest na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Niebieskie Źródła PLH100005. Planowany do wykonania plan ochrony będzie
zawierał charakterystykę zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych, a także koncepcję ich ochrony, charakterystykę istniejących i potencjalnych zagrożeo wewnętrznych
i zewnętrznych, koncepcję ich eliminacji lub ograniczenia oraz wskazanie zadao ochronnych, z uwzględnieniem zakresu planu zadao ochronnych dla obszaru Natura 2000. Jego wykonanie jest niezbędne do długofalowej
realizacji zadao ochronnych w odniesieniu do przedmiotów ochrony rezerwatu i obszaru Natura 2000 Niebieskie Źródła, a tym samym zachowania w stanie niepogorszonym ich przedmiotów ochrony.
II. Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 (w przypadku obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Niebieskie Źródła PLH100005 - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi) sporządza projekt planu
zadao ochronnych tego obszaru na okres 10 lat, umożliwiając zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalnośd w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono
obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze sporządzaniem tego projektu oraz zapewniając możliwośd udziału społeczeostwa w ww. postępowaniu. Ustanowienie planu zadao ochronnych następuje w formie
zarządzenia właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zakres planu zadao ochronnych dla obszaru Natura 2000 określony jest w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody. Tryb sporządzania
planu zadao ochronnych, dokonywania w nim zmian i zakres prac koniecznych do wykonania zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadao
ochronnych dla obszaru Natura 2000. Planu zadao ochronnych, nie sporządza się m. in. dla obszaru pokrywającego się w części z rezerwatem przyrody, dla którego ustanowiono plan ochrony.
Dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Niebieskie Źródła PLH100005 nie były prowadzone prace nad planem zadao ochronnych. Wyżej wymieniony obszar Natura 2000 położony jest w granicach rezerwatu o tej
samej nazwie, a także poza nim. Dla części położonej poza obszarem rezerwatu Niebieskie Źródła istnieje koniecznośd sporządzenia planu zadao ochronnych. Jego wykonanie jest niezbędne do długofalowej realizacji
zadao ochronnych w odniesieniu do przedmiotów ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Niebieskie Źródła PLH 100005, a tym samym zachowania w stanie niepogorszonym ich przedmiotów ochrony.
Sporządzenie i ustanowienie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Niebieskie Źródła” oraz planu zadao ochronnych dla obszaru Niebieskie Źródła PLH 100005 pozwoli na długofalową realizację zadao ochronnych,
a tym samym zachowanie i utrzymanie we właściwym stanie przedmiotu ochrony ww. form ochrony i przyczyni się do zwiększenia wiedzy na temat przedmiotów i celów ochrony rezerwatu przyrody i obszaru Natura
2000, zdefiniowania zagrożeo dla przedmiotów ochrony rezerwatu przyrody i obszaru Natura 2000, zdefiniowania celów działao ochronnych oraz działao ochronnych, wskazania potrzeby monitoringu stanu przedmiotów
ochrony oraz monitoringu realizacji celów, przekazania wiedzy na temat ww. obszarów społeczeostwu w ramach konsultacji społecznych.

