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Nazwa zadania:
„Sporządzenie dokumentacji do planu zadao ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pradolina Warszawsko-Berlioska”
Wartośd ogólna zadania: 100 000,00 zł
Wysokośd dofinansowania w formie przekazania środków paostwowej jednostce budżetowej: 90 000,00 zł
Opis zakresu zadania:
Opracowanie projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 – obszaru specjalnej ochrony ptaków Pradolina Warszawsko Berlioska PLB100001 zostało zapoczątkowane przez
Wojewodę Łódzkiego, zgodnie z ówczesnym stanem prawnym. Ponieważ w międzyczasie zmieniły się przepisy prawne, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska początkowo
zaleciła by istniejący projekt dostosowad do obowiązujących wymogów, wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody i rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 64, poz. 401 ze zm.). Zgodnie z obecnym
stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wskazane jest, żeby w pierwszej kolejności opracowad plan zadao ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000.
Dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadao ochronnych 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 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.).
Natomiast tryb sporządzania planu zadao ochronnych, dokonywania w nim zmian i zakres prac koniecznych do wykonania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie sporządzania projektu planu zadao ochronnych dla obszaru Natura 2000.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach niniejszego zadania sporządzi dokumentację i ustanowi plan zadao ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pradolina
Warszawsko Berlioska PLB100001, który położony jest w przeważającej części na terenie województwa łódzkiego i w mniejszej części na terenie województwa wielkopolskiego.
W związku z tym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zostanie podpisane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu.
Dla obszaru Pradolina Warszawsko- Berlioska PLB100001 nie były prowadzone prace nad planem zadao ochronnych. Jego wykonanie jest niezbędne do długofalowej realizacji zadao ochronnych
w odniesieniu do przedmiotów ochrony obszaru, a tym samym zachowania w stanie niepogorszonym ich przedmiotów ochrony.

