
 

ROZPORZĄDZENIE 

 MINISTRA ŚRODOWISKA 

z dnia   ...........….   r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zalew 
Wiślany i Mierzeja Wiślana 280007 

 

 Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:  

 
§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana 
PLH280007, zwanego dalej „Obszarem”, na lata ……... . 

§ 2. Plan ochrony obejmuje cały obszar Natura 2000 Zalew Wiślany PLB. 

§ 3. Plan, o którym mowa w § 1, zawiera:  

1) opis granic obszaru i mapę obszaru, które zostały określone w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia; 

2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk 
będących przedmiotami ochrony, które zostały określone w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia; 

3) warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów 
ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru Natura 2000 oraz 
spójności sieci obszarów Natura 2000, które zostały określone w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia;  

4) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz 
planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia 
zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, które zostały określone w załączniku nr 4 
do rozporządzenia; 

5) działania ochronne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony 
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów 
odpowiedzialnych za ich realizację, które zostały określone w załączniku nr 5 do 
rozporządzenia;  

6) wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i 
zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony, które zostały określone w 
załączniku nr 6 do rozporządzenia; 

7) sposoby monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków, które zostały 
określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia; 



 

8) sposoby monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i 
zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony, które zostały określone w 
załączniku nr 8 do rozporządzenia. 

§ 4. Ilekroć w tekście załączników do rozporządzenia jest mowa o: 

1) „płatach siedliska” rozumie się płaty chronionego siedliska przyrodniczego 
zidentyfikowane w momencie wejścia w życie planu ochrony oraz te, które zostaną 
zidentyfikowane w trakcie jego obowiązywania; 

2) „stanowiskach gatunku” rozumie się znane stanowiska gatunku rośliny lub zwierzęcia 
zidentyfikowane w momencie wejścia w życie planu ochrony oraz te, które zostaną 
zidentyfikowane w trakcie jego obowiązywania. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie …………..…. dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

MINISTER ŚRODOWISKA 
  
 


