Obszary Natura 2000
– Kampinoska Dolina Wisły i Dolina
Środkowej Wisły
– Dolina Środkowej Wisły
– scenariusz warsztatów terenowych

Tematyka zajęć:
Obszary Natura 2000 – Kampinoska Dolina Wisły i Dolina Środkowej Wisły – Dolina
Środkowej Wisły.
Cel ogólny: uświadomienie młodzieży szansy dla rozwoju zrównoważonego obszarów Natura
2000
Cele szczegółowe:
 przybliżenie młodzieży tematyki obszarów Natura 2000, potrzeby ochrony gatunków i
siedlisk ważnych dla Unii Europejskiej,
 uświadomienie młodzieży roli sieci Natura 2000 w rozwoju zrównoważonym terenów
cennych przyrodniczo,
 przekonanie młodzieży do aktywnych działań na rzecz ochrony różnorodności
biologicznej obszarów Natura 2000
Tematyka: Formy ochrony przyrody w Polsce, w tym obszary Natura 2000, gospodarowanie
na nich
Formy i metody pracy:
 wykład
 dyskusja
 zdjęcia
 analiza problemu,
 zwiad
Miejsce zajęć:
 Zbiórka nad Wisłą w dzielnicy m. Płocka – Borowiczki.
Przebieg warsztatów:
1. Wprowadzenie:
 informacje o formach ochrony przyrody w Polsce,
 ochronie różnorodności biologicznej,
Formami ochrony przyrody są:
 parki narodowe;
 rezerwaty przyrody;
 parki krajobrazowe;
 obszary chronionego krajobrazu;
 obszary Natura 2000;
 pomniki przyrody;
 stanowiska dokumentacyjne;
 użytki ekologiczne;
 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Podziel uczestników na zespoły. Zadaniem każdego z zespołów będzie przypomnienie lub
zapoznanie się z formami ochrony przyrody. Następnie przedstawiciel każdej z grup będzie
dokonywał prezentacji wybranej formy ochrony na forum całej grupy warsztatowej
(prezentacja Natury 2000 winna odbyć się ostatnia) – załącznik nr 1.

 wyjaśnienie uczestnikom zasad tworzenia obszarów Natura 2000, ich roli w
systemie ochrony przyrody Europy i Polski;
 co jest chronione w obszarach Natura 2000,
 jak należy chronić siedliska cenne dla Europy, gatunki zwierząt i roślin
zagrożonych wyginięciem,
 jak winni żyć ludzie na obszarach Natura 2000.

2. Podanie problemu i tematyki zajęć „Obszary Natura 2000 w m. Płock – szansą dla
rozwoju miasta”
3. Praca uczestników zajęć:
 spacer wzdłuż wałów wiślanych, obserwacje Doliny Wisły, zatrzymanie się w
miejscach przyrodniczo cennych.
4. Przeprowadzenie analizy SWOT, w celu odpowiedzi na problem: czy obszary
Kampinoska Dolina Wisły i Dolina Środkowej Wisły to szansa czy zagrożenie dla
rozwoju zrównoważonego tych terenów.
 uwarunkowania wewnętrzne terenu:
Mocne strony
słabe strony
woda
ziemia
surowce
powietrze
Zasoby przyrody
odpady


uwarunkowania zewnętrzne terenu:
szanse

zagrożenia

5. wnioski wynikające z analizy SWOTCH
 wyeksponować szanse dla rozwoju terenu w aspekcie obszarów Natura 2000
 pokazać zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju terenu w aspekcie obszarów
Natura 2000
 ustalić, co jest możliwe, aby społeczeństwu żyło się dobrze
6. Podsumowanie zajęć.
Załącznik Nr 1:
Fragmenty Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., nr
92 poz. 880)

Art. 25. 1. Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:
- obszary specjalnej ochrony ptaków;
- specjalne obszary ochrony siedlisk.
2. Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych
(innymi) formami ochrony przyrody
Art. 5. 5 Obszar specjalnej ochrony ptaków - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa
Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu
gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia,
w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.
Art. 5. 19 Specjalny obszar ochrony siedlisk - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa
Unii Europejskiej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych
wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków;
Art. 26. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, typy siedlisk
przyrodniczych oraz gatunki roślin i zwierząt, ze wskazaniem typów siedlisk przyrodniczych i
gatunków o znaczeniu priorytetowym, wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszarów
Natura 2000, a także kryteria i sposoby wyboru reprezentatywnej liczby i powierzchni siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk roślin i siedlisk zwierząt do ochrony w formie obszarów Natura
2000, mając na uwadze zachowanie szczególnie cennych i zagrożonych składników
różnorodności biologicznej.
Art. 27. 1. Minister właściwy do spraw środowiska opracowuje projekt listy obszarów Natura
2000, zgodnie z przepisami prawa UE.
Art. 28. 1. Wyznaczenie obszaru Natura 2000, zmiana jego granic lub likwidacja następuje w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw
rozwoju wsi i z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, w drodze rozporządzenia
ministra właściwego do spraw środowiska, które określa nazwę, położenie administracyjne,
obszar i mapę obszaru, cel i przedmiot ochrony oraz sprawującego nadzór nad obszarem.
Minister właściwy do spraw środowiska, wydając rozporządzenie, kieruje się rzeczywistym
stanem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.
Art. 33. 1. Zabrania się podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób
wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
Art. 36. 1. Na obszarach Natura 2000, z zastrzeżeniem ust. 2, nie podlega ograniczeniu
działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu
przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a także
amatorski połów ryb, jeżeli nie zagrażają one zachowaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
roślin lub zwierząt ani nie wpływają w sposób istotny negatywnie na gatunki roślin i zwierząt,
dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
2. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1, na obszarach Natura 2000 wchodzących
w skład parków narodowych i rezerwatów przyrody, jest dozwolone wyłącznie w zakresie, w
jakim nie narusza to zakazów obowiązujących na tych obszarach.
Art. 8. 1. Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami
przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie
mniejszej niż 1.000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.
2. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów
i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego
stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk
przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

Art. 10. 1. Utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja następuje
w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, które określa jego nazwę, obszar, przebieg granicy,
otulinę (…).
Art. 11. 1. Na obszarach graniczących z parkiem narodowym wyznacza się otulinę parku
narodowego.
Art. 12. 1. Obszar parku narodowego jest udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych,
kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, który nie wpłynie
negatywnie na przyrodę w parku narodowym.
2. W planie ochrony parku narodowego, (…) ustala się miejsca, które mogą być udostępniane
oraz maksymalną liczbę osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach.
3. Za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary (...) mogą być pobierane opłaty.
Art. 15. 1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się:
2) rybactwa, z wyjątkiem obszarów ustalonych w planie ochrony albo w zadaniach ochronnych;
3) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci
młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych,
zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc
rozrodu;
4) polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony (…);
5) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
6) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian
obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
7) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody;
8) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin
i zwierząt, minerałów i bursztynu;
9) niszczenia gleby (…);
10) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych (…);
13) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
15) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków
i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego (…);
16) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną (…);
17) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych
(…);
18) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi (…);
19) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych
z ochroną przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną,
z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa
i porządku powszechnego;
20) zakłócania ciszy;
23) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych (…).
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony (…);
3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
4) wykonywania zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa
państwa;
5) obszarów objętych ochroną krajobrazową w trakcie ich gospodarczego wykorzystywania
przez jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz wykonywania prawa własności,
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Art. 23. 1. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na
wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na
możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją
korytarzy ekologicznych.
2. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia
wojewody, które określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia
dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru
chronionego krajobrazu lub jego części wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24 ust.
1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego
krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia wojewody, po zaopiniowaniu przez
wojewódzką radę ochrony przyrody oraz właściwe miejscowo rady gmin, z powodu
bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach
i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.
Art. 24. 1. Na obszarze chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone następujące zakazy:
zabijania dziko 1) występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art.
51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń
wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń
wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior
i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;
9) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii brzegów klifowych
oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.
Art. 13. 1. Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało
zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska
zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się
szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami
krajobrazowymi.

2. Na obszarach graniczących z rezerwatem przyrody może być wyznaczona otulina.
3. Uznanie za rezerwat przyrody obszarów (…) następuje w drodze rozporządzenia wojewody,
które określa jego nazwę, położenie lub przebieg granicy i otulinę, (…) cele ochrony oraz
rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody (…).
Art. 15. 1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się:
2) rybactwa, z wyjątkiem obszarów ustalonych w planie ochrony (…)
3) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci
młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych,
zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc
rozrodu;
4) polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w zadaniach ochronnych ustanowionych
dla rezerwatu przyrody;
5) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
6) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian
obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
7) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody;
8) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin
i zwierząt, minerałów i bursztynu;
9) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
10) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych (…);
11) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony;
13) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych (…);
14) amatorskiego połowu ryb, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych (…)
15) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków
i tras narciarskich wyznaczonych (…)
16) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych (…);
17) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych
(…);
18) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami (…) wskazanymi przez
organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
19) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych
z ochroną przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną,
z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa
i porządku powszechnego;
20) zakłócania ciszy;
22) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
23) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych (…);
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony lub zadań
ochronnych;
2) likwidacji nagłych zagrożeń (…);
3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
4) wykonywania zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa
państwa;

5) obszarów objętych ochroną krajobrazową w trakcie ich gospodarczego wykorzystywania
przez jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz wykonywania prawa własności,
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
Art. 46. 1. Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu
ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko
występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz
objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności
gatunkowej i genetycznej.
2. W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi,
miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być
ustalane strefy ochrony.
Art. 48, 49, 50 mówią, że:
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: gatunki dziko
występujących roślin i grzybów: objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków
wymagających ochrony czynnej; objętych ochroną częściową; objętych ochroną częściową,
które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania; wymagających ustalenia stref
ochrony ich ostoi lub stanowisk; gatunki dziko występujących: zwierząt objętych ochroną
ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej; zwierząt objętych
ochroną częściową; zwierząt objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz
sposoby ich pozyskiwania; ptaków, które mogą być sprzedawane, transportowane i
przetrzymywane w celach handlowych, jeżeli zostały legalnie upolowane oraz zakazy właściwe
dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin, (…) i sposoby ochrony gatunków, w
tym wielkość stref ochrony - kierując się potrzebą ochrony dziko występujących roślin,
zwierząt oraz grzybów, ich siedlisk, ostoi lub stanowisk oraz wymaganiami ekologicznymi,
naukowymi i kulturowymi, a także biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy
prawa UE.
Art. 51. 1. W stosunku do dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową
mogą być wprowadzone następujące zakazy:
1) zrywania, niszczenia i uszkadzania;
2) niszczenia ich siedlisk i ostoi;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków
chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach;
4) pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania całych
roślin oraz grzybów i ich części;
5) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny roślin i grzybów
żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów
pochodnych;
6) wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa roślin i grzybów żywych,
martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych.
Art. 52. 1. W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą
być wprowadzone następujące zakazy:
1) zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a także
posiadania żywych zwierząt;
2) zbierania, przetrzymywania i posiadania zwierząt martwych, w tym spreparowanych, a także
ich części i produktów pochodnych;
3) niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych;
4) niszczenia ich siedlisk i ostoi;
5) niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych
schronień;

6) wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj;
7) wyrabiania, posiadania i przechowywania wydmuszek;
8) preparowania martwych zwierząt lub ich części, w tym znalezionych;
9) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny zwierząt żywych,
martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych;
10) wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa zwierząt żywych, martwych,
przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych;
11) umyślnego płoszenia i niepokojenia;
12) fotografowania, filmowania i obserwacji, mogących powodować
ich płoszenie lub niepokojenie;
13) przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;
14) przemieszczania urodzonych i hodowanych w niewoli do stanowisk
Art. 40. 1. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich
skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub
krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród
innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła,
wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
2. Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa
stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.
Art. 41. 1. Stanowiskami dokumentacyjnymi są (…) ważne pod względem naukowym i
dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości
lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty
eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.
Art. 42. Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów
mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne,
śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty
nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska
przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.
Art. 43. Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i
kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.
Art. 44. 1. Ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku
ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze rozporządzenia
wojewody albo uchwały rady gminy (…).
2. Rozporządzenie wojewody lub uchwała rady gminy (…) określają nazwę obiektu lub
obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby
ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub
jego części.
Art. 45. 1. W stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku
ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone następujące
zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z bezpieczeństwem;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy
oraz obszarów wodno-błotnych;
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych
oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności
związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych,
utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;
11) umieszczania tablic reklamowych.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody;
2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu (…);
3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji
ratowniczych.
Art. 16. 1. Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości
przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania,
popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
2. Na obszarach graniczących z parkiem krajobrazowym może być wyznaczona otulina.
3. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze
rozporządzenia wojewody, które określa jego nazwę, obszar, przebieg granicy i otulinę, jeżeli
została wyznaczona,
szczególne cele ochrony oraz zakazy (…), wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub
zmniejszenie obszaru parku krajobrazowego następuje w drodze rozporządzenia wojewody, po
uzgodnieniu z właściwymi miejscowo radami gmin, z powodu bezpowrotnej utraty wartości
przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych na obszarach
projektowanych do wyłączenia spod
ochrony.
6. Grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku
krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu.
Art. 17. 1. W parku krajobrazowym mogą być wprowadzone następujące zakazy:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art.
51 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (…);
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb
oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i
łowieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu

