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Nadzorowanie realizacji działań 
ochronnych w rezerwatach 

przyrody i obszarach Natura 2000



Regionalny dyrektor ochrony środowiska

sprawuje nadzór

rezerwaty przyrody obszary Natura 2000



44 obszary

Natura 2000



95 rezerwatów przyrody



Rodzaje dokumentów planistycznych

rezerwaty przyrody:

- zadania ochronne (do 5 lat),

- plan ochrony (na 20 lat)

obszary Natura 2000:

- plan zadań ochronnych (na 10 lat),

- plan ochrony (na 20 lat)



Działania ochronne

wymienione w dokumentach planistycznych

95 rezerwatów przyrody:

- 22 zadania ochronne

- 73 plany ochrony

44 obszary Natura 2000:

- 25 planów zadań ochronnych

?



ok. 900!
działań ochronnych

- jak zarządzać?

- jak nadzorować realizację działań ochronnych?

- jak planować pozyskanie środków finansowych?



System

Zarządzania

Ochroną

Przyrody





SZOP: Dokumenty planistyczne

• wprowadzanie na bieżąco dokumentów, w tym:

- zmiany obowiązujących dokumentów,

- projekty dokumentów

• załączanie skanów dokumentów (zarządzenia 

niepublikowane, uzasadnienia)

• powiązanie dokumentu z formami ochrony 

przyrody

• wprowadzanie działań ochronnych:

- charakterystyka działań ochronnych,

- informacja o przedmiotach ochrony,

- informacja o podmiotach odpowiedzialnych,

- przypisanie koordynatora w RDOŚ









SZOP: Planowanie

• zaplanowanie realizacji działań ochronnych 

przez Koordynatorów:

- wprowadzenie tzw. „zadań” do wykonania,

- określenie terminu realizacji i częstotliwości,

- określenie źródła finansowania oraz 

szacunkowych kosztów realizacji zadań





SZOP: Realizacja

• wprowadzenie danych o realizacji 

zaplanowanych zadań przez Koordynatorów:

- informacja o wykonaniu zadania,

- informacja o rzeczywistych kosztach realizacji







SZOP: Rezerwaty przyrody

• dostęp do aktualnych danych o wybranym 

rezerwacie przyrody, w tym informacja o innych 

aktach prawnych,

• możliwość gromadzenia dodatkowej 

dokumentacji w formie plików,

• powiązanie z wewnętrznym geoportalem







SZOP: Obszary Natura 2000

• dostęp do aktualnych danych o wybranym 

obszarze Natura 2000,

• przeglądanie bazy SDF (przedmioty ochrony, 

rozkodowane zagrożenia, analiza posiadanych 

danych GIS),

• spójna baza danych przestrzennych o 

przedmiotach ochrony (możliwość weryfikacji 

danych),

• możliwość gromadzenia dodatkowej 

dokumentacji w formie plików,

• powiązanie z wewnętrznym geoportalem







SZOP: Raporty

• jakie działania ochronne zaplanowano w województwie 

dla siedliska X?

• jakie środki finansowe potrzebne są w przyszłym roku?

• ile działań ochronnych powinien wykonać podmiot Y?

• …





Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu nadzór, planowanie 

i realizacja działań ochronnych została ujęta w ramy 

pozwalające na sprawne realizowanie zadań Urzędu
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