
 

Zarządzenie Nr ... 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 
z dnia .... 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH200014 

Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego 

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 

76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH200014 Schrony 

Brzeskiego Rejonu Umocnionego zwanego dalej „obszarem”. 

2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar. 

 

§ 2. Opis granic obszaru w formie współrzędnych geograficznych punktów załamań 

granic obszaru w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” stanowi 

załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

§ 3. Mapę obszaru stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 

ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony określa załącznik nr 3 

do zarządzenia. 

 

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia. 

 

§ 6. 1. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i 

obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia. 

2. Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony określa załącznik nr 6 do 

zarządzenia. 

3. Rozmieszczenie przedmiotów ochrony z lokalizacją działań ochronnych na obszarze Natura 

2000 określa załącznik nr 7 do zarządzenia. 

 

§ 7. Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz planach 

zagospodarowania przestrzennego województw dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 

wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu 

ochrony gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 zawiera 

załącznik nr 8.  

 

§ 8. Plan ochrony dla całego obszaru Natura 2000 należy sporządzić  w terminie 10 lat od dnia 

wejścia w życie zarządzenia. 

  

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 


