
UCHWAŁA NR VII/31/2015
RADY GMINY W DWIKOZACH

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach 
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góry Pieprzowe’’

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. ,poz. 594 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. 2013 poz. 627 z późn. zm.)

RADA GMINY Dwikozy uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się negatywną opinię w sprawie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góry Pieprzowe”. 
Opiniuje się negatywnie projekt planu przekazany jako Zarządzanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Kielcach. Uzasadnienie negatywnego stanowiska stanowi opinia będąca załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powietrza się Wójtowi Gminy Dwikozy .

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Dwikozach

Marek Kozieł

Id: D00D42B5-D557-481C-9FD6-F14A2BFF510B. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr VII/31/2015

Rady Gminy w Dwikozach

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Opinia do Projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie 
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góry Pieprzowe”

Zawartość:

1.  Podstawa cel i zakres opracowania

2.  Obowiązujące wymogi dla planu ochrony i planu zadań ochronnych

3.  Zapisy analizowanego Projektu w stosunku do obowiązujących wymogów

4.  Podsumowanie i wnioski
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1. Podstawa cel i zakres opracowania

Podstawą formalną opracowania jest umowa na opracowanie opinii do Projektu Zarządzenia Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góry 
Pieprzowe”, której celem jest przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy Dwikozy wymaganej zgodnie 
z przepisami art. 19 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.

Podstawę prawną opracowania stanowią przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla 
parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony 
zasobów,

tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94 poz. 794).

Zakres opracowania obejmuje analizę wymogów dla planu ochrony rezerwatu wraz z odniesieniem do projektu 
Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 
rezerwatu przyrody „Góry Pieprzowe”.

2. Obowiązujące wymogi dla planu ochrony i planu zadań ochronnych

Teren rezerwatu Góry Pieprzowe pokrywa się w części z obszarem Natura 2000 Góry Pieprzowe PLH260022. 
Rezerwat przyrody Góry Pieprzowe znajduje się na terenie działki 66 w miejscowości Kamień Łukawski.

Obowiązujące wymogi dla planu ochrony rezerwatu wynikają z ustawy o ochronie przyrody, której 
art. 20 stanowi, że plan ochrony dla rezerwatu przyrody sporządza się na okres 20 lat, z uwzględnieniem:

1) charakterystyki i oceny stanu przyrody;

2) identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych zewnętrznych;

3) charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych;

4) analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony;

5) charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do przepisów art. 20 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody plan ochrony dla rezerwatu przyrody zawiera:

1) cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich realizacji;

2) identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków;

3) wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej;

4) określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, z podaniem rodzaju, 
zakresu i lokalizacji tych działań;

5) wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, 
rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz określenie sposobów ich udostępniania;

6) wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza;

7) ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów 
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy 
ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych.

Ponadto stosownie do przepisów ustawy o ochronie przyrody plany ochrony dla rezerwatu przyrody w części 
pokrywającej się z obszarem Natura 2000 powinny uwzględniać zakres planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000, o którym mowa w art. 28, albo zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000, o którym mowa 
w art. 29.

Z uzasadnienia do Projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie 
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góry Pieprzowe” wynika, że dokument uwzględnia 
wymagania wynikające z art. 28 ustawy o ochronie przyrody. Zatem zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
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przyrody plan ten powinien uwzględniać zakres wymagany dla planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000 Góry Pieprzowe PLH260022 i zawierać:

1) opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000;

2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony;

3) cele działań ochronnych;

4) określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich 
wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących:

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk,

b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów, o których mowa w pkt 3,

c) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony;

5) 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, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000;

6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru.

Należy nadmienić, że projekt planu sporządza się uwzględniając zakres prac określony ustawą o ochronie 
przyrody, na podstawie wyników prac polegających na: ocenie stanu zasobów, tworów i składników przyrody, 
walorów krajobrazowych, wartości kulturowych oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych 
i zewnętrznych, która może być wykonana w formie szczegółowych opisów; opracowaniu koncepcji ochrony 
zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania 
istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych; wskazaniu zadań ochronnych, z podaniem 
rodzaju, zakresu i lokalizacji.

Zakres prac na potrzeby sporządzenia projektu planu w rezerwacie przyrody obejmuje w szczególności:

1) zebranie materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych przydatnych do sporządzenia projektu 
planu;

2) wyszczególnienie gruntów w granicach obszaru objętego sporządzeniem projektu planu na podstawie danych 
z katastru nieruchomości lub ewidencji gruntów i budynków, według numerów działek ewidencyjnych, a dla 
gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe według numeracji 
przyjętej w planie urządzenia lasu, z podaniem rodzaju użytków gruntowych oraz ze wskazaniem gruntów 
Skarbu Państwa oraz gruntów będących w trwałym zarządzie parku narodowego;

3) wyszczególnienie wód, z podaniem ich właścicieli i zarządców, kategorii wód, przynależności do dorzecza 
i regionu wodnego oraz ustaleń planów gospodarowania wodami;

4) inwentaryzacji zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych 
z ich charakterystyki, oceny stanu i prognozy przyszłych zmian, w zakresie niezbędnym do zaplanowania 
ochrony;

5) dokonanie ustaleń niezbędnych do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych 
i zewnętrznych;

6) wykonanie ekspertyz w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony;

7) charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony rezerwatu przyrody, 
w szczególności w zakresie dotychczas prowadzonej na terenie rezerwatu przyrody działalności wytwórczej, 
handlowej i rolniczej i jej wpływu na stan zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych 
oraz wartości kulturowych;

8) charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem 
uwarunkowań zewnętrznych;
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9) analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, w tym rozpoznanie dotychczasowych zmian 
zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych oraz przyczyn tych 
zmian, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów przeprowadzonych działań ochronnych;

10) opracowanie koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także 
eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, 
w szczególności:

a) określenie strategicznych celów ochrony rezerwatu przyrody,

b) określenie potrzeb i uwarunkowań zastosowania ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej,

c) określenie priorytetów realizacji zadań ochronnych i sposobów ich szczegółowego planowania,

d) określenie, w razie potrzeby, miejsc i zasad stosowania poszczególnych sposobów ochrony oraz 
szczegółowych sposobów wykonywania zabiegów ochronnych na obszarach ochrony czynnej 
i krajobrazowej,

e) określenie sposobów udostępniania obszaru rezerwatu przyrody dla celów naukowych, edukacyjnych, 
turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa, niewpływających 
negatywnie na jego przyrodę,

f) określenie działań edukacyjnych, które w razie potrzeby mogą być prowadzone w oparciu o wartości 
przyrodnicze rezerwatu przyrody,

g) określenie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza, oraz 
obszarów i miejsc udostępnianych dla rybactwa lub polowania,

h) zaplanowanie zasad monitoringu skuteczności ochrony;

11) wskazanie zadań ochronnych, wynikających z koncepcji, o której mowa w pkt 10, z podaniem ich rodzaju, 
zakresu i lokalizacji;

12) oceny przewidywanych skutków planu, w tym oszacowanie kosztów jego realizacji.

Prace, o których mowa powyżej wykonuje się w formie opisów, zestawień oraz map tematycznych, 
sporządzanych w formie cyfrowej z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej GIS, w celu przedstawienia 
m.in. typów gleb, roślinności, siedlisk i stanowisk gatunków roślin, zwierząt lub grzybów dziko występujących 
objętych ochroną gatunkową oraz zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących, drzewostanów, typów 
ekosystemów, walorów krajobrazowych, walorów przyrody nieożywionej, korytarzy ekologicznych, wartości 
kulturowych, infrastruktury technicznej, turystycznej i edukacyjnej, użytkowania gruntów oraz gruntów według 
form własności, zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz zaplanowanych sposobów ich eliminacji lub 
ograniczania; obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową; projektowanych sposobów ochrony 
czynnej, w tym projektowanych zabiegów ochronnych; obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, 
edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.

3. Zapisy analizowanego Projektu w stosunku do obowiązujących wymogów

Przedłożony do zaopiniowania w formie uchwały Rady Gminy Dwikozy Projekt Zarządzenia Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góry 
Pieprzowe” zawiera uzasadnienie, z którego nie wynika, aby dla sporządzenia przedmiotowego Planu 
przeprowadzono prace wymagane zgodnie z wymogami opisanymi w punkcie 2 niniejszej Opinii. Co prawda 
powołano w tym uzasadnieniu podstawowe przepisy prawne, jednak zapis w nim zawarty, w którym stwierdzono, 
że rodzaj i zakres zabiegów ochronnych ustalono w oparciu o diagnozę stanu przyrody rezerwatu biorąc pod uwagę 
dynamikę procesów przyrodniczych oraz istniejące i potencjalne zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne sugeruje 
nieuwzględnienie szeregu istotnych elementów takich jak np. charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania 
przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych. Element ten jest szczególnie istotny 
w sytuacji rezerwatu będącego przedmiotem Opinii, bowiem sąsiedztwo rezerwatu obejmuje działki o różnym 
stanie prawnym i różnym zagospodarowaniu, mającym znaczenie dla zapewnienia ochrony rezerwatu.

Uzasadnienie wskazuje, że dokumentację stanu przyrody rezerwatu sporządzono w 2014 roku, co sugeruje brak 
danych i wnioskowania odnoszących się do analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, w tym 
rozpoznanie dotychczasowych zmian zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych i wartości 
kulturowych oraz przyczyn tych zmian, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów przeprowadzonych działań 
ochronnych. Element ten należy uznać za bardzo ważny wobec funkcjonowania rezerwatu od roku 1979, przy 
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uwzględnieniu obecnego stanu elementów przyrodniczych i zawartych w planie działań ochronnych wyłącznie 
w obszarze ochrony czynnej. Brak oceny trwałości struktur przyrodniczych i ich stabilności co ma decydujące 
znaczenie dla oceny skuteczności planowanych działań. W połączeniu z opisanym poniżej brakiem monitoringu 
stanowi to jeden z zasadniczych braków tego dokumentu.

Zaopiniowanie przedłożonego projektu wymaga znajomości zasadniczych przesłanek, które stanowią 
uzasadnienie dla rozwiązań przewidzianych planem. Niezbędne jest zatem przedłożenie wraz z Projektem 
Zarządzenia wyników prac wykonanych na potrzeby sporządzenia projektu planu w rezerwacie przyrody. Należy 
nadmienić, że wyników wykonanych prac nie udostępniono w formie i na zasadach określonych w przepisach 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jedyną formą powiadomienia społeczeństwa była informacja 
o przystąpieniu do opracowania projektu planu ochrony. Nie zapewniono możliwości zapoznania się z założeniami 
lub projektem planu bowiem w okresie udostępnienia i wyznaczonym terminie składania uwag i wniosków 
dokumenty te nie były dostępne.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody plan ochrony rezerwatu sporządza się na okres 20 lat, zatem 
określanie tego typu danych w zarządzeniu jest zbędnym powtórzeniem przepisu powszechnie obowiązującego 
prawa.

Jako cel ochrony przyrody rezerwatu wskazano w § 3 ust. 1 Projektu Zarządzenia „zachowanie fragmentów 
muraw i zarośli kserotermicznych z interesującą fauną owadów”. Równocześnie zachowanie tych muraw i ochrona 
„cennej fauny bezkręgowców” zostały określone w § 3 ust. 2 Projektu Zarządzenia jako uwarunkowania realizacji 
celu ochrony przyrody. Należy nadmienić, że dane zawarte w § 3 ust. 2 wskazują cele i rodzaje działań, 
a nie uwarunkowania realizacji celów. W szczególności brak jakichkolwiek uwarunkowań społecznych, a zapisy 
mogące odnosić się do uwarunkowań przyrodniczych stanowią w istocie opis celów szczegółowych i rodzajów 
prac. Projekt Zarządzenia nie rozróżnia zatem celów i uwarunkowań ich realizacji, co jest wymogiem ustawowym, 
niezbędnym dla prawidłowego sporządzenia planu ochrony.

Projekt Zarządzenia zawiera identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących 
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków wymaganych dla planu ochrony 
rezerwatu, brak jednak identyfikacji istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotami ochrony w ramach 
obszaru Natura 2000, dla którego Projekt ten stanowi plan zadań ochronnych. W Projekcie Zarządzenia znajduje 
się jedynie określenie działań ochronnych dla siedlisk będących przedmiotem ochrony w ramach obszaru Natura 
2000.

Projekt Zarządzenia wskazuje jako jeden ze sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożenia oraz jego skutków 
eliminację niecierpka pospolitego (Załącznik 1), natomiast w zakresie działań ochronnych (Załącznik 2) wymienia 
eliminację niecierpka drobnokwiatowego.

W Projekcie Zarządzenia nie wskazano obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, 
turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz określenie sposobów ich 
udostępniania, a jedynie jako jedno z działań wymieniono weryfikację przebiegu szlaku przez teren rezerwatu „w 
celu ewentualnego udostępnienia do celów turystycznych i rekreacyjnych”. Wskazanie w planie ochrony rezerwatu 
obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, 
sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz określenie sposobów ich udostępniania jest elementem 
niezbędnym i wymaganym z mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody. Zapisy o ewentualnym udostępnieniu 
terenu rezerwatu na bliżej nieokreślonych zasadach i po opracowaniu niesprecyzowanej weryfikacji stoją 
w sprzeczności z wymogami ustawowymi. Zgodnie z prawem, przed sporządzeniem planu ochrony powinny być 
wykonane wymagane ekspertyzy, a plan powinien stanowić kompletny dokument zawierający wszystkie 
wymagane elementy. Brak wszystkich wymaganych zapisów stanowi o niedopełnieniu obowiązków ustawowych. 
Wydawanie kolejnych zarządzeń, czy też rozstrzygnięć indywidualnych w sprawie np. wyznaczenia szlaku, 
obszarów i miejsc udostępnianych do celów naukowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych i turystycznych 
stoi w sprzeczności z celami określenia zadań ochronnych i planu ochrony rezerwatu, bowiem umożliwia dowolne 
podejście do pojedynczych wniosków w tych sprawach i sugeruje brak całościowego podejścia do zapewnienia 
wymaganego poziomu ochrony rezerwatu.

W Projekcie Zarządzenia nie odniesiono się do ewentualnej potrzeby zmian lub ustalenia do studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa. Brak potrzeby takich ustaleń opisano 
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w uzasadnieniu. Ustawa o ochronie przyrody wymaga, aby takie ustalenia były w planie ochrony, a zatem 
niezbędne jest uzupełnienie treści Zarządzenia w tym zakresie.

Analogicznie nie wskazano miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa 
i rolnicza, a zapisy odnoszące się do tej kwestii zawarto jedynie w uzasadnieniu.

Wycinkę drzew i krzewów przewiduje się przeprowadzać w III i IV kwartale (w domyśle roku kalendarzowego), 
co może stanowić zagrożenie dla szeregu owadów i ptaków mających w III kwartale okresy rozrodcze i lęgowe.

Wskazano jako jedno z działań sprzątanie terenu rezerwatu, dopuszczając takie działania w ciągu całego roku. 
Tego typu prace, aczkolwiek zasadne i konieczne mogą powodować płoszenie zwierząt. Pożądane jest 
wprowadzenie okresów ochronnych, w szczególności wynikających z okresów lęgowych gatunków wrażliwych na 
obecność człowieka.

W załączniku 3 Projektu Zarządzenia wskazano stan ochrony jako U1, a równocześnie jako cel działań 
ochronnych opisano osiągnięcie poziomu U1. Stanowi to wyraźną niekonsekwencję i sugeruje zły stan zachowania 
przedmiotów ochrony, co powinno być przedmiotem szczegółowej analizy pod kątem skuteczności planowanych 
działań i możliwości osiągnięcia zakładanych celów.

W Projekcie Zarządzenia brak wymaganego prawem opisu przebiegu granic rezerwatu, są podane jedynie 
punkty załamania granic w układzie współrzędnych.

Projekt Zarządzenia wskazuje na potrzebę wyłącznie monitoringu populacji owadów, podczas gdy przedmiotem 
działań i celem jest również zachowanie fragmentów muraw i zarośli kserotermicznych. Ustawa o ochronie 
przyrody wymaga dla planu zadań ochronnych określenia działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów 
odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących 
monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych. Brak tego 
elementu stanowi niedopełnienie wymogów w zakresie wymaganej zawartości tego typu dokumentu.

Brak także danych w zakresie uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich 
ochrony, wymaganych także zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody dla planu zadań ochronnych.

Brak jest pełnej informacji o szacowanych kosztach realizacji planu zadań ochronnych – podano jedynie 
w uzasadnieniu wartość dla całego okresu 20 lat i wszystkich zadań, bez uszczegółowienia.

4. Podsumowanie i wnioski

1. Projekt Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie ustanowienia 
planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góry Pieprzowe” nie zawiera wszystkich elementów wymaganych prawem 
dla tego typu dokumentu. W szczególności brak:

- wskazania przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich realizacji;

- wskazania obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, 
rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz określenie sposobów ich udostępniania;

- wskazania miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza;

- ustaleń lub wskazania do zmian do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego 
województwa dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych,

- określenia działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich 
wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz 
monitoringu realizacji celów działań ochronnych, uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony 
i uwarunkowaniach ich ochrony,

- identyfikacji istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków roślin 
i zwierząt będących przedmiotami ochrony.

2. Projekt Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie ustanowienia 
planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góry Pieprzowe” jest w części niezgodny z zasadami dobrej praktyki 
legislacyjnej np. zawiera elementy regulowane bezpośrednio ustawą o ochronie przyrody oraz niekonsekwentne 
i wewnętrznie sprzeczne zapisy.

Id: D00D42B5-D557-481C-9FD6-F14A2BFF510B. Podpisany Strona 6



3. Brak pełnej dostępności do dokumentów sprawy, a w szczególności wyników prac wykonanych na potrzeby 
sporządzenia projektu planu w rezerwacie przyrody i projektu zadań ochronnych uniemożliwia pozytywne 
zaopiniowanie Projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie 
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góry Pieprzowe”.
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