
             OPERAT  ISTNIEJĄCYCH  I POTENCJALNYCH  

ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH 

 

Identyfikacja zagrożeń i określenie sposobów ich eliminacji 

w odniesieniu do: 

 - istniejących i potencjalnych przedsięwzięć mogących 

   znacząco oddziaływać na środowisko; 

 - zanieczyszczeń środowiska; 

 - uszkodzeń drzewostanów; 

 - gospodarowania wodami; 

 - elementów infrastruktury utrudniających migracje 

   roślin i zwierząt; 

 - naturalnych procesów mogących mieć wpływ na 

   osiągnięcie celów ochrony; 

 - przekształceń krajobrazu. 



OPERAT  CHARAKTERYSTYKI  I  OCENY   UWARUNKOWAŃ  

    SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH OCHRONY PARKU  

            NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 

 

1. Przeprowadzenie charakterystyki i dokonanie oceny 

      uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony  

      Parku i obszaru Natura 2000, w zakresie: 

  - udostępniania Parku; 

  - prowadzenia na terenie Parku działalności  

    wytwórczej, handlowej, rolniczej i usługowej. 

2. Przeprowadzenie analizy i dokonanie oceny wpływu 

       prowadzonej na terenie Parku działalności na stan  

       zasobów, tworów i składników przyrody, walorów 

       krajobrazowych oraz wartości kulturowych 

     



 OPERAT SZCZEGÓŁOWY – KONCEPCJA OCHRONY     

  ZASOBÓW, TWORÓW I SKŁADNIKÓW PRZYRODY 

                         ORAZ WARTOŚCI KULTUROWYCH 

 

W ramach prac nad operatem określone zostaną między innymi: 

 - strategiczne cele ochrony Parku; 

 - potrzeby i uwarunkowania zastosowania ochrony  

   ścisłej, czynnej i krajobrazowej; 

 - priorytety realizacji zadań ochronnych; 

 - miejsca i zasady stosowania sposobów ochrony; 

 - sposoby udostępniania obszaru Parku dla celów 

   naukowych, edukacyjnych, turystycznych, sportowych; 

 - działania edukacyjne, które mogą być prowadzone 

   w oparciu o wartości przyrodnicze Parku; 

 - miejsca, w których może być prowadzona działalność  

   gospodarcza.  

 



 

 

            ZBIORCZY OPERAT ZADAŃ OCHRONNYCH 

 

Operat zostanie wygenerowany w wyniku elektronicznego  

przetworzenia  danych zawartych w operatach szczegółowych.  

Zawierać będzie tabelaryczne zestawienie zadań ochronnych  

wynikających z wypracowanej i przyjętej koncepcji ochrony 

z podaniem ich rodzaju, zakresu, lokalizacji i kosztów   

realizacji. 



           OPERAT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

W ramach prac zakłada się podjęcie między innymi następujących 

działań: 

 - przeprowadzenie charakterystyki i dokonanie  

   oceny stanu zagospodarowania przestrzennego; 

 - określenie zakresu ustaleń do studiów uwarunkowań 

   i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

   gmin oraz do miejscowych i wojewódzkich planów  

   zagospodarowania przestrzennego; 

 - sformułowanie wskazań do zmian w istniejących 

   dokumentach planistycznych niezbędnych do utrzymania 

   lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk   

   przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, 

   dla których wyznaczono obszar Natura 2000; 

 - przeprowadzenie identyfikacji korytarzy ekologicznych. 

 



OPERAT  OCENY PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW PLANU 

 

    W operacie zostaną przedstawione zakładane skutki 

    realizacji planu, z wyszczególnieniem: 

 - przewidywanych skutków ekologicznych; 

 - przewidywanych skutków gospodarczych, 

   w tym wpływ na rozwój miejscowości 

   w otulinie; 

 - przewidywanych skutków społecznych; 

 - przewidywanych kosztów jednostkowych  

   i łącznych wykonania planowanych 

   zadań ochronnych. 



  OPERAT GENERALNY – SYNTEZA PLANU OCHRONY 

 

 

W operacie zawarte zostaną opracowane w syntetycznej  

formie streszczenia ustaleń dokonanych we wszystkich  

operatach szczegółowych. 



PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA 

 W SPRAWIE PLANU OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

                        PARKU NARODOWEGO 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zostanie 

opracowany zgodnie z zakresem i wzorem rozporządzenia 

ustalonym przez Ministra wraz ze wszystkimi wymaganymi  

załącznikami, opiniami, uzgodnieniami oraz z uzasadnieniem. 

 

W fazie końcowej prac projekt przekazany będzie do  

konsultacji prawnych w celu ewentualnej weryfikacji 

poprawności legislacyjnej. 


