
PROJEKT  

ZARZĄDZENIE  

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia………………………………. r. 

zmieniające zarządzenie nr 14/12 w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 

 

 

 Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1614, poz. 2244 i poz. 2340) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 14/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 8 maja 

2012 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 

(Dz. Urz. Woj. Op. poz. 667) wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

2) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. 

 

        Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Opolu 

 

         Alicja Majewska 

  



PROJEKT  

Załącznik nr 1 

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony  

Środowiska w Opolu 

z dnia …………………………. r. 

 

Załącznik nr 4 

do Zarządzenia Nr 14/12 

Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu 

z dnia 8 maja 2012 r. 

 

Cele działań ochronnych 

 

Przedmiot ochrony 

 

Cel działań ochronnych 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki 

ze zbiorowiskami włosieniczników 

Ranunculion fluitantis 

Nie dotyczy (siedlisko nie występuje w obszarze) 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

Osiągnięcie oceny U1 wskaźnika “obce gatunki inwazyjne”. 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 

elatioris) 

Osiągnięcie właściwego stanu ochrony na całej powierzchni 

siedliska w obszarze Natura 2000. 

7230 Górskie i nizinne torfowiska 

zasadowe o charakterze młak, turzycowisk 

i mechowisk 

Nie dotyczy (siedlisko nie występuje w obszarze) 

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe 

ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii 

Osiągnięcie właściwego stanu ochrony siedliska 

przyrodniczego na wszystkich zidentyfikowanych 

stanowiskach w obszarze Natura 2000. 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) Utrzymanie właściwego stanu wskaźnika „perspektywy 

ochrony” w obszarze Natura 2000.  

Dążenie do osiągnięcia na 25% powierzchni siedliska 

właściwego stanu wskaźników: „martwe drewno (łączne 

zasoby)” i „wiek drzewostanu (obecność starodrzewu)”. 

Dążenie do osiągnięcia na 50% powierzchni siedliska 

właściwego stanu wskaźnika „struktura pionowa i 

przestrzenna roślinności”. 

9170 Grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

Osiągnięcie właściwego stanu wskaźnika „perspektywy 

ochrony” w obszarze Natura 2000. 

Dążenie do osiągnięcia na 25% powierzchni siedliska 

właściwego stanu wskaźników: „martwe drewno (łączne 

zasoby)” i „wiek drzewostanu (obecność starodrzewu)”. 

Dążenie do osiągnięcia na 50% powierzchni siedliska 

właściwego stanu wskaźnika „struktura pionowa 

i przestrzenna roślinności”. 

9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe 

na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-

Acerion pseudoplatani) 

Osiągnięcie właściwego stanu wskaźnika „perspektywy 

ochrony” w obszarze Natura 2000.  

Dążenie do osiągnięcia właściwego stanu ochrony siedliska 

przyrodniczego na całej powierzchni siedliska w obszarze 

Natura 2000. 

9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-

petraeae) 

Osiągnięcie właściwego stanu wskaźnika „perspektywy 

ochrony” w obszarze Natura 2000. 
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Dążenie do osiągnięcia na 25% powierzchni siedliska 

właściwego stanu wskaźników: „martwe drewno (łączne 

zasoby)” i „wiek drzewostanu (obecność starodrzewu)”. 

Dążenie do osiągnięcia na 50% powierzchni siedliska 

właściwego stanu wskaźnika „struktura pionowa 

i przestrzenna roślinności”. 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe 

i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-

incanae) i olsy źródliskowe 

Osiągnięcie właściwego stanu wskaźnika „perspektywy 

ochrony” w obszarze Natura 2000. 

Dążenie do osiągnięcia na 25% powierzchni siedliska 

właściwego stanu wskaźników: „martwe drewno (łączne 

zasoby)”, „gatunki charakterystyczne” i „wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu)”. 

Dążenie do osiągnięcia na 75% powierzchni siedliska 

właściwego stanu wskaźników: „gatunki dominujące” 

oraz  „reżim wodny (w tym rytm zalewów jeśli występują)”. 

Dążenie do osiągnięcia na 90% powierzchni siedliska 

właściwego stanu wskaźnika „inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie”. 

9410 Górskie bory świerkowe (Piceion 

abietis, część - zbiorowiska górskie) 

Nie dotyczy (siedlisko nie występuje w obszarze) 

1060 czerwończyk nieparek Lycaena 

dispar 

Nie dotyczy (nieznaczące występowanie gatunku w obszarze) 

1096 minóg strumieniowy Lampetra 

planeri 

Utrzymanie oceny FV parametru “siedlisko”. 

1193 kumak górski Bombina variegata Osiągnięcie właściwego stanu ochrony gatunku w obszarze 

Natura 2000. 

1303 podkowiec mały Rhinolophus 

hipposideros 

Osiągnięcie właściwego stanu ochrony gatunku w obszarze 

Natura 2000. 

1324 nocek duży Myotis myotis Osiągnięcie właściwego stanu ochrony gatunku w obszarze 

Natura 2000. 

1381 widłoząb zielony Dicranum viride Rozpoznanie stanu ochrony gatunku w obszarze. 

6177 modraszek telejus Maculinea 

(Phengaris) teleius 

Zabezpieczenie wszystkich zidentyfikowanych płatów 

siedliska gatunku przed przekształceniem na inne cele. 

Osiągnięcie właściwego stanu parametru „siedlisko” 

na powierzchni co najmniej 18 ha siedlisk gatunku. 

6179 Modraszek nausitous Maculinea 

(Phengaris) nausithous 

Zabezpieczenie wszystkich zidentyfikowanych płatów 

siedliska gatunku przed przekształceniem na inne cele. 

Osiągnięcie właściwego stanu parametru „siedlisko” 

na powierzchni co najmniej 18 ha siedlisk gatunku. 
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Załącznik nr 2 

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony  

Środowiska w Opolu 

z dnia …………………………. r. 

 

Załącznik nr 5 

do Zarządzenia Nr 14/12 

Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu 

z dnia 8 maja 2012 r. 

 

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania 

 

Działanie ochronne Obszar wdrażania
1) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Przedmiot ochrony Nr Opis Termin 

wykonania 

  

6430 Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

alliariae) 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

Działania związane z ochroną czynną 

A1 Ograniczenie 

ekspansji 

rdestowców 

oraz niecierpka 

gruczołowatego 

poprzez wielokrotne 

usuwanie go 

z zajmowanych 

przez niego 

powierzchni 

W ciągu pierwszych trzech lat 

obowiązywania planu rozpoczęcie 

eliminacji rdestowców i niecierpka 

gruczołowatego poprzez systematyczne, 

do zaniku ich populacji usuwanie 

(zrywanie, ścinanie u nasady lub 

wykopywanie) pędów nadziemnych, 

co najmniej 7 razy w ciągu sezonu 

wegetacyjnego, od końca IV do końca X.  

Po wyeliminowaniu ww.gatunków 

inwazyjnych obserwacje płatów siedliska 

i bieżące usuwanie nowych 

pojawiających się ognisk inwazyjnych. 

Od 2017 r Płaty siedliska w granicach 

działek ewidencyjnych: 

160701_4.0001.1466 

160701_5.0011.264 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B1 Poinformowanie Poinformować oficjalnym pismem, Od 2012 r. Woj. opolskie (16) Organ sprawujący 
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właścicieli bądź 

użytkowników 

gruntów 

o występowaniu 

siedliska 

chronionego 

i zasadach jego 

ochrony 

za potwierdzeniem odbioru, właścicieli 

i użytkowników działek o występowaniu 

siedliska chronionego, zakazie jego 

niszczenia i pogarszania stanu, sposobach 

ochrony oraz możliwościach ich 

finansowania. 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy miasto 

(01_4) 

Obr. ew. Głuchołazy (0001) 

Gmina Głuchołazy obszar 

wiejski (01_5) 

Obr. ew. Podlesie (0011) 

--------------------------------- 

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych: 

160701_4.0001.1466 

160701_5.0011.264 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Działania związane z monitoringiem stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

C1 Monitoring stanu 

ochrony siedliska 

i efektów ochrony 

zgodnie z metodyką 

Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony Środowiska 

lub zbliżoną 

w przypadku braku 

metodyki Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony 

Środowiska 

Dokonać oceny stanu ochrony siedliska 

przyrodniczego w obszarze Natura 2000 

zgodnie z metodyką Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska 

opracowaną dla ziołorośli górskich 

(Adenostylion alliariae) i ziołorośli 

nadrzecznych (Convolvuletalia sepium), 

a w przypadku jej braku dokonać oceny 

parametrów stanu ochrony siedliska 

przyrodniczego w obszarze Natura 2000. 

2015 r., 

2021 r. 

Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy miasto 

(01_4) 

Obr. ew. Głuchołazy (0001) 

Gmina Głuchołazy obszar 

wiejski (01_5) 

Obr. ew. Podlesie  (0011) 

--------------------------------- 

Płaty siedliska w granicach 

działek ewidencyjnych: 

160701_4.0001.1466 

160701_5.0011.264 

Organ sprawujący 

nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

6510 Niżowe 

i górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

Działania związane z ochroną czynną 

A2 W zależności od 

bieżących potrzeb 

wprowadzenie 

lub utrzymanie 

ekstensywnego 

koszenia 

Działania obligatoryjne: 

 

ekstensywne użytkowanie kośne, kośno- 

pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych 

użytków zielonych. 

 

Działania fakultatywne: 

 

kosić ręcznie lub mechanicznie, 

Od 2012 r. Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy obszar 

wiejski (01_5) 

Obr. ew. Jarnołtówek (0006) 

Powiat prudnicki (10) 

Gmina Prudnik miasto (04_4) 

Obr. ew. Prudnik (0114) 

Gmina Prudnik obszar wiejski 

Działania 

obligatoryjne: 

 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

 

Działania 

fakultatywne: 
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nie rzadziej niż raz na trzy lata 

i nie częściej niż raz w roku po 1 sierpnia, 

ewentualnie corocznie po 1 lipca 3/4 

powierzchni, z pozostawieniem 1/4 

powierzchni działki, w każdym roku 

innej, nie koszonej, z usunięciem 

biomasy poza powierzchnię łąki. 

(04_5) 

Obr. ew. Moszczanka (0113) 

--------------------------------- 

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Pokrzywna (06) 

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

160701_5.0006.106/25 

160701_5.0006.184/2 

161004_4.0114.AR_4.112/93 

161004_5.0113.1340 

02-23-1-06-206 -h 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo 

na podstawie 

zobowiązania 

podjętego w związku 

z korzystaniem 

z  programów 

wsparcia z tytułu 

dochodowości, 

a w odniesieniu do 

gruntów stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości 

w związku 

z wykonywaniem 

obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska, 

na podstawie 

przepisów prawa albo 

w przypadku braku 

tych przepisów, 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Poinformowanie 

właścicieli 

bądź użytkowników 

Poinformować oficjalnym pismem, 

za potwierdzeniem odbioru, właścicieli 

i użytkowników działek o występowaniu 

2012 r. Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy obszar 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 



PROJEKT  

 

gruntów 

o występowaniu 

siedliska 

chronionego 

i zasadach 

jego ochrony 

siedliska chronionego, zakazie jego 

niszczenia i pogarszania stanu, sposobach 

ochrony oraz możliwościach 

ich finansowania. 

wiejski (01_5) 

Obr. ew. Jarnołtówek (0006) 

Obr. ew. Podlesie (0011) 

Obr. ew. Pokrzywna (0012) 

Powiat prudnicki (10) 

Gmina Prudnik miasto (04_4) 

Obr. ew. Prudnik (0114) 

Gmina Prudnik obszar wiejski 

(04_5) 

Obr. ew. Dębowiec (0109) 

Obr. ew. Moszczanka (0113) 

--------------------------------- 

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Pokrzywna (06) 

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

160701_5.0006.106/25 

160701_5.0006.162/10 

160701_5.0006.162/11 

160701_5.0006.162/12 

160701_5.0006.162/13 

160701_5.0006.162/14 

160701_5.0006.162/15 

160701_5.0006.162/16 

160701_5.0006.162/17 

160701_5.0006.162/2 

160701_5.0006.162/21 

160701_5.0006.162/3 

160701_5.0006.162/4 

160701_5.0006.162/5 

160701_5.0006.162/6 

160701_5.0006.162/7 

160701_5.0006.162/8 
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160701_5.0006.162/9 

160701_5.0006.184/2 

160701_5.0006.313 

160701_5.0006.44/4 

160701_5.0011.201/1 

160701_5.0011.201/2 

161004_4.0114.AR_4.112/93 

161004_5.0109.48/3 

161004_5.0113.1312/1 

161004_5.0113.1321/2 

161004_5.0113.1340 

02-23-1-06-206 -h 

Działania związane z monitoringiem stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

C2 Monitoring stanu 

ochrony siedliska 

i efektów ochrony 

zgodnie z metodyką 

Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony 

Środowiska 

lub zbliżoną 

w przypadku braku 

metodyki Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony 

Środowiska 

Dokonać oceny stanu ochrony siedliska 

przyrodniczego w obszarze Natura 2000 

zgodnie z metodyką Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska 

opracowaną dla niżowych i górskich 

świeżych łąk użytkowanych 

ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 

a w przypadku jej braku zgodnie 

z metodyką Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska opracowaną 

dla górskich łąk konietlicowych 

i mietlicowych użytkowanych 

ekstensywnie (Polygono-Trisetion 

i Arrhenatherion). 

2015 r., 

2021 r. 

Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy obszar 

wiejski (01_5) 

Obr. ew. Jarnołtówek (0006) 

Powiat prudnicki (10) 

Gmina Prudnik miasto (04_4) 

Obr. ew. Prudnik (0114) 

Gmina Prudnik obszar wiejski 

(04_5) 

Obr. ew. Moszczanka (0113) 

--------------------------------- 

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Pokrzywna (06) 

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

160701_5.0006.106/25 

160701_5.0006.184/2 

161004_4.0114.AR_4.112/93 

161004_5.0113.1340 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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02-23-1-06-206 -h 

8220 Ściany 

skalne i urwiska 

krzemianowe ze 

zbiorowiskami z 

Androsacion 

vandelii 

Działania związane z ochroną czynną 

A3 Ograniczenie 

ekspansji drzew 

i krzewów 

(w tym jeżyn) 

Pod bezpośrednim nadzorem botanika 

wyciąć krzewy i drzewa zacieniające 

zbiorowiska naskalne, usunąć jeżyny 

z całej powierzchni wychodni. 

Od 2013 r. Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy obszar 

wiejski (01_5) 

Obr. ew. Pokrzywna (0012) 

---------------------------------- 

Płaty siedliska w granicach 

działki ewidencyjnej: 

160701_5.0012.204 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B2 Zapewnienie 

dodatkowej ochrony 

prawnej 

Uznanie płatów siedliska 8220 za pomnik 

przyrody lub użytek ekologiczny. 

Od 2013 r. RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Moszczanka (05) 

L-ctwo Pokrzywna (06) 

---------------------------------- 

Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy obszar 

wiejski (01_5) 

Obr. ew. Pokrzywna (0012) 

---------------------------------- 

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

02-23-1-05-182 -f 

02-23-1-06-205 -a 

160701_5.0012.204 

160701_5.0012.212/1 

Rada Miejska 

w Głuchołazach 

Działania związane z monitoringiem stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

C3 Monitoring stanu 

ochrony siedliska 

i efektów ochrony 

zgodnie z metodyką 

Dokonać oceny stanu ochrony siedliska 

przyrodniczego w obszarze Natura 2000 

zgodnie z metodyką Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska 

2015 r., 

2021 r. 

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Moszczanka (05) 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony Środowiska 

opracowaną dla ścian skalnych i urwisk 

krzemianowych ze zbiorowiskami 

z Androsacion vandelii. 

L-ctwo Pokrzywna (06) 

---------------------------------- 

Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy obszar 

wiejski (01_5) 

Obr. ew. Pokrzywna (0012) 

----------------------------------- 

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

02-23-1-05-182 -f 

02-23-1-06-205 -a 

160701_5.0012.204 

160701_5.0012.212/1 

9110 Kwaśne 

buczyny (Luzulo-

Fagetum) 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B3 W trakcie 

sporządzania planu 

urządzenia lasu 

dla PGL LP 

Nadleśnictwo 

Prudnik oraz 

uproszczonych 

planów urządzenia 

lasu zaplanować 

wskazania 

gospodarcze 

zmierzające 

do osiągnięcia na 

co najmniej 25% 

powierzchni 

siedliska 

w granicach obszaru 

Natura 2000 ponad 

10% udziału 

objętościowego 

W trakcie sporządzania planu urządzenia 

lasu oraz uproszczonych planów 

urządzenia lasu określić strukturę 

gatunkowo-wiekową dla siedliska 

w granicach obszaru Natura 2000. 

Zaplanowane wskazania gospodarcze 

nie mogą pogorszyć stanu ochrony 

siedliska w obszarze Natura 2000 

odnośnie wskaźnika „wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu)” i mają zmierzać 

do osiągnięcia na co najmniej 25% 

powierzchni jego właściwego stanu. 

Od 2012 r.  

(w przypadku 

planu 

urządzenia 

lasu dla 

Nadleśnictwa 

Prudnik - 

2017 r.) 

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Trzebina (03) 

L-ctwo Dębowiec (04) 

L-ctwo Moszczanka (05) 

L-ctwo Pokrzywna (06) 

L-ctwo Opawica (07) 

L-ctwo Mokre (08) 

---------------------------------- 

Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy miasto 

(01_4) 

Obr. ew. Głuchołazy (0001) 

Gmina Głuchołazy obszar 

wiejski (01_5) 

Obr. ew. Podlesie  (0011) 

---------------------------------- 

Płaty siedliska w granicach 

Dyrektor Regionalnej 

Dyrekcji Lasów 

Państwowych 

w Katowicach 

 

Starosta Nyski 



PROJEKT  

 

drzew starszych 

niż 100 lat. 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

02-23-1-03-133 -f 

02-23-1-04-138 -f 

02-23-1-04-140 -c 

02-23-1-04-144 -b 

02-23-1-04-145 -b 

02-23-1-04-161 -a 

02-23-1-05-172 -h 

02-23-1-05-182 -c 

02-23-1-05-188 -cx 

02-23-1-05-188 -fx 

02-23-1-05-190 -j 

02-23-1-05-190 -l 

02-23-1-05-191 -a 

02-23-1-05-191 -b 

02-23-1-05-191 -d 

02-23-1-06-192 -a 

02-23-1-06-193 -b 

02-23-1-06-193 -f 

02-23-1-06-194 -b 

02-23-1-06-194 -c 

02-23-1-06-196 -c 

02-23-1-06-197 -a 

02-23-1-06-197 -b 

02-23-1-06-197 -c 

02-23-1-06-199 -a 

02-23-1-06-200 -a 

02-23-1-06-200 -c 

02-23-1-06-200 -h 

02-23-1-06-201 –a 

02-23-1-06-201 -f 

02-23-1-06-201 -k 

02-23-1-06-201 -l 

02-23-1-06-202 -a 

02-23-1-06-202 -b 
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02-23-1-06-203 -a 

02-23-1-06-204 -h 

02-23-1-06-204 -k 

02-23-1-06-205 -a 

02-23-1-06-205 -c 

02-23-1-06-207 -d 

02-23-1-06-208 -b 

02-23-1-06-208 -c 

02-23-1-06-208 -d 

02-23-1-06-208 -f 

02-23-1-06-209 -a 

02-23-1-06-209 -d 

02-23-1-06-211 -i 

02-23-1-06-211 -j 

02-23-1-06-212 -r 

02-23-1-06-214 -a 

02-23-1-06-214 -b 

02-23-1-06-217 -a 

02-23-1-06-217 -h 

02-23-1-06-219 -a 

02-23-1-06-222 -a 

02-23-1-06-224 -b 

02-23-1-06-224 -c 

02-23-1-06-229 -a 

02-23-1-06-229 -b 

02-23-1-06-230 -b 

02-23-1-06-230 -c 

02-23-1-06-230 -f 

02-23-1-06-230 -g 

02-23-1-06-231 -c 

02-23-1-06-232 -g 

02-23-1-06-234 -b 

02-23-1-06-234 -d 

02-23-1-06-235 -a 

02-23-1-06-235 -g 

02-23-1-06-235 -h 

02-23-1-06-235 -j 
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02-23-1-06-236 -g 

02-23-1-07-68 -b 

02-23-1-07-69 -j 

02-23-1-07-70 –a 

02-23-1-07-70 -c 

02-23-1-07-71 -b 

02-23-1-07-71 -d 

02-23-1-07-71 -f 

02-23-1-07-72 -a 

02-23-1-07-72 -d 

02-23-1-07-72 -h 

02-23-1-07-73 -b 

02-23-1-07-74 -a 

02-23-1-07-74 -b 

02-23-1-07-74 -c 

02-23-1-07-74 -d 

02-23-1-07-75 -c 

02-23-1-07-76 -i 

02-23-1-07-76 -j 

02-23-1-07-77 -c 

02-23-1-07-77 -d 

02-23-1-07-80 -h 

02-23-1-07-80 -i 

02-23-1-07-80 -j 

02-23-1-07-81 -a 

02-23-1-07-83 -a 

02-23-1-07-83 -g 

02-23-1-07-84 -b 

02-23-1-07-84 -f 

02-23-1-07-85 -b 

02-23-1-07-85 -g 

02-23-1-07-85 -k 

02-23-1-07-85 -l 

02-23-1-07-86 -a 

02-23-1-07-86 -b 

02-23-1-07-87 -a 

02-23-1-07-87 -b 
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02-23-1-07-89 -f 

02-23-1-07-93 -b 

02-23-1-07-93 -f 

02-23-1-07-94 -c 

02-23-1-07-94 -d 

02-23-1-07-95 -j 

02-23-1-07-95 -n 

02-23-1-08-106 -b 

02-23-1-08-107 -b 

02-23-1-08-109 -a 

02-23-1-08-110 -a 

160701_4.0001.1464 

160701_4.0001.1468 

160701_4.0001.1918/1 

160701_5.0011.219/3 

160701_5.0011.222/4 

B4 Przyjęcie w planie 

urządzenia lasu 

dla PGL LP 

Nadleśnictwo 

Prudnik, a także 

w uproszczonych 

planach urządzenia 

lasu, jako 

docelowych 

dla drzewostanów 

w siedlisku 

przyrodniczym 9110 

nie wyłączonych 

z gospodarczego 

użytkowania, rębni 

złożonych 

ze średnim i długim 

okresem 

odnowienia. 

W celu poprawy stanu wskaźników: 

„wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu)”, „struktura pionowa 

i przestrzenna roślinności”, „martwe 

drewno (łączne zasoby)”, w procesie 

przygotowywania planu urządzenia lasu, 

a także uproszczonych planów urządzenia 

lasu, jako docelową w siedlisku 9110, 

w wydzieleniach nie wyłączonych 

z gospodarczego użytkowania, przyjąć 

rębnie złożone ze średnim i długim 

okresem odnowienia. W cięciach 

uprzątających intensywność użytkowania 

nie przekroczy 90%. W przypadku 

konieczności wprowadzenia odnowień 

sztucznych nie wprowadzać gatunków 

obcych geograficznie i siedliskowo, 

w tym sosny, dębów, świerka 

i modrzewia, z wyłączeniem sytuacji 

wyjątkowych - w ilościach o charakterze 

domieszkowym. 

Od 2012 r. 

(w przypadku 

planu 

urządzenia 

lasu dla 

Nadleśnictwa 

Prudnik - 

2017 r.) 

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Trzebina (03) 

L-ctwo Dębowiec (04) 

L-ctwo Moszczanka (05) 

L-ctwo Pokrzywna (06) 

L-ctwo Opawica (07) 

L-ctwo Mokre (08) 

---------------------------------- 

Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy miasto 

(01_4) 

Obr. ew. Głuchołazy (0001) 

Gmina Głuchołazy obszar 

wiejski (01_5) 

Obr. ew. Podlesie  (0011) 

---------------------------------- 

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

Dyrektor Regionalnej 

Dyrekcji Lasów 

Państwowych 

w Katowicach 

 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Prudnik 

 

Starosta Nyski  

 

Burmistrz Głuchołaz 
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ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

02-23-1-03-133 -f 

02-23-1-04-138 -f 

02-23-1-04-140 -c 

02-23-1-04-144 -b 

02-23-1-04-145 -b 

02-23-1-04-161 -a 

02-23-1-05-172 -h 

02-23-1-05-182 -c 

02-23-1-05-188 -cx 

02-23-1-05-188 -fx 

02-23-1-05-190 -j 

02-23-1-05-190 -l 

02-23-1-05-191 -a 

02-23-1-05-191 -b 

02-23-1-05-191 -d 

02-23-1-06-192 -a 

02-23-1-06-193 -b 

02-23-1-06-193 -f 

02-23-1-06-196 -c 

02-23-1-06-197 –a 

02-23-1-06-197 -b 

02-23-1-06-199 -a 

02-23-1-06-200 -c 

02-23-1-06-204 -h 

02-23-1-06-204 -k 

02-23-1-06-205 -a 

02-23-1-06-205 -c 

02-23-1-06-207 -d 

02-23-1-06-208 -c 

02-23-1-06-208 -d 

02-23-1-06-208 -f 

02-23-1-06-209 -d 

02-23-1-06-211 -i 

02-23-1-06-211 -j 

02-23-1-06-212 -r 
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02-23-1-06-214 -a 

02-23-1-06-214 -b 

02-23-1-06-217 -a 

02-23-1-06-217 -h 

02-23-1-06-219 -a 

02-23-1-06-222 -a 

02-23-1-06-224 -b 

02-23-1-06-224 -c 

02-23-1-06-229 -a 

02-23-1-06-229 -b 

02-23-1-06-230 -b 

02-23-1-06-230 -c 

02-23-1-06-230 -f 

02-23-1-06-230 -g 

02-23-1-06-231 -c 

02-23-1-06-232 -g 

02-23-1-06-234 -b 

02-23-1-06-234 -d 

02-23-1-06-236 -g 

02-23-1-07-68 -b 

02-23-1-07-69 -j 

02-23-1-07-70 -a 

02-23-1-07-70 -c 

02-23-1-07-71 -b 

02-23-1-07-71 -d 

02-23-1-07-71 -f 

02-23-1-07-72 -a 

02-23-1-07-72 -d 

02-23-1-07-72 -h 

02-23-1-07-73 -b 

02-23-1-07-74 –a 

02-23-1-07-74 -b 

02-23-1-07-74 -c 

02-23-1-07-74 -d 

02-23-1-07-75 -c 

02-23-1-07-76 -i 

02-23-1-07-76 -j 
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02-23-1-07-77 -c 

02-23-1-07-77 -d 

02-23-1-07-80 -h 

02-23-1-07-80 -i 

02-23-1-07-80 -j 

02-23-1-07-81 -a 

02-23-1-07-83 -a 

02-23-1-07-83 -g 

02-23-1-07-84 -b 

02-23-1-07-84 -f 

02-23-1-07-85 -b 

02-23-1-07-85 -g 

02-23-1-07-85 -k 

02-23-1-07-85 -l 

02-23-1-07-86 -a 

02-23-1-07-86 -b 

02-23-1-07-87 -a 

02-23-1-07-87 -b 

02-23-1-07-89 -f 

02-23-1-07-93 -b 

02-23-1-07-93 -f 

02-23-1-07-94 -c 

02-23-1-07-94 -d 

02-23-1-07-95 -j 

02-23-1-07-95 -n 

02-23-1-08-106 -b 

02-23-1-08-107 -b 

02-23-1-08-109 -a 

02-23-1-08-110 -a 

160701_4.0001.1464 

160701_4.0001.1468 

160701_4.0001.1918/1 

160701_5.0011.219/3 

160701_5.0011.222/4 

B5 Zapewnienie 

ochrony 

zachowawczej 

W planach ochrony rezerwatów nie 

dopuszczać zabiegów z zakresu ochrony 

czynnej na zidentyfikowanych płatach 

Od 2012 r. RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Opolu 
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(biernej) 

w rezerwatach 

przyrody 

„Cicha Dolina”, 

"Nad Białką” 

i „Las Bukowy”. 

siedliska 9110. L-ctwo Pokrzywna (06) 

---------------------------------- 

Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy miasto 

(01_4) 

Obr. ew. Głuchołazy (0001) 

---------------------------------- 

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

02-23-1-06-200 -h 

02-23-1-06-201 -f 

02-23-1-06-201 -k 

02-23-1-06-201 -l 

02-23-1-06-202 -a 

02-23-1-06-202 -b 

160701_4.0001.1468 

B6 Trwałe wyłączenie 

z użytkowania 

rębnego 

z dopuszczeniem 

cięć sanitarno-

selekcyjnych 

powierzchni 

uznanych za 

referencyjne dla 

siedliska 9110. 

Uznać za cenne fragmenty rodzimej 

przyrody i zaliczyć do gospodarstwa 

specjalnego wydzielenia zidentyfikowane 

jako referencyjne dla siedliska 9110 na 

gruntach PGL LP Nadleśnictwo Prudnik. 

Powierzchnie te trwale wyłączyć 

z użytkowania gospodarczego 

z dopuszczeniem cięć sanitarno-

selekcyjnych i tak je ująć w planie 

urządzenia lasu Nadleśnictwa. 

2017 r. RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Pokrzywna (06) 

---------------------------------- 

Poniższe wydzielenia leśne: 

02-23-1-06-194 -c 

02-23-1-06-194 -b 

02-23-1-06-199 -a 

02-23-1-06-200 -a 

02-23-1-06-201 -a 

02-23-1-06-203 -a 

02-23-1-06-208 -b 

02-23-1-06-208 -c 

02-23-1-06-209 -a 

02-23-1-06-235 -a 

02-23-1-06-235 -g 

02-23-1-06-235 -h 

Dyrektor Regionalnej 

Dyrekcji Lasów 

Państwowych 

w Katowicach 
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02-23-1-06-235 -j 

Działania związane z monitoringiem stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

C4 Monitoring stanu 

ochrony siedliska 

i efektów ochrony 

zgodnie z metodyką 

Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony Środowiska 

lub zbliżoną 

w przypadku braku 

metodyki Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony 

Środowiska 

Dokonać oceny stanu ochrony siedliska 

przyrodniczego w obszarze Natura 2000 

zgodnie z metodyką Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska 

opracowaną dla kwaśnych buczyn 

(Luzulo-Fagenion), a w przypadku 

jej braku zgodnie z metodyką Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska 

opracowaną dla kwaśnych dąbrów 

(Quercetea robori-petraeae). 

2017 r., 

2021 r. 

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Trzebina (03) 

L-ctwo Dębowiec (04) 

L-ctwo Moszczanka (05) 

L-ctwo Pokrzywna (06) 

L-ctwo Opawica (07) 

L-ctwo Mokre (08) 

---------------------------------- 

Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy miasto 

(01_4) 

Obr. ew. Głuchołazy (0001) 

Gmina Głuchołazy obszar 

wiejski (01_5) 

Obr. ew. Podlesie (0011) 

---------------------------------- 

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

02-23-1-03-133 -f 

02-23-1-04-138 -f 

02-23-1-04-140 -c 

02-23-1-04-144 -b 

02-23-1-04-145 -b 

02-23-1-04-161 -a 

02-23-1-05-172 -h 

02-23-1-05-182 -c 

02-23-1-05-188 -cx 

02-23-1-05-188 -fx 

02-23-1-05-190 -j 

02-23-1-05-190 -l 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 



PROJEKT  

 

02-23-1-05-191 -a 

02-23-1-05-191 -b 

02-23-1-05-191 -d 

02-23-1-06-192 -a 

02-23-1-06-193 -b 

02-23-1-06-193 -f 

02-23-1-06-194 -b 

02-23-1-06-194 -c 

02-23-1-06-196 -c 

02-23-1-06-197 -a 

02-23-1-06-197 -b 

02-23-1-06-199 -a 

02-23-1-06-199 -a 

02-23-1-06-200 -a 

02-23-1-06-200 -c 

02-23-1-06-200 -h 

02-23-1-06-201 –a 

02-23-1-06-201 -f 

02-23-1-06-201 -k 

02-23-1-06-201 -l 

02-23-1-06-202 -a 

02-23-1-06-202 -b 

02-23-1-06-203 -a 

02-23-1-06-204 -h 

02-23-1-06-204 -k 

02-23-1-06-205 -a 

02-23-1-06-205 -c 

02-23-1-06-207 -d 

02-23-1-06-208 -b 

02-23-1-06-208 -c 

02-23-1-06-208 -d 

02-23-1-06-208 -f 

02-23-1-06-209 -a 

02-23-1-06-209 -d 

02-23-1-06-211 -i 

02-23-1-06-211 -j 

02-23-1-06-212 -r 
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02-23-1-06-214 -a 

02-23-1-06-214 -b 

02-23-1-06-217 -a 

02-23-1-06-217 -h 

02-23-1-06-219 -a 

02-23-1-06-222 -a 

02-23-1-06-224 -b 

02-23-1-06-224 -c 

02-23-1-06-229 -a 

02-23-1-06-229 -b 

02-23-1-06-230 -b 

02-23-1-06-230 -c 

02-23-1-06-230 -f 

02-23-1-06-230 -g 

02-23-1-06-231 -c 

02-23-1-06-232 -g 

02-23-1-06-234 -b 

02-23-1-06-234 -d 

02-23-1-06-235 -a 

02-23-1-06-235 -g 

02-23-1-06-235 -h 

02-23-1-06-235 -j 

02-23-1-06-236 -g 

02-23-1-07-68 -b 

02-23-1-07-69 -j 

02-23-1-07-70 –a 

02-23-1-07-70 -c 

02-23-1-07-71 -b 

02-23-1-07-71 -d 

02-23-1-07-71 -f 

02-23-1-07-72 -a 

02-23-1-07-72 -d 

02-23-1-07-72 -h 

02-23-1-07-73 -b 

02-23-1-07-74 -a 

02-23-1-07-74 -b 

02-23-1-07-74 -c 
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02-23-1-07-74 -d 

02-23-1-07-75 -c 

02-23-1-07-76 -i 

02-23-1-07-76 -j 

02-23-1-07-77 -c 

02-23-1-07-77 -d 

02-23-1-07-80 -h 

02-23-1-07-80 -i 

02-23-1-07-80 -j 

02-23-1-07-81 -a 

02-23-1-07-83 -a 

02-23-1-07-83 -g 

02-23-1-07-84 -b 

02-23-1-07-84 -f 

02-23-1-07-85 -b 

02-23-1-07-85 -g 

02-23-1-07-85 -k 

02-23-1-07-85 -l 

02-23-1-07-86 -a 

02-23-1-07-86 -b 

02-23-1-07-87 -a 

02-23-1-07-87 -b 

02-23-1-07-89 -f 

02-23-1-07-93 -b 

02-23-1-07-93 -f 

02-23-1-07-94 -c 

02-23-1-07-94 -d 

02-23-1-07-95 -j 

02-23-1-07-95 -n 

02-23-1-08-106 -b 

02-23-1-08-107 -b 

02-23-1-08-109 -a 

02-23-1-08-110 -a 

160701_4.0001.1464 

160701_4.0001.1468 

160701_4.0001.1918/1 

160701_5.0011.219/3 
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160701_5.0011.222/4 

9170 Grąd 

środkowo-

europejski 

i subkontynentalny 

(Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B7 Przyjęcie w planie 

urządzenia lasu 

dla PGL LP 

Nadleśnictwo 

Prudnik, a także 

w uproszczonych 

planach urządzenia 

lasu, jako 

docelowych dla 

drzewostanów 

w siedlisku 

przyrodniczym 9170 

nie wyłączonych 

z gospodarczego 

użytkowania, rębni 

złożonych 

ze średnim i długim 

okresem 

odnowienia. 

W celu poprawy stanu wskaźników: 

„wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu)”, „struktura pionowa 

i przestrzenna roślinności”, „martwe 

drewno (łączne zasoby)”, w procesie 

przygotowywania planu urządzenia lasu, 

a także uproszczonych planów urządzenia 

lasu, jako docelową w siedlisku 9170, 

w wydzieleniach nie wyłączonych 

z gospodarczego użytkowania, przyjąć 

rębnie złożone ze średnim i długim 

okresem odnowienia. W cięciach 

uprzątających intensywność użytkowania 

nie przekroczy 90%. W przypadku 

konieczności wprowadzenia odnowień 

sztucznych nie wprowadzać gatunków 

obcych geograficznie i siedliskowo, 

w tym sosny, świerka i modrzewia, 

z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych – 

w ilościach o charakterze 

domieszkowym. 

Od 2012 r.  

(w przypadku 

planu 

urządzenia 

lasu dla 

Nadleśnictwa 

Prudnik - 

2017 r.) 

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Dębowiec (04) 

L-ctwo Moszczanka (05) 

L-ctwo Opawica (07) 

---------------------------------- 

Woj. opolskie (16) 

Powiat prudnicki (10) 

Gmina Prudnik miasto (04_4) 

Obr. ew. Prudnik (0114) 

---------------------------------- 

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

02-23-1-04-135 -a 

02-23-1-04-135 -b 

02-23-1-04-135 -h 

02-23-1-04-135 -k 

02-23-1-04-135 -l 

02-23-1-04-136 -c 

02-23-1-04-136 -g 

02-23-1-04-136 -i 

02-23-1-04-137 -c 

02-23-1-04-137 -d 

02-23-1-04-138 -b 

02-23-1-04-139 -d 

02-23-1-04-140 -a 

02-23-1-04-140 -b 

02-23-1-04-140 -c 

02-23-1-04-141 -a 

02-23-1-04-144 -b 

02-23-1-04-144 -c 

02-23-1-04-144 -f 

Dyrektor Regionalnej 

Dyrekcji Lasów 

Państwowych 

w Katowicach 

 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Prudnik 

 

Starosta Nyski  

 

Burmistrz Głuchołaz 
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02-23-1-04-145 -a 

02-23-1-04-147 -i 

02-23-1-04-148 -a 

02-23-1-04-156 -d 

02-23-1-05-175 –b 

02-23-1-05-175 -d 

02-23-1-05-175 -g 

02-23-1-05-175 -i 

02-23-1-05-176 -g 

02-23-1-05-176 -k 

02-23-1-05-177 -h 

02-23-1-05-179 -a 

02-23-1-05-179 -c 

02-23-1-05-179 -f 

02-23-1-05-180 -a 

02-23-1-05-180 -b 

02-23-1-05-181 -a 

02-23-1-05-181 -g 

02-23-1-05-181 -i 

02-23-1-05-186 -a 

02-23-1-05-186 -d 

02-23-1-05-186 -i 

02-23-1-05-187 -b 

02-23-1-05-187 -n 

02-23-1-05-187 -o 

02-23-1-05-187 -p 

02-23-1-05-188 -cx 

02-23-1-05-188 -dx 

02-23-1-05-188 -fx 

02-23-1-05-188 -h 

02-23-1-05-188 -i 

02-23-1-05-188 -j 

02-23-1-05-188 -m 

02-23-1-05-188 -o 

02-23-1-05-188 -z 

02-23-1-05-189 -f 

02-23-1-05-190 -a 
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02-23-1-05-190 -d 

02-23-1-05-190 -g 

02-23-1-07-63 -b 

02-23-1-07-63 -c 

02-23-1-07-63 -d 

02-23-1-07-65 -c 

02-23-1-07-65 -f 

02-23-1-07-65 -h 

02-23-1-07-68 -a 

02-23-1-07-95 -p 

161004_4.0114.AR_8.348/180 

B8 W trakcie 

sporządzania planu 

urządzenia dla PGL 

LP Nadleśnictwo 

Prudnik oraz 

uproszczonych 

planów urządzenia 

lasu zaplanować 

wskazania 

gospodarcze 

zmierzające do 

osiągnięcia na 

co najmniej 25% 

powierzchni 

siedliska 

w granicach obszaru 

Natura 2000 

ponad 10% udziału 

objętościowego 

drzew starszych 

niż 100 lat. 

W trakcie sporządzania planu urządzenia 

lasu oraz uproszczonych planów 

urządzenia lasu określić strukturę 

gatunkowo-wiekową dla siedliska 

w granicach obszaru Natura 2000. 

Zaplanowane wskazania gospodarcze 

nie mogą pogorszyć stanu ochrony 

siedliska w obszarze Natura 2000 

odnośnie wskaźnika „wiek drzewostanu 

(obecność starodrzewu)” i mają zmierzać 

do osiągnięcia na co najmniej 25% 

powierzchni jego właściwego stanu. 

Od 2012 r.  

(w przypadku 

planu 

urządzenia 

lasu dla 

Nadleśnictwa 

Prudnik - 

2017 r.) 

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Dębowiec (04) 

L-ctwo Moszczanka (05) 

L-ctwo Opawica (07) 

---------------------------------- 

Woj. opolskie (16) 

Powiat prudnicki (10) 

Gmina Prudnik miasto (04_4) 

Obr. ew. Prudnik (0114) 

---------------------------------- 

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

02-23-1-04-135 -a 

02-23-1-04-135 -b 

02-23-1-04-135 -h 

02-23-1-04-135 -k 

02-23-1-04-135 -l 

02-23-1-04-136 -c 

02-23-1-04-136 -g 

02-23-1-04-136 -i 

02-23-1-04-137 -c 

02-23-1-04-137 -d 

Dyrektor Regionalnej 

Dyrekcji Lasów 

Państwowych 

w Katowicach 

 

Starosta Nyski 
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02-23-1-04-138 -b 

02-23-1-04-139 -d 

02-23-1-04-140 -a 

02-23-1-04-140 -b 

02-23-1-04-140 -c 

02-23-1-04-141 -a 

02-23-1-04-144 -b 

02-23-1-04-144 -c 

02-23-1-04-144 -f 

02-23-1-04-145 -a 

02-23-1-04-147 -i 

02-23-1-04-148 -a 

02-23-1-04-156 -d 

02-23-1-05-170 -c 

02-23-1-05-171 -a 

02-23-1-05-175 -b 

02-23-1-05-175 -d 

02-23-1-05-175 -g 

02-23-1-05-175 -i 

02-23-1-05-176 -g 

02-23-1-05-176 -k 

02-23-1-05-177 –h 

02-23-1-05-179 -a 

02-23-1-05-179 -c 

02-23-1-05-179 -f 

02-23-1-05-180 -a 

02-23-1-05-180 -b 

02-23-1-05-181 -a 

02-23-1-05-181 -g 

02-23-1-05-181 -i 

02-23-1-05-186 -a 

02-23-1-05-186 -d 

02-23-1-05-186 -i 

02-23-1-05-187 -b 

02-23-1-05-187 -n 

02-23-1-05-187 -o 

02-23-1-05-187 -p 
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02-23-1-05-188 -cx 

02-23-1-05-188 -dx 

02-23-1-05-188 -fx 

02-23-1-05-188 -h 

02-23-1-05-188 -i 

02-23-1-05-188 -j 

02-23-1-05-188 -m 

02-23-1-05-188 -o 

02-23-1-05-188 -z 

02-23-1-05-189 -f 

02-23-1-05-190 -a 

02-23-1-05-190 -d 

02-23-1-05-190 -g 

02-23-1-07-63 -b 

02-23-1-07-63 -c 

02-23-1-07-63 -d 

02-23-1-07-65 -c 

02-23-1-07-65 -f 

02-23-1-07-65 -h 

02-23-1-07-68 -a 

02-23-1-07-95 -p 

161004_4.0114.AR_8.348/180 

B9 Zapewnienie 

dodatkowej ochrony 

prawnej 

Włączenie wydzieleń leśnych z płatami 

siedliska 9170 do projektowanego 

w zadaniu B16 rezerwatu „Dąbrowa”. 

Od 2012 r. RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Moszczanka (05) 

---------------------------------- 

Poniższe wydzielenia leśne: 

02-23-1-05-170 -c 

02-23-1-05-171 -a 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Opolu 

Działania związane z monitoringiem stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

C5 Monitoring stanu 

ochrony siedliska 

i efektów ochrony 

zgodnie z metodyką 

Głównego 

Inspektoratu 

Dokonać oceny stanu ochrony siedliska 

przyrodniczego w obszarze Natura 2000 

zgodnie z metodyką Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska 

opracowaną dla grądu 

środkowoeuropejskiego 

2017 r., 

2021 r. 

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Dębowiec (04) 

L-ctwo Moszczanka (05) 

L-ctwo Opawica (07) 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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Ochrony 

Środowiska 

lub zbliżoną 

w przypadku braku 

metodyki Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony 

Środowiska 

i subkontynentalnego (Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum), a w przypadku jej 

braku zgodnie z metodyką Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska 

opracowaną dla grądu subatlantyckiego 

(Stellario-Carpinetum). 

---------------------------------- 

Woj. opolskie (16) 

Powiat prudnicki (10) 

Gmina Prudnik miasto (04_4)  

Obr. ew. Prudnik (0114) 

---------------------------------- 

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

02-23-1-04-135 -a 

02-23-1-04-135 -b 

02-23-1-04-135 -h 

02-23-1-04-135 -k 

02-23-1-04-135 -l 

02-23-1-04-136 -c 

02-23-1-04-136 -g 

02-23-1-04-136 -i 

02-23-1-04-137 -c 

02-23-1-04-137 -d 

02-23-1-04-138 -b 

02-23-1-04-139 -d 

02-23-1-04-140 -a 

02-23-1-04-140 -b 

02-23-1-04-140 -c 

02-23-1-04-141 -a 

02-23-1-04-144 -b 

02-23-1-04-144 -c 

02-23-1-04-144 -f 

02-23-1-04-145 -a 

02-23-1-04-147 -i 

02-23-1-04-148 -a 

02-23-1-04-156 -d 

02-23-1-05-170 -c 

02-23-1-05-171 -a 

02-23-1-05-175 -b 

02-23-1-05-175 –d 
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02-23-1-05-175 -g 

02-23-1-05-175 -i 

02-23-1-05-176 -g 

02-23-1-05-176 -k 

02-23-1-05-177 -h 

02-23-1-05-179 -a 

02-23-1-05-179 -c 

02-23-1-05-179 -f 

02-23-1-05-180 -a 

02-23-1-05-180 -b 

02-23-1-05-181 -a 

02-23-1-05-181 -g 

02-23-1-05-181 -i 

02-23-1-05-186 -a 

02-23-1-05-186 -d 

02-23-1-05-186 -i 

02-23-1-05-187 -b 

02-23-1-05-187 -n 

02-23-1-05-187 -o 

02-23-1-05-187 -p 

02-23-1-05-188 -cx 

02-23-1-05-188 -dx 

02-23-1-05-188 -fx 

02-23-1-05-188 -h 

02-23-1-05-188 -i 

02-23-1-05-188 -j 

02-23-1-05-188 -m 

02-23-1-05-188 -o 

02-23-1-05-188 -z 

02-23-1-05-189 -f 

02-23-1-05-190 -a 

02-23-1-05-190 -d 

02-23-1-05-190 -g 

02-23-1-07-63 -b 

02-23-1-07-63 -c 

02-23-1-07-63 -d 

02-23-1-07-65 -c 
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02-23-1-07-65 -f 

02-23-1-07-65 -h 

02-23-1-07-68 -a 

02-23-1-07-95 -p 

161004_4.0114.AR_8.348/180 

9180 Jaworzyny 

i lasy klonowo-

lipowe na stokach 

i zboczach (Tilio 

plathyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani) 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B10 Trwałe wyłączenie 

z użytkowania 

gospodarczego 

wszystkich 

wydzieleń 

zidentyfikowanych 

jako siedlisko 9180. 

Uznać za cenne fragmenty rodzimej 

przyrody i zaliczyć do gospodarstwa 

specjalnego wydzielenia zidentyfikowane 

jako referencyjne dla siedliska 9180 

na gruntach PGL LP Nadleśnictwo 

Prudnik. Powierzchnie te trwale 

wyłączyć z użytkowania gospodarczego 

i tak je ująć w planie urządzenia lasu 

Nadleśnictwa. 

2017 r. RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Pokrzywna (06) 

---------------------------------- 

Poniższe wydzielenia leśne:  

02-23-1-06-198 -a 

02-23-1-06-198 -c 

02-23-1-06-212 -s 

Dyrektor Regionalnej 

Dyrekcji Lasów 

Państwowych 

w Katowicach 

B11 Zapewnienie 

dodatkowej ochrony 

prawnej 

Włączenie wydzieleń leśnych z płatami 

siedliska 9180 do projektowanego 

w zadaniu B15 rezerwatu przyrody 

„Olszak”. 

Od 2012 r. RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Moszczanka (05) 

---------------------------------- 

Poniższe wydzielenia leśne: 

02-23-1-05-182 -m 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Działania związane z monitoringiem stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

C6 Monitoring stanu 

ochrony siedliska 

i efektów ochrony 

zgodnie z metodyką 

Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony Środowiska 

Dokonać oceny stanu ochrony siedliska 

przyrodniczego w obszarze Natura 2000 

zgodnie z metodyką Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska 

opracowaną dla jaworzyn i lasów 

klonowo-lipowych na stokach i zboczach 

(Tilio plathyphyllis-Acerion 

pseudoplatani). 

2017 r., 

2021 r. 

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Moszczanka (05) 

L-ctwo Pokrzywna (06) 

---------------------------------- 

Płaty siedliska w granicach 

poniższych wydzieleń leśnych: 

02-23-1-05-182 -m 

02-23-1-06-198 -a 

02-23-1-06-198 -c 

02-23-1-06-212 -s 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

9190 Kwaśne 

dąbrowy 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B12 W trakcie W trakcie sporządzania planu urządzenia 2017 r. RDLP Katowice (02) Dyrektor Regionalnej 
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(Quercion robori-

petraeae) 

sporządzania planu 

urządzenia lasu 

dla PGL LP 

Nadleśnictwo 

Prudnik zaplanować 

wskazania 

gospodarcze 

zmierzające do 

osiągnięcia na 

co najmniej 25% 

powierzchni 

siedliska 

w granicach obszaru 

Natura 2000 

ponad 10% udziału 

objętościowego 

drzew starszych 

niż 100 lat. 

lasu określić strukturę gatunkowo-

wiekową dla siedliska w granicach 

obszaru Natura 2000. Zaplanowane 

wskazania gospodarcze nie mogą 

pogorszyć stanu ochrony siedliska 

w obszarze Natura 2000 odnośnie 

wskaźnika „wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu)” i mają zmierzać do 

osiągnięcia na co najmniej 25% 

powierzchni jego właściwego stanu. 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Trzebina (03) 

L-ctwo Dębowiec (04) 

L-ctwo Moszczanka (05) 

L-ctwo Pokrzywna (06) 

L-ctwo Opawica (07) 

L-ctwo Mokre (08) 

--------------------------------- 

Płaty siedliska w granicach 

poniższych wydzieleń leśnych: 

02-23-1-07-64 -h 

02-23-1-07-71 -a 

02-23-1-07-71 -b 

02-23-1-07-93 -d 

02-23-1-07-93 -f 

02-23-1-07-93 -g 

02-23-1-07-94 -b 

02-23-1-07-94 -c 

02-23-1-07-94 -i 

02-23-1-07-96 -a 

02-23-1-07-96 -b 

02-23-1-07-96 -c 

02-23-1-08-113 -a 

02-23-1-05-177 -c 

02-23-1-05-182 -m 

02-23-1-05-183 -a 

02-23-1-05-183 -b 

02-23-1-05-183 -c 

02-23-1-05-183 -d 

02-23-1-05-170 -b 

02-23-1-05-170 -c 

02-23-1-05-170 -f 

02-23-1-05-170 -g 

02-23-1-05-171 -a 

02-23-1-05-171 -b 

02-23-1-05-171 -c 

Dyrekcji Lasów 

Państwowych 

w Katowicach 
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02-23-1-03-122 -b 

02-23-1-03-122 -c 

02-23-1-03-122 -g 

02-23-1-03-123 -g 

02-23-1-03-123 -l 

02-23-1-03-123 -o 

02-23-1-03-124 -b 

02-23-1-03-124 -c 

02-23-1-03-124 -h 

02-23-1-03-125 -a 

02-23-1-03-125 -b 

02-23-1-03-125 -f 

02-23-1-03-125 -h 

02-23-1-03-125 -i 

02-23-1-03-125 -k 

02-23-1-03-126 -a 

02-23-1-03-126 -b 

02-23-1-03-126 –c 

02-23-1-03-126 -f 

02-23-1-03-127 -a 

02-23-1-03-127 -g 

02-23-1-03-127 -i 

02-23-1-03-127 -j 

02-23-1-03-127 -m 

02-23-1-03-128 -a 

02-23-1-03-128 -l 

02-23-1-03-129 -a 

02-23-1-03-129 -d 

02-23-1-03-129 -g 

02-23-1-03-129 -k 

02-23-1-03-129 -l 

02-23-1-03-130 -c 

02-23-1-03-130 -g 

02-23-1-03-131 -a 

02-23-1-03-131 -b 

02-23-1-03-131 -d 

02-23-1-03-132 -a 
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02-23-1-03-132 -b 

02-23-1-03-132 -f 

02-23-1-03-132 -g 

02-23-1-03-133 -c 

02-23-1-03-133 -d 

02-23-1-03-133 -g 

02-23-1-03-133 -i 

02-23-1-03-134 -a 

02-23-1-03-134 -b 

02-23-1-04-137 -c 

02-23-1-04-139 -f 

02-23-1-04-139 -g 

02-23-1-04-141 -a 

02-23-1-04-143 -b 

02-23-1-04-143 -c 

02-23-1-04-143 -f 

02-23-1-04-145 -c 

02-23-1-04-145 -h 

02-23-1-04-147 -a 

02-23-1-04-147 -b 

02-23-1-04-147 -c 

02-23-1-04-147 -d 

02-23-1-04-149 -h 

02-23-1-04-150 -d 

02-23-1-04-150 -g 

02-23-1-04-151 -c 

02-23-1-04-151 –h 

02-23-1-04-152 -c 

02-23-1-04-153 -f 

02-23-1-04-153 -i 

02-23-1-04-154 -c 

02-23-1-04-156 -c 

02-23-1-04-157 -b 

02-23-1-04-157 -d 

02-23-1-04-158 -f 

02-23-1-04-158 -i 

02-23-1-04-159 -c 
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02-23-1-04-159 -i 

02-23-1-04-159 -k 

02-23-1-04-160 -b 

02-23-1-04-160 -c 

02-23-1-04-161 -d 

02-23-1-04-161 -g 

02-23-1-04-163 -f 

02-23-1-04-164 -a 

02-23-1-04-164 -d 

02-23-1-04-164 -f 

02-23-1-04-164 -h 

02-23-1-04-165 -b 

02-23-1-04-166 -b 

02-23-1-05-168 -a 

02-23-1-05-168 -d 

02-23-1-05-170 -a 

02-23-1-05-170A -b 

02-23-1-05-172 -b 

02-23-1-05-172 -f 

02-23-1-05-173 -a 

02-23-1-05-173 -c 

02-23-1-05-174 -b 

02-23-1-05-175 -g 

02-23-1-05-176 -g 

02-23-1-05-177 -a 

02-23-1-05-177 -f 

02-23-1-05-177 -h 

02-23-1-05-178 -b 

02-23-1-05-178 -d 

02-23-1-05-179 -b 

02-23-1-05-179 -f 

02-23-1-05-179 -j 

02-23-1-05-180 -b 

02-23-1-05-180 -f 

02-23-1-05-181 -b 

02-23-1-05-181 –c 

02-23-1-05-182 -h 



PROJEKT  

 

02-23-1-05-182 -i 

02-23-1-05-184C -a 

02-23-1-05-184C -a 

02-23-1-05-184C -f 

02-23-1-05-184C -g 

02-23-1-05-184C -h 

02-23-1-05-185 -a 

02-23-1-05-186 -l 

02-23-1-05-187 -g 

02-23-1-05-187 -j 

02-23-1-05-188 -l 

02-23-1-05-188 -r 

02-23-1-06-200 -a 

02-23-1-06-200 -g 

02-23-1-06-204 -f 

02-23-1-06-207 -b 

02-23-1-06-211 -h 

02-23-1-06-212 -o 

02-23-1-06-228 -h 

02-23-1-07-63 -c 

02-23-1-07-64 -b 

02-23-1-07-64 -k 

02-23-1-07-65 -b 

02-23-1-07-65 -c 

02-23-1-07-65 -d 

02-23-1-07-66 -a 

02-23-1-07-67 -a 

02-23-1-07-67 -b 

02-23-1-07-67 -c 

02-23-1-07-67 -d 

02-23-1-07-67 -f 

02-23-1-07-67 -g 

02-23-1-07-67 -h 

02-23-1-07-68 -a 

02-23-1-07-68 -b 

02-23-1-07-68 -d 

02-23-1-07-69 -a 



PROJEKT  

 

02-23-1-07-69 -b 

02-23-1-07-69 -i 

02-23-1-07-69 -j 

02-23-1-07-69 -k 

02-23-1-07-69 -l 

02-23-1-07-70 -a 

02-23-1-07-70 -b 

02-23-1-07-71 –d 

02-23-1-07-72 -c 

02-23-1-07-72 -d 

02-23-1-07-72 -h 

02-23-1-07-72 -i 

02-23-1-07-73 -a 

02-23-1-07-73 -b 

02-23-1-07-74 -a 

02-23-1-07-74 -d 

02-23-1-07-75 -b 

02-23-1-07-76 -a 

02-23-1-07-76 -g 

02-23-1-07-76 -h 

02-23-1-07-76 -i 

02-23-1-07-76 -j 

02-23-1-07-77 -b 

02-23-1-07-77 -c 

02-23-1-07-77 -f 

02-23-1-07-80 -b 

02-23-1-07-80 -h 

02-23-1-07-83 -c 

02-23-1-07-83 -f 

02-23-1-07-84 -b 

02-23-1-07-84 -f 

02-23-1-07-84 -g 

02-23-1-07-84 -h 

02-23-1-07-85 -d 

02-23-1-07-87 -a 

02-23-1-07-88 -a 

02-23-1-07-89 -c 



PROJEKT  

 

02-23-1-07-92 -l 

02-23-1-07-92 -m 

02-23-1-07-95 -d 

02-23-1-07-95 -f 

02-23-1-07-95 -k 

02-23-1-08-107 -a 

02-23-1-08-98 -f 

B13 Trwałe wyłączenie 

z użytkowania 

gospodarczego 

wydzieleń 

zidentyfikowanych 

jako referencyjne 

dla siedliska 9190. 

Uznać za cenne fragmenty rodzimej 

przyrody i zaliczyć do gospodarstwa 

specjalnego wydzielenia zidentyfikowane 

jako referencyjne dla siedliska 9190 

na gruntach PGL LP Nadleśnictwo 

Prudnik. Powierzchnie te trwale 

wyłączyć z użytkowania gospodarczego 

i tak je ująć w planie urządzenia lasu 

Nadleśnictwa. 

2017 r. RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Moszczanka (05) 

L-ctwo Opawica (07) 

L-ctwo Mokre (08) 

---------------------------------- 

Poniższe wydzielenia leśne: 

02-23-1-05-177 –c 

02-23-1-07-64 -h 

02-23-1-07-71 -a 

02-23-1-07-71 -b 

02-23-1-07-93 -d 

02-23-1-07-93 -f 

02-23-1-07-93 -g 

02-23-1-07-94 -b 

02-23-1-07-94 -c 

02-23-1-07-94 -i 

02-23-1-07-96 -a 

02-23-1-07-96 -b 

02-23-1-07-96 -c 

02-23-1-08-113 -a 

Dyrektor Regionalnej 

Dyrekcji Lasów 

Państwowych 

w Katowicach 

B14 Zapewnienie 

dodatkowej ochrony 

prawnej 

Uznać za rezerwat przyrody „Olszak” 

najcenniejsze płaty siedliska 9190. 

Zapewnić ochronę zachowawczą (bierną) 

poprzez nie dopuszczanie w planie 

ochrony rezerwatu zabiegów z zakresu 

ochrony czynnej na zidentyfikowanych 

płatach siedliska 9190.  

 

Od 2012 r. RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Moszczanka (05) 

---------------------------------- 

Poniższe wydzielenia leśne:  

02-23-1-05-182 -m 

02-23-1-05-183 -a 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Opolu 

 

Dyrektor Regionalnej 

Dyrekcji Lasów 

Państwowych 

w Katowicach 



PROJEKT  

 

Do czasu uznania za rezerwat 

powierzchnie te zaliczyć do gospodarstwa 

specjalnego jako cenne fragmenty 

rodzimej przyrody i trwale wyłączyć 

z użytkowania gospodarczego. 

02-23-1-05-183 -b 

02-23-1-05-183 -c 

02-23-1-05-183 -d 

B15 Zapewnienie 

dodatkowej ochrony 

prawnej 

Uznać za rezerwat przyrody „Dąbrowa” 

najcenniejsze płaty siedliska 9190 

w odmianie wilgotnej. Zapewnić ochronę 

zachowawczą (bierną) poprzez 

nie dopuszczanie w planie ochrony 

rezerwatu zabiegów z zakresu ochrony 

czynnej na zidentyfikowanych płatach 

siedliska 9190.  

 

Do czasu uznania za rezerwat 

powierzchnie te zaliczyć do gospodarstwa 

specjalnego jako cenne fragmenty 

rodzimej przyrody i trwale wyłączyć 

z użytkowania gospodarczego. 

Od 2012 r. RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Moszczanka (05) 

---------------------------------- 

Poniższe wydzielenia leśne:  

02-23-1-05-170 -b 

02-23-1-05-170 -c 

02-23-1-05-170 -f 

02-23-1-05-170 -g 

02-23-1-05-171 -a 

02-23-1-05-171 -c 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Opolu 

 

Dyrektor Regionalnej 

Dyrekcji Lasów 

Państwowych 

w Katowicach 

B16 Przyjęcie w planie 

urządzenia lasu 

dla PGL LP 

Nadleśnictwo 

Prudnik jako 

docelowych 

dla drzewostanów 

w siedlisku 

przyrodniczym 9190 

nie wyłączonych 

z gospodarczego 

użytkowania, rębni 

złożonych 

ze średnim i długim 

okresem 

odnowienia. 

W celu poprawy stanu wskaźników: 

„wiek drzewostanu (obecność 

starodrzewu)”, „struktura pionowa 

i przestrzenna roślinności”, „martwe 

drewno (łączne zasoby)”, w procesie 

przygotowywania planu urządzenia lasu 

jako docelową w siedlisku 9190, 

w wydzieleniach nie wyłączonych 

z gospodarczego użytkowania, przyjąć 

rębnie złożone ze średnim i długim 

okresem odnowienia. W cięciach 

uprzątających intensywność użytkowania 

nie przekroczy 90%. W przypadku 

konieczności wprowadzenia odnowień 

sztucznych preferować 

dąb bezszypułkowy Quercus petraea 

i dąb szypułkowy Quercus robur. 

2017 r. RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Trzebina (03) 

L-ctwo Dębowiec (04) 

L-ctwo Moszczanka (05) 

L-ctwo Pokrzywna (06) 

L-ctwo Opawica (07) 

L-ctwo Mokre (08) 

---------------------------------- 

Płaty siedliska w granicach 

poniższych wydzieleń leśnych: 

02-23-1-03-122 -b 

02-23-1-03-122 -c 

02-23-1-03-122 -g 

02-23-1-03-123 -g 

02-23-1-03-123 -l 

02-23-1-03-123 -o 

Dyrektor Regionalnej 

Dyrekcji Lasów 

Państwowych 

w Katowicach 

 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Prudnik 
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02-23-1-03-124 -b 

02-23-1-03-124 -c 

02-23-1-03-124 -h 

02-23-1-03-125 -a 

02-23-1-03-125 -b 

02-23-1-03-125 -f 

02-23-1-03-125 -h 

02-23-1-03-125 -i 

02-23-1-03-125 -k 

02-23-1-03-126 -a 

02-23-1-03-126 -b 

02-23-1-03-126 -c 

02-23-1-03-126 -f 

02-23-1-03-127 -a 

02-23-1-03-127 -g 

02-23-1-03-127 -i 

02-23-1-03-127 -j 

02-23-1-03-127 -m 

02-23-1-03-128 -a 

02-23-1-03-128 -l 

02-23-1-03-129 -a 

02-23-1-03-129 -d 

02-23-1-03-129 -g 

02-23-1-03-129 -k 

02-23-1-03-129 -l 

02-23-1-03-130 -c 

02-23-1-03-130 -g 

02-23-1-03-131 -a 

02-23-1-03-131 -b 

02-23-1-03-131 -d 

02-23-1-03-132 -a 

02-23-1-03-132 -b 

02-23-1-03-132 –f 

02-23-1-03-132 -g 

02-23-1-03-133 -c 

02-23-1-03-133 -d 

02-23-1-03-133 -g 



PROJEKT  

 

02-23-1-03-133 -i 

02-23-1-03-134 -a 

02-23-1-03-134 -b 

02-23-1-04-137 -c 

02-23-1-04-139 -f 

02-23-1-04-139 -g 

02-23-1-04-141 -a 

02-23-1-04-143 -b 

02-23-1-04-143 -c 

02-23-1-04-143 -f 

02-23-1-04-145 -c 

02-23-1-04-145 -h 

02-23-1-04-147 -a 

02-23-1-04-147 -b 

02-23-1-04-147 -c 

02-23-1-04-147 -d 

02-23-1-04-149 -h 

02-23-1-04-150 -d 

02-23-1-04-150 -g 

02-23-1-04-151 -c 

02-23-1-04-151 -h 

02-23-1-04-152 -c 

02-23-1-04-153 -f 

02-23-1-04-153 -i 

02-23-1-04-154 -c 

02-23-1-04-156 -c 

02-23-1-04-157 -b 

02-23-1-04-157 -d 

02-23-1-04-158 -f 

02-23-1-04-158 -i 

02-23-1-04-159 -c 

02-23-1-04-159 -i 

02-23-1-04-159 -k 

02-23-1-04-160 -b 

02-23-1-04-160 -c 

02-23-1-04-161 -d 

02-23-1-04-161 -g 



PROJEKT  

 

02-23-1-04-163 -f 

02-23-1-04-164 -a 

02-23-1-04-164 -d 

02-23-1-04-164 -f 

02-23-1-04-164 –h 

02-23-1-04-165 -b 

02-23-1-04-166 -b 

02-23-1-05-168 -a 

02-23-1-05-168 -d 

02-23-1-05-170 -a 

02-23-1-05-171 -b 

02-23-1-05-170A -b 

02-23-1-05-172 -b 

02-23-1-05-172 -f 

02-23-1-05-173 -a 

02-23-1-05-173 -c 

02-23-1-05-174 -b 

02-23-1-05-175 -g 

02-23-1-05-176 -g 

02-23-1-05-177 -a 

02-23-1-05-177 -f 

02-23-1-05-177 -h 

02-23-1-05-178 -b 

02-23-1-05-178 -d 

02-23-1-05-179 -b 

02-23-1-05-179 -f 

02-23-1-05-179 -j 

02-23-1-05-180 -b 

02-23-1-05-180 -f 

02-23-1-05-181 -b 

02-23-1-05-181 -c 

02-23-1-05-182 -c 

02-23-1-05-182 -h 

02-23-1-05-182 -i 

02-23-1-05-184C -a 

02-23-1-05-184C -f 

02-23-1-05-184C -g 



PROJEKT  

 

02-23-1-05-184C -h 

02-23-1-05-185 -a 

02-23-1-05-186 -l 

02-23-1-05-187 -g 

02-23-1-05-187 -j 

02-23-1-05-188 -l 

02-23-1-05-188 -r 

02-23-1-06-200 -a 

02-23-1-06-204 -f 

02-23-1-06-207 -b 

02-23-1-06-211 -h 

02-23-1-06-212 -o 

02-23-1-06-228 -h 

02-23-1-07-63 –c 

02-23-1-07-64 -b 

02-23-1-07-64 -k 

02-23-1-07-65 -b 

02-23-1-07-65 -c 

02-23-1-07-65 -d 

02-23-1-07-66 -a 

02-23-1-07-67 -a 

02-23-1-07-67 -b 

02-23-1-07-67 -c 

02-23-1-07-67 -d 

02-23-1-07-67 -f 

02-23-1-07-67 -g 

02-23-1-07-67 -h 

02-23-1-07-68 -a 

02-23-1-07-68 -b 

02-23-1-07-68 -d 

02-23-1-07-69 -a 

02-23-1-07-69 -b 

02-23-1-07-69 -i 

02-23-1-07-69 -j 

02-23-1-07-69 -k 

02-23-1-07-69 -l 

02-23-1-07-70 -a 



PROJEKT  

 

02-23-1-07-70 -b 

02-23-1-07-71 -d 

02-23-1-07-72 -c 

02-23-1-07-72 -d 

02-23-1-07-72 -h 

02-23-1-07-72 -i 

02-23-1-07-73 -a 

02-23-1-07-73 -b 

02-23-1-07-74 -a 

02-23-1-07-74 -d 

02-23-1-07-75 -b 

02-23-1-07-76 -a 

02-23-1-07-76 -g 

02-23-1-07-76 -h 

02-23-1-07-76 -i 

02-23-1-07-76 -j 

02-23-1-07-77 -b 

02-23-1-07-77 -c 

02-23-1-07-77 -f 

02-23-1-07-80 -b 

02-23-1-07-80 -h 

02-23-1-07-83 -c 

02-23-1-07-83 –f 

02-23-1-07-84 -b 

02-23-1-07-84 -f 

02-23-1-07-84 -g 

02-23-1-07-84 -h 

02-23-1-07-85 -d 

02-23-1-07-87 -a 

02-23-1-07-88 -a 

02-23-1-07-89 -c 

02-23-1-07-92 -l 

02-23-1-07-92 -m 

02-23-1-07-95 -d 

02-23-1-07-95 -f 

02-23-1-07-95 -k 

02-23-1-08-107 -a 



PROJEKT  

 

02-23-1-08-98 -f 

Działania związane z monitoringiem stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

C7 Monitoring stanu 

ochrony siedliska 

i efektów ochrony 

zgodnie z metodyką 

Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony Środowiska 

Dokonać oceny stanu ochrony siedliska 

przyrodniczego w obszarze Natura 2000 

zgodnie z metodyką Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska 

opracowaną dla kwaśnych dąbrów 

(Quercetea robori-petraeae). 

2017 r., 

2021 r. 

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Trzebina (03) 

L-ctwo Dębowiec (04) 

L-ctwo Moszczanka (05) 

L-ctwo Pokrzywna (06) 

L-ctwo Opawica (07) 

L-ctwo Mokre (08) 

---------------------------------- 

Płaty siedliska w granicach 

poniższych wydzieleń leśnych: 

02-23-1-03-122 -b 

02-23-1-03-122 -c 

02-23-1-03-122 -g 

02-23-1-03-123 -g 

02-23-1-03-123 -l 

02-23-1-03-123 -o 

02-23-1-03-124 -b 

02-23-1-03-124 -c 

02-23-1-03-124 -h 

02-23-1-03-125 -a 

02-23-1-03-125 -b 

02-23-1-03-125 -f 

02-23-1-03-125 -h 

02-23-1-03-125 -i 

02-23-1-03-125 -k 

02-23-1-03-126 –a 

02-23-1-03-126 -b 

02-23-1-03-126 -c 

02-23-1-03-126 -f 

02-23-1-03-127 -a 

02-23-1-03-127 -g 

02-23-1-03-127 -i 

02-23-1-03-127 -j 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 



PROJEKT  

 

02-23-1-03-127 -m 

02-23-1-03-128 -a 

02-23-1-03-128 -l 

02-23-1-03-129 -a 

02-23-1-03-129 -d 

02-23-1-03-129 -g 

02-23-1-03-129 -k 

02-23-1-03-129 -l 

02-23-1-03-130 -c 

02-23-1-03-130 -g 

02-23-1-03-131 -a 

02-23-1-03-131 -b 

02-23-1-03-131 -d 

02-23-1-03-132 -a 

02-23-1-03-132 -b 

02-23-1-03-132 -f 

02-23-1-03-132 -g 

02-23-1-03-133 -c 

02-23-1-03-133 -d 

02-23-1-03-133 -g 

02-23-1-03-133 -i 

02-23-1-03-134 -a 

02-23-1-03-134 -b 

02-23-1-04-137 -c 

02-23-1-04-139 -f 

02-23-1-04-139 -g 

02-23-1-04-141 -a 

02-23-1-04-143 -b 

02-23-1-04-143 -c 

02-23-1-04-143 -f 

02-23-1-04-145 -c 

02-23-1-04-145 -h 

02-23-1-04-147 -a 

02-23-1-04-147 -b 

02-23-1-04-147 -c 

02-23-1-04-147 -d 

02-23-1-04-149 -h 



PROJEKT  

 

02-23-1-04-150 -d 

02-23-1-04-150 –g 

02-23-1-04-151 -c 

02-23-1-04-151 -h 

02-23-1-04-152 -c 

02-23-1-04-153 -f 

02-23-1-04-153 -i 

02-23-1-04-154 -c 

02-23-1-04-156 -c 

02-23-1-04-157 -b 

02-23-1-04-157 -d 

02-23-1-04-158 -f 

02-23-1-04-158 -i 

02-23-1-04-159 -c 

02-23-1-04-159 -i 

02-23-1-04-159 -k 

02-23-1-04-160 -b 

02-23-1-04-160 -c 

02-23-1-04-161 -d 

02-23-1-04-161 -g 

02-23-1-04-163 -f 

02-23-1-04-164 -a 

02-23-1-04-164 -d 

02-23-1-04-164 -f 

02-23-1-04-164 -h 

02-23-1-04-165 -b 

02-23-1-04-166 -b 

02-23-1-05-168 -a 

02-23-1-05-168 -d 

02-23-1-05-170 -a 

02-23-1-05-170 -b 

02-23-1-05-170 -c 

02-23-1-05-170 -f 

02-23-1-05-170 -g 

02-23-1-05-171 -a 

02-23-1-05-171 -b 

02-23-1-05-171 -c 
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02-23-1-05-170A -b 

02-23-1-05-172 -b 

02-23-1-05-172 -f 

02-23-1-05-173 -a 

02-23-1-05-173 -c 

02-23-1-05-174 -b 

02-23-1-05-175 -g 

02-23-1-05-176 -g 

02-23-1-05-177 -a 

02-23-1-05-177 -c 

02-23-1-05-177 –f 

02-23-1-05-177 -h 

02-23-1-05-178 -b 

02-23-1-05-178 -d 

02-23-1-05-179 -b 

02-23-1-05-179 -f 

02-23-1-05-179 -j 

02-23-1-05-180 -b 

02-23-1-05-180 -f 

02-23-1-05-181 -b 

02-23-1-05-181 -c 

02-23-1-05-182 -c 

02-23-1-05-182 -h 

02-23-1-05-182 -i 

02-23-1-05-184C -a 

02-23-1-05-184C -f 

02-23-1-05-184C -g 

02-23-1-05-184C -h 

02-23-1-05-185 -a 

02-23-1-05-186 -l 

02-23-1-05-187 -g 

02-23-1-05-187 -j 

02-23-1-05-188 -l 

02-23-1-05-188 -r 

02-23-1-06-200 -a 

02-23-1-06-200 -g 

02-23-1-06-204 -f 
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02-23-1-06-207 -b 

02-23-1-06-211 -h 

02-23-1-06-212 -o 

02-23-1-06-228 -h 

02-23-1-07-63 -c 

02-23-1-07-64 -b 

02-23-1-07-64 -k 

02-23-1-07-65 -b 

02-23-1-07-65 -c 

02-23-1-07-65 -d 

02-23-1-07-66 -a 

02-23-1-07-67 -a 

02-23-1-07-67 -b 

02-23-1-07-67 -c 

02-23-1-07-67 -d 

02-23-1-07-67 -f 

02-23-1-07-67 -g 

02-23-1-07-67 -h 

02-23-1-07-68 -a 

02-23-1-07-68 –b 

02-23-1-07-68 -d 

02-23-1-07-69 -a 

02-23-1-07-69 -b 

02-23-1-07-69 -i 

02-23-1-07-69 -j 

02-23-1-07-69 -k 

02-23-1-07-69 -l 

02-23-1-07-70 -a 

02-23-1-07-70 -b 

02-23-1-07-71 -d 

02-23-1-07-72 -c 

02-23-1-07-72 -d 

02-23-1-07-72 -h 

02-23-1-07-72 -i 

02-23-1-07-73 -a 

02-23-1-07-73 -b 

02-23-1-07-74 -a 
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02-23-1-07-74 -d 

02-23-1-07-75 -b 

02-23-1-07-76 -a 

02-23-1-07-76 -g 

02-23-1-07-76 -h 

02-23-1-07-76 -i 

02-23-1-07-76 -j 

02-23-1-07-77 -b 

02-23-1-07-77 -c 

02-23-1-07-77 -f 

02-23-1-07-80 -b 

02-23-1-07-80 -h 

02-23-1-07-83 -c 

02-23-1-07-83 -f 

02-23-1-07-84 -b 

02-23-1-07-84 -f 

02-23-1-07-84 -g 

02-23-1-07-84 -h 

02-23-1-07-85 -d 

02-23-1-07-87 -a 

02-23-1-07-88 -a 

02-23-1-07-89 -c 

02-23-1-07-92 -l 

02-23-1-07-92 -m 

02-23-1-07-95 -d 

02-23-1-07-95 -f 

02-23-1-07-95 -k 

02-23-1-08-107 -a 

02-23-1-08-98 –f 

02-23-1-07-64 -h 

02-23-1-07-71 -a 

02-23-1-07-71 -b 

02-23-1-07-93 -d 

02-23-1-07-93 -f 

02-23-1-07-93 -g 

02-23-1-07-94 -b 

02-23-1-07-94 -c 
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02-23-1-07-94 -i 

02-23-1-07-96 -a 

02-23-1-07-96 -b 

02-23-1-07-96 -c 

02-23-1-08-113 -a 

02-23-1-05-182 -m 

02-23-1-05-183 -a 

02-23-1-05-183 -b 

02-23-1-05-183 -c 

02-23-1-05-183 -d 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe 

i jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion 

glutinoso-incanae) 

i olsy źródliskowe 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B17 Trwałe wyłączenie 

z użytkowania 

gospodarczego 

wszystkich 

wydzieleń 

zidentyfikowanych 

jako siedlisko 91E0 

Uznać za cenne fragmenty rodzimej 

przyrody i zaliczyć do gospodarstwa 

specjalnego wszystkie wydzielenia 

zidentyfikowane jako siedlisko 91E0. 

Powierzchnie te trwale wyłączyć 

z użytkowania gospodarczego 

i tak je ująć w planie urządzenia lasu 

dla PGL LP Nadleśnictwo Prudnik. 

2017 r. RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Moszczanka (05) 

L-ctwo Pokrzywna (06) 

L-ctwo Opawica (07) 

L-ctwo Mokre (08) 

---------------------------------- 

Poniższe wydzielenia leśne: 

02-23-1-05-173 -a 

02-23-1-05-173 -b 

02-23-1-05-176 -i 

02-23-1-05-176 -j 

02-23-1-05-176 -l 

02-23-1-05-178 -f 

02-23-1-05-180 -c 

02-23-1-06-209 -h 

02-23-1-06-209 -i 

02-23-1-06-210 -a 

02-23-1-06-217 -g 

02-23-1-07-64 -c 

02-23-1-07-69 -b 

02-23-1-07-71 -b 

02-23-1-07-71 -c 

02-23-1-07-81 –a 

02-23-1-07-83 -d 

Dyrektor Regionalnej 

Dyrekcji Lasów 

Państwowych 

w Katowicach 
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02-23-1-07-85 -c 

02-23-1-07-85 -h 

02-23-1-07-85 -k 

02-23-1-08-107 -c 

02-23-1-08-108 -a 

Działania związane z monitoringiem stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

C8 Monitoring stanu 

ochrony siedliska 

i efektów ochrony 

zgodnie z metodyką 

Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony Środowiska 

Dokonać oceny stanu ochrony siedliska 

przyrodniczego w obszarze Natura 2000 

zgodnie z metodyką Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska 

opracowaną dla łęgów wierzbowych, 

topolowych, olszowych i jesionowych 

(Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 

źródliskowe. 

2017 r., 

2021 r. 

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Moszczanka (05) 

L-ctwo Pokrzywna (06) 

L-ctwo Opawica (07) 

L-ctwo Mokre (08) 

---------------------------------- 

Poniższe wydzielenia leśne: 

02-23-1-05-173 -a 

02-23-1-05-173 -b 

02-23-1-05-176 -i 

02-23-1-05-176 -j 

02-23-1-05-176 -l 

02-23-1-05-178 -f 

02-23-1-05-180 -c 

02-23-1-06-209 -h 

02-23-1-06-209 -i 

02-23-1-06-210 -a 

02-23-1-06-217 -g 

02-23-1-07-64 -c 

02-23-1-07-69 -b 

02-23-1-07-71 -b 

02-23-1-07-71 -c 

02-23-1-07-81 -a 

02-23-1-07-83 -d 

02-23-1-07-85 -c 

02-23-1-07-85 -h 

02-23-1-07-85 -k 

02-23-1-08-107 -c 

02-23-1-08-108 -a 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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1096 minóg 

strumieniowy 

Lampetra planeri 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

C9 Monitoringu stanu 

ochrony 

Monitoring stanu ochrony w zakresie 

parametrów i wskaźników oraz zgodnie 

z terminami określonymi w metodyce 

Państwowego Monitoringu Środowiska 

Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska; z częstotliwością co 5 lat. 

Od 2017 r. Siedliska gatunku w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych: 

160701_4.0001.1466 

160701_4.0001.1731/1 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

1193 kumak 

górski Bombina 

variegata 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B18 Korekta granic 

obszaru Natura 2000 

Wystąpić o korektę granic obszaru 

Natura 2000. 

2012 r. Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy obszar 

wiejski (01_5) 

Obr. ew. Jarnołtówek (0006) 

Obr. ew. Konradów (0007) 

Powiat prudnicki (10) 

Gmina Prudnik obszar wiejski 

(04_5) 

---------------------------------- 

Stanowiska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych: 

160701_5.0006.420/3 

160701_5.0006.420/4 

160701_5.0006.426 

160701_5.0006.429/2 

160701_5.0006.429/3 

160701_5.0006.433 

160701_5.0006.436/1 

160701_5.0006.448/1 

160701_5.0006.452/1 

160701_5.0006.482 

160701_5.0006.571 

160701_5.0007.656 

160701_5.0007.657 

160701_5.0007.660 

160701_5.0007.661 

160701_5.0007.662 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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160701_5.0007.663 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B19 Poinformowanie 

właścicieli bądź 

użytkowników 

działek 

o występowaniu 

gatunku 

chronionego 

i zasadach jego 

ochrony 

Poinformować oficjalnym pismem, 

za potwierdzeniem odbioru, właścicieli 

i użytkowników obiektów w granicach 

i sąsiedztwie obszaru Natura 2000 

o występowaniu gatunku, zakazie jego 

niszczenia i pogarszania stanu siedliska, 

sposobach ochrony oraz możliwościach 

ich finansowania. 

2012 r. Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy obszar 

wiejski (01_5) 

Obr. ew. Jarnołtówek (0006) 

Obr. ew. Konradów (0007)  

Powiat prudnicki (10) 

Gmina Prudnik obszar wiejski 

(04_5) 

Obr. ew. Dębowiec (0109) 

---------------------------------- 

Stanowiska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych: 

160701_5.0006.420/3 

160701_5.0006.420/4 

160701_5.0006.426 

160701_5.0006.429/2 

160701_5.0006.429/3 

160701_5.0006.433 

160701_5.0006.436/1 

160701_5.0006.448/1 

160701_5.0006.452/1 

160701_5.0006.482 

160701_5.0006.571 

160701_5.0007.656 

160701_5.0007.657 

160701_5.0007.660 

160701_5.0007.661 

160701_5.0007.662 

160701_5.0007.663 

160701_5.0007.664 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Działania związane z monitoringiem stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

C10 Monitoring stanu 

ochrony gatunku 

Dokonać oceny stanu ochrony gatunku 

w obszarze Natura 2000 zgodnie 

2015 r., 

2021 r. 

Woj. opolskie (16) 

Powiat prudnicki (10) 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 
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i efektów ochrony 

zgodnie z metodyką 

Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony Środowiska  

lub zbliżoną 

w przypadku braku 

metodyki Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony 

Środowiska 

z metodyką Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska opracowaną 

dla kumaka górskiego, a w przypadku 

jej braku dokonać oceny parametrów 

stanu ochrony gatunku w obszarze 

Natura 2000. 

Gmina Prudnik obszar wiejski 

(04_5) 

Obr. ew. Dębowiec (0109) 

---------------------------------- 

Stanowisko w granicach działki 

ewidencyjnej: 

Stanowiska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych: 

160701_5.0007.664 

Natura 2000 

1303 podkowiec 

mały Rhinolophus 

hipposideros 

Działania związane z ochroną czynną 

A4 Zabezpieczenie 

wejść do sztolni 

stanowiących 

zimowiska gatunku 

Wykonać konserwację i remonty bieżące 

kraty zabezpieczającej wejście do sztolni 

przy Domku Myśliwskim 

w Głuchołazach. 

 

Zabezpieczyć przed zamulaniem 

i penetracją wejścia do sztolni nad Białą 

Głuchołaską oraz wykonywać 

konserwację i remonty bieżące 

zabezpieczenia. 

 

Zabezpieczyć za pomocą trwałej kraty 

wejścia do sztolni nad Bystrym Potokiem 

oraz wykonywać konserwację i remonty 

bieżące zabezpieczenia. 

Od 2012 r. Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy 

miasto(01_4) 

Obr. ew. Głuchołazy (0001) 

---------------------------------- 

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Pokrzywna (06) 

---------------------------------- 

Stanowiska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

160701_4.0001.1468 

02-23-1-06-205 -a 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

albo na podstawie 

zobowiązania 

podjętego w związku 

z korzystaniem 

z programów wsparcia 

z tytułu 

dochodowości, 

a w odniesieniu do 

gruntów stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości 

w związku 

z wykonywaniem 

obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska, 

na podstawie 

przepisów prawa 
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albo w przypadku 

braku tych przepisów, 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

A5 Zabezpieczenie 

przed penetracją 

i przekształceniem 

miejsc rozrodu 

gatunku 

Wykonać podesty z desek 

zabezpieczonych folią w domu 

wypoczynkowym w Głuchołazach oraz 

Ośrodku Aleksandrówka w Jarnołtówku. 

2013 r. Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy miasto 

(01_4) 

Obr. ew. Głuchołazy (0001)  

Gmina Głuchołazy obszar 

wiejski (01_5) 

Obr. ew. Jarnołtówek (0006) 

---------------------------------- 

Stanowiska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych: 

160701_4.0001.1479 

160701_5.0006.454/2 

Właściciele 

lub  posiadacze 

obszaru na podstawie 

umowy zawartej 

z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

albo na podstawie 

zobowiązania 

podjętego w związku 

z korzystaniem 

z programów wsparcia 

z tytułu 

dochodowości, 

a w odniesieniu do 

gruntów stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości 

w związku 

z wykonywaniem 

obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska, 

na podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych przepisów, 

na podstawie 
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porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B20 Korekta granic 

obszaru Natura 2000 

Wystąpić o korektę granic obszaru 

Natura 2000 pod kątem włączenia 

w granicę obszaru Natura 2000 kolonii 

letniej przy granicy obszaru Natura 2000 

w dworku w Jarnołtówku. 

2012 r. Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy obszar 

wiejski (01_5) 

Obr. ew. Jarnołtówek (0006) 

---------------------------------- 

Poniższe działki ewidencyjne: 

160701_5.0006.143 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

B21 Poinformowanie 

właścicieli 

bądź użytkowników 

obiektów 

o występowaniu 

gatunku i zasadach 

jego ochrony 

Poinformować oficjalnym pismem, 

za potwierdzeniem odbioru, właścicieli 

i użytkowników obiektów w granicach 

i sąsiedztwie obszaru Natura 2000 

o występowaniu gatunku, zakazie jego 

niszczenia i pogarszania stanu siedliska, 

sposobach ochrony oraz możliwościach 

ich finansowania. 

2012 r. Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy miasto 

(01_4) 

Obr. ew. Głuchołazy (0001)  

Gmina Głuchołazy obszar 

wiejski (01_5) 

Obr. ew. Jarnołtówek (0006) 

---------------------------------- 

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Pokrzywna (06) 

---------------------------------- 

Stanowiska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

160701_4.0001.1468 

160701_4.0001.1479 

160701_5.0006.143 

160701_5.0006.454/2 

02-23-1-06-205 -a 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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Działania związane z monitoringiem stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

C11 Monitoring stanu 

ochrony siedliska 

i efektów ochrony 

zgodnie z metodyką 

Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony Środowiska 

Dokonać oceny stanu ochrony gatunku 

w  obszarze Natura 2000 zgodnie 

z metodyką Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska opracowaną 

dla podkowca małego. 

2012 r., 

2013 r., 

2014 r., 

2015 r., 

2016 r., 

2017 r., 

2018 r., 

2020 r., 

2021 r., 

2022 r. 

Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy miasto 

(01_4) 

Obr. ew. Głuchołazy (0001)  

Gmina Głuchołazy obszar 

wiejski (01_5) 

Obr. ew. Jarnołtówek (0006) 

---------------------------------- 

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Pokrzywna (06) 

---------------------------------- 

Stanowiska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

160701_4.0001.1468 

160701_4.0001.1479 

160701_5.0006.454/2 

02-23-1-06-205 -a 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

1324 nocek duży 

Myotis myotis 

Działania związane z ochroną czynną 

A6 Zabezpieczenie 

wejść do sztolni 

stanowiących 

zimowiska gatunku 

Wykonać konserwację i remonty bieżące 

kraty zabezpieczającej wejście do sztolni 

przy Domku Myśliwskim 

w Głuchołazach. 

 

Zabezpieczyć za pomocą trwałej kraty 

wejścia do sztolni nad Bystrym Potokiem 

oraz wykonywać konserwację i remonty 

bieżące zabezpieczenia. 

Od 2012 r. Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy miasto 

(01_4) 

Obr. ew. Głuchołazy (0001) 

---------------------------------- 

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Pokrzywna (06) 

---------------------------------- 

Stanowiska w granicach 

poniższych działek 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo 

na podstawie 

zobowiązania 

podjętego w związku 

z korzystaniem 

z programów wsparcia 

z tytułu 
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ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych:  

160701_4.0001.1468 

02-23-1-06-205 -a 

dochodowości, 

a w odniesieniu 

do gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości 

w związku 

z wykonywaniem 

obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska, 

na podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych przepisów, 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B22 Korekta granic 

obszaru Natura 2000 

Wystąpić o korektę granic obszaru 

Natura 2000 w celu włączenia w granicę 

obszaru Natura 2000 kolonii letniej 

w Sanatorium Caritas w Głuchołazach. 

2012 r. Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy miasto 

(01_4) 

Obr. ew. Głuchołazy (0001) 

---------------------------------- 

Poniższe działki ewidencyjne: 

160701_4.0001.1704 

160701_4.0001.1705 

160701_4.0001.1706 

160701_4.0001.1707/1 

160701_4.0001.1707/3 

160701_4.0001.1707/4 

160701_4.0001.1708/1 

160701_4.0001.1708/2 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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160701_4.0001.1709/1 

160701_4.0001.1709/2 

160701_4.0001.1710 

160701_4.0001.1711 

160701_4.0001.1712 

160701_4.0001.1713 

160701_4.0001.1714 

160701_4.0001.1715 

160701_4.0001.1716 

160701_4.0001.1717/1 

160701_4.0001.1717/2 

160701_4.0001.1718 

160701_4.0001.1719 

160701_4.0001.1720 

160701_4.0001.1721 

160701_4.0001.1722 

160701_4.0001.1723 

160701_4.0001.1725 

160701_4.0001.1726 

160701_4.0001.1727 

160701_4.0001.1728 

B23 Poinformowanie 

właścicieli bądź 

użytkowników 

obiektów 

o występowaniu 

gatunku 

chronionego 

i zasadach 

Poinformować oficjalnym pismem, za 

potwierdzeniem odbioru, właścicieli 

i użytkowników obiektów w granicach 

i sąsiedztwie obszaru Natura 2000 

o występowaniu gatunku, zakazie jego 

niszczenia i pogarszania stanu siedliska, 

sposobach jego ochrony ochrony 

oraz możliwościach ich finansowania 

2012 r. Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy miasto 

(01_4) 

Obr. ew. Głuchołazy (0001) 

---------------------------------- 

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Pokrzywna (06) 

---------------------------------- 

Stanowiska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

160701_4.0001.1468 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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160701_4.0001.1704 

160701_4.0001.1705 

160701_4.0001.1706 

160701_4.0001.1707/1 

160701_4.0001.1707/3 

160701_4.0001.1707/4 

160701_4.0001.1708/1 

160701_4.0001.1708/2 

160701_4.0001.1709/1 

160701_4.0001.1709/2 

160701_4.0001.1710 

160701_4.0001.1711 

160701_4.0001.1712 

160701_4.0001.1713 

160701_4.0001.1714 

160701_4.0001.1715 

160701_4.0001.1716 

160701_4.0001.1717/1 

160701_4.0001.1717/2 

160701_4.0001.1718 

160701_4.0001.1719 

160701_4.0001.1720 

160701_4.0001.1721 

160701_4.0001.1722 

160701_4.0001.1723 

160701_4.0001.1725 

160701_4.0001.1726 

160701_4.0001.1727 

160701_4.0001.1728 

02-23-1-06-205 -a 

Działania związane z monitoringiem stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

C12 Monitoring stanu 

ochrony gatunku 

i efektów ochrony 

zgodnie z metodyką 

Głównego 

Inspektoratu 

Dokonać oceny stanu ochrony gatunku 

w  obszarze Natura 2000 zgodnie 

z metodyką Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska opracowaną 

dla nocka dużego. 

2012 r., 

2013 r., 

2014 r., 

2015 r., 

2016 r., 

2017 r., 

Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy miasto 

(01_4)  

Obr. ew. Głuchołazy (0001) 

---------------------------------- 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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Ochrony Środowiska 2018 r., 

2020 r., 

2021 r., 

2022 r. 

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Prudnik (23) 

Obręb Prudnik (1) 

L-ctwo Pokrzywna (06) 

---------------------------------- 

Stanowiska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

160701_4.0001.1468 

02-23-1-06-205 -a 

1381 widłoząb 

zielony Dicranum 

viride 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 

D1 Rozpoznanie 

występowania 

i ustalenie stanu 

ochrony gatunku 

w obszarze 

Natura 2000 

Wykonać inwentaryzację stanowisk 

w obszarze Natura 2000. Określić stan 

ochrony gatunku, zagrożenia i cele 

ochrony. 

Od 2017 r. Cały obszar Natura 2000 Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

6177 modraszek 

telejus Maculinea 

(Phengaris) teleius 

Działania związane z ochroną czynną 

A7 W zależności od 

potrzeb 

przywrócenie 

lub utrzymanie 

ekstensywnego 

użytkowania łąk 

stanowiących 

siedliska gatunku 

Działania obligatoryjne: 

 

Zachowanie siedlisk gatunku, 

położonych na trwałych użytkach 

zielonych. 

 

Działania fakultatywne: 

 

W odniesieniu do każdej 

zidentyfikowanej działki ewidencyjnej 

łąki kosić mechanicznie lub ręcznie po 

1 września z zachowaniem 

¼ powierzchni nie koszonej (co roku 

innej jego części) i usunięciem biomasy 

poza obszar tych łąk. 

Od 2012 r. Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy obszar 

wiejski (01_5) 

Obr. ew. Jarnołtówek (0006)  

Powiat prudnicki (10) 

Gmina Prudnik obszar wiejski 

(04_5) 

Obr. ew. Dębowiec (0109)  

Obr. ew. Moszczanka (0113) 

---------------------------------- 

Siedliska gatunku w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych:  

160701_5.0006.44/4 

161004_5.0109.48/3 

161004_5.0113.1279/3 

161004_5.0113.1304/2 

Działania 

obligatoryjne: 

 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

 

Działania 

fakultatywne: 

 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

albo na podstawie 

zobowiązania 
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161004_5.0113.1327/2 

161004_5.0113.1339 

161004_5.0113.1341 

podjętego w związku 

z korzystaniem 

z programów wsparcia 

z tytułu 

dochodowości, 

a w odniesieniu 

do gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości 

w związku 

z wykonywaniem 

obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska, 

na podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych przepisów, 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B24 Poinformowanie 

właścicieli bądź 

użytkowników 

działek 

o występowaniu 

gatunku 

chronionego 

i zasadach jego 

ochrony 

Poinformować oficjalnym pismem, 

za potwierdzeniem odbioru, właścicieli 

i użytkowników obiektów w granicach 

i sąsiedztwie obszaru Natura 2000 

o występowaniu gatunku, zakazie jego 

niszczenia i pogarszania stanu siedliska, 

sposobach ochrony oraz możliwościach 

ich finansowania. 

2012 r. Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy obszar 

wiejski (01_5) 

Obr. ew. Jarnołtówek (0006)  

Powiat prudnicki (10) 

Gmina Prudnik obszar wiejski 

(04_5) 

Obr. ew. Dębowiec (0109) 

Obr. ew. Moszczanka (0113) 

---------------------------------- 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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Siedliska gatunku w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych: 

160701_5.0006.44/4 

161004_5.0109.48/3 

161004_5.0113.1279/3 

161004_5.0113.1304/2 

161004_5.0113.1327/2 

161004_5.0113.1339 

161004_5.0113.1341 

Działania związane z monitoringiem stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

C13 Monitoring stanu 

ochrony gatunku 

i efektów ochrony 

zgodnie z metodyką 

Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony 

Środowiska 

lub zbliżoną 

w przypadku braku 

metodyki Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony 

Środowiska 

Dokonać oceny stanu ochrony gatunku w 

obszarze Natura 2000 zgodnie z 

metodyką Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska opracowaną dla 

modraszka telejusa, a w przypadku jej 

braku dokonać oceny parametrów stanu 

ochrony gatunku w obszarze Natura 

2000. 

2015 r., 

2021 r. 

Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy obszar 

wiejski (01_5) 

Obr. ew. Jarnołtówek (0006)  

Powiat prudnicki (10) 

Gmina Prudnik obszar wiejski 

(04_5) 

Obr. ew. Dębowiec (0109)  

Obr. ew. Moszczanka (0113) 

---------------------------------- 

Siedliska gatunku w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych: 

160701_5.0006.44/4 

161004_5.0109.48/3 

161004_5.0113.1279/3 

161004_5.0113.1304/2 

161004_5.0113.1327/2 

161004_5.0113.1339 

161004_5.0113.1341 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

6179 Modraszek 

nausitous 

Maculinea 

(Phengaris) 

nausithous 

Działania związane z ochroną czynną 

A8 W zależności 

od potrzeb 

przywrócenie 

lub utrzymanie 

Działania obligatoryjne: 

 

zachowanie siedlisk gatunku, położonych 

na trwałych użytkach zielonych. 

Od 2012 r. Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy obszar 

wiejski (01_5) 

Działania 

obligatoryjne: 

 

Właściciele lub 
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ekstensywnego 

użytkowania łąk 

stanowiących 

siedliska gatunku 

 

Działania fakultatywne: 

 

w odniesieniu do każdej 

zidentyfikowanej działki ewidencyjnej 

łąki kosić mechanicznie lub ręcznie 

po 1 września z zachowaniem 

¼ powierzchni nie koszonej (co roku 

innej jego części) i usunięciem biomasy 

poza obszar tych łąk. 

Obr. ew. Jarnołtówek (0006)  

Powiat prudnicki (10) 

Gmina Prudnik obszar wiejski 

(04_5) 

Obr. ew. Dębowiec (0109)  

Obr. ew. Moszczanka (0113) 

---------------------------------- 

Siedliska gatunku w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych:  

160701_5.0006.44/4 

161004_5.0109.48/3 

161004_5.0113.1279/3 

161004_5.0113.1304/2 

161004_5.0113.1327/2 

161004_5.0113.1339 

161004_5.0113.1341 

posiadacze obszaru 

 

Działania 

fakultatywne: 

 

Właściciele lub 

posiadacze obszaru 

na podstawie umowy 

zawartej z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo 

na podstawie 

zobowiązania 

podjętego w związku 

z korzystaniem 

z programów wsparcia 

z tytułu 

dochodowości, 

a w odniesieniu 

do gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 

nieruchomości 

w związku 

z wykonywaniem 

obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska, 

na podstawie 

przepisów prawa albo 

w przypadku braku 

tych przepisów, 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego z organem 

sprawującym nadzór 
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nad obszarem 

Natura 2000 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B25 Poinformowanie 

właścicieli bądź 

użytkowników 

działek 

o występowaniu 

gatunku 

chronionego, 

i zasadach jego 

ochrony 

Poinformować oficjalnym pismem, 

za potwierdzeniem odbioru, właścicieli 

i użytkowników obiektów w granicach 

i sąsiedztwie obszaru Natura 2000 

o występowaniu gatunku, zakazie jego 

niszczenia i pogarszania stanu siedliska, 

sposobach ochrony oraz możliwościach 

ich finansowania. 

2012 r. Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy obszar 

wiejski (01_5) 

Obr. ew. Jarnołtówek (0006)  

Powiat prudnicki (10) 

Gmina Prudnik obszar wiejski 

(04_5) 

Obr. ew. Dębowiec (0109) 

Obr. ew. Moszczanka (0113) 

---------------------------------- 

Siedliska gatunku w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych: 

160701_5.0006.44/4 

161004_5.0109.48/3 

161004_5.0113.1279/3 

161004_5.0113.1304/2 

161004_5.0113.1327/2 

161004_5.0113.1339 

161004_5.0113.1341 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

Działania związane z monitoringiem stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

C14 Monitoring stanu 

ochrony gatunku 

i efektów ochrony 

zgodnie z metodyką 

Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony 

Środowiska 

lub zbliżoną 

w przypadku braku 

metodyki Głównego 

Inspektoratu 

Dokonać oceny stanu ochrony gatunku 

w obszarze Natura 2000 zgodnie 

z metodyką Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska opracowaną 

dla modraszka nausitousa, a w przypadku 

jej braku dokonać oceny parametrów 

stanu ochrony gatunku w obszarze 

Natura 2000. 

2015 r., 

2021 r. 

Woj. opolskie (16) 

Powiat nyski (07) 

Gmina Głuchołazy obszar 

wiejski (01_5) 

Obr. ew. Jarnołtówek (0006)  

Powiat prudnicki (10) 

Gmina Prudnik obszar wiejski 

(04_5) 

Obr. ew. Dębowiec (0109)  

Obr. ew. Moszczanka (0113) 

---------------------------------- 

Siedliska gatunku w granicach 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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Ochrony 

Środowiska 

poniższych działek 

ewidencyjnych: 

160701_5.0006.44/4 

161004_5.0109.48/3 

161004_5.0113.1279/3 

161004_5.0113.1304/2 

161004_5.0113.1327/2 

161004_5.0113.1339 

161004_5.0113.1341 
1) 

Oznaczenie działek ewidencyjnych według stanu na dzień 27.04.2015 r. Oznaczenie wydzieleń leśnych zgodnie z planem urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Prudnik 

na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2017 r. 
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UZASADNIENIE 
Działając  na  podstawie art. 28 ust. 5 z dnia 16  kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu, zarządzeniem Nr 14/12 z dnia 8 maja 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 667, 
z późn. zm.), ustanowił plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Opawskie 
PLH160007, zwanego dalej obszarem Natura 2000. 

Zgodnie z art. 28 ust. 5 in fine ustawy, plan zadań ochronnych może być zmieniony, jeżeli 
wynika to z potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony 
których wyznaczono obszar Natura 2000. Tryb dokonywania zmian w planie zadań ochronnych 
określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania 
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186, z późn. zm.), 
zwane dalej rozporządzeniem. Zgodnie z § 6 rozporządzenia obejmuje on dokonanie 
następujących czynności: 

1) ustalenie terenu objętego projektem planu zadań ochronnych oraz przedmiotów ochrony 
obszaru; 

2) sformułowanie założeń do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych; 
3) podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze przystąpienia do sporządzenia 

projektu planu zadań ochronnych; 
4) identyfikację zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie 

siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar; 
5) sformułowanie projektu planu zadań ochronnych; 
6) uzgodnienie, o którym mowa w art. 28 ust. 6 ustawy. 
Przy czym uzgodnienia, o którym mowa w art. 28 ust. 6 ustawy nie dokonuje się, gdyż 

przepis ten został uchylony (art. 1 pkt 9 lit. a) ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy 
o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 224, poz.1337).  

Sporządzający projekt zmiany planu zadań ochronnych umożliwia zainteresowanym 
osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk 
gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze 
sporządzaniem tego projektu (art. 28 ust. 3 ustawy) oraz zapewnia możliwość udziału 
społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. 
zm.), w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu (art. 28 ust. 4 ustawy).  

Projekt zmiany planu zadań ochronnych oraz zmieniony plan zadań ochronnych może być 
zamieszczony w publicznie dostępnych wykazach (art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).  

Projekt zmiany planu wymaga uzgodnienia z wojewodą (art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 
stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie - Dz. U. z 2019 r. poz. 
1464) i może być przedmiotem opiniowania przez regionalną radę ochrony przyrody (art. 97 ust. 
3 pkt 2 ustawy). 

 Od czasu ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Opawskie 
PLH160007 granice obszaru nie uległy zmianie. Tym samym teren objęty projektem zmiany 
planu zadań ochronnych pozostaje bez zmian w stosunku do zapisów zmienianego aktu.  

W 2017 r. wykonano ekspertyzę dotyczącą siedliska 6510 niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), weryfikującą informacje o jego 
występowaniu w obszarze Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007. Dokumentację 
potwierdzającą występowanie siedliska lub jego braku stanowią fotografie i zdjęcia 
fitosocjologiczne sporządzone dla każdego z płatów. W związku z powyższym, kierując się 
potrzebą ochrony ww. przedmiotu ochrony, przystępując do zmiany zarządzenia Nr 14/12 z dnia 
8 maja 2012 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 (Dz. Urz. Woj. 
Op. poz. 667, z późn. zm.) jako założenie do sporządzenia zmiany tego planu przyjęto 
aktualizację obszarów wdrażania działań ochronnych zaplanowanych w odniesieniu do ww. 
siedliska, w celu usprawnienia zarządzania jego ochroną. Ww. zmiany uwzględniono  w 
załączniku nr 5 zmienianego zarządzenia (w części dotyczącej obszaru wdrażania działań 
ochronnych, polegających na utrzymaniu dotychczasowego sposobu gospodarowania, a także w 
czesci dotyczącej monitoringu stanu ochrony przedmiotowego siedliska) gdzie uwzględniono 
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wyłącznie te działki ewidencyjne, na których w 2017 r. udokumentowano występowanie siedliska 
6510 (załacznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).  

Mając na uwadze wyniki ww. ekspertyzy oraz treść załacznika nr 4 zmienianego 
zarządzenia w części dotyczącej celu działań ochronnych dla przedmiotowego siedliska, 
niniejszym aktem prawnym za zasadne uznano wprowadzenie zapisu, w myśl którego celem 
działań ochronnych w odniesieniu do siedliska 6510 jest osiągnięcie właściwego stanu ochrony 
na całej jego powierzchni w obszarze Natura 2000 (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia). 
Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania zapisu do rzeczywistej powierzchni 
siedliska 6510 w obszarze Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007, określonej w trakcie badań 
przeprowadzonych w 2017 r. 

Przystępując do prac nad projektem zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia, 
podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu 
zmiany planu i możliwości zapoznania się z założeniami do sporządzenia tegoż projektu. 
Zawiadomienie ogłoszono w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszono w siedzibie organu 
właściwego w sprawie (wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ w Opolu od 
15.03.2019 r. do 10.04.2019 r.), umieszczono na stronie BIP RDOŚ w Opolu 15.03.2019 r. oraz 
opublikowano 15.03.2019 r., w formie obwieszczenia, w prasie o zasięgu regionalnym, 
tj. opolskim wydaniu Gazety Wyborczej. 

Realizując obowiązek wynikający z przepisu art. 28 ust. 3 ustawy, projekt zarządzenia 
został przekazany przy piśmie nr WPN.6320.1.2019.AK z 12 lipca 2019 r. zidentyfikowanym 
zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.  

Do przedłożonego projektu wniosek złożył jedynie waściciel działki ewidencyjnej nr 48/3 
obręb Dębowiec, proponując usunięcie ww. działki z obszaru wdrażania działania ochronego 
polegającego na “poinformowaniu właścicieli bądź użytkowników gruntów o występowaniu 
siedliska 6510 i zasadach jego ochrony”. Wniosek nie został uwzględniony, ponieważ dotyczy on 
działania jednorazowego, zrealizowanego w 2015 r. Ponadto właściciel  działki ewidencyjnej nr 
48/3 obręb Dębowiec wnioskował o usunięcie ww. działki z obszaru wdrażania działań 
ochronnych przewidzianych dla modraszka telejus oraz modraszka nausitous. Uwaga ta nie 
została uwzględniona ponieważ wykracza poza zakres zmian określony w założeniach do 
sporządzenia niniejszej zmiany zarządzenia Nr 14/12 z dnia 8 maja 2012 r. Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007. Zostanie ona rozpatrzona w trakcie 
sporządzania kolejnego projektu planu zadań ochronnych. Innych wniosków i uwag nie 
zgłoszono. 

Wypracowany projekt planu zadań ochronnych ujęto w publicznie dostępnym wykazie 
danych (ekoportal). 

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa, na 
zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko w procesie przygotowania niniejszego planu, Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu poinformował o przystąpieniu do sporządzenia projektu 
zmiany planu zadań ochronnych i o jego przedmiocie, możliwości zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją sprawy, w tym projektem niniejszego zarządzenia oraz o miejscu, w którym jest 
ona wyłożona do wglądu, a także o miejscu, sposobie i terminie wnoszenia uwag i wniosków do 
powyższego projektu oraz o organie właściwym do ich rozpatrzenia. Zawiadomienie ogłoszono w 
sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organu właściwego w sprawie (wywieszono na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie RDOŚ w Opolu od …………... do …………….), umieszczono na stronie BIP 
RDOŚ w Opolu w dniu ……………. i opublikowano w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu 
regionalnym tj. …………… w dniu ……………. W trakcie przeprowadzonych konsultacji 
społecznych złożono/nie złożono uwagi i wnioski. 

Projekt zarządzenia zostanie przekazany do zaopiniowania Regionalnej Radzie Ochrony 
Przyrody w Opolu i do uzgodnienia Wojewodzie Opolskiemu. 

Zmiany wprowadzone niniejszym projektem nie będą generować kosztów, zatem ustalenia 
niniejszego aktu prawnego nie pociagają za sobą skutków finansowych w budżecie państwa, 
którego dysponentem jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Opolu. 


