
PROJEKT  

ZARZĄDZENIE  

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

 

z dnia………………………………. r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 11/12 w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002 

 

 

 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 11/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 12 listopada 

2012 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny 

PLH160002 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1560) 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 
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Załącznik nr 1 

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony  

Środowiska w Opolu 

z dnia …………………………. r. 

 

Załącznik nr 4 

do Zarządzenia Nr 11/12 

Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu 

z dnia 12 listopada 2012 r. 

 

Cele działań ochronnych 

 

Przedmiot ochrony 

 

Cel działań ochronnych 

6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-

Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion 

septentrionalis Festucion pallentis) 

Osiągnięcie właściwego stanu ochrony siedliska 

przyrodniczego na powierzchni co najmniej 7,0 ha. 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 

elatioris) 

Osiągnięcie właściwego stanu ochrony na całej powierzchni 

siedliska w obszarze Natura 2000. 

8210 Wapienne ściany skalne ze 

zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis 

Osiągnięcie właściwego stanu wskaźników: „ocienienie 

muraw” oraz „ekspansja krzewów i podrostu drzew” na całej 

powierzchni siedliska w obszarze Natura 2000. 

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

ochrony” w obszarze Natura 2000. 

9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae 

Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 

Dążenie do osiągnięcia na 25% powierzchni siedliska 

właściwego stanu wskaźników: „martwe drewno (łączne 

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

9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe 

(Cephalanthero-Fagenion) 

Dążenie do osiągnięcia na 50% powierzchni siedliska 

właściwego stanu wskaźnika „struktura pionowa 

i przestrzenna roślinności”. 

9170 Grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

Utrzymanie właściwego stanu wskaźnika „perspektywy 

ochrony” w obszarze Natura 2000. 

9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe 

na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-

Acerion pseudoplatani) 

Dążenie do osiągnięcia na 25% powierzchni siedliska 

właściwego stanu wskaźników: „martwe drewno (łączne 

zasoby)” i „wiek drzewostanu (obecność starodrzewu)”. 
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Załącznik nr 2 

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony  

Środowiska w Opolu 

z dnia …………………………. r. 

 

Załącznik nr 5 

do Zarządzenia Nr 11/12 

Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu 

z dnia 12 listopada 2012 r. 

 

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

 

Działanie ochronne Obszary wdrażania
1) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie Przedmiot 

ochrony 

Nr Opis Termin 

wykonania 

6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-

Brometea 

i ciepłolubne 

murawy 

z Asplenion 

septentrionalis 

Festucion 

pallentis) 

Działania związane z ochroną czynną 

A1 Ograniczenie 

pokrycia drzew 

i krzewów do 

maksimum 25% 

powierzchni 

Usunąć drzewa i krzewy z całej 

powierzchni z usunięciem poza obręb 

objętych zabiegami działek w okresie 

jesiennym lub zimowym (X – II). 

Od 2012 r. Woj. opolskie (16) 

Powiat strzelecki (11) 

Gmina Strzelce Opolskie 

obszar wiejski (05_5) 

Obr. ew. Ligota Dolna (0019) 

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

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Strzelce Opolskie (29) 

Obręb Zdzieszowice (3) 

L-ctwo Krępna (18) 

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

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

161105_5.0019.122/1  

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Opolu 
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161105_5.0019.122/2  

02-29-3-18-52A -i 

02-29-3-18-52A -j 

A2 Przywrócenie 

użytkowania 

kośno - 

pastwiskowego 

Przez trzy kolejne lata od rozpoczęcia 

zabiegów ochronnych opisanych jako A1 

wykaszać ręcznie lub mechanicznie, 

jedno- bądź dwukrotnie w ciągu roku 

(VII i IX) wszystkie fragmenty poddane 

zabiegom, usuwając odrosty drzew 

i krzewów, a także roślinność zielną, 

na wysokości nie większej niż 5 cm nad 

ziemią. W trzecim roku od rozpoczęcia 

zabiegów opisanych jako A1 wprowadzić 

intensywny wypas owiec w natężeniu 

20 szt./ ha wypasanej powierzchni przez 

okres 2 miesięcy, po trzech latach 

zmniejszając obsadę do 10 szt./ha 

lub okres wypasu do 1 miesiąca. Wypas 

prowadzić w miesiącach V - IX, co roku 

zmieniając okres realizacji zabiegu. 

W przypadku pojawiania się odrostów 

drzew lub krzewów zintensyfikować 

wypas zagrożonej zarastaniem 

powierzchni lub przeprowadzić 

jednorazowe wykaszanie. 

Od 2012 r. Woj. opolskie (16) 

Powiat strzelecki (11) 

Gmina Strzelce Opolskie 

obszar wiejski (05_5) 

Obr. ew. Ligota Dolna (0019) 

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

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Strzelce Opolskie (29) 

Obręb Zdzieszowice (3) 

L-ctwo Krępna (18) 

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

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

161105_5.0019.121/4 

161105_5.0019.122/1  

161105_5.0019.122/2  

02-29-3-18-52A -i 

02-29-3-18-52A -j 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Opolu 

A3 Kontynuowanie 

użytkowania 

kośno – 

pastwiskowego 

Prowadzić wypas owiec w natężeniu 

10 szt./ha przez okres 2 miesięcy 

lub 20 szt./ha przez okres 1 miesiąca. 

Wypas prowadzić w miesiącach V - IX, 

co roku zmieniając okres realizacji 

zabiegu. W przypadku pojawiania się 

odrostów drzew lub krzewów 

zintensyfikować wypas zagrożonej 

zarastaniem powierzchni 

lub przeprowadzić jednorazowe 

wykaszanie. 

Od 2012 r. Woj. opolskie (16) 

Powiat strzelecki (11) 

Gmina Leśnica – obszar 

wiejski (04_5) 

Obr. ew. Góra Świętej Anny 

(0002) 

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

Płaty siedliska w granicach 

działki ewidencyjnej: 

161104_5.0002.AR_1.201/1 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Opolu 

 

Zespół Opolskich 

Parków 

Krajobrazowych 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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B1 Powiększenie 

rezerwatu 

przyrody „Ligota 

Dolna” 

Włączyć do rezerwatu „Ligota Dolna” 

przyległe działki z fragmentami muraw. 

Od 2012 r. RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Strzelce Opolskie (29) 

Obręb Zdzieszowice (3) 

L-ctwo Krępna (18) 

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

Poniższe wydzielenia leśne: 

02-29-3-18-52A -i 

02-29-3-18-52A -j 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Opolu 

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 

Dokonać oceny stanu ochrony siedliska 

przyrodniczego w obszarze Natura 2000 

zgodnie z metodyką Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska 

opracowaną dla muraw kserotermicznych 

(Festuco-Brometea). 

2015 r., 

2021 r. 

Woj. opolskie (16) 

Powiat strzelecki (11) 

Gmina Leśnica – obszar 

wiejski (04_5) 

Obr. ew. Góra Świętej Anny 

(0002) 

Gmina Strzelce Opolskie 

obszar wiejski (05_5) 

Obr. ew. Ligota Dolna (0019) 

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

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Strzelce Opolskie (29) 

Obręb Zdzieszowice (3) 

L-ctwo Krępna (18) 

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

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

161104_5.0002.AR_1.192 

161104_5.0002.AR_1.201/1 

161104_5.0002.AR_1.201/15 

161104_5.0002.AR_1.201/17 

161104_5.0002.AR_1.201/2 

161105_5.0019.121/4 

161105_5.0019.122/1  

161105_5.0019.122/2  

02-29-3-18-52A -i 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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02-29-3-18-52A -j 

6430 Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

alliariae) 

i ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletali

a sepium) 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 

D1 Dokonanie oceny 

znaczenia obszaru 

Natura 2000 

dla siedliska 

Wykonać ekspertyzę specjalistyczną 

rozstrzygającą znaczenie obszaru 

Natura 2000 dla siedliska 6430. 

W przypadku uzyskania oceny A, B lub C 

określić stan ochrony siedliska, 

zagrożenia i cele ochrony. 

Od 2012 r. Cały obszar Natura 2000 Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

6510 Niżowe 

i górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

elatioris) 

Działania związane z ochroną czynną 

A4 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, 

nie rzadziej niż raz na trzy lata 

i nie częściej niż raz w roku po 1 sierpnia, 

ewentualnie corocznie po 1 lipca, 

z pozostawieniem 1/4 powierzchni 

działki, w każdym roku innej, 

nie koszonej, z usunięciem biomasy 

poza powierzchnię łąki. 

Od 2012 r. Woj. opolskie (16) 

Powiat strzelecki (11) 

Gmina Leśnica – miasto 

(04_4) 

Obr. ew. Leśnica (0045) 

Gmina Leśnica – obszar 

wiejski (04_5) 

Obr. ew. Góra Świętej Anny 

(0002) 

Gmina Ujazd – obszar wiejski 

(06_5) 

Obr. ew. Stary Ujazd (0088) 

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

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych: 

161104_4.0045.167 

161104_4.0045.168 

161104_4.0045.171 

161104_4.0045.172 

161104_5.0002.AR_1.193 

161104_5.0002.AR_1.71/2 

161106_5.0088.AR_4.473 

161106_5.0088.AR_4.474 

161106_5.0088.AR_4.475 

161106_5.0088.AR_4.476 

161106_5.0088.AR_4.477 

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 

podjętego w związku 

z korzystaniem 

z programów wsparcia 

z tytułu dochodowości, 

a w odniesieniu 

do gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa zarządca 
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161106_5.0088.AR_4.478 

161106_5.0088.AR_4.479/2 

161106_5.0088.AR_4.480 

161106_5.0088.AR_4.481 

161106_5.0088.AR_4.482 

161106_5.0088.AR_4.483 

161106_5.0088.AR_4.484 

161106_5.0088.AR_4.485 

161106_5.0088.AR_4.486 

161106_5.0088.AR_4.487 

161106_5.0088.AR_4.502 

161106_5.0088.AR_4.503 

161106_5.0088.AR_4.504 

161106_5.0088.AR_4.505 

161106_5.0088.AR_4.506 

161106_5.0088.AR_4.507 

161106_5.0088.AR_4.508 

161106_5.0088.AR_4.509 

161106_5.0088.AR_4.510 

161106_5.0088.AR_4.511 

161106_5.0088.AR_4.512 

161106_5.0088.AR_4.513 

161106_5.0088.AR_4.514 

161106_5.0088.AR_4.515 

161106_5.0088.AR_4.516 

161106_5.0088.AR_4.517 

161106_5.0088.AR_4.518 

161106_5.0088.AR_4.519 

161106_5.0088.AR_4.520 

161106_5.0088.AR_4.521 

161106_5.0088.AR_4.522 

161106_5.0088.AR_4.523 

161106_5.0088.AR_4.524 

161106_5.0088.AR_4.525 

161106_5.0088.AR_4.526 

161106_5.0088.AR_4.527 

161106_5.0088.AR_4.528 

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 
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161106_5.0088.AR_4.529 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B2 Poinformowanie 

właścicieli bądź 

użytkowników 

działek o 

występowaniu 

siedliska 

chronionego i 

zasadach jego 

ochrony 

Poinformować oficjalnym pismem, za 

potwierdzeniem odbioru, właścicieli i 

użytkowników działek o występowaniu 

siedliska chronionego, zakazie jego 

niszczenia i pogarszania stanu, sposobach 

ochrony oraz możliwościach ich 

finansowania. 

2012 r. Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

160505_5.0001.AR_2.7/7 

161104_4.0045.162  

161104_4.0045.163 

161104_4.0045.164 

161104_4.0045.165 

161104_4.0045.166 

161104_4.0045.167 

161104_4.0045.168 

161104_4.0045.169 

161104_4.0045.170 

161104_4.0045.171 

161104_4.0045.172 

161104_4.0045.433 

161104_5.0002.AR_1.193 

161104_5.0002.AR_1.71/2 

161105_5.0019.121/10  

161105_5.0019.121/10  

161106_5.0036.AR_4.453 

161106_5.0036.AR_6.941 

161106_5.0036.AR_6.947 

161106_5.0036.AR_6.948 

161106_5.0036.AR_6.950  

161106_5.0040.AR_3.439/2 

161106_5.0040.AR_3.440 

161106_5.0040.AR_3.441 

161106_5.0088.AR_4.473 

161106_5.0088.AR_4.474 

161106_5.0088.AR_4.475 

161106_5.0088.AR_4.476 

161106_5.0088.AR_4.477 

161106_5.0088.AR_4.478 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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161106_5.0088.AR_4.479/2 

161106_5.0088.AR_4.480 

161106_5.0088.AR_4.481 

161106_5.0088.AR_4.482 

161106_5.0088.AR_4.483 

161106_5.0088.AR_4.484 

161106_5.0088.AR_4.485 

161106_5.0088.AR_4.486 

161106_5.0088.AR_4.487 

161106_5.0088.AR_4.502 

161106_5.0088.AR_4.503 

161106_5.0088.AR_4.504 

161106_5.0088.AR_4.505 

161106_5.0088.AR_4.506 

161106_5.0088.AR_4.507 

161106_5.0088.AR_4.508 

161106_5.0088.AR_4.509 

161106_5.0088.AR_4.510 

161106_5.0088.AR_4.511 

161106_5.0088.AR_4.512 

161106_5.0088.AR_4.513 

161106_5.0088.AR_4.514 

161106_5.0088.AR_4.515 

161106_5.0088.AR_4.516 

161106_5.0088.AR_4.517 

161106_5.0088.AR_4.518 

161106_5.0088.AR_4.519 

161106_5.0088.AR_4.520 

161106_5.0088.AR_4.521 

161106_5.0088.AR_4.522 

161106_5.0088.AR_4.523 

161106_5.0088.AR_4.524 

161106_5.0088.AR_4.525 

161106_5.0088.AR_4.526 

161106_5.0088.AR_4.527 

161106_5.0088.AR_4.528 

161106_5.0088.AR_4.529 
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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 strzelecki (11) 

Gmina Leśnica – miasto 

(04_4) 

Obr. ew. Leśnica (0045) 

Gmina Leśnica – obszar 

wiejski (04_5) 

Obr. ew. Góra Świętej Anny 

(0002) 

Gmina Ujazd – obszar wiejski 

(06_5) 

Obr. ew. Stary Ujazd (0088) 

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

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych: 

161104_4.0045.167 

161104_4.0045.168 

161104_4.0045.171 

161104_4.0045.172 

161104_5.0002.AR_1.193 

161104_5.0002.AR_1.71/2 

161106_5.0088.AR_4.473 

161106_5.0088.AR_4.474 

161106_5.0088.AR_4.475 

161106_5.0088.AR_4.476 

161106_5.0088.AR_4.477 

161106_5.0088.AR_4.478 

161106_5.0088.AR_4.479/2 

161106_5.0088.AR_4.480 

161106_5.0088.AR_4.481 

161106_5.0088.AR_4.482 

161106_5.0088.AR_4.483 

161106_5.0088.AR_4.484 

161106_5.0088.AR_4.485 

161106_5.0088.AR_4.486 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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161106_5.0088.AR_4.487 

161106_5.0088.AR_4.502 

161106_5.0088.AR_4.503 

161106_5.0088.AR_4.504 

161106_5.0088.AR_4.505 

161106_5.0088.AR_4.506 

161106_5.0088.AR_4.507 

161106_5.0088.AR_4.508 

161106_5.0088.AR_4.509 

161106_5.0088.AR_4.510 

161106_5.0088.AR_4.511 

161106_5.0088.AR_4.512 

161106_5.0088.AR_4.513 

161106_5.0088.AR_4.514 

161106_5.0088.AR_4.515 

161106_5.0088.AR_4.516 

161106_5.0088.AR_4.517 

161106_5.0088.AR_4.518 

161106_5.0088.AR_4.519 

161106_5.0088.AR_4.520 

161106_5.0088.AR_4.521 

161106_5.0088.AR_4.522 

161106_5.0088.AR_4.523 

161106_5.0088.AR_4.524 

161106_5.0088.AR_4.525 

161106_5.0088.AR_4.526 

161106_5.0088.AR_4.527 

161106_5.0088.AR_4.528 

161106_5.0088.AR_4.529 

7220 Źródliska 

wapienne ze 

zbiorowiskami 

Cratoneurion 

commutati 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 

D2 Weryfikacja 

przynależności 

źródlisk 

w obszarze 

Natura 2000 do 

siedliska 7220 

i ustalenie jego 

Wykonać ekspertyzę specjalistyczną 

rozstrzygającą przynależność źródlisk 

wapiennych w obszarze Natura 2000 

do siedliska 7220. W przypadku 

potwierdzenia występowania określić 

stan ochrony siedliska, zagrożenia i cele 

ochrony. 

Od 2012 r. Potencjalne lokalizacje 

w obszarze Natura 2000: 

161104_4.0045.611/2 

161104_4.0045.645 

161104_4.0045.658 

02-29-3-15-13 -c -00 

02-29-3-15-18 -c -00 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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stanu ochrony 02-29-3-15-19 -h -00 

02-29-3-15-29 -c -00 

02-29-3-15-29 -f -00 

7230 Górskie 

i nizinne 

torfowiska 

zasadowe 

o charakterze 

młak, 

turzycowisk 

i mechowisk 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 

D3 Rozpoznanie 

występowania 

i ustalenie stanu 

ochrony siedliska 

w obszarze 

Natura 2000 

Wykonać ekspertyzę specjalistyczną 

rozstrzygającą występowanie siedliska 

7230 w obszarze Natura 2000. 

W przypadku potwierdzenia 

występowania określić stan ochrony 

siedliska, zagrożenia i cele ochrony. 

Od 2012 r. Cały obszar Natura 2000 Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

8210 Wapienne 

ściany skalne ze 

zbiorowiskami 

Potentilletalia 

caulescentis 

Działania związane z ochroną czynną 

A5 Usunięcie drzew 

i krzewów 

zacieniających 

siedlisko 

Pod bezpośrednim nadzorem botanika 

wyciąć krzewy i drzewa zacieniające 

zbiorowiska naskalne, wyeliminować 

drzewa i krzewy z całej powierzchni 

wychodni oraz bezpośredniego 

otoczenia (do 20 m od stwierdzonych 

stanowisk roślinności naskalnej). Prace 

prowadzić w sposób gwarantujący 

zachowanie zbiorowisk naskalnych, 

w okresie od IX do II, z usunięciem 

biomasy poza obręb rezerwatu. 

Raz w roku usuwać ręcznie roślinność 

zielną gatunków niepożądanych. 

Od 2012 r. Woj. opolskie (16) 

Powiat strzelecki (11) 

Gmina Strzelce Opolskie 

obszar wiejski (05_5) 

Obr. ew. Ligota Dolna (0019) 

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

Płaty siedliska w granicach 

działki ewidencyjnej: 

161105_5.0019.122/2 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Opolu 

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

C3 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 wapiennych ścian 

skalnych ze zbiorowiskami 

Potentilletalia caulescentis. 

2015 r.,  

2021 r. 

Woj. opolskie (16) 

Powiat strzelecki (11) 

Gmina Strzelce Opolskie 

obszar wiejski (05_5) 

Obr. ew. Ligota Dolna (0019) 

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

Płaty siedliska w granicach 

działki ewidencyjnej: 

161105_5.0019.122/2 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

9110 Kwaśne 

buczyny 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B3 W trakcie W trakcie sporządzania planu Od 2012 r. RDLP Katowice (02) Dyrektor Regionalnej 
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(Luzulo-

Fagetum) 

sporządzania 

planu urządzenia 

lasu dla PGL LP 

Nadleśnictwo 

Strzelce Opolskie 

na lata 2012 – 

2021 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. 

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. 

N-ctwo Strzelce Opolskie (29) 

Obręb Zdzieszowice (3) 

L-ctwo Klucze (15) 

L-ctwo Krępna (18) 

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

Woj. opolskie (16) 

Powiat strzelecki (11) 

Gmina Leśnica – miasto 

(04_4) 

Obr. ew. Leśnica (0045) 

Gmina Leśnica – obszar 

wiejski (04_5) 

Obr. ew. Poręba (0065) 

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

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

02-29-3-15-11 -a 

02-29-3-15-11 -f 

02-29-3-15-11 -g 

02-29-3-15-11 -h 

02-29-3-15-11A -b 

02-29-3-15-11A -f 

02-29-3-15-11A -i 

02-29-3-15-11A -k 

02-29-3-15-11A -l 

02-29-3-15-12 -b 

02-29-3-15-12 -c 

02-29-3-15-12 -d 

02-29-3-15-13 -a 

02-29-3-15-13 -d 

02-29-3-15-13 -f 

02-29-3-15-14 -h 

02-29-3-15-15 -a 

02-29-3-15-15 -c 

02-29-3-15-15 -d 

Dyrekcji Lasów 

Państwowych 

w Katowicach 

 

Starostowie 

powiatów, w których 

granicach położony 

jest obszar 

Natura 2000 
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02-29-3-15-15 -h 

02-29-3-15-16 -b 

02-29-3-15-16 -d 

02-29-3-15-16 -f 

02-29-3-15-16 -g 

02-29-3-15-17 -a 

02-29-3-15-17 -c 

02-29-3-15-17 -f 

02-29-3-15-17 -g 

02-29-3-15-17 -i 

02-29-3-15-17 -j 

02-29-3-15-18 -b 

02-29-3-15-19 -c 

02-29-3-15-19 -g -01 

02-29-3-15-20 -b 

02-29-3-15-21 -a 

02-29-3-15-21 -f 

02-29-3-15-21 -g 

02-29-3-15-21 -j 

02-29-3-15-22 -a 

02-29-3-15-22 -b 

02-29-3-15-23 -a 

02-29-3-15-24 -a 

02-29-3-15-24 -b 

02-29-3-15-24 -d 

02-29-3-15-24 -f 

02-29-3-15-24 -g -01 

02-29-3-15-25 -a 

02-29-3-15-25 -b 

02-29-3-15-25 -c 

02-29-3-15-25 -d 

02-29-3-15-25 -i 

02-29-3-15-25 -j 

02-29-3-15-26 -a 

02-29-3-15-26 -d -01 

02-29-3-15-26 -f 

02-29-3-15-27 -a 
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02-29-3-15-27 -b -01 

02-29-3-15-27 -f  

02-29-3-15-27 -h 

02-29-3-15-28 -a 

02-29-3-15-28 -c 

02-29-3-15-29 -a 

02-29-3-15-29 -b 

02-29-3-15-29 -c 

02-29-3-15-29 -d 

02-29-3-15-29 -f 

02-29-3-15-30 -d 

02-29-3-15-31 -d 

02-29-3-15-31 -f 

02-29-3-15-31 -g 

02-29-3-15-31 -i 

02-29-3-15-31 -j 

02-29-3-15-31 -k 

02-29-3-15-31 -l 

02-29-3-15-31 -m 

02-29-3-15-32 -c 

02-29-3-15-33 -b 

02-29-3-15-33 -c 

02-29-3-15-33 -j 

02-29-3-15-33 -l 

02-29-3-15-34 -b 

02-29-3-15-34 -c 

02-29-3-15-35 -a 

02-29-3-15-35 -c 

02-29-3-15-35 -d 

02-29-3-15-35 -f 

02-29-3-15-37 -a 

02-29-3-15-37 -i 

02-29-3-15-6 -f 

02-29-3-15-8 -d 

02-29-3-15-8 -h 

02-29-3-18-46 -b 

02-29-3-18-46 -d 



PROJEKT  

 

02-29-3-18-49 -c 

02-29-3-18-52 -b 

02-29-3-18-52 -c 

02-29-3-18-52 -g 

161104_4.0045.1023 

161104_4.0045.715 

161104_4.0045.716 

161104_4.0045.717 

161104_4.0045.718 

161104_4.0045.719 

161104_4.0045.720 

161104_4.0045.721 

161104_4.0045.732  

161104_4.0045.733  

161104_4.0045.740  

161104_4.0045.741  

161104_4.0045.747 

161104_4.0045.799  

161104_4.0045.821  

161104_4.0045.825  

161104_4.0045.828  

161104_4.0045.831  

161104_4.0045.833 

161104_4.0045.834 

161104_4.0045.835 

161104_4.0045.838  

161104_4.0045.839 

161104_4.0045.840 

161104_4.0045.844 

161104_4.0045.847 

161104_4.0045.848 

161104_4.0045.849 

161104_4.0045.857  

161104_4.0045.860  

161104_4.0045.861  

161104_4.0045.863  

161104_4.0045.865  
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161104_4.0045.867 

161104_4.0045.868 

161104_4.0045.869 

161104_4.0045.873 

161104_4.0045.874 

161104_4.0045.877 

161104_4.0045.878 

161104_4.0045.879 

161104_4.0045.881  

161104_4.0045.882  

161104_4.0045.884 

161104_4.0045.885 

161104_4.0045.886 

161104_4.0045.889  

161104_4.0045.890  

161104_4.0045.893  

161104_4.0045.894  

161104_4.0045.896 

161104_4.0045.897  

161104_4.0045.898 

161104_4.0045.899 

161104_4.0045.900 

161104_4.0045.905  

161104_4.0045.906  

161104_4.0045.912  

161104_4.0045.913  

161104_4.0045.916  

161104_4.0045.917  

161104_4.0045.920  

161104_4.0045.921  

161104_4.0045.924  

161104_4.0045.925  

161104_4.0045.928  

161104_4.0045.929  

161104_4.0045.933  

161104_4.0045.934 

161104_5.0065.179  
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161104_5.0065.213  

161104_5.0065.233  

161104_5.0065.234  

161104_5.0065.236 

161104_5.0065.237 

161104_5.0065.238 

161104_5.0065.239 

161104_5.0065.240 

161104_5.0065.241/1 

161104_5.0065.241/2 

161104_5.0065.241/3 

161104_5.0065.242 

161104_5.0065.243 

161104_5.0065.251 

161104_5.0065.252/1 

161104_5.0065.253 

161104_5.0065.64/1  

161104_5.0065.65 

B3 Przyjęcie w planie 

urządzenia lasu 

dla PGL LP 

Nadleśnictwo 

Strzelce Opolskie 

na lata 2012 – 

2021, a także 

w uproszczonych 

planach 

urządzenia lasu, 

jako docelowych 

dla drzewostanów 

w siedlisku 

przyrodniczym 

9110  

nie wyłączonych 

z gospodarczego 

użytkowania, 

rębni złożonych 

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 

Od 2012 r. RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Strzelce Opolskie (29) 

Obręb Zdzieszowice (3) 

L-ctwo Klucze (15) 

L-ctwo Krępna (18) 

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

Woj. opolskie (16) 

Powiat strzelecki (11) 

Gmina Leśnica – miasto 

(04_4) 

Obr. ew. Leśnica (0045) 

Gmina Leśnica – obszar 

wiejski (04_5) 

Obr. ew. Poręba (0065) 

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

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

Dyrektor Regionalnej 

Dyrekcji Lasów 

Państwowych 

w Katowicach 

 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Strzelce 

Opolskie 

 

Starostowie 

powiatów, w których 

granicach położony 

jest obszar 

Natura 2000 

 

Właściciel lub 

posiadacz obszaru, 

a w odniesieniu 

do gruntów 
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ze średnim 

i długim okresem 

odnowienia. 

i modrzewia, z wyłączeniem sytuacji 

wyjątkowych - w ilościach o 

charakterze domieszkowym. 

02-29-3-15-11 -a 

02-29-3-15-11 -f 

02-29-3-15-11 -g 

02-29-3-15-11 -h 

02-29-3-15-11A -b 

02-29-3-15-11A -f 

02-29-3-15-11A -i 

02-29-3-15-11A -k 

02-29-3-15-11A -l 

02-29-3-15-12 -b 

02-29-3-15-12 -c 

02-29-3-15-12 -d 

02-29-3-15-13 -a 

02-29-3-15-13 -d 

02-29-3-15-13 -f 

02-29-3-15-14 -h 

02-29-3-15-15 -a 

02-29-3-15-15 -c 

02-29-3-15-15 -d 

02-29-3-15-15 -h 

02-29-3-15-16 -b 

02-29-3-15-16 -d 

02-29-3-15-16 -f 

02-29-3-15-16 -g 

02-29-3-15-17 -a 

02-29-3-15-17 -c 

02-29-3-15-17 -f 

02-29-3-15-17 -g 

02-29-3-15-17 -i 

02-29-3-15-17 -j 

02-29-3-15-19 -c 

02-29-3-15-19 -g -01 

02-29-3-15-20 -b 

02-29-3-15-21 -a 

02-29-3-15-21 -f 

02-29-3-15-21 -g 

02-29-3-15-21 -j 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub własność 

jednostek samorządu 

terytorialnego 

zarządca 

nieruchomości 
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02-29-3-15-22 -a 

02-29-3-15-22 -b 

02-29-3-15-23 -a 

02-29-3-15-24 -g -01 

02-29-3-15-25 -a 

02-29-3-15-25 -c 

02-29-3-15-25 -d 

02-29-3-15-25 -i 

02-29-3-15-25 -j 

02-29-3-15-26 -d -01 

02-29-3-15-26 -f 

02-29-3-15-27 -a 

02-29-3-15-27 -b -01 

02-29-3-15-27 -f  

02-29-3-15-27 -h 

02-29-3-15-28 -a 

02-29-3-15-30 -d 

02-29-3-15-31 -d 

02-29-3-15-31 -f 

02-29-3-15-31 -g 

02-29-3-15-31 -i 

02-29-3-15-31 -j 

02-29-3-15-31 -k 

02-29-3-15-31 -l 

02-29-3-15-31 -m 

02-29-3-15-32 -c 

02-29-3-15-33 -b 

02-29-3-15-33 -c 

02-29-3-15-33 -j 

02-29-3-15-33 -l 

02-29-3-15-34 -b 

02-29-3-15-34 -c 

02-29-3-15-35 -a 

02-29-3-15-35 -c 

02-29-3-15-35 -d 

02-29-3-15-35 -f 

02-29-3-15-37 -a 
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02-29-3-15-37 -i 

02-29-3-15-6 -f 

02-29-3-15-8 -d 

02-29-3-15-8 -h 

02-29-3-18-46 -b 

02-29-3-18-46 -d 

02-29-3-18-49 -c 

02-29-3-18-52 -c 

02-29-3-18-52 -g 

161104_4.0045.1023 

161104_4.0045.715 

161104_4.0045.716 

161104_4.0045.717 

161104_4.0045.718 

161104_4.0045.719 

161104_4.0045.720 

161104_4.0045.721 

161104_4.0045.732  

161104_4.0045.733  

161104_4.0045.740  

161104_4.0045.741  

161104_4.0045.747 

161104_4.0045.799  

161104_4.0045.821  

161104_4.0045.825  

161104_4.0045.828  

161104_4.0045.831  

161104_4.0045.833 

161104_4.0045.834 

161104_4.0045.835 

161104_4.0045.838  

161104_4.0045.839 

161104_4.0045.840 

161104_4.0045.844 

161104_4.0045.847 

161104_4.0045.848 

161104_4.0045.849 
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161104_4.0045.857  

161104_4.0045.860  

161104_4.0045.861  

161104_4.0045.863  

161104_4.0045.865  

161104_4.0045.867 

161104_4.0045.868 

161104_4.0045.869 

161104_4.0045.873 

161104_4.0045.874 

161104_4.0045.877 

161104_4.0045.878 

161104_4.0045.879 

161104_4.0045.881  

161104_4.0045.882  

161104_4.0045.884 

161104_4.0045.885 

161104_4.0045.886 

161104_4.0045.889  

161104_4.0045.890  

161104_4.0045.893  

161104_4.0045.894  

161104_4.0045.896 

161104_4.0045.897  

161104_4.0045.898 

161104_4.0045.899 

161104_4.0045.900 

161104_4.0045.905  

161104_4.0045.906  

161104_4.0045.912  

161104_4.0045.913  

161104_4.0045.916  

161104_4.0045.917  

161104_4.0045.920  

161104_4.0045.921  

161104_4.0045.924  

161104_4.0045.925  
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161104_4.0045.928  

161104_4.0045.929  

161104_4.0045.933  

161104_4.0045.934 

161104_5.0065.179  

161104_5.0065.213  

161104_5.0065.233  

161104_5.0065.234  

161104_5.0065.236 

161104_5.0065.237 

161104_5.0065.238 

161104_5.0065.239 

161104_5.0065.240 

161104_5.0065.241/1 

161104_5.0065.241/2 

161104_5.0065.241/3 

161104_5.0065.242 

161104_5.0065.243 

161104_5.0065.251 

161104_5.0065.252/1 

161104_5.0065.253 

161104_5.0065.64/1  

161104_5.0065.65 

B4  Zapewnienie 

ochrony 

zachowawczej 

(biernej) 

w rezerwatach 

przyrody 

„Biesiec”, 

„Boże Oko” 

i „Grafik” 

W planach ochrony rezerwatów 

nie dopuszczać zabiegów z zakresu 

ochrony czynnej na zidentyfikowanych 

płatach siedliska 9110. 

Od 2012 r. RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Strzelce Opolskie (29) 

Obręb Zdzieszowice (3) 

L-ctwo Klucze (15) 

L-ctwo Krępna (18) 

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

Płaty siedliska w granicach 

poniższych wydzieleń leśnych: 

02-29-3-15-18 -b 

02-29-3-15-24 -a 

02-29-3-15-24 -b 

02-29-3-15-24 -d 

02-29-3-15-24 -f 

02-29-3-15-25 -b 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Opolu 
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02-29-3-15-26 -a 

02-29-3-15-28 -c 

02-29-3-15-29 -a 

02-29-3-15-29 -b 

02-29-3-15-29 -c 

02-29-3-15-29 -d 

02-29-3-15-29 -f 

02-29-3-18-52 -b 

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). 

2015 r.,  

2021 r. 

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Strzelce Opolskie (29) 

Obręb Zdzieszowice (3) 

L-ctwo Klucze (15) 

L-ctwo Krępna (18) 

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

Woj. opolskie (16) 

Powiat strzelecki (11) 

Gmina Leśnica – miasto 

(04_4) 

Obr. ew. Leśnica (0045) 

Gmina Leśnica – obszar 

wiejski (04_5) 

Obr. ew. Poręba (0065) 

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

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

02-29-3-15-11 -a 

02-29-3-15-11 -f 

02-29-3-15-11 -g 

02-29-3-15-11 -h 

02-29-3-15-11A -b 

02-29-3-15-11A -f 

02-29-3-15-11A -i 

02-29-3-15-11A -k 

02-29-3-15-11A -l 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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02-29-3-15-12 -b 

02-29-3-15-12 -c 

02-29-3-15-12 -d 

02-29-3-15-13 -a 

02-29-3-15-13 -d 

02-29-3-15-13 -f 

02-29-3-15-14 -h 

02-29-3-15-15 -a 

02-29-3-15-15 -c 

02-29-3-15-15 -d 

02-29-3-15-15 -h 

02-29-3-15-16 -b 

02-29-3-15-16 -d 

02-29-3-15-16 -f 

02-29-3-15-16 -g 

02-29-3-15-17 -a 

02-29-3-15-17 -c 

02-29-3-15-17 -f 

02-29-3-15-17 -g 

02-29-3-15-17 -i 

02-29-3-15-17 -j 

02-29-3-15-18 -b 

02-29-3-15-19 -c 

02-29-3-15-19 -g -01 

02-29-3-15-20 -b 

02-29-3-15-21 -a 

02-29-3-15-21 -f 

02-29-3-15-21 -g 

02-29-3-15-21 -j 

02-29-3-15-22 -a 

02-29-3-15-22 -b 

02-29-3-15-23 -a 

02-29-3-15-24 -a 

02-29-3-15-24 -b 

02-29-3-15-24 -d 

02-29-3-15-24 -f 

02-29-3-15-24 -g -01 



PROJEKT  

 

02-29-3-15-25 -a 

02-29-3-15-25 -b 

02-29-3-15-25 -c 

02-29-3-15-25 -d 

02-29-3-15-25 -i 

02-29-3-15-25 -j 

02-29-3-15-26 -a 

02-29-3-15-26 -d -01 

02-29-3-15-26 -f 

02-29-3-15-27 -a 

02-29-3-15-27 -b -01 

02-29-3-15-27 -f  

02-29-3-15-27 -h 

02-29-3-15-28 -a 

02-29-3-15-28 -c 

02-29-3-15-29 -a 

02-29-3-15-29 -b 

02-29-3-15-29 -c 

02-29-3-15-29 -d 

02-29-3-15-29 -f 

02-29-3-15-30 -d 

02-29-3-15-31 -d 

02-29-3-15-31 -f 

02-29-3-15-31 -g 

02-29-3-15-31 -i 

02-29-3-15-31 -j 

02-29-3-15-31 -k 

02-29-3-15-31 -l 

02-29-3-15-31 -m 

02-29-3-15-32 -c 

02-29-3-15-33 -b 

02-29-3-15-33 -c 

02-29-3-15-33 -j 

02-29-3-15-33 -l 

02-29-3-15-34 -b 

02-29-3-15-34 -c 

02-29-3-15-35 -a 
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02-29-3-15-35 -c 

02-29-3-15-35 -d 

02-29-3-15-35 -f 

02-29-3-15-37 -a 

02-29-3-15-37 -i 

02-29-3-15-6 -f 

02-29-3-15-8 -d 

02-29-3-15-8 -h 

02-29-3-18-46 -b 

02-29-3-18-46 -d 

02-29-3-18-49 -c 

02-29-3-18-52 -b 

02-29-3-18-52 -c 

02-29-3-18-52 -g 

161104_4.0045.1023 

161104_4.0045.715 

161104_4.0045.716 

161104_4.0045.717 

161104_4.0045.718 

161104_4.0045.719 

161104_4.0045.720 

161104_4.0045.721 

161104_4.0045.732  

161104_4.0045.733  

161104_4.0045.740  

161104_4.0045.741  

161104_4.0045.747 

161104_4.0045.799  

161104_4.0045.821  

161104_4.0045.825  

161104_4.0045.828  

161104_4.0045.831  

161104_4.0045.833 

161104_4.0045.834 

161104_4.0045.835 

161104_4.0045.838  

161104_4.0045.839 
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161104_4.0045.840 

161104_4.0045.844 

161104_4.0045.847 

161104_4.0045.848 

161104_4.0045.849 

161104_4.0045.857  

161104_4.0045.860  

161104_4.0045.861  

161104_4.0045.863  

161104_4.0045.865  

161104_4.0045.867 

161104_4.0045.868 

161104_4.0045.869 

161104_4.0045.873 

161104_4.0045.874 

161104_4.0045.877 

161104_4.0045.878 

161104_4.0045.879 

161104_4.0045.881  

161104_4.0045.882  

161104_4.0045.884 

161104_4.0045.885 

161104_4.0045.886 

161104_4.0045.889  

161104_4.0045.890  

161104_4.0045.893  

161104_4.0045.894  

161104_4.0045.896 

161104_4.0045.897  

161104_4.0045.898 

161104_4.0045.899 

161104_4.0045.900 

161104_4.0045.905  

161104_4.0045.906  

161104_4.0045.912  

161104_4.0045.913  

161104_4.0045.916  
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161104_4.0045.917  

161104_4.0045.920  

161104_4.0045.921  

161104_4.0045.924  

161104_4.0045.925  

161104_4.0045.928  

161104_4.0045.929  

161104_4.0045.933  

161104_4.0045.934 

161104_5.0065.179  

161104_5.0065.213  

161104_5.0065.233  

161104_5.0065.234  

161104_5.0065.236 

161104_5.0065.237 

161104_5.0065.238 

161104_5.0065.239 

161104_5.0065.240 

161104_5.0065.241/1 

161104_5.0065.241/2 

161104_5.0065.241/3 

161104_5.0065.242 

161104_5.0065.243 

161104_5.0065.251 

161104_5.0065.252/1 

161104_5.0065.253 

161104_5.0065.64/1  

161104_5.0065.65 

9130 Żyzne 

buczyny 

(Dentario 

glandulosae-

Fagenion, Galio 

odorati-

Fagenion) 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B4 W trakcie 

sporządzania 

planu urządzenia 

lasu dla PGL LP 

Nadleśnictwo 

Strzelce Opolskie 

na lata 2012 – 

2021 oraz 

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 

Od 2012 RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Strzelce Opolskie (29) 

Obręb Zdzieszowice (3) 

L-ctwo Klucze (15) 

L-ctwo Krępna (18) 

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

Woj. opolskie (16) 

Powiat strzelecki (11) 

Dyrektor Regionalnej 

Dyrekcji Lasów 

Państwowych 

w Katowicach 

 

Starostowie 

powiatów, w których 

granicach położony 



PROJEKT  

 

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. 

Natura 2000 odnośnie wskaźnika „wiek 

drzewostanu (obecność starodrzewu)” 

i mają zmierzać do osiągnięcia 

na co najmniej 25 % powierzchni jego 

właściwego stanu. 

Gmina Leśnica – obszar 

wiejski (04_5) 

Obr. ew. Góra Św. Anny 

(0002) 

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

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

02-29-3-15-12 -f 

02-29-3-15-14 -f 

02-29-3-15-15 -f 

02-29-3-15-18 -a 

02-29-3-15-18 -c 

02-29-3-15-25 -l 

02-29-3-15-30 -b 

02-29-3-15-31 -a 

02-29-3-15-31 -b 

02-29-3-15-8 -b 

02-29-3-15-8 -l 

02-29-3-18-43 -b 

02-29-3-18-43 -d 

02-29-3-18-43 -i -01 

02-29-3-18-44 -d 

02-29-3-18-44 -f -01 

02-29-3-18-45 -a -01 

02-29-3-18-45 -b 

02-29-3-18-45 -d 

02-29-3-18-46 -a -01 

02-29-3-18-47 -a 

02-29-3-18-47 -b 

02-29-3-18-47 -c 

02-29-3-18-47 -d 

02-29-3-18-47 -g 

02-29-3-18-48 -a -01 

02-29-3-18-48 -b 

02-29-3-18-49 -a 

jest obszar 

Natura 2000 
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02-29-3-18-49 -d 

02-29-3-18-50 -a -01 

02-29-3-18-50 -f 

02-29-3-18-50 -g 

02-29-3-18-50 -i 

02-29-3-18-51 -a 

02-29-3-18-51 -b 

02-29-3-18-51 -f 

02-29-3-18-52 -a 

02-29-3-18-52 -h 

02-29-3-18-52 -i 

02-29-3-18-52 -l 

02-29-3-18-52A -f 

02-29-3-18-53 -a 

02-29-3-18-53 -c 

02-29-3-18-53 -d 

02-29-3-18-54 -a 

02-29-3-18-54 -f 

02-29-3-18-55 -a -02 

02-29-3-18-56 -c 

02-29-3-18-56 -h 

02-29-3-18-57 -a -01 

02-29-3-18-57 -f 

02-29-3-18-58 -d 

02-29-3-18-59 -b 

02-29-3-18-59 -c 

02-29-3-18-59 -d 

02-29-3-18-59 -f 

02-29-3-18-59 -j 

02-29-3-18-59 -w 

02-29-3-18-60 -h 

02-29-3-18-61 -a 

02-29-3-18-61 -f 

02-29-3-18-61 -g 

02-29-3-18-62 -b 

02-29-3-18-62 -k 

02-29-3-18-63 -c -01 



PROJEKT  

 

02-29-3-18-63 -d -99 

02-29-3-18-63 -j 

02-29-3-18-64 -a 

161104_5.0002.AR_2.277 

161104_5.0002.AR_2.280/1 

B6 Przyjęcie w planie 

urządzenia lasu 

dla PGL LP 

Nadleśnictwo 

Strzelce Opolskie 

na lata 2012 – 

2021, a także 

w uproszczonych 

planach 

urządzenia lasu, 

jako docelowych 

dla drzewostanów 

w siedlisku 

przyrodniczym 

9130 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 w uproszczonych planach 

urządzenia lasu, jako docelową 

w siedlisku 9130, 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. RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Strzelce Opolskie (29) 

Obręb Zdzieszowice (3) 

L-ctwo Klucze (15) 

L-ctwo Krępna (18) 

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

Woj. opolskie (16) 

Powiat strzelecki (11) 

Gmina Leśnica – obszar 

wiejski (04_5) 

Obr. ew. Góra Św. Anny 

(0002) 

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

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

02-29-3-15-12 -f 

02-29-3-15-14 -f 

02-29-3-15-15 -f 

02-29-3-15-18 -a 

02-29-3-15-25 -l 

02-29-3-15-30 -b 

02-29-3-15-31 -a 

02-29-3-15-31 -b 

02-29-3-15-8 -b 

02-29-3-15-8 -l 

02-29-3-18-43 -b 

02-29-3-18-43 -d 

02-29-3-18-43 -i -01 

02-29-3-18-44 -d 

02-29-3-18-44 -f -01 

Dyrektor Regionalnej 

Dyrekcji Lasów 

Państwowych 

w Katowicach 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Strzelce 

Opolskie 

Starostowie powiatów, 

w których granicach 

położony jest obszar 

Natura 2000 

Właściciel lub 

posiadacz obszaru, 

a w odniesieniu do 

gruntów stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub własność 

jednostek samorządu 

terytorialnego 

zarządca 

nieruchomości 
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02-29-3-18-45 -a -01 

02-29-3-18-45 -b 

02-29-3-18-45 -d 

02-29-3-18-46 -a -01 

02-29-3-18-47 -a 

02-29-3-18-47 -b 

02-29-3-18-47 -c 

02-29-3-18-47 -d 

02-29-3-18-47 -g 

02-29-3-18-48 -a -01 

02-29-3-18-48 -b 

02-29-3-18-49 -a 

02-29-3-18-49 -d 

02-29-3-18-50 -a -01 

02-29-3-18-50 -f 

02-29-3-18-50 -g 

02-29-3-18-50 -i 

02-29-3-18-51 -b 

02-29-3-18-52 -h 

02-29-3-18-52 -i 

02-29-3-18-52A -f 

02-29-3-18-53 -a 

02-29-3-18-53 -c 

02-29-3-18-53 -d 

02-29-3-18-54 -a 

02-29-3-18-54 -f 

02-29-3-18-55 -a -02 

02-29-3-18-56 -c 

02-29-3-18-56 -h 

02-29-3-18-57 -a -01 

02-29-3-18-57 -f 

02-29-3-18-59 -d 

02-29-3-18-59 -j 

02-29-3-18-60 -h 

02-29-3-18-61 -a 

02-29-3-18-61 -f 

02-29-3-18-61 -g 
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02-29-3-18-62 -k 

02-29-3-18-63 -c -01 

02-29-3-18-63 -d -99 

02-29-3-18-63 -j 

02-29-3-18-64 -a 

161104_5.0002.AR_2.277 

161104_5.0002.AR_2.280/1 

B7  Zapewnienie 

ochrony 

zachowawczej 

(biernej) 

w rezerwatach 

przyrody 

„Biesiec”, 

„Boże Oko” 

i Lesisko”  

W planach ochrony rezerwatów nie 

dopuszczać zabiegów z zakresu ochrony 

czynnej na zidentyfikowanych płatach 

siedliska 9130. 

Od 2012 r. RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Strzelce Opolskie (29) 

Obręb Zdzieszowice (3) 

L-ctwo Klucze (15) 

L-ctwo Krępna (18) 

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

Płaty siedliska w granicach 

poniższych wydzieleń leśnych: 

02-29-3-15-18 -c 

02-29-3-18-51 -a 

02-29-3-18-51 -f 

02-29-3-18-52 -a 

02-29-3-18-52 -l 

02-29-3-18-58 -d 

02-29-3-18-59 -b 

02-29-3-18-59 -c 

02-29-3-18-59 -f 

02-29-3-18-59 -w 

02-29-3-18-62 -b 

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 

Ochrony 

Środowiska 

Dokonać oceny stanu ochrony siedliska 

przyrodniczego w obszarze Natura 2000 

zgodnie z metodyką Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska 

opracowaną dla żyznych buczyn 

(Dentario glandulosae-Fagenion, Galio 

odorati-Fagenion), a w przypadku jej 

braku zgodnie z metodyką Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska 

opracowaną dla kwaśnych dąbrów 

2015 r.,  

2021 r. 

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Strzelce Opolskie (29) 

Obręb Zdzieszowice (3) 

L-ctwo Klucze (15) 

L-ctwo Krępna (18) 

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

Woj. opolskie (16) 

Powiat strzelecki (11) 

Gmina Leśnica – obszar 

wiejski (04_5) 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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lub zbliżoną 

w przypadku 

braku metodyki 

Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony 

Środowiska 

(Quercetea robori-petraeae). Obr. ew. Góra Św. Anny 

(0002) 

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

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

02-29-3-15-12 -f 

02-29-3-15-14 -f 

02-29-3-15-15 -f 

02-29-3-15-18 -a 

02-29-3-15-18 -c 

02-29-3-15-25 -l 

02-29-3-15-30 -b 

02-29-3-15-31 -a 

02-29-3-15-31 -b 

02-29-3-15-8 -b 

02-29-3-15-8 -l 

02-29-3-18-43 -b 

02-29-3-18-43 -d 

02-29-3-18-43 -i -01 

02-29-3-18-44 -d 

02-29-3-18-44 -f -01 

02-29-3-18-45 -a -01 

02-29-3-18-45 -b 

02-29-3-18-45 -d 

02-29-3-18-46 -a -01 

02-29-3-18-47 -a 

02-29-3-18-47 -b 

02-29-3-18-47 -c 

02-29-3-18-47 -d 

02-29-3-18-47 -g 

02-29-3-18-48 -a -01 

02-29-3-18-48 -b 

02-29-3-18-49 -a 

02-29-3-18-49 -d 

02-29-3-18-50 -a -01 
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02-29-3-18-50 -b 

02-29-3-18-50 -f 

02-29-3-18-50 -g 

02-29-3-18-50 -i 

02-29-3-18-51 -a 

02-29-3-18-51 -b 

02-29-3-18-51 -f 

02-29-3-18-52 -a 

02-29-3-18-52 -h 

02-29-3-18-52 -i 

02-29-3-18-52 -l 

02-29-3-18-52A -f 

02-29-3-18-53 -a 

02-29-3-18-53 -c 

02-29-3-18-53 -d 

02-29-3-18-54 -a 

02-29-3-18-54 -f 

02-29-3-18-55 -a -02 

02-29-3-18-56 -c 

02-29-3-18-56 -h 

02-29-3-18-57 -a -01 

02-29-3-18-57 -f 

02-29-3-18-58 -d 

02-29-3-18-59 -b 

02-29-3-18-59 -c 

02-29-3-18-59 -d 

02-29-3-18-59 -f 

02-29-3-18-59 -j 

02-29-3-18-59 -w 

02-29-3-18-60 -h 

02-29-3-18-61 -a 

02-29-3-18-61 -f 

02-29-3-18-61 -g 

02-29-3-18-62 -b 

02-29-3-18-62 -k 

02-29-3-18-63 -c -01 

02-29-3-18-63 -d -99 
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02-29-3-18-63 -j 

02-29-3-18-64 -a 

161104_5.0002.AR_2.277 

161104_5.0002.AR_2.280/1 

9150 
Ciepłolubne 

buczyny 

storczykowe 

(Cephalanthero-

Fagenion) 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B5  Zapewnienie 

ochrony 

zachowawczej 

(biernej) 

w rezerwacie 

przyrody 

„Biesiec” 

W planie ochrony rezerwatu nie 

dopuszczać zabiegów z zakresu ochrony 

czynnej na zidentyfikowanych płatach 

siedliska 9150. Obiektu nie udostępniać 

dla celów edukacyjnych, turystycznych, 

rekreacyjnych i sportowych. 

Od 2012 r. RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Strzelce Opolskie (29) 

Obręb Zdzieszowice (3) 

L-ctwo Krępna (18) 

--------------------------------- 
Płat siedliska w granicach 

wydzielenia leśnego: 

02-29-3-18-52 -l 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Opolu 

B9  Wyodrębnienie 

w planie 

urządzenia lasu 

dla PGL LP 

Nadleśnictwo 

Strzelce 

Opolskie na lata 

2012 – 2022 

fragmentu 

reprezentująceg

o siedlisko 9150 

jako nowe 

wydzielenie. 

W celu utrwalenia właściwego stanu 

wskaźnika „perspektywy ochrony” oraz 

w celu wskazania odrębności siedliskowej 

i wybitnych walorów przyrodniczych 

w trakcie przygotowywania planu 

urządzenia lasu z wydzielenia  

02-29-3-18-52 –l wyodrębnić nowe 

wydzielenie obejmujące siedlisko 9150 

w granicach wskazanych na mapie 

inwentaryzacji siedlisk. 

2012 r. RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Strzelce Opolskie (29) 

Obręb Zdzieszowice (3) 

L-ctwo Krępna (18) 

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

Płat siedliska w granicach 

wydzielenia leśnego: 

02-29-3-18-52 -l 

Dyrektor Regionalnej 

Dyrekcji Lasów 

Państwowych 

w Katowicach 

 

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 ciepłolubnych buczyn 

storczykowych (Cephalanthero-

Fagenion), a w przypadku jej braku 

zgodnie z metodyką Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska 

opracowaną dla ciepłolubnych dąbrów 

2013 r.,  

2015 r.,  

2017 r.,  

2018 r.,  

2021 r. 

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Strzelce Opolskie (29) 

Obręb Zdzieszowice (3) 

L-ctwo Krępna (18) 

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

Płat siedliska w granicach 

wydzielenia leśnego: 

02-29-3-18-52 -l 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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lub zbliżoną 

w przypadku 

braku metodyki 

Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony 

Środowiska 

(Quercetalia pubescenti-petraeae). 

9170 Grąd 

środkowo- 

europejski 

i subkontynen- 

talny (Galio-

Carpinetum, 

Tilio-

Carpinetum) 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B6  Przyjęcie 

w planie 

urządzenia lasu 

dla PGL LP 

Nadleśnictwo 

Strzelce 

Opolskie na lata 

2012 – 2021, 

a także 

w uproszczo- 

 nych planach 

urządzenia lasu, 

jako 

docelowych dla 

drzewostanów 

w siedlisku 

przyrodniczym 

9170 

nie wyłączonyc

h 

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. RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Strzelce Opolskie (29) 

Obręb Zdzieszowice (3) 

L-ctwo Klucze (15) 

L-ctwo Krępna (18) 

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

Woj. opolskie (16) 

Powiat krapkowicki (05) 

Gmina Zdzieszowice - obszar 

wiejski (05_5) 

Obr. ew. Oleszka (0001) 

Powiat strzelecki (11) 

Gmina Leśnica – miasto 

(04_4) 

Obr. ew. Leśnica (0045) 

Gmina Leśnica – obszar 

wiejski (04_5) 

Obr. ew. Poręba (0065) 

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

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

02-29-3-15-10 -a 

02-29-3-15-10 -f  

02-29-3-15-10 -g-00 

02-29-3-15-10 -h 

02-29-3-15-19 -n 

02-29-3-15-24A -c 

Dyrektor Regionalnej 

Dyrekcji Lasów 

Państwowych 

w Katowicach 

 

Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Strzelce 

Opolskie 

 

Starostowie powiatów, 

w których granicach 

położony jest obszar 

Natura 2000 

 

Właściciel 

lub posiadacz obszaru, 

a w odniesieniu 

do gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub własność 

jednostek samorządu 

terytorialnego 

zarządca 

nieruchomości 
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02-29-3-15-24A -r 

02-29-3-15-24A -w 

02-29-3-15-26 -i 

02-29-3-15-26A -d 

02-29-3-15-31 -c 

02-29-3-15-33 -d 

02-29-3-15-36 -ax  

02-29-3-15-36 -bx 

02-29-3-15-36 -c -99 

02-29-3-15-36 -cx 

02-29-3-15-36 -dx 

02-29-3-15-36 -f -99 

02-29-3-15-36 -fx  

02-29-3-15-36 -g -99  

02-29-3-15-37 -f 

02-29-3-15-37 -j 

02-29-3-15-39 -c 

02-29-3-15-39 -j 

02-29-3-15-39 -m 

02-29-3-1540 -bx 

02-29-3-15-40 -d  

02-29-3-15-42 -a 

02-29-3-15-8 -i 

02-29-3-15-8 -k 

02-29-3-18-46 -g 

02-29-3-18-46 -h 

02-29-3-18-57 -i 

02-29-3-18-57 -j 

02-29-3-18-58 -a 

02-29-3-18-58 -b 

02-29-3-18-59 -m 

160505_5.0001.AR_2.8/18 

161104_4.0045.162 

161104_4.0045.163 

161104_4.0045.164 

161104_4.0045.165 

161104_4.0045.166 
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161104_4.0045.167 

161104_4.0045.168 

161104_4.0045.169 

161104_4.0045.170 

161104_4.0045.171 

161104_4.0045.172 

161104_4.0045.182 

161104_4.0045.183 

161104_4.0045.183 

161104_4.0045.715 

161104_4.0045.716 

161104_4.0045.717 

161104_4.0045.718 

161104_4.0045.719 

161104_4.0045.720 

161104_4.0045.772 

161104_4.0045.773 

161104_4.0045.774 

161104_4.0045.782 

161104_4.0045.784 

161104_4.0045.785 

161104_4.0045.789 

161104_4.0045.790 

161104_4.0045.791 

161104_4.0045.792 

161104_4.0045.794 

161104_4.0045.800 

161104_4.0045.801 

161104_4.0045.804 

161104_4.0045.805 

161104_4.0045.813 

161104_4.0045.814 

161104_4.0045.815 

161104_4.0045.816 

161104_4.0045.819 

161104_4.0045.820 

161104_4.0045.821 
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161104_4.0045.825 

161104_4.0045.828 

161104_4.0045.831 

161104_4.0045.835 

161104_4.0045.838 

161104_4.0045.840 

161104_4.0045.844 

161104_4.0045.847 

161104_4.0045.849 

161104_4.0045.857 

161104_4.0045.858 

161104_4.0045.860 

161104_4.0045.861 

161104_4.0045.863 

161104_4.0045.865 

161104_4.0045.867 

161104_4.0045.869 

161104_4.0045.873 

161104_4.0045.874 

161104_4.0045.893 

161104_4.0045.894 

161104_4.0045.896 

161104_4.0045.897 

161104_4.0045.898 

161104_4.0045.899 

161104_4.0045.905 

161104_4.0045.906 

161104_4.0045.912 

161104_4.0045.913 

161104_4.0045.916 

161104_4.0045.917 

161104_4.0045.920 

161104_4.0045.921 

161104_4.0045.924 

161104_4.0045.925 

161104_4.0045.928 

161104_4.0045.929 
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161104_4.0045.933 

161104_4.0045.934 

161104_5.0065.180 

161104_5.0065.239 

161104_5.0065.240 

161104_5.0065.243 

B11  W trakcie 

sporządzania 

planu 

urządzenia lasu 

dla PGL LP 

Nadleśnictwo 

Strzelce 

Opolskie na lata 

2012 – 2021 

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. RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Strzelce Opolskie (29) 

Obręb Zdzieszowice (3) 

L-ctwo Klucze (15) 

L-ctwo Krępna (18) 

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

Woj. opolskie (16) 

Powiat krapkowicki (05) 

Gmina Zdzieszowice - obszar 

wiejski (05_5) 

Obr. ew. Oleszka (0001) 

Powiat strzelecki (11) 

Gmina Leśnica – miasto 

(04_4) 

Obr. ew. Leśnica(0045) 

Gmina Leśnica – obszar 

wiejski 

(04_5) 

Obr. ew. Poręba (0065) 

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

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

02-29-3-15-10 -a 

02-29-3-15-10 -f  

02-29-3-15-10 -g-00 

02-29-3-15-10 -h 

02-29-3-15-19 -n 

02-29-3-15-24A -c 

02-29-3-15-24A -r 

Dyrektor Regionalnej 

Dyrekcji Lasów 

Państwowych 

w Katowicach 

Starostowie powiatów, 

w których granicach 

położony jest 

obszar Natura 2000 
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02-29-3-15-24A -w 

02-29-3-15-26 -i 

02-29-3-15-26A -d 

02-29-3-15-31 -c 

02-29-3-15-33 -d 

02-29-3-15-36 -ax  

02-29-3-15-36 -bx 

02-29-3-15-36 -c -99 

02-29-3-15-36 -cx 

02-29-3-15-36 -dx 

02-29-3-15-36 -f -99 

02-29-3-15-36 -fx  

02-29-3-15-36 -g -99  

02-29-3-15-37 -f 

02-29-3-15-37 -j 

02-29-3-15-39 -c 

02-29-3-15-39 -j 

02-29-3-15-39 -m 

02-29-3-15-40 -bx 

02-29-3-15-40 -d  

02-29-3-15-42 -a 

02-29-3-15-8 -i 

02-29-3-15-8 -k 

02-29-3-18-46 -g 

02-29-3-18-46 -h 

02-29-3-18-57 -i 

02-29-3-18-57 -j 

02-29-3-18-58 -a 

02-29-3-18-58 -b 

02-29-3-18-59 -m 

160505_5.0001.AR_2.8/18 

161104_4.0045.162 

161104_4.0045.163 

161104_4.0045.164 

161104_4.0045.165 

161104_4.0045.166 

161104_4.0045.167 
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161104_4.0045.168 

161104_4.0045.169 

161104_4.0045.170 

161104_4.0045.171 

161104_4.0045.172 

161104_4.0045.182 

161104_4.0045.183 

161104_4.0045.183 

161104_4.0045.715 

161104_4.0045.716 

161104_4.0045.717 

161104_4.0045.718 

161104_4.0045.719 

161104_4.0045.720 

161104_4.0045.772 

161104_4.0045.773 

161104_4.0045.774 

161104_4.0045.782 

161104_4.0045.784 

161104_4.0045.785 

161104_4.0045.789 

161104_4.0045.790 

161104_4.0045.791 

161104_4.0045.792 

161104_4.0045.794 

161104_4.0045.800 

161104_4.0045.801 

161104_4.0045.804 

161104_4.0045.805 

161104_4.0045.813 

161104_4.0045.814 

161104_4.0045.815 

161104_4.0045.816 

161104_4.0045.819 

161104_4.0045.820 

161104_4.0045.821 

161104_4.0045.825 
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161104_4.0045.828 

161104_4.0045.831 

161104_4.0045.835 

161104_4.0045.838 

161104_4.0045.840 

161104_4.0045.844 

161104_4.0045.847 

161104_4.0045.849 

161104_4.0045.857 

161104_4.0045.858 

161104_4.0045.860 

161104_4.0045.861 

161104_4.0045.863 

161104_4.0045.865 

161104_4.0045.867 

161104_4.0045.869 

161104_4.0045.873 

161104_4.0045.874 

161104_4.0045.893 

161104_4.0045.894 

161104_4.0045.896 

161104_4.0045.897 

161104_4.0045.898 

161104_4.0045.899 

161104_4.0045.905 

161104_4.0045.906 

161104_4.0045.912 

161104_4.0045.913 

161104_4.0045.916 

161104_4.0045.917 

161104_4.0045.920 

161104_4.0045.921 

161104_4.0045.924 

161104_4.0045.925 

161104_4.0045.928 

161104_4.0045.929 

161104_4.0045.933 
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161104_4.0045.934 

161104_5.0065.180 

161104_5.0065.239 

161104_5.0065.240 

161104_5.0065.243 

Działania związane z monitoringiem stanu przedmiotów ochrony i efektów działań ochronnych 

C7  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 grądu 

środkowoeuropejskiego 

i subkontynentalnego (Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum), a w przypadku 

jej braku zgodnie z metodyką Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska 

opracowaną dla grądu subatlantyckiego 

(Stellario-Carpinetum). 

2015 r.,  

2021 r. 

RDLP Katowice (02) 

N-ctwo Strzelce Opolskie (29) 

Obręb Zdzieszowice (3) 

L-ctwo Klucze (15) 

L-ctwo Krępna (18) 

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

Woj. opolskie (16) 

Powiat krapkowicki (05) 

Gmina Zdzieszowice - obszar 

wiejski (05_5) 

Obr. ew. Oleszka (0001) 

Powiat strzelecki (11) 

Gmina Leśnica – miasto 

(04_4) 

Obr. ew. Leśnica(0045) 

Gmina Leśnica – obszar 

wiejski (04_5) 

Obr. ew. Poręba (0065) 

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

Płaty siedliska w granicach 

poniższych działek 

ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych: 

02-29-3-15-10 -a 

02-29-3-15-10 -f  

02-29-3-15-10 -g-00 

02-29-3-15-10 -h 

02-29-3-15-19 -n 

02-29-3-15-24A -c 

02-29-3-15-24A -r 

02-29-3-15-24A -w 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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02-29-3-15-26 -i 

02-29-3-15-26A -d 

02-29-3-15-31 -c 

02-29-3-15-33 -d 

02-29-3-15-36 -ax  

02-29-3-15-36 -bx 

02-29-3-15-36 -c -99 

02-29-3-15-36 -cx 

02-29-3-15-36 -dx 

02-29-3-15-36 -f -99 

02-29-3-15-36 -fx  

02-29-3-15-36 -g -99  

02-29-3-15-37 -f 

02-29-3-15-37 -j 

02-29-3-15-39 -c 

02-29-3-15-39 -j 

02-29-3-15-39 -m 

02-29-3-15-40 -bx 

02-29-3-15-40 -d  

02-29-3-15-42 -a 

02-29-3-15-8 -i 

02-29-3-15-8 -k 

02-29-3-18-46 -g 

02-29-3-18-46 -h 

02-29-3-18-57 -i 

02-29-3-18-57 -j 

02-29-3-18-58 -a 

02-29-3-18-58 -b 

02-29-3-18-59 -m 

160505_5.0001.AR_2.8/18 

161104_4.0045.162 

161104_4.0045.163 

161104_4.0045.164 

161104_4.0045.165 

161104_4.0045.166 

161104_4.0045.167 

161104_4.0045.168 
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161104_4.0045.169 

161104_4.0045.170 

161104_4.0045.171 

161104_4.0045.172 

161104_4.0045.182 

161104_4.0045.183 

161104_4.0045.715 

161104_4.0045.716 

161104_4.0045.717 

161104_4.0045.718 

161104_4.0045.719 

161104_4.0045.720 

161104_4.0045.772 

161104_4.0045.773 

161104_4.0045.774 

161104_4.0045.782 

161104_4.0045.784 

161104_4.0045.785 

161104_4.0045.789 

161104_4.0045.790 

161104_4.0045.791 

161104_4.0045.792 

161104_4.0045.794 

161104_4.0045.800 

161104_4.0045.801 

161104_4.0045.804 

161104_4.0045.805 

161104_4.0045.813 

161104_4.0045.814 

161104_4.0045.815 

161104_4.0045.816 

161104_4.0045.819 

161104_4.0045.820 

161104_4.0045.821 

161104_4.0045.825 

161104_4.0045.828 

161104_4.0045.831 
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161104_4.0045.835 

161104_4.0045.838 

161104_4.0045.840 

161104_4.0045.844 

161104_4.0045.847 

161104_4.0045.849 

161104_4.0045.857 

161104_4.0045.858 

161104_4.0045.860 

161104_4.0045.861 

161104_4.0045.863 

161104_4.0045.865 

161104_4.0045.867 

161104_4.0045.869 

161104_4.0045.873 

161104_4.0045.874 

161104_4.0045.893 

161104_4.0045.894 

161104_4.0045.896 

161104_4.0045.897 

161104_4.0045.898 

161104_4.0045.899 

161104_4.0045.905 

161104_4.0045.906 

161104_4.0045.912 

161104_4.0045.913 

161104_4.0045.916 

161104_4.0045.917 

161104_4.0045.920 

161104_4.0045.921 

161104_4.0045.924 

161104_4.0045.925 

161104_4.0045.928 

161104_4.0045.929 

161104_4.0045.933 

161104_4.0045.934 

161104_5.0065.180 
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161104_5.0065.239 

161104_5.0065.240 

161104_5.0065.243 

9180 Jaworzyny 

i lasy klonowo-

lipowe 

na stokach 

i zboczach 

(Tilio 

plathyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani) 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B7  Poinformowanie 

właścicieli bądź 

użytkowników 

działek 

o występowaniu 

siedliska 

chronionego 

i zasadach 

jego ochrony 

Poinformować oficjalnym pismem, 

za potwierdzeniem odbioru, właścicieli 

i użytkowników działek o występowaniu 

siedliska chronionego, zakazie jego 

niszczenia i pogarszania stanu, sposobach 

ochrony oraz możliwościach ich 

finansowania. 

2012 r. Woj. opolskie (16) 

Powiat strzelecki (11) 

Gmina Leśnica – obszar 

wiejski (04_5) 

Obr. ew. Poręba (0065) 

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

Płat siedliska w granicach 

działki ewidencyjnej: 

161104_5.0065.46 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

B13  Zapewnienie 

dodatkowej 

ochrony 

prawnej 

Zapewnienie ochrony zachowawczej 

(biernej) poprzez uznanie płatu siedliska 

9180 za użytek ekologiczny. 

Od 2012 r. Woj. opolskie (16) 

Powiat strzelecki (11) 

Gmina Leśnica – obszar 

wiejski (04_5) 

Obr. ew. Poręba (0065) 

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

Płat siedliska w granicach 

działki ewidencyjnej: 

161104_5.0065.46 

Rada Gminy Leśnica 

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 jaworzyn i lasów 

klonowo-lipowych na stokach i zboczach 

(Tilio plathyphyllis-Acerion 

pseudoplatani). 

2015 r.,  

2021 r. 

Woj. opolskie (16) 

Powiat strzelecki (11) 

Gmina Leśnica – obszar 

wiejski (04_5) 

Obr. ew. Poręba (0065) 

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

Płat siedliska w granicach 

działki ewidencyjnej: 

161104_5.0065.46 

Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 

D4 Dokonanie 

oceny 

znaczenia 

Wykonać ekspertyzę specjalistyczną 

rozstrzygającą znaczenie obszaru 

Natura 2000 dla siedliska 61E0. 

Od 2012 r. Cały obszar Natura 2000 Organ sprawujący 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 
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i jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-

incanae, olsy 

źródliskowe) 

obszaru 

Natura 2000 

dla siedliska 

W przypadku uzyskania oceny A, B 

lub C określić stan ochrony siedliska, 

zagrożenia i cele ochrony. 

1) 
Oznaczenie działek ewidencyjnych według stanu na dzień 30.11.2009 r. Oznaczenie wydzieleń leśnych zgodnie z planem urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Strzelce 

Opolskiena okres od 1 stycznia 2012  r. do 31 grudnia 2021 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 11/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Opolu z dnia 13 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 584, z późn. zm.), ustanowił plan 
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002, 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 ustawy 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 Góra Świętej 
Anny PLH160002 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 Góra Świętej Anny PLH160002. Dokumentację 
potwierdzającą występowanie siedliska lub jego brak 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 11/12 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002 
(Dz. Urz. Woj. Op. poz. 584, 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 
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czesci dotyczącej monitoringu stanu ochrony przedmiotowego siedliska) gdzie uwzględniono 
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 Góra Świętej Anny PLH160002, 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.6320.2.2019.AK z 15 lipca 2019 r. zidentyfikowanym 
zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. 
W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag i wniosków. 

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

Zgodnie zaś 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.  


