
 

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, 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 - Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2081, z późn. zm.).  

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 
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 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 10.10.2019 r. do 04.11.2019 r.), umieszczono na stronie 
BIP RDOŚ w Opolu w dniu 10.10.2019 r. i opublikowano w formie obwieszczenia w prasie o 
zasięgu regionalnym tj. W opolskim wydaniu Gazety Wyborczej w dniu 10.10.2019 r.  

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie złożono uwag i wniosków. 
Projekt niniejszego zarządzenia był przedmiotem obrad Regionalnej Rady Ochrony 

Przyrody w Opolu, która na posiedzeniu 25.10.2019 r. zaopiniowała pozytywnie ten dokument. 
Projekt zarządzenia został uzgodniony przez Wojewodę Opolskiego (pismo 

nr IN.III.710.10.2019.GT z 15.11.2019 r.). 
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.  


