
UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 985) do spraw wszczętych i niezakończonych 
przed dniem wejścia w życie tej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.  

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, dla obszaru Natura 2000 
sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych na okres 10 
lat; pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez 
Komisję Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia 
wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków. 

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy, regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia,  
w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego 
stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 
wyznaczono obszar Natura 2000. Plan zadań ochronnych może być zmieniony, jeżeli wynika 
to z potrzeb ochrony tych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt. 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawiera: 
1)  opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000; 
2)  identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących 
przedmiotami ochrony; 

3)  cele działań ochronnych; 
4)  określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 

wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących: 
a)  ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, 
b)  monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów, o których 

mowa w pkt 3, 
c)  uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony; 

5)  wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach 
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i 
wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 
wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia 
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla 
których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000; 

 6)  wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości 
obszaru (art. 28 ust.10 ustawy). 

Tryb sporządzania projektu planu zadań ochronnych i zakres prac na potrzeby 
sporządzania projektu planu 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).  

Sporządzający projekt 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. 3 i ust. 4 ustawy). 

Projekty planów zadań ochronnych zamieszcza się także w publicznie dostępnych 
wykazach (art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. a) 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. Nr.199, poz.1227, z późn. zm.). 



Projekt 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. Nr 31, poz. 
206) oraz zaopiniowania przez regionalną radę ochrony przyrody (art. 97 ust. 3 pkt 2 
ustawy).  
  Obszar Natura 2000 Forty Nyskie PLH160001 został wyznaczony w związku  
z wypełnieniem zobowiązań Polski wynikających z Dyrektywy Rady w sprawie ochrony 
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz uznany za obszar o znaczeniu dla 
Wspólnoty (OZW) w 2007 r. (decyzja nr 2008/25/WE Komisji Europejskiej z dnia 13 listopada 
2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz 
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region 
biogeograficzny, Nr aktu notyfikacyjnego C(2007/5403) - Dz. U. UE. L 12, poz. 383). 

W toku prac nad planem zadań ochronnych zweryfikowano informacje o obszarze 
Natura 2000 oraz zidentyfikowano następujące przedmioty ochrony:  
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny  Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum 
1308 Mopek Barbastella barbastellus 
1321 Nocek orzęsiony  Myotis emarginatus 

W ramach prac nad projektem planu dokonano oceny stanu poszczególnych siedlisk 
przyrodniczych i gatunków oraz zidentyfikowano zagrożenia - istniejące i potencjalne,  
dla poszczególnych przedmiotów ochrony. 

W odniesieniu do siedliska grądu za najistotniejsze istniejące zagrożenie uznano 
inwazję gatunków obcych geograficznie w drzewostanie, tj.: robinii akacjowej, która w istotny 
sposób przyczynia się do zmiany struktury florystycznej siedliska 9170 ograniczając rozwój 
populacji rodzimych gatunków. Przenikaniu gatunków obcych, eutrofizacji, zaśmiecaniu  
i zanieczyszczeniu gleb w obszarze sprzyja sieć dróg i dzikich ścieżek, którymi poruszają się 
ludzie używając, m.in. pojazdów zmotoryzowanych. Ze względu na położenie obszaru  
w centrum miasta, mogą pojawiać się koncepcje urbanistycznego zagospodarowania części 
lub całości obszaru siedliska, na co zwrócono uwagę określając zagrożenia potencjalne dla 
tego siedliska.  

W odniesieniu do dwóch gatunków nietoperzy uznano, że ułatwiony dostęp do 
korytarzy, w których zimują, negatywnie wpływa w sposób bezpośredni i pośredni  
na wielkość ich populacji na zimowisku. Obecności człowieka towarzyszy oświetlenie, 
zwiększenie temperatury powietrza i zmiana warunków wilgotnościowych, co pogarsza 
warunki hibernacji. Może dochodzić również do strąceń wiszących osobników czy zdeptań. 
Nieplanowane wybudzenia z hibernacji zmniejszają szanse osobników na przeżycie. 
Ponadto pozostawiane w fortyfikacjach odpady bytowe stwarzają zagrożenie pożarowe,  
a puszki i butelki stanowią pułapkę dla nietoperzy. Wystąpienie powyższych zagrożeń może 
mieć miejsce w przypadku wzrostu atrakcyjności turystycznej tego obiektu, rozwoju 
infrastruktury turystycznej i kulturalnej. Dużym zagrożeniem dla zimujących tu populacji 
nietoperzy jest również istniejące oświetlenie uliczne na odcinku przecinającym Obszar. 
Zamontowane lampy powodują zanęcanie owadów, a w następstwie polujących na nie 
nietoperzy, które są narażone na kolizje z pojazdami. Istotnym dla trwałości zimowiska jest 
również zagrożenie, obserwowane obecnie, ale mogące mieć skutki w przyszłości, 
wynikające z naturalnej ekspansji drzew na obiektach fortyfikacji. Rozsadzanie ścian 
obiektów przez ich korzenie, zwłaszcza na koronie obiektu głównego, może w przyszłości 
doprowadzić do zawalenia ścian korytarzy i wlotów do miejsc hibernacji. Zwrócono również 
uwagę na potencjalne zagrożenie związane z możliwością przerwania przez przyszłe 
inwestycje szpalerów drzew, stanowiących możliwe trasy przemieszczania się między 
Obszarem a rzeką Nysą Kłodzką i Zbiornikiem Wodnym Nysa (poza obszarem Natura 2000, 
ale w związku ekologicznym z jego terenem). 

Przed przystąpieniem do określania działań ochronnych zidentyfikowano ich cele.  
W przypadku, gdy stan ochrony określono jako niezadawalający lub zły, za cel przyjęto 
poprawę jego stanu poprzez poprawę najistotniejszych wskaźników lub parametrów.  
W odniesieniu do wielkości określonych na poziomie FV (stan właściwy) – celem jest ich 
utrzymanie na tym poziomie. W odniesieniu do siedliska grądu, wobec braku możliwości 



osiągnięcia założonych celów w okresie obowiązywania niniejszego planu, zaplanowano 
działania, które zmierzać będą do ich osiągnięcia w kolejnych dziesięcioleciach.  

Dla przedmiotów ochrony określono działania ochronne: 
W odniesieniu do siedliska 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, w celu 

zmniejszenia penetracji obszaru przez ludzi, ograniczenia niekontrolowanego poruszania się 
po siedlisku za celowe uznano objęcie go ochroną prawną w formie użytku ekologicznego  
i skanalizowanie ruchu turystycznego (wyznaczenie wraz z oznakowaniem ścieżek do ruchu 
pieszego i rowerowego). Zaplanowano również zwalczanie okazów robinii akacjowej  
z drzewostanu i podszytu. W związku z występowaniem fragmentów tego siedliska poza 
granicami obszaru Natura 2000, zaproponowano modyfikację dotychczasowych granic,  
w odrębnym postępowaniu.  

W odniesieniu do mopka (1308) zaplanowano usunięcie odpadów zalegających  
w powszechnie dostępnych partiach obiektów fortyfikacyjnych; sporządzenie i umieszczenie 
tablic informacyjnych przy wejściach do Fortu Prusy i Reduty Króliczej; zabezpieczenie przed 
penetracją przez osoby postronne korytarzy Fortu Prusy i Reduty Króliczej oraz eliminację 
zagrożeń określonych w zaplanowanej do wykonania ekspertyzie budowlanej dotyczącej 
stanu technicznego budowli Forty Prusy i Reduta Królicza, a także wprowadzenie (wymianę) 
oświetlenia ulicznego nienęcącego owadów.   

Podczas prac nad planem, na podstawie wyników około 10 - letnich badań 
prowadzonych przez chiropterologów (zimowe liczenia nietoperzy w Fortach Nyskich) 
stwierdzono, że nocek orzęsiony (1321) nie spełnia i nie spełniał w 2004 r. warunków do 
uznania go za przedmiot ochrony w Obszarze. W związku z powyższym dla gatunku tego nie 
zidentyfikowano odrębnych zagrożeń, celów i działań ochronnych, uznając za zasadne  
i w pełni efektywne zapewnienie jego ochrony poprzez realizację działań ochronnych 
zmierzających do poprawy stanu ochrony zimującego w tych samych obiektach mopka 
(zidentyfikowane podczas prac nad planem zagrożenia dla obu gatunków są bowiem 
zbieżne). Pozwoli to zapewnić ochronę dla ewentualnych przypadków zimowania nocka 
orzęsionego w Obszarze do czasu weryfikacji, w odrębnym postępowaniu, znaczenia 
obszaru Forty Nyskie dla tego gatunku.  

W zarządzeniu uwzględniono także działania dotyczące monitoringu stanu 
przedmiotów ochrony. Oparto je na metodyce opracowanej przez Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska na potrzeby Państwowego Monitoringu gatunków i siedlisk 
przyrodniczych, a w przypadku braku opracowania ww. metodyki, zaproponowano zbliżoną,  
z wykorzystaniem wskaźników stanu ochrony przygotowanych dla siedlisk o podobnej 
charakterystyce ekologicznej, która będzie wykorzystywana do czasu opracowania 
ogólnokrajowych wytycznych przez GIOŚ. Monitoring realizacji celów działań ochronnych 
oparty będzie na wynikach monitoringu stanu ochrony poszczególnych przedmiotów 
ochrony. Od momentu zakończenia prac nad dokumentacją projektu planu zadań 
ochronnych w opracowaniu GIOŚ zmienione zostały nazwy niektórych wskaźników stanu 
przedmiotów ochrony. W związku z powyższym dostosowano zapisy niniejszego 
zarządzenia do aktualnych wytycznych: dotychczasowa treść wskaźnika: „długość 
elementów liniowych w otoczeniu schronienia” zastąpiono zapisem o treści: „łączność 
zimowiska z potencjalnymi biotopami letnimi”, a „warunki mikroklimatyczne” na: „temperatura 
powietrza”. 

Na podstawie analizy dokumentów planistycznych gminy Nysa sformułowano 
zalecenia dotyczące zmiany niektórych ich zapisów.  

Granice Obszaru Natura 2000 Forty Nyskie PLH160001 przedstawiono na załączniku 
mapowym oraz opisano w oparciu o punkty węzłowe, dla których podano długość  
i szerokość geograficzną w układzie PUWG 1992. 

W związku z występowaniem płatów siedliska grądu 9170 poza granicami Obszaru 
Natura 2000 zaproponowano ich modyfikację, którą należy przeprowadzić w odrębnym 
postępowaniu. 

W trakcie prac nad projektem planu zadań ochronnych nie zidentyfikowano potrzeby 
ustanowienia planu ochrony dla tego obszaru. 



W ramach opracowywania projektu planu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Opolu zapewnił możliwość udziału wszystkim zainteresowanym w pracach związanych  
ze sporządzaniem tego projektu. Na podstawie § 2 pkt 3 rozporządzenia 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), Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu podał do publicznej wiadomości informację  
o zamiarze przystąpienia do opracowania planu zadań ochronnych dla Obszaru Natura 
2000. Zawiadomienie ogłoszono w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organu 
właściwego w sprawie (wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ w Opolu w dniach 
24.05.2012 r. – 27.06.2012 r., umieszczono na stronie BIP RDOŚ w Opolu w dniach 
23.05.2012 r. – 28.11.2012 r., opublikowano w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu 
regionalnym, tj. w województwie opolskim w wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 24.05.2012 r. 
Do prac nad określeniem działań ochronnych (w zespole roboczym, zwanym Zespołem 
Lokalnej Współpracy) zostali zaproszeni przedstawiciele: gminy, starostwa, administracji 
publicznej, a także naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podczas 
zorganizowanych dwóch spotkań członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy omówili  
i wypracowali zakres działań niezbędnych do wykonania w granicach obszaru. Wyniki 
poszczególnych etapów prac, w formie szablonu dokumentacji projektu planu zadań 
ochronnych obszaru Natura 2000 Forty Nyskie PLH160001 umieszczono na Platformie 
Informacyjno-Komunikacyjnej prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. 
Projekt ujęto również w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (ekoportal). 
 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 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 w dniach 25.10.2012 r. r. – 
16.11.2012 r., umieszczono na stronie BIP RDOŚ w Opolu w dniach 25.10.2012 r. – 
16.11.2012 r., opublikowano w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu regionalnym,  
tj. w województwie opolskim w wydaniu NTO z dnia 25.10.2012 r. Projekt zarządzenia 
udostępniono również na Platformie Informacyjno – Komunikacyjnej (pzo.gdos.gov.pl)  
w dniach  25.10.2012 r – 16.11.2012 r. 
 W trakcie opisanych powyżej konsultacji społecznych złożone zostały wnioski przez 
p. Grzegorza Hebdę (pismo z dnia 07.11.2012 r.) dotyczące: 

1. zapisu związanego z umieszczeniem 14 krat uniemożliwiających dostęp do zimowisk 
mopka (Barbastella barbastellus) w Forcie Prusy. We wniosku zaproponowano, aby 
zgodnie z prowadzonymi przez p. Hebdę obserwacjami gatunku w Obszarze Natura 
2000 uszczegółowić zarządzenie oraz dokumentację o podanie dokładnych odcinków  
w fortyfikacjach, które mają podlegać wyłączeniu z ruchu poprzez zakratowanie 
wejść. Propozycja dotyczyła umieszczenia krat w następujących miejscach:  
- w odcinku korytarzy od wejścia B do wejścia D (łącznie z systemem chodników 
kontrminowych B-D - łącznie - 5 krat), 
- w odcinku korytarzy od wejścia G do wejścia J (łącznie z systemem chodników 
kontrminowych G-J- łącznie 8 krat). 
Nazewnictwo odcinków chodników zaczerpnięto z publikacji (Hebda, Nowak 2002 r.) 

2. pominięcia zapisu dotyczącego umieszczenia 2 krat w obiekcie Reduta Królicza  
z uwagi na fakt, że obecnie obiekt jest zamknięty i nie ma możliwości poruszania się 
po systemie chodników tego umocnienia. Zaproponowano aby z uwagi na duże 
znaczenie dla zimujących osobników mopka tzw. Korytarza „Cygaro”, zabezpieczyć 



jego wejścia (w dwóch miejscach), które znajdują się poza Redutą Króliczą. Dla 
jednego z wejść Korytarza „Cygaro”, które obecnie jest dostępne należałoby 
przewidzieć zamontowanie kraty (z możliwością otwarcia na potrzeby liczenia 
nietoperzy w okresie hibernacji). Dla drugiego wejścia, które obecnie jest zasypane 
gruzem należy przewidzieć roboty mające na celu usunięcie nasypanego materiału  
i umożliwienie swobodnej cyrkulacji powietrza. W przypadku usunięcia całego gruzu 
należy ww. wejście zabezpieczyć przed powtórnym zasypaniem i penetracją przez 
osoby postronne.  
Wnioski zawarte w pkt 1 zostały uwzględnione w zapisach planu zadań ochronnych, 

przy czym po ponownej analizie zgromadzonych danych zaproponowano nieznaczne 
powiększenie korytarzy wyłączonych z ruchu. W związku z powyższym zapisy projektu planu 
zadań ochronnych zostały zmienione z: „Zabezpieczenie przed penetracją przez osoby 
postronne korytarzy Fortu Prusy (stanowiących miejsca zimowego występowania nietoperzy) 
- Zainstalowanie 14 krat w Forcie Prusy, zabezpieczających przed penetracją przez osoby 
postronne, jednak umożliwiających przeloty nietoperzom.” na: „Zabezpieczenie przed 
penetracją korytarzy Fortu Prusy. Zainstalowanie krat uniemożliwiających penetrację ludzi  
w miejscach zimowania nietoperzy. Wyłączone z ruchu zostaną odcinki: 
- odcinek korytarzy od wejścia B do wejścia H (razem z systemem chodników 
kontrminowych, łącznie 11 krat), 
- odcinek korytarzy od wejścia I do wejścia J (razem z systemem chodników kontrminowych, 
łącznie 3 kraty).W każdym z odcinków - dwie kraty (jako wejście i jako wyjście) powinny być 
otwierane, celem umożliwienia dokonywania inwentaryzacji nietoperzy. Pozostałe kraty 
stałe.” Uwaga zawarta w pkt 2 została również uwzględniona w zapisach planu zadań 
ochronnych. Tym samym jeden z jego zapisów zmienił brzmienie z: „Zabezpieczenie przed 
penetracją przez osoby postronne korytarza w Reducie Króliczej (stanowiących miejsca 
zimowego występowania nietoperzy). - Zainstalowanie 2 krat w Reducie Króliczej, 
zabezpieczających przed penetracją przez osoby postronne, jednak umożliwiających 
przeloty nietoperzom.” na zapis: „Zabezpieczenie przed penetracją korytarza „Cygaro” 
prowadzącego do Reduty Króliczej. Zainstalowanie dwóch krat w wejściach do korytarza 
Cygaro: 
- dla wejścia nr 1 instalacja kraty umożliwiającej otwieranie jej w czasie wykonywania 
inwentaryzacji nietoperzy. 
- dla wejścia nr 2 odgruzowanie wlotu oraz montaż kraty stałej uniemożliwiającej penetrację 
korytarza przez osoby postronne.” 

Projekt niniejszego zarządzenia był również przedmiotem obrad Regionalnej Rady 
Ochrony Przyrody w Opolu, która w dniu 07.12.2012 r. zaopiniowała pozytywnie ten akt 
prawa miejscowego. Na posiedzeniu zostały wniesione propozycje zmian i uzupełnień, które 
uwzględniono w ostatecznej wersji dokumentu, a dotyczyły one: 
- umieszczenia w załączniku nr 3 w części dotyczącej siedliska przyrodniczego grądu 
środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego 9170 zagrożenia potencjalnego o nazwie 
„usuwanie drzew martwych i umierających”; 
- uszczegółowienia zapisów dotyczących miejsca realizacji działań ochronnych (załącznik  
nr 5) polegających na wykonaniu ekspertyzy budowlanej dotyczącej stanu technicznego oraz 
zagrożeń dla obiektów zimowisk nietoperzy, a także monitorowania realizacji działań 
ochronnych dla nietoperzy zimujących w fortyfikacjach wraz monitoringiem stanu gatunku 
mopka 1308 poprzez zmianę zapisu w kolumnie obszar wdrażania z „Fort Prusy, Reduta 
Królicza” na  „Fort Prusy, Reduta Królicza wraz z korytarzem Cygaro”. 
Ponadto projekt zarządzenia został uzgodniony przez Wojewodę Opolskiego pismem nr 
IN.III.710.20.2013.JJ z dnia 15 stycznia 2013 r. 
 Realizacja działań ochronnych zawartych w niniejszym akcie prawnym będzie 
finansowana, m.in. ze środków budżetu państwa w tym w części, której dysponentem jest 
sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 Forty Nyskie PLH160001. Nie wyklucza się 
możliwości wykorzystania innych źródeł finansowania. Szacuje się, że koszt realizacji działań 
ochronnych zawartych w niniejszym planie w okresie 10 lat wyniesie łącznie około  
314 tys. zł.  


