
UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 627, poz. 628, poz.842) 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 zgodnie z art. 28 ust.10 ustawy 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. 

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. 4 ustawy). 

Projekty planów zadań ochronnych zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach (art. 21 ust. 2 pkt 

24 lit. a) ustawy z dnia 3 października2008 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, z późn. zm.) i może być 

przedmiotem opiniowania przez regionalną radę ochrony przyrody (art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy). 

Obszar Natura 2000 Ostoja Sławniowicko – Burgrabicka PLH160004 (zwany dalej „obszarem Natura 

2000”) 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 2008 r. (decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 

92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 

kontynentalny region biogeograficzny – notyfikowana jako dokument nr C (2008)8039, 2009/93/WE). 

W ramach prac nad projektem planu zweryfikowano informacje o obszarze Natura 2000 oraz 

zidentyfikowano następujące przedmioty ochrony: siedliska przyrodnicze - grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (kod siedliska 9170), kwaśne buczyny (Luzulo-

fagetum) (kod siedliska 9110) oraz gatunki zwierząt - kumak górski Bombina variegata (kod gatunku 1193), 

nocek duży Myotis myotis (kod gatunku 1324) i podkowiec mały Rhinolophus hipposideros (kod gatunku 

1303).  

Oceny stanu ochrony poszczególnych siedlisk i gatunków dokonano na podstawie wyników 

przeprowadzonych kontroli terenowych, w oparciu o trzy parametry stanu: powierzchnia siedliska, struktura 

i funkcje oraz perspektywy ochrony. W odniesieniu do siedlisk przy ocenie poszczególnych parametrów 

zastosowano zestawy wskaźników opracowanych w oparciu o metodykę przygotowaną przez Instytut Ochrony 

Przyrody PAN na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego przez Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska (GIOŚ) dla siedlisk zbliżonych, a także metodyki zalecanej w „Wytycznych  

do opracowania PZO dla obszaru Natura 2000” (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, aktualizacja 

12.12.2012 r.). Dla siedliska 9110 Kwaśne buczyny parametry i wskaźniki oceny stanu zachowania płatów nie 

zostały szczegółowo opracowane. Istnieje jedynie ogólna charakterystyka siedliska – Szwagrzyk J., Holeksa J. 

2004. Kwaśna buczyna górska. W: Herbich J. (red.). Lasy i Bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków 

Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 5., S. 39-44. Parametry 

i wskaźniki oceny stanu zachowania płatów siedliska przyrodniczego 9110 przyjęto (z licznymi 

modyfikacjami) za parametrami i wskaźnikami opracowanymi dla siedliska przyrodniczego 9150: Kułpiński 

K., Tyc A., Stawowczyk K. 2012. 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalantero-Fagenion).  

W: Mróz W. (red.), Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III, GDOŚ, Warszawa 

(aktualizacja 2012-07-14) oraz dla siedliska przyrodniczego 9160: Pawlaczyk P. 2012. 9160 Grąd subatlantycki 



Stellario-Carpinetum. W: Mróz W. (red.), Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część 

III, GDOŚ, Warszawa (aktualizacja 2012-07-14). oraz dla siedliska 9110 –  Pawlaczyk P. (red.) 2012, 

Niezbędnik Leśnika. Parametry i wskaźniki oceny stanu zachowania płatów siedliska przyrodniczego 9170 

przyjęto za parametrami i wskaźnikami opracowanymi dla siedliska przyrodniczego 9160: Pawlaczyk P. 2012. 

9160 Grąd subatlantycki Stellario-Carpinetum. W: Mróz W. (red.), Monitoring siedlisk przyrodniczych. 

Przewodnik metodyczny. Część III, GDOŚ, Warszawa (aktualizacja 2012-07-14); oraz dla siedliska 9170 –  

Pawlaczyk P.(red.) 2012, Niezbędnik Leśnika. Wskaźniki te oraz waloryzacja każdego z nich zostały 

szczegółowo opisane w raporcie botanicznym stanowiącym element dokumentacji projektu planu. 

W odniesieniu do gatunków, do oceny poszczególnych parametrów stosowano wskaźniki zawarte  

w opublikowanej metodyce PMŚ GIOŚ. 

Według metodyki podanej przez Bonk M. i Sochacki J. (2012. [1193] Kumak górski Bombina variegata. 

W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. 

Część III. GIOŚ, Warszawa, s. 328-345), oceny stanu zachowania populacji kumaka górskiego, nie można 

dokonać na poziomie stanowiska. Byłoby to trudne (w przypadku dużych zbiorników), a także niemiarodajne, 

gdyż osobniki mogą przemieszczać się w trakcie sezonu pomiędzy zbiornikami położonymi w niewielkiej 

odległości od siebie. Stan populacji ocenia się natomiast w badanych obszarach. Wskaźnikami tymi jest liczba 

wszystkich zbiorników, w których stwierdzono rozród oraz liczba zbiorników, w których stwierdzono obecność 

gatunku (wskaźnik kardynalny). Natomiast jeśli chodzi o stan siedliska - przyjęto dwa wskaźniki stanu 

siedliska gatunku na poziomie obszaru: liczbę wszystkich zbiorników, w tym okresowych (wskaźnik 

kardynalny) i liczbę zbiorników stałych. Według metodyki GIOŚ waloryzacja wskaźników zakłada podanie 

trendu populacji i siedliska, co nie jest możliwe na dzień dzisiejszy z powodu braku wcześniejszych danych 

referencyjnych. Na etapie sporządzania planu niemożliwe było przeprowadzenie waloryzacji wskaźników 

populacji i siedliska tego gatunku (stąd ocena wszystkich wskaźników - XX), a zebrane dane zawarte 

w załączonym do projektu planu zadań ochronnych raporcie eksperta należy traktować, jako referencyjne. 

Prowadzone w ramach niniejszego planu zadań działania monitoringowe umożliwi ą zebranie kolejnych danych 

dla określenia stanu ochrony kumaka górskiego, co będzie równoznaczne z uzupełnieniem stanu wiedzy o tym 

przedmiocie ochrony i uwarunkowaniach jego ochrony. 

Podkowiec mały uzyskał ocenę ogólną U1 (niezadowalającą) w związku z waloryzacją wskaźnika 

„perspektywy ochrony/zachowania” na jednym ze stanowisk (kolonia rozrodcza na terenie zakładu 

wydobywczego w Sławniowicach). W chwili obecnej stan tego siedliska można określić jako właściwy, 

jednakże niewłaściwe wykonanie lub zaniechanie remontu pomieszczeń (dachu i instalacji elektrycznej 

kotłowni) w sposób poważny może doprowadzić do utraty określonych cech siedliska, a w najgorszym 

przypadku do zaniku kolonii. Ponadto parametr „ekspozycja wylotów” posiada ocenę niezadawalającą (U1)  

ze względu na brak w bezpośrednim otoczeniu obiektu elementów ułatwiających nietoperzom bezpieczne 

przemieszczanie się (np. duże drzewo obejmujące gałęziami sam wylot). Oceny te rzutują na ocenę ogólną, 

dotyczą jednak wyłącznie siedliska gatunku. Natomiast stan populacji podkowca małego został oceniony jako 

właściwy. Kolonia rozrodcza mieszcząca się w kotłowni zakładu w Sławniowicach jest największą krajową 



kolonią gatunku. Ponadto sztolnia w tzw. Łomie Buchmanna uchodzi za drugą co do wielkości kolonię zimową 

gatunku w Polsce. W związku z powyższym, przy aktualnym stanie wiedzy, obszar Natura 2000 wydaje się 

najcenniejszym stanowiskiem podkowca małego, a zatem jednym z najcenniejszych stanowisk nietoperzy 

w skali całego kraju. Poprawa parametru „perspektywy ochrony” będzie wykraczać poza okres obowiązywania 

planu (m.in. ze względu na utrzymywanie zadrzewień).  

Prawdopodobnie wskutek pomyłki w wyznaczaniu granic obszaru Natura 2000, kościół w Burgrabicach 

znalazł się poza nimi. Jak czytamy w SDF z 2009r.: Opis obszaru „(...) Burgrabice, gdzie na strychu kościoła 

znajduje się kolonia rozrodcza nietoperzy”. W podanej w SDF lokalizacji mieszczą się dwie kolonie rozrodcze 

gatunków nietoperzy: podkowca małego oraz nocka dużego. Liczebność kolonii podkowca małego szacuje się 

na około 80 osobników, a kolonii nocka dużego na około 150. Wielkości te uprawniają do określenia ich 

mianem cennych. Liczebności ww. pozwalają uznać je za znaczące w skali kraju, a w celu objęcia ich ochroną 

w ramach sieci Natura 2000, zaproponowano rozszerzenie granic obszaru, tj. włączenie w jego granice 

budynku kościoła w Burgrabicach oraz przyległych działek z zadrzewieniami. Ze względów formalnych,  

tj., pozostawania budynku kościoła poza granicą Ostoi, dla obu gatunków w tej lokalizacji nie dedykowano 

żadnych działań ochronnych jak i monitoringu stanu ochrony gatunków, co nie wyklucza podejmowania 

działań ukierunkowanych na utrzymanie w dobrej kondycji siedliska populacji np. w ramach projektów 

realizowanych przez organizacje pozarządowe lub sprawującego nadzór nad obszarem. Należy zaznaczyć,  

że gatunki zamieszkujące strych kościoła są objęte ochroną gatunkową zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237 poz. 1419). 

Zasadnym wydaje się także korekta (uszczegółowienie) granic polegająca na ujednoliceniu granic obszaru 

Natura 2000 z granicami działek ewidencyjnych. Korekta granic w powyższym zakresie dokonana zostanie 

w odrębnym postępowaniu. 

W przypadku siedlisk leśnych - kwaśnej buczyny (Luzulo-fagetum) (kod 9110) oraz grądu 

środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (kod 9170) zadania 

ochronne prowadzące do poprawy wskaźników, które przede wszystkim miały wpływ na obniżenie oceny 

ogólnej siedlisk, należy realizować w ramach prowadzonych obecnie zabiegów hodowlano-ochronnych oraz 

uwzględniać w kolejnych planach urządzenia lasu oraz uproszczonych planach urządzenia lasu. Perspektywy 

osiągnięcia właściwego stanu, wskaźników związanych np. z udziałem martwego drewna (siedlisko 9110)  

czy składem i wiekiem drzewostanów są odległe, jednak przy odpowiednio prowadzonej gospodarce leśnej 

można przewidywać ich znaczącą poprawę. 

W trakcie prac terenowych zidentyfikowano także dwa siedliska niewymienione dotychczas 

w Standardowym Formularzu Danych, dla których zaproponowano ocenę ogólną „D”. Są to: łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo–fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso–incanae) i olsy 

źródliskowe (siedlisko priorytetowe o kodzie 91E0*) oraz kwaśne dąbrowy (Quercion robori–petraeae) 

(siedlisko o kodzie 9190). Siedliska zostaną uwzględnione w najbliższej aktualizacji SDF dla obszaru Natura 

2000, po ustanowieniu planu zadań ochronnych. 



Na podstawie zidentyfikowanych zagrożeń, istniejących i potencjalnych, określono cele i zadania 

ochronne dla poszczególnych przedmiotów ochrony (załączniki 3, 4, 5). 

W zarządzeniu uwzględniono także działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony. Oparto 

je na metodyce opracowanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na potrzeby Państwowego 

Monitoringu Środowiska, 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 

(por. raport botaniczny stanowiący element dokumentacji projektu planu). Monitoring realizacji celów działań 

ochronnych oparty będzie na wynikach monitoringu stanu ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony. 

Granice Obszaru Natura 2000 przedstawiono na załączniku mapowym oraz opisano w oparciu o punkty 

węzłowe, dla których podano długość i szerokość geograficzną w układzie PL - 1992. 

W trakcie prac nad planem nie zidentyfikowano potrzeby ustanowienia planu ochrony dla tego obszaru. 

Z kolei podczas analizy istniejących dokumentów planistycznych (m.in. studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego), nie zidentyfikowano zapisów mogących 

wpływać na przedmioty ochrony obszaru. W związku z powyższym zapisy dotyczące eliminacji lub 

ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 

wyznaczono obszar Natura 2000 nie są konieczne. 

Przystępując do prac nad projektem planu zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000, Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu podał, zgodnie z art. 28 ust. 3 i 4 ustawy, do publicznej wiadomości 

informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

określając założenia do projektu planu zadań ochronnych. Zawiadomienie ogłoszono w sposób zwyczajowo 

przyjęty, tj. wywieszono w siedzibie organu właściwego w sprawie (wywieszono na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie RDOŚ w Opolu) w dniach 10.05.2013 r. – 13.06.2013 r. umieszczono na stronie BIP RDOŚ 

w Opolu w dniach 10.05.2013 r. – 29.10.2013 r., opublikowano w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu 

regionalnym, tj. w Gazecie Wyborczej w dniu 11.05.2013 r. 

W ramach opracowywania projektu planu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu zapewnił 

możliwość udziału wszystkim zainteresowanym w pracach związanych ze sporządzaniem tego projektu.  

Do prac nad określeniem działań ochronnych (w zespole roboczym, zwanym Zespołem Lokalnej Współpracy) 

zostali zaproszeni przedstawiciele: gminy, starostwa, administracji publicznej, podmiotów gospodarujących 

w obszarze, a także 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 umieszczono na Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej 

prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (pzo.gdos.gov.pl) w dniach 29.10.2013 r. – 

20.11.2013 r. Projekt ujęto również w publicznie dostępnym wykazie danych (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 29.10.2013 r. – 

27.11.2013 r., umieszczono na stronie BIP RDOŚ w Opolu w dniach 29.10.2013 r. – 29.11.2013 r., 

opublikowano w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu regionalnym, tj. w Gazecie Wyborczej  

w dniu 29.10.2013 r. 

W trakcie opisanych powyżej konsultacji społecznych, Pan Jan Balcerzak za pomocą Platformy 

Informacyjno – Komunikacyjnej złożył następujące wnioski: 

1. „Proszę uzupełnić zapisy dotyczące monitoringu stanu ochrony o terminy (częstotliwość w czasie 

obowiązywania PZO)”.  

Uwaga została uwzględniona w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych, dla których nie opracowano 

metodyki w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska. W odniesieniu do gatunków zwierząt, dla których w chwili opracowania projektu planu zadań 

ochronnych istniała ww. metodyka, częstotliwość badań monitoringowych nie została opisana, ponieważ 

szczegółowo jest ona określona w przewodnikach metodycznych wydanych przez Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska, które przywołano w treść załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.   

2. „W § 4 zarządzenia wpisano „Identyfikację, istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt (...)”. Natomiast gatunki 

roślin nie są przedmiotami ochrony w tym obszarze. Proponuję usunąć zapis dotyczący roślin.” 

Uwaga została uwzględniona zgodnie z wnioskiem. 

Dodatkowo Pan Jan Balcerzak wniósł uwagę: „ Dlaczego nie zaplanowano żadnych działań ochronnych 

ani monitoringu stanu ochrony nocka dużego?” 

Odnosząc się do wniesionej uwagi wskazać wypada, że kolonia rozrodcza nocka dużego w kościele  

w Burgrabicach (podobnie jak część populacji podkowca małego w obszarze Natura 2000), prawdopodobnie  

w wyniku błędu podczas wyznaczania granic obszarów Natura 2000, znalazła się poza Ostoją.  

W Standardowym Formularzu Danych gatunek ten wymieniany jest wprawdzie jako przedmiot ochrony w tym 

obszarze, lecz określone tu liczebności i opis dotyczy wyżej wspomnianej lokalizacji, tj. stanowiska, poza 

granicami obszaru określonymi w SDF. Z przyczyn formalnych nie ma zatem możliwości wprowadzania 

zapisów regulujących sposób ochrony czynnej i monitorowania populacji tego gatunku poza granicami obszaru 

Natura 2000, dla którego sporządza się niniejszy akt prawa miejscowego. Z tego względu wyznaczono tylko 

cel działań ochronnych, a jedynym możliwym na tym etapie wskazaniem jest zobowiązanie sprawującego 



nadzór nad obszarem do przedłożenia wniosku o zmianę granic obszaru Natura 2000. Przypisanie działań 

ochronnych ukierunkowanych na utrzymanie dogodnych warunków bytowania nietoperzy na strychu kościoła 

w Burgrabicach będzie możliwe po skutecznym przeprowadzeniu procedury zmiany granicy Ostoi,  

co nie wyklucza podejmowania działań na rzecz ochrony i zachowania tej populacji, np. w ramach projektów 

czy programów realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody. Gatunek ten bowiem,  

poza objęciem go ochroną prawna jako przedmiot ochrony w tym obszarze Natura 2000, jest gatunkiem 

objętym ścisłą ochroną gatunkową w Polsce, w stosunku do którego zastosowanie mają przepisy ww. ustawy  

i aktów wykonawczych (zezwolenie na wykonywanie czynności zakazanych w stosunku do ww. gatunku i jego 

siedliska wydaje właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska i/lub Generalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska).  

Projekt niniejszego zarządzenia był przedmiotem obrad Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Opolu, 

która w dniu 03.12.2013 r. zaopiniowała pozytywnie ten akt prawa miejscowego. 

Projekt niniejszego zarządzenia został uzgodniony przez Wojewodę Opolskiego pismem  

nr IN.III.710.32.2013.JJ z dnia 30 stycznia 2014 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. Nie wyklucza się możliwości wykorzystania innych źródeł finansowania. Szacuje się, że koszt 

realizacji działań ochronnych zawartych w niniejszym planie, w tym działań monitoringowych, w okresie  

10 lat, wyniesie łącznie około 65 tys. zł. Przy czym kwota ta nie uwzględnia kosztów związanych 

z modyfikacją metod gospodarowania na siedliskach przyrodniczych i siedliskach gatunków (np. sposób 

remontu dachu w kotłowni zakładu w Sławniowicach, modyfikacja sposobu prowadzenia gospodarki leśnej).  

 


