
UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 

i poz. 628) 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), 

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 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

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 Kamień Śląski PLH160003 (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 i uznany za obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW)  

w 2008 r. (Decyzja nr 2009/93/EC Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia na mocy 

dyrektywy Rady 92/43/EWG drugiego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 

składających się na kontynentalny region biogeograficzny. Nr aktu notyfikacyjnego C(2008/8039) - Dz. U. UE. 

L43, 13/02/2009 P. 0063 – 0244). 

Granice obszaru Natura 2000 Kamień Śląski PLH160003 przedstawiono na załączniku mapowym 

(załącznik nr 1 do zarządzenia) oraz opisano w oparciu o punkty węzłowe, dla których podano długość  

i szerokość geograficzną w państwowym systemie odniesień przestrzennych PL-1992, o którym mowa  

w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne (załącznik nr 2 do zarządzenia). 

W toku prac nad planem zadań ochronnych zweryfikowano informacje o obszarze Natura 2000 oraz 

zidentyfikowano następujące przedmioty ochrony: niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) - kod siedliska: 6510, czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) - kod gatunku: 1060, 

suseł moręgowany (Spermophilus citellus) - kod gatunku: 1335, grąd środkowoeuropejski i subatlantycki 

(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) - kod siedliska: 9170. 

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 siedliska o kodzie 6510 przy ocenie poszczególnych 

parametrów zastosowano zestawy wskaźników opisanych w metodyce przygotowanej przez Instytut Ochrony 

Przyrody PAN na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego przez Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska (GIOŚ). Dla siedliska 9170 parametry i wskaźniki oceny stanu zachowania jego płatów 

nie zostały szczegółowo opracowane, zostały zatem przyjęte 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. 

W odniesieniu do gatunku susła moręgowanego 1335 parametry i wskaźniki oceny stanu zachowania, przyjęto 

za metodyką opracowaną dla susła perełkowanego 2608 i opisaną w podręczniku Makomaska-Juchiewicz M., 

(red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa, s. 273-296).  

S. Męczyński, T. Grądziel, K. Próchnicki, R. Styka (2010. [2608] Suseł perełkowany Spermophilus suslicus.  

Na podstawie uzyskanych wyników nie zidentyfikowano zagrożeń istniejących dla siedliska o kodzie 

6510 (niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie) oraz dla gatunku o kodzie 1335 (suseł 

moręgowany). W stosunku zaś do grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego oraz czerwończyka 



nieparka nie określono zagrożeń, a także celów i działań ochronnych. Wykazano bowiem potrzebę dokonania 

korekt w standardowym formularzu danych obszaru Natura 2000 w części dotyczącej znaczenia tego obszaru 

dla ww. siedliska i gatunku, skutkujące utratą przez nie statusu przedmiotu ochrony.  

Siedlisko przyrodnicze grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 9170 występuje w obszarze na jednym stanowisku. Zidentyfikowany płat tylko częściowo mieści 

się w granicach obszaru, położony jest na skraju kompleksu leśnego (w kontakcie z terenami rolniczymi)  

i w pobliżu obszarów zabudowanych, co sprawia, że jest on szczególnie narażony na synantropizację i nawet 

szczególne działania ochronne nie zdołają uchronić go przed zmianą struktury. W aktualnym standardowym 

formularzu danych siedlisko przyrodnicze 9170 posiada ocenę ogólną B (dobra). Po wykonanej weryfikacji 

terenowej, ekspert botanik zaproponował zmianę oceny na D (nieznacząca), przede wszystkim ze względu  

na znikomą powierzchnię. Proponując powyższą zmianę brano pod uwagę również fakt, iż siedlisko to nie jest 

istotne (a skrajnie – może być konkurencyjne) w zachowaniu siedlisk susła moręgowanego, którego w obszarze 

Natura 2000 uznaje się za priorytetowy przedmiot ochrony.  

Z kolei charakter zbiorowisk łąkowych w obszarze Natura 2000 oraz obecność silnie przekształconych 

rolniczo pozostałych terenów w zasięgu granic ostoi sprawiają, że nie istnieją na jej terenie odpowiednie 

siedliska czerwończyka nieparka. Na użytkach zielonych brak cieków wodnych, które porośnięte byłyby 

roślinami żywicielskimi gatunku. W trakcie przeprowadzonej weryfikacji terenowej podczas sporządzania 

planu zadań ochronnych, ekspert entomolog nie stwierdził w obszarze osobników dorosłych motyli.  

Łąki w obszarze porośnięte są roślinnością wskazująca na niski stan wód gruntowych, dlatego nie stwierdzono 

występowania żadnego z szerokolistnych gatunków szczawiu suchszych siedlisk. Jedynym rosnącym tutaj  

i zidentyfikowanym szczawiem jest szczaw zwyczajny Rumex acetosa lub gatunki pokrewne o niewielkich 

liściach nie nadających się do zasiedlenia przez czerwończyka. Z dużym prawdopodobieństwem można 

stwierdzić, że wskazanie czerwończyka nieparka jako przedmiotu ochrony w obszarze może być efektem 

pojedynczej obserwacji migrantów lub błędu w oznaczeniu gatunku.  

Na podstawie zidentyfikowanych zagrożeń, określono cele i zadania ochronne dla poszczególnych 

przedmiotów ochrony (załączniki nr 3, nr 4 i nr 5 do zarządzenia). 

W przypadku siedliska 6510 za zasadne uznano utrzymanie dotychczasowego stanu ochrony na 

powierzchni na co najmniej 122 ha. Dla gatunku o kodzie 1335 celem działań ochronnych jest z kolei dążenie 

do poprawy parametru "perspektywy ochrony/zachowania".  

Dla osiągnięcia wyznaczonych celów sformułowano w niniejszym zarządzeniu działania ochronne,  

które w swym charakterze są zbieżne z rodzajem działalności prowadzonej dotychczas w obszarze i stanowią 

ich swoistą kontynuację. Z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że siedlisko  

o kodzie 6510 (niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie) oraz stanowiska gatunku o kodzie 1335 

(suseł moręgowany) wchodzą w skład gospodarstw rolnych. Tereny te użytkowane są jako trwałe użytki 

zielone; ich właściciele są beneficjentami płatności bezpośrednich, a w przypadku terenu byłego lotniska  

w Kamieniu Śląskim, na którym zidentyfikowano siedlisko o kodzie 6510 – również programów 

rolnośrodowiskowych. Tym samym, zgodnie z rozporządzeniem 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 zobowiązany był określić w stosunku  

do gospodarstw rolnych w obszarze Natura 2000 działania ochronne w podziale na działania obligatoryjne  

i fakultatywne, uwzględniając przy tym wytyczne i stanowiska Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 



(pismo nr DON-WZ.600.8.2012.SŚ z 9.03.2012 r., pismo nr DON-WZ.600.8.2012.SŚ-6 z 5.09.2012 r. i pismo 

nr DON-WZ.600.16.2013.KK z 2.09.2013 r.). Podkreślić wypada, że działania obligatoryjne mieszczą się  

w granicach minimalnych norm w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 11 

marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 39, poz. 211, z późn. zm.), których wypełnienie, obok 

wymogu wzajemnej zgodności, jest podstawą do wypłacenia płatności bezpośrednich. Ustalone działania 

fakultatywne odwołują się z kolei do wymogów odpowiednich pakietów rolnośrodowiskowych 

(doprecyzowanych, co do niektórych zasad ich realizacji uwarunkowanych potrzebami przedmiotowego 

siedliska i gatunku), umożliwiając kontynuowanie lub włączenie się właścicieli nieruchomości (w części,  

na której stwierdzono występowanie przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000) do udziału w programach 

rolnośrodowiskowych.  

W odniesieniu do siedliska o kodzie 9170 i gatunku o kodzie 1060, w oparciu o uzyskane opinie 

eksperckie, zaplanowano wystąpienie o korektę zapisów standardowego formularza danych dla 

przedmiotowego obszaru Natura 2000. 

W zarządzeniu uwzględniono także działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz 

monitoringu realizacji celów działań ochronnych. 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/gatunków o podobnej charakterystyce ekologicznej, która będzie wykorzystywana 

do czasu opracowania ogólnokrajowych wytycznych przez GIOŚ. Monitoring realizacji celów działań 

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

Na podstawie analizy dokumentów planistycznych gmin sformułowano zagrożenia potencjalne dla 

przedmiotów ochrony, jednak nie zdecydowano się na formułowanie wskazań do ich zmiany. Dokumenty 

planistyczne obowiązujące w granicach obszaru (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 

byłego lotniska w Kamieniu Śląskim) zawierają zapisy wskazujące tereny z alternatywnym przeznaczeniem 

pod zalesienia, dopuszczają również alternatywne wykorzystanie gruntów na cele produkcyjno-składowe (teren 

byłego lotniska w Kamieniu Śląskim), które mogłyby spowodować zmniejszenie powierzchni, a w skrajnych 

przypadkach - zanik siedliska przyrodniczego niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie oraz 

ograniczyć zasięg siedliska korzystnego dla susła moręgowanego. W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego terenu byłego lotniska w Kamieniu Śląskim (uchwała Nr V/32/2003 Rady Miejskiej  

w Gogolinie z dnia 17 lutego 2003 r., Dz. Urz. Woj. Op. Nr 18, poz. 430)  realizacja alternatywnych funkcji 

uwarunkowana jest ochroną środowiska. Zakazuje się m.in. budowy obiektów budowlanych i urządzeń 

naruszających walory krajobrazowo-przyrodnicze, likwidacji istniejących powierzchni trawiastych (§ 6 ust.4 

pkt 9, § 7 ust. 4 pkt 1 ww. uchwały), a w odniesieniu do terenów zasiedlonych obecnie przez susły (na siedlisku 

o kodzie 6510) – dopuszczone sposoby zagospodarowania muszą uwzględniać zachowanie istniejących 

zbiorowisk oraz warunków ich rozwoju, zaś podstawą zagospodarowania tych terenów jest ocena wpływu tego 

zagospodarowania na istniejące zbiorowiska (§ 12 ust. 4 uchwały). Z kolei w studium gminy (Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin. Zmiana 2010. Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XLII/356/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 stycznia 2010 r.), z którymi zgodne 

muszą być plany miejscowe, zapisano, że „..w obszarze "Kamień Śląski" działalność gospodarcza powinna 

być podporządkowana ochronie walorów przyrodniczych (susła moręgowanego oraz stanowisk roślin 

chronionych i rzadkich), w szczególności wykluczone powinny być największe zagrożenia dla zachowania 



tych walorów, tj.: znaczące zmiany formy użytkowania gruntów, intensywna penetracja ludzka, naturalna 

sukcesja na murawach”. Z uwagi na powyższe, mając na względzie występowanie przedmiotów ochrony  

na fragmentach działek objętych dokumentami planistycznymi, za bezzasadne uznano normowanie w drodze 

niniejszego zarządzenia zagadnień związanych z ich zmianą. Ponadto planowane inwestycje na tym terenie 

będą zawsze poddawane procedurze oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 59 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 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), 

co pozwoli ocenić realny wpływ zamierzeń na obszar Natura 2000 i wyznaczone niniejszym zarządzeniem cele 

ochrony.  

Prace nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 nie wykazały potrzeby 

sporządzenia planu ochrony. 

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 tego obszaru Natura 2000, 

określając założenia do projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 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, m.in.: administracji samorządowej, RDLP w Katowicach, 

Nadleśnictwa Strzelce Opolskie, podmiotów gospodarujących w obszarze Natura 2000, w tym rolników - 

właścicieli terenów, na których zidentyfikowano siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków będących 

przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000, administracji publicznej, a także naukowcy i przedstawiciele 

ekologicznych organizacji pozarządowych.  

Podczas zorganizowanych trzech 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 31.10.2013 r. – 22.11.2013 r. 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 31.10.2013 r. – 

27.11.2013 r., umieszczono na stronie BIP RDOŚ w Opolu w dniach 31.10.2013 r. – 22.11.2013 r., 

opublikowano w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu regionalnym, tj. w opolskim wydaniu Gazety 

Wyborczej z dnia 31.10.2013 r.  

W wyznaczonym terminie konsultacji społecznych, Pan Jan Balcerzak, za pomocą Platformy 

Informacyjno – Komunikacyjnej, złożył następujące uwagi: 

1. „Jaki jest powód wpisywania dwa razy tego samego celu dla siedliska 6510?". 

Uwaga została uwzględniona poprzez wykreślenie błędnych zapisów. W zarządzeniu dla siedliska 6510 

określono wyłącznie jeden cel działań ochronnych. 

2. „W uzasadnieniu wpisano informację o braku konieczności sformułowania wskazań do dokumentów 

planistycznych, w których istnieją zapisy stanowiące potencjalne zagrożenie dla przedmiotów ochrony (dotyczy 

obszarów wskazanych do zalesień). Brak takich wskazań może wprowadzać w błąd potencjalnych chętnych do 

zalesiania. Jednym z celów PZO jest wykluczenie właśnie takich pułapek."  

Uwaga nie została uwzględniona. Po ponownej analizie dokumentacji projektu planu oraz dokumentów 

planistycznych (w szczególności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłego lotniska 

w Kamieniu Śląskim - uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie nr V/32/2003 z dnia 17.02.2003r., Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego nr 18 poz. 430 z dnia 18.03.2003r.), a także po przeanalizowaniu uwarunkowań prawnych 

dotyczących planowanych zalesień (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. 

zm.) uznano za zbędne regulowanie kwestii zmian dokumentów planistycznych w drodze niniejszego 

zarządzenia. O faktycznym wpływie na środowisko ewentualnych zalesień w tym obszarze Natura 2000 będzie 

można rozstrzygać dopiero na etapie rozpatrywania konkretnego projektu, określającego szczegółową 

lokalizację planowanych zalesień (grunty z alternatywnym przeznaczeniem pod zalesienia obejmują nie tylko 

siedliska przyrodnicze) i przeprowadzeniu oceny wpływu tego zamierzenia na obszar Natura 2000.  

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.710.3.2014.JJ z dnia 26 marca 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 Kamień Śląski PLH160003. 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 699 tys. zł. Koszt działań z zakresu monitoringu działań ochronnych (monitoring 

stanu przedmiotów ochrony) szacunkowo wyniesie około 15 tys. zł. 


