
 
ZARZĄDZENIE Nr................ 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w Opolu 

z dnia…………………………………………………………………………..r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Teklusia PLH160017. 

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 1651, poz. 1936 i poz.1045) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Teklusia 

PLH160017, zwanego dalej: „obszarem Natura 2000". 

2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000. 

 

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego 

stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk 

będących przedmiotami ochrony określa załącznik nr 3 do zarządzenia. 

 

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia. 

 

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 

wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia. 

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1  

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

z dnia………………………………………………………r. 
 

 

 

     Opis granic obszaru Natura 2000 1) 

Lp. X Y 

1 436650,56 355590,74 

2 436624,20 355575,15 

3 436613,57 355561,44 

4 436598,97 355544,32 

5 436588,24 355523,00 

6 436581,61 355515,47 

7 436574,17 355512,80 

8 436553,23 355520,65 

9 436542,74 355524,29 

10 436530,70 355524,40 

11 436521,91 355518,28 

12 436517,34 355501,73 

13 436518,41 355482,34 

14 436527,95 355441,52 

15 436533,75 355404,32 

16 436538,51 355338,76 

17 436577,99 355336,61 

18 436605,14 355323,33 

19 436650,12 355295,58 

20 436729,55 355423,82 

21 436785,66 355513,78 

22 436841,15 355603,37 

23 436856,94 355584,71 

24 436855,42 355573,36 

25 436837,56 355440,44 

26 436859,20 355433,98 

27 436885,65 355426,09 

28 436885,02 355400,04 

29 436884,22 355367,23 

30 436874,17 355334,22 

31 436873,02 355312,02 

32 436871,01 355273,14 

33 436869,86 355250,96 

34 436873,81 355210,41 

35 436847,97 355200,36 

36 436833,24 355200,36 

37 436794,14 355201,08 

38 436788,83 355182,39 

39 436775,78 355136,46 

40 436767,27 355106,53 

41 436756,10 355067,22 

42 436778,46 355060,62 

43 436803,09 355053,35 

44 436831,46 355044,97 

45 436827,17 355028,42 

46 436816,39 354986,84 

47 436807,12 354990,71 

48 436773,50 355004,75 

49 436721,98 355026,27 

50 436702,91 355034,24 

51 436694,38 355037,80 

52 436685,32 355027,97 

53 436677,12 355019,08 

54 436660,64 355001,19 

55 436659,85 354999,28 

56 436654,86 354987,30 

57 436646,29 354966,74 

58 436664,57 354956,03 

59 436658,70 354937,51 

60 436655,62 354924,76 

61 436647,84 354901,09 

62 436638,39 354872,36 

63 436635,43 354866,13 

64 436629,11 354852,86 

65 436620,52 354833,80 

66 436612,35 354816,15 

67 436594,04 354778,33 

68 436589,07 354767,37 

69 436579,48 354746,23 

70 436570,93 354727,38 

71 436569,60 354717,82 

72 436566,59 354696,14 

73 436563,75 354675,70 

74 436601,25 354658,49 

75 436651,31 354635,51 

76 436668,54 354663,50 

77 436683,08 354657,27 

78 436723,80 354639,82 

79 436720,33 354624,08 

80 436713,04 354591,01 

81 436698,40 354541,06 



 

82 436686,50 354500,46 

83 436663,95 354423,54 

84 436652,03 354382,87 

85 436612,50 354401,96 

86 436589,59 354413,02 

87 436582,18 354384,05 

88 436565,90 354320,43 

89 436550,52 354324,22 

90 436528,36 354329,68 

91 436469,73 354344,11 

92 436486,95 354423,06 

93 436465,06 354437,21 

94 436419,24 354466,82 

95 436381,45 354491,25 

96 436339,35 354465,99 

97 436296,33 354440,17 

98 436258,29 354414,59 

99 436243,53 354405,68 

100 436229,68 354396,64 

101 436221,50 354391,30 

102 436217,55 354387,96 

103 436206,96 354379,02 

104 436205,08 354370,48 

105 436202,75 354359,84 

106 436209,22 354341,60 

107 436216,25 354321,76 

108 436232,02 354277,25 

109 436241,15 354251,51 

110 436249,35 354229,01 

111 436249,58 354223,74 

112 436251,10 354200,92 

113 436251,69 354188,65 

114 436253,23 354183,35 

115 436255,23 354173,32 

116 436260,11 354151,59 

117 436264,16 354133,55 

118 436271,39 354101,34 

119 436274,03 354089,56 

120 436278,33 354070,44 

121 436275,12 354055,26 

122 436265,83 354011,20 

123 436274,14 353991,59 

124 436282,46 353971,97 

125 436276,78 353941,35 

126 436270,50 353915,34 

127 436266,48 353890,71 

128 436263,38 353885,85 

129 436258,80 353890,83 

130 436240,89 353910,29 

131 436220,19 353931,49 

132 436211,10 353935,74 

133 436186,88 353941,75 

134 436161,70 353947,99 

135 436144,86 353952,17 

136 436135,24 353954,55 

137 436123,64 353957,43 

138 436103,57 353962,40 

139 436081,56 353968,36 

140 436059,88 353974,23 

141 436035,02 353980,96 

142 436016,37 353986,01 

143 435992,65 353992,43 

144 435976,29 353996,85 

145 435954,71 353995,04 

146 435930,00 353991,64 

147 435899,47 353985,10 

148 435888,45 353982,70 

149 435868,66 353978,40 

150 435840,74 353971,97 

151 435827,89 353968,03 

152 435809,14 353962,27 

153 435790,05 353956,85 

154 435761,30 353949,28 

155 435748,79 353945,97 

156 435732,81 353941,76 

157 435716,54 353937,47 

158 435699,93 353933,10 

159 435690,41 353929,94 

160 435677,46 353924,70 

161 435664,25 353919,36 

162 435654,75 353915,51 

163 435651,18 353914,44 

164 435645,18 353912,64 

165 435644,22 353904,03 

166 435646,87 353899,03 

167 435652,84 353887,76 

168 435646,36 353878,93 

169 435636,81 353865,94 

170 435628,91 353855,22 

171 435629,88 353851,16 

172 435632,14 353841,70 

173 435636,57 353823,16 

174 435640,16 353815,84 

175 435650,11 353795,60 



 

176 435663,36 353768,62 

177 435645,45 353760,30 

178 435611,69 353747,56 

179 435571,72 353744,65 

180 435545,61 353742,75 

181 435519,82 353740,86 

182 435489,64 353741,58 

183 435465,78 353742,41 

184 435425,85 353744,11 

185 435412,16 353744,69 

186 435381,16 353738,05 

187 435339,82 353731,03 

188 435317,42 353728,42 

189 435289,61 353727,63 

190 435250,85 353726,56 

191 435214,07 353725,55 

192 435202,68 353722,58 

193 435173,14 353714,01 

194 435120,28 353697,80 

195 435107,71 353692,37 

196 435074,32 353677,95 

197 435052,09 353668,35 

198 435031,38 353658,98 

199 435014,89 353650,35 

200 434977,87 353630,96 

201 434963,47 353623,43 

202 434939,60 353611,08 

203 434890,22 353586,67 

204 434861,42 353572,44 

205 434835,28 353558,84 

206 434812,37 353546,93 

207 434789,65 353535,12 

208 434759,27 353524,00 

209 434723,28 353510,82 

210 434682,47 353495,88 

211 434667,58 353523,09 

212 434653,18 353550,06 

213 434648,57 353560,43 

214 434626,98 353609,02 

215 434616,44 353632,73 

216 434604,44 353634,10 

217 434580,30 353636,86 

218 434549,45 353640,38 

219 434531,81 353645,93 

220 434501,70 353655,41 

221 434471,49 353664,91 

222 434447,36 353673,91 

223 434410,21 353688,71 

224 434390,87 353687,28 

225 434378,09 353687,39 

226 434363,32 353688,80 

227 434338,23 353691,46 

228 434305,32 353696,09 

229 434282,93 353699,24 

230 434274,96 353698,35 

231 434261,05 353696,81 

232 434239,87 353694,45 

233 434203,03 353694,45 

234 434156,59 353693,84 

235 434140,35 353693,49 

236 434128,49 353707,18 

237 434115,46 353722,20 

238 434102,22 353712,85 

239 434086,59 353703,43 

240 434062,05 353689,26 

241 434052,67 353682,91 

242 434039,92 353672,12 

243 434031,25 353664,79 

244 434028,88 353660,60 

245 434005,04 353618,57 

246 433972,14 353561,27 

247 433955,65 353532,72 

248 433946,85 353554,73 

249 433940,34 353571,00 

250 433929,81 353596,56 

251 433907,62 353650,41 

252 433887,55 353697,83 

253 433878,39 353719,22 

254 433858,84 353775,33 

255 433851,74 353796,45 

256 433845,87 353813,87 

257 433840,81 353828,91 

258 433834,61 353832,01 

259 433825,50 353836,56 

260 433810,37 353846,51 

261 433784,27 353863,67 

262 433759,80 353879,89 

263 433737,21 353894,95 

264 433725,75 353902,59 

265 433684,08 353928,87 

266 433650,87 353948,07 

267 433614,01 353965,27 

268 433598,15 353968,94 

269 433576,69 353973,89 



 

270 433568,95 353977,15 

271 433540,66 353989,09 

272 433511,60 354002,19 

273 433497,51 354011,24 

274 433475,95 354025,08 

275 433454,25 354039,01 

276 433437,93 354049,49 

277 433430,78 354067,37 

278 433422,62 354087,77 

279 433442,02 354087,12 

280 433451,33 354086,81 

281 433459,19 354078,95 

282 433470,47 354067,67 

283 433463,24 354084,95 

284 433457,07 354099,73 

285 433455,87 354109,81 

286 433454,17 354124,19 

287 433451,06 354150,40 

288 433447,22 354182,80 

289 433444,66 354204,47 

290 433441,76 354228,92 

291 433441,99 354243,26 

292 433442,41 354269,10 

293 433442,71 354288,25 

294 433451,22 354300,16 

295 433465,66 354320,09 

296 433481,93 354341,19 

297 433494,06 354337,00 

298 433510,09 354331,45 

299 433534,73 354322,93 

300 433571,33 354310,42 

301 433624,79 354292,39 

302 433644,50 354285,75 

303 433652,54 354307,14 

304 433668,81 354350,40 

305 433674,20 354364,74 

306 433681,38 354383,85 

307 433699,39 354436,34 

308 433722,36 354506,10 

309 433730,63 354531,21 

310 433742,31 354565,01 

311 433757,06 354607,68 

312 433777,38 354661,92 

313 433798,99 354718,54 

314 433830,77 354708,33 

315 433854,73 354700,63 

316 433910,21 354682,81 

317 433935,25 354675,22 

318 433978,85 354662,30 

319 434047,36 354642,00 

320 434077,02 354633,22 

321 434083,72 354638,39 

322 434100,97 354651,69 

323 434120,62 354666,86 

324 434126,70 354673,11 

325 434164,67 354712,17 

326 434203,21 354751,06 

327 434232,82 354780,67 

328 434251,85 354803,19 

329 434272,96 354828,89 

330 434289,53 354823,82 

331 434309,44 354819,57 

332 434360,75 354808,63 

333 434384,50 354803,57 

334 434394,91 354801,35 

335 434414,31 354795,75 

336 434435,15 354788,84 

337 434469,15 354777,31 

338 434515,13 354764,43 

339 434544,40 354756,23 

340 434577,10 354747,07 

341 434559,42 354684,27 

342 434551,08 354654,62 

343 434546,95 354639,95 

344 434550,18 354636,18 

345 434568,51 354626,64 

346 434585,73 354626,64 

347 434599,14 354626,64 

348 434611,06 354623,16 

349 434622,10 354619,94 

350 434627,95 354614,99 

351 434646,98 354598,89 

352 434653,20 354585,98 

353 434663,77 354564,02 

354 434671,87 354547,21 

355 434681,80 354535,71 

356 434690,05 354526,16 

357 434677,27 354501,03 

358 434666,27 354479,39 

359 434661,34 354469,69 

360 434676,51 354475,15 

361 434687,35 354479,06 

362 434710,32 354487,33 

363 434738,10 354497,33 



 

364 434762,51 354506,12 

365 434801,17 354520,03 

366 434827,50 354529,88 

367 434851,76 354539,45 

368 434869,90 354546,61 

369 434887,56 354553,58 

370 434905,62 354560,70 

371 434930,65 354570,58 

372 434946,75 354576,93 

373 434992,32 354594,28 

374 435011,65 354601,55 

375 435026,51 354607,14 

376 435048,05 354615,24 

377 435062,85 354621,41 

378 435079,70 354628,93 

379 435096,13 354636,26 

380 435106,73 354642,49 

381 435116,99 354651,29 

382 435135,17 354664,21 

383 435144,27 354671,82 

384 435153,49 354679,90 

385 435161,49 354688,86 

386 435165,05 354693,70 

387 435156,53 354710,42 

388 435141,86 354715,53 

389 435105,15 354727,24 

390 435086,16 354732,76 

391 435090,52 354760,40 

392 435092,80 354774,88 

393 435103,29 354776,83 

394 435105,63 354782,96 

395 435109,60 354793,35 

396 435114,00 354796,18 

397 435120,16 354800,14 

398 435130,19 354800,71 

399 435134,53 354798,06 

400 435140,58 354794,35 

401 435149,68 354790,08 

402 435157,23 354789,99 

403 435163,20 354789,91 

404 435178,41 354785,57 

405 435198,77 354774,24 

406 435211,20 354771,78 

407 435219,23 354783,32 

408 435235,41 354802,54 

409 435243,62 354812,29 

410 435259,24 354825,15 

411 435276,16 354839,08 

412 435332,62 354852,48 

413 435360,40 354854,57 

414 435385,75 354854,62 

415 435411,53 354853,36 

416 435429,28 354852,48 

417 435440,39 354854,70 

418 435469,10 354860,45 

419 435498,01 354864,82 

420 435539,51 354867,97 

421 435583,03 354870,72 

422 435614,61 354870,72 

423 435660,41 354870,02 

424 435754,38 354865,61 

425 435772,26 354868,54 

426 435804,75 354873,86 

427 435863,75 354882,87 

428 435928,08 354890,79 

429 435971,88 354898,32 

430 436014,75 354910,47 

431 436044,10 354918,78 

432 436058,37 354935,52 

433 436071,40 354950,82 

434 436093,25 354976,46 

435 436109,23 354995,22 

436 436135,18 355028,18 

437 436152,57 355046,51 

438 436174,50 355069,51 

439 436190,41 355088,66 

440 436201,87 355102,44 

441 436224,84 355129,31 

442 436251,22 355159,78 

443 436269,39 355181,99 

444 436287,39 355204,92 

445 436303,30 355225,18 

446 436303,10 355234,69 

447 436306,26 355258,00 

448 436312,43 355287,81 

449 436341,65 355300,53 

450 436355,49 355306,47 

451 436372,33 355337,51 

452 436384,96 355367,19 

453 436399,27 355407,67 

454 436399,01 355420,50 

455 436398,55 355442,83 

456 436400,17 355496,90 

457 436404,88 355533,21 



 

458 436405,03 355562,68 

459 436407,11 355579,21 

460 436418,36 355607,44 

461 436425,80 355603,75 

462 436432,66 355600,34 

463 436438,46 355594,61 

464 436444,72 355588,43 

465 436450,13 355584,70 

466 436455,96 355580,68 

467 436459,82 355583,57 

468 436469,60 355590,89 

469 436477,94 355591,13 

470 436498,34 355590,95 

471 436513,67 355590,39 

472 436520,74 355600,64 

473 436522,90 355611,61 

474 436524,62 355620,31 

475 436526,32 355628,94 

476 436526,21 355643,33 

477 436526,16 355651,09 

478 436542,71 355674,49 

479 436553,00 355688,83 

480 436564,31 355704,59 

481 436578,94 355709,39 

482 436592,77 355713,93 

483 436607,95 355707,52 

484 436618,77 355700,47 

485 436633,48 355691,29 

486 436648,15 355678,65 

487 436655,70 355669,59 

488 436666,20 355656,98 

489 436666,37 355635,53 

490 436661,18 355615,94 

491 436657,22 355601,04 

492 436650,56 355590,74 

1)
Opis granic obszaru Natura 2000 został sporządzony w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, o którym 

mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 

przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247) 



 

 

Załącznik nr 2 

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

z dnia………………………………………………………r. 
 

Mapa obszaru Natura 2000. 

 



 

 
Załącznik nr 3  

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

z dnia………………………………………………………r. 
 

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących 
przedmiotami ochrony. 

Przedmiot ochrony Zagrożenia Opis zagrożenia 

 istniejące potencjalne  

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

9170 

B02.04 - usuwanie 

martwych i 

umierających 

drzew;  

 

I02 - 

problematyczne 

gatunki rodzime; 

I01 - obce 

gatunki 

inwazyjne; 

B02.02 - 

wycinka lasu 

B02.04 Niska zasobność 

martwego drewna w granicach 

płatów siedliska. 

I02 Obecność w granicach 

siedliska obcych ekologicznie 

gatunków drzewiastych, tj. sosny 

zwyczajnej i świerka 

pospolitego. 

I01 Obecność w granicach 

siedliska obcych geograficznie 

gatunków drzewiastych, tj. 

robinii akacjowej, dębu 

czerwonego i czeremchy 

amerykańskiej.  

B02.02 Prowadzenie prac 

związanych z wycinką drzew w 

ramach gospodarki leśnej 

(zabiegi hodowlane, rębnie) w 

sposób powodujących 

niszczenie siedliska (wszystkich 

warstw lasu). 

Kwaśne dąbrowy 

9190 

B02.04 - usuwanie 

martwych i 

umierających 

drzew;  

I02 - 

problematyczne 

gatunki rodzime;  

I01 - obce gatunki 

inwazyjne 

B02.02 - 

wycinka lasu 

B02.04 Niska zasobność 

martwego drewna w granicach 

płatów siedliska. 

I02 Obecność w granicach 

siedliska obcych ekologicznie 

gatunków drzewiastych, tj. 

sosny zwyczajnej i świerka 

pospolitego. 

I01 Obecność w granicach 

siedliska obcych geograficznie 

gatunków drzewiastych, tj. 

robinii akacjowej, dębu 

czerwonego i czeremchy 

amerykańskiej. 

B02.02 Prowadzenie prac 

związanych z wycinką drzew w 

ramach gospodarki leśnej 



 

 

(zabiegi hodowlane, rębnie) w 

sposób powodujących 

niszczenie siedliska 

(wszystkich warstw lasu). 

*Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe  

91E0 

I02 - 

problematyczne 

gatunki rodzime;  

B02.04 - usuwanie 

martwych i 

umierających 

drzew;  

I01 - obce gatunki 

inwazyjne 

B02.02 - 

wycinka lasu;  

J02.01 - 

zasypywanie 

terenu, 

melioracje i 

osuszanie 

-ogólnie 

I02 Obecność w granicach 

siedliska obcych ekologicznie 

gatunków drzewiastych, tj. 

sosny zwyczajnej i świerka 

pospolitego. 

B02.04 Niska zasobność 

martwego drewna w granicach 

płatów siedliska. 

I01 Obecność w granicach 

siedliska obcych geograficznie 

gatunków drzewiastych, tj. 

robinii akacjowej, dębu 

czerwonego i czeremchy 

amerykańskiej. 

B02.02 Prowadzenie prac 

związanych z wycinką drzew w 

ramach gospodarki leśnej 

(zabiegi hodowlane, rębnie) w 

sposób powodujących 

niszczenie siedliska 

(wszystkich warstw lasu). 

J02.01 Osuszenie siedliska 

związana z wykonywaniem 

melioracji odwadniających. 

Torfowiska 

przejściowe  

i trzęsawiska 

7140 

Nie dotyczy 

(nieznaczące 

występowanie w 

obszarze) 

Nie dotyczy 

(nieznaczące 

występowanie w 

obszarze) 

 

Niżowe i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie  

6510 

Brak zagrożeń J02.01 - 

zasypywanie 

terenu, 

melioracje i 

osuszanie 

-ogólnie;  

A04.01.01 - 

intensywny 

wypas bydła; 

A03.01 - 

intensywne 

koszenie lub 

intensyfikacja;  

A03.03 - 

zaniechanie/bra

k koszenia;  

J02.01 Osuszenie siedliska 

związana z wykonywaniem 

melioracji odwadniających. 

A04.01.01 Zniszczenie siedliska 

poprzez intensywny wypas 

bydła. 

A03.01 Zniszczenie siedliska 

poprzez zbyt intensywne 

koszenie oraz nawożenie łąk. 

A03.03 Degradacja siedliska 

poprzez porzucenie 

wykonywania zabiegów 

łąkarskich. 

A02 Zniszczenia siedliska 

poprzez zmianę sposobu 

użytkowanie w kierunku ornym. 



 

 

A02 - zmiana 

sposobu 

uprawy;  

I01 - obce 

gatunki 

inwazyjne 

I01 Obecność w granicach 

siedliska obcych gatunków 

inwazyjnych, głównie nawłoci. 

Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe  

6410 

I01 - obce gatunki 

inwazyjne;  

A03.03 - 

zaniechanie/brak 

koszenia 

A04.01.01 - 

intensywny 

wypas bydła;  

J02.01 - 

zasypywanie 

terenu, 

melioracje i 

osuszanie - 

ogólnie;  

A03.01 - 

intensywne 

koszenie lub 

intensyfikacja 

I01 Obecność w granicach 

siedliska obcych gatunków 

inwazyjnych, głównie nawłoci. 

A03.03 Zaniechanie kośnego 

użytkowania płatów siedliska. 

A04.01.01 Zniszczenie siedliska 

poprzez intensywny wypas 

bydła. 

J02.01 Osuszenie siedliska 

związana z wykonywaniem 

melioracji odwadniających. 

A03.01 Zniszczenie siedliska 

poprzez zbyt intensywne 

koszenie oraz nawożenie łąk. 

Bóbr europejski 1337 Nie dotyczy 

(nieznaczące 

występowanie w 

obszarze) 

Nie dotyczy 

(nieznaczące 

występowanie w 

obszarze) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik nr 4  

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

z dnia………………………………………………………r. 
 

Cele działań ochronnych 

Lp. Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych 

1 
Grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 9170 

Utrzymanie oceny ogólnej siedliska na poziomie U1. 

2 Kwaśne dąbrowy 9190 

Osiągnięcie, w ramach parametru „struktura i funkcja”, 

oceny U1 wskaźnika „gatunki obce ekologicznie w 

drzewostanie" oraz „gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie” na płatach, w których zanotowano 

ocenę U2. 

3 
*Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe 91E0 

Osiągnięcie, w ramach parametru „struktura i funkcja”, 

oceny U1 wskaźnika „gatunki obce geograficznie w 

drzewostanie” na płatach, w których zanotowano 

ocenę U2. 

4 
Torfowiska przejściowe i 

trzęsawiska 7140 

Nie dotyczy (nieznaczące występowanie w obszarze) 

5 

Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 

6510 

Utrzymanie oceny ogólnej siedliska na poziomie U1. 

 

6 
Zmiennowilgotne łąki 

trzęślicowe 6410 

Osiągnięcie oceny ogólnej siedliska na poziomie U1 

na wszystkich płatach. 

7 Bóbr europejski 1337 Nie dotyczy (nieznaczące występowanie w obszarze) 



 

Załącznik nr 5  

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

z dnia………………………………………………………r. 
 

 

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i 

obszarów ich wdrażania. 

Przedmiot ochrony Nr Działania ochronne Obszar wdrażania Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

Grąd 
środkowoeuropejski i 
subkontynentalny 
9170 

Dotyczące ochrony czynnej oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją 
metod gospodarowania siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt 
oraz ich siedlisk 

1 W planowaniu i realizacji 
gospodarki leśnej 
zabezpieczenie przed 
przekształceniem 
siedliska, poprzez 
wykonanie zabiegów 
związanych z wycinką 
drzew polegających na 
usunięciu tylko i 
wyłącznie obcych 
gatunków drzew tj. dąb 
czerwony, robinia 
akacjowa, czeremcha 
amerykańska, sosna 
zwyczajna i świerk 
pospolity z wszystkich 
warstw drzewostanu. 

LZD Siemianice, 
Obręb Laski (1), 
Leśnictwo 
Doświadczalne 
Unieszów(6), 
Wydzielenia: 204d, 
204i 

Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w 
Opolu w 
porozumieniu z 
Leśnym Zakładem 
Doświadczalnym 
Siemianice 
Uniwersytetu 
Przyrodniczego 
w Poznaniu 

 
 

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

2 Monitoring stanu 
ochrony w zakresie 
parametrów i 
wskaźników oraz 
zgodnie z terminami 
oraz częstotliwością 
określonymi w metodyce 
Państwowego 
Monitoringu Środowiska 
Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska 

Płaty siedliska w 
obrębie lokalizacji: 
LZD Siemianice, 
Obręb Laski (1), 
Leśnictwo 
Doświadczalne 
Unieszów(6), 
Wydzielenia: 200k, 
201g, 204d, 204i 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 

Kwaśne dąbrowy  
9190 

Dotyczące ochrony czynnej oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją 
metod gospodarowania siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt 
oraz ich siedlisk 

 3 W planowaniu i realizacji 
gospodarki leśnej w 
obszarach wdrażania 
eliminacja dęba 
czerwonego, robinii 
akacjowej, czeremchy 
amerykańskiej, świerka 
pospolitego i sosny 
zwyczajnej z wszystkich 
warstw drzewostanu. 

LZD Siemianice, 
Obręb Laski (1), 
Leśnictwo 
Doświadczalne 
Unieszów(6), 
Wydzielenia: 199a, 
204a, 204b, 204g, 
204h, 205a 

Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w 
Opolu w 
porozumieniu z 
Leśnym Zakładem 
Doświadczalnym 
Siemianice 
Uniwersytetu 
Przyrodniczego 
w Poznaniu 



 

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

4 Monitoring stanu 
ochrony w zakresie 
parametrów i 
wskaźników oraz 
zgodnie z terminami 
oraz częstotliwością 
określonymi w metodyce 
Państwowego 
Monitoringu Środowiska 
Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska 

Płaty siedliska w 
obrębie lokalizacji: 
LZD Siemianice, 
Obręb Laski (1), 
Leśnictwo 
Doświadczalne 
Unieszów(6), 
Wydzielenia 199a, 
204a, 204b, 204g, 
204h, 204i, 205a 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 

Łęgi wierzbowe, 
topolowe, 
olszowe i jesionowe  
91E0 

Dotyczące ochrony czynnej oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją 
metod gospodarowania siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt 
oraz ich siedlisk 

5 W planowaniu i realizacji 
gospodarki leśnej w 
obszarach wdrażania 
eliminacja dęba 
czerwonego, robinii 
akacjowej oraz 
czeremchy 
amerykańskiej z 
wszystkich warstw 
drzewostanu. 

LZD Siemianice, 
Obręb Laski (1), 
Leśnictwo 
Doświadczalne 
Unieszów(6), 
Wydzielenia 204o, 
204p, 204r  

Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w 
Opolu w 
porozumieniu z 
Leśnym Zakładem 
Doświadczalnym 
Siemianice 
Uniwersytetu 
Przyrodniczego 
w Poznaniu 

6 W planowaniu i realizacji 
gospodarki leśnej 
zabezpieczenie przed 
przekształceniem 
siedliska, poprzez 
wykonanie zabiegów 
związanych z wycinką 
drzew polegających na 
usunięciu tylko i 
wyłącznie inwazyjnych 
gatunków drzew (dąb 
czerwony, robinia 
akacjowa, czeremcha 
amerykańska) z 
wszystkich warstw 
drzewostanu. 

LZD Siemianice, 
Obręb Laski (1), 
Leśnictwo 
Doświadczalne 
Unieszów(6), 
Wydzielenie 203a 

Regionalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w 
Opolu w 
porozumieniu z 
Leśnym Zakładem 
Doświadczalnym 
Siemianice 
Uniwersytetu 
Przyrodniczego 
w Poznaniu 

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

7 Monitoring stanu 
ochrony w zakresie 
parametrów i 
wskaźników oraz 
zgodnie z terminami 
oraz częstotliwością 
określonymi w metodyce 
Państwowego 
Monitoringu Środowiska 
Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska 

Płaty siedliska w 
obrębie lokalizacji: 
LZD Siemianice, 
Obręb Laski (1), 
Leśnictwo 
Doświadczalne 
Unieszów(6), 
Wydzielenia 203a, 
204o, 204p, 204r, 205g 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 

Niżowe i górskie 
świeże łąki 
użytkowane 
ekstensywnie  

Dotyczące ochrony czynnej oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją 
metod gospodarowania siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt 
oraz ich siedlisk 
 



 

6510 8 Działania 
obligatoryjne: 
Ekstensywne 
użytkowanie kośne 
trwałych użytków 
zielonych. 
Działania fakultatywne: 
Użytkowanie zgodnie z 
wytycznymi pakietu 4.5 
działania rolno - 
środowiskowo- 
klimatycznego PROW 
2014-2020. Po 
zakończeniu PROW 
2014-2020 kontynuacja 
działań w pakietach 
zbliżonych do pakietu 
4.5 tego programu. 

Płaty siedliska w 
granicach działek: 
160404_5.0032.AR_1.
196, 
160404_5.0032.AR_1.
197, 
160404_5.0032.AR_1.
198, 
160404_5.0032.AR_1.
208, 
160404_5.0032.AR_1.
209, 
160404_5.0032.AR_1.
212, 
160404_5.0032.AR_1.
214, 
160404_5.0032.AR_1.
215, 
160404_5.0032.AR_1.
217, 
160404_5.0032.AR_1.
218, 
160404_5.0032.AR_1.
240, 
160404_5.0032.AR_1.
241, 
160404_5.0032.AR_1.
243, 
160404_5.0032.AR_1.
244, 
160404_5.0032.AR_1.
245, 
160404_5.0032.AR_1.
430/1, 
160404_5.0032.AR_1.
443/4, 
160404_5.0056.AR_5.
404, 
160404_5.0056.AR_5.
405, 
160404_5.0056.AR_5.
406, 
160404_5.0056.AR_5.
407, 
160404_5.0056.AR_5.
408, 
160404_5.0056.AR_5.
409, 
160404_5.0056.AR_5.
410, 
160404_5.0056.AR_5.
414/2, 
160404_5.0056.AR_5.
414/3, 
160404_5.0056.AR_5.
419 

Działania 
obligatoryjne: 
Właściciele i 
użytkownicy 
gruntów  
Działania 
fakultatywne: 
Właściciel lub 
posiadacz gruntu 
na podstawie 
porozumienia 
zawartego z 
organem 
sprawującym 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 albo na 
podstawie 
zobowiązania 
podjętego w 
związku z 
korzystaniem z 
programów 
wsparcia z tytułu 
obniżenia 
dochodowości, a 
w odniesieniu do 
gruntów 
stanowiących 
własność Skarbu 
Państwa lub 
własność 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 
zarządca 
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. 

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

9 Monitoring stanu 
ochrony w zakresie 

Płaty siedliska w 
granicach działek: 

Sprawujący 
nadzór nad 



 

parametrów i 
wskaźników oraz 
zgodnie z terminami 
oraz częstotliwością 
określonymi w metodyce 
Państwowego 
Monitoringu Środowiska 
Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska 

160404_5.0032.AR_1.
208, 
160404_5.0032.AR_1.
209, 
160404_5.0032.AR_1.
212, 
160404_5.0032.AR_1.
214, 
160404_5.0032.AR_1.
215, 
160404_5.0032.AR_1.
217, 
160404_5.0032.AR_1.
218, 
160404_5.0032.AR_1.
240, 
160404_5.0032.AR_1.
241, 
160404_5.0032.AR_1.
243, 
160404_5.0032.AR_1.
244, 
160404_5.0032.AR_1.
245, 
160404_5.0032.AR_1.
430/1, 
160404_5.0056.AR_5.
419. 

obszarem Natura 
2000 

Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe 6410 

Dotyczące ochrony czynnej oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją 
metod gospodarowania siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt 
oraz ich siedlisk 

10 Działania 
obligatoryjne: 
Ekstensywne 
użytkowanie kośne 
trwałych użytków 
zielonych.  
Działania fakultatywne: 
Użytkowanie zgodnie z 
wytycznymi pakietu 4.1 
działania 
rolno-środowiskowo- 
klimatycznego PROW 
2014-2020. 
Po zakończeniu PROW 
2014-2020 kontynuacja 
działań w pakietach 
zbliżonych do pakietu 
4.1 tego programu. 

Obszar stanowiący 
siedlisko w obrębie 
działek ewidencyjnych: 
160404_5.0056.AR_4.
198/1, 
160404_5.0056.AR_5.
271/1 

Działania 
obligatoryjne: 
Właściciele i 
użytkownicy 
gruntów 
Działania 
fakultatywne: 
Właściciel lub 
posiadacz gruntu 
na podstawie 
porozumienia 
zawartego z 
organem 
sprawującym 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 albo na 
podstawie 
zobowiązania 
podjętego w 
związku z 
korzystaniem z 
programów 
wsparcia z tytułu 
obniżenia 
dochodowości, a 
w odniesieniu do 
gruntów 



 

stanowiących 
własność Skarbu 
Państwa lub 
własność 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 
zarządca 
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 

11 Przywrócenie 
ekstensywnego 
użytkowania kośnego j 3 
ha łąk nie użytkowanych 
oraz zarośniętych 
trzciną, nawłocią, 
pokrzywą lub 
ostrożeniem polnym 
poprzez wykoszenie z 
usunięciem biomasy 
poza obręb działki - w 
pierwszym 
roku trzykrotne (w maju, 
lipcu i wrześniu), w 
drugim roku dwukrotne 
(w maju i wrześniu). 

Obszar nie stanowiący 
siedliska w obrębie 
działki ewidencyjnej: 
160404_5.0056.AR_5.
271/1 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 
lub podmiot 
zewnętrzny na 
podstawie 
porozumienia z 
organem 
sprawującym 
nadzór 
nad obszarem 
Natura 2000, i w 
porozumieniu z 
właścicielami lub 
posiadaczami 
gruntów. 

12 W kolejnych latach po 

zakończeniu realizacji 

działania polegającego 

na odtworzeniu łąki: 

Działania 
obligatoryjne: 
Ekstensywne 
użytkowanie kośne 
trwałych użytków 
zielonych.  
Działania fakultatywne: 
Użytkowanie zgodnie z 
wytycznymi pakietu 4.1 
działania 
rolno-środowiskowo- 
klimatycznego PROW 

Obszar nie stanowiący 
siedliska w obrębie 
działki ewidencyjnej: 
160404_5.0056.AR_5.
271/1 

Działania 
obligatoryjne: 
Właściciele i 
użytkownicy 
gruntów 
Działania 
fakultatywne: 
Właściciel lub 
posiadacz gruntu 
na podstawie 
porozumienia 
zawartego z 
organem 
sprawującym 
nadzór nad 
obszarem Natura 



 

2014-2020. 
Po zakończeniu PROW 
2014-2020 kontynuacja 
działań w pakietach 
zbliżonych do pakietu 
4.1 tego programu. 

2000 albo na 
podstawie 
zobowiązania 
podjętego w 
związku z 
korzystaniem z 
programów 
wsparcia z tytułu 
obniżenia 
dochodowości, a 
w odniesieniu do 
gruntów 
stanowiących 
własność Skarbu 
Państwa lub 
własność 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 
zarządca 
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 

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

13 Monitoring stanu 
ochrony w zakresie 
parametrów i 
wskaźników oraz 
zgodnie z terminami 
oraz częstotliwością 
określonymi w metodyce 
Państwowego 
Monitoringu Środowiska 
Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska 

Płaty siedliska w 
granicach działek: 
160404_5.0056.AR_4.
198/1, 
160404_5.0056.AR_5.
271/1 

Sprawujący 
nadzór nad 
obszarem Natura 
2000 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., 

poz. 1651, poz. 1936 i poz. 1045), 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 do 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską, jako 

obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony 

ptaków. 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 (art. 28 ust. 5 ustawy). 

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. z 2015 r., poz. 525, z późn. zm.)  i może 

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

Obszar Natura 2000 PLH160017 Teklusia (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) na mocy decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia czwartego 

zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 

kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669) (2011/64/UE).   

Granice obszaru Natura 2000 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: grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 

(kod siedliska 9170), kwaśne dąbrowy (kod siedliska 9190), łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 

jesionowe (kod siedliska 91E0), niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (kod siedliska 

6510) oraz zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (kod siedliska 6410). Oceny stanu ochrony 

poszczególnych siedlisk dokonano na podstawie wyników ekspertyzy specjalistycznej, 

w oparciu o trzy parametry stanu: powierzchnia, struktura i funkcje oraz perspektywy ochrony. 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). 

Podczas prac terenowych w ramach wykonywania ww. ekspertyzy stwierdzono, że nie ma 

podstaw dla dalszego utrzymywania siedliska przyrodniczego torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

(kod siedliska 7140) oraz gatunku bobra europejskiego (kod gatunku 1337) jako przedmiot ochrony w 

obszarze. W przypadku siedliska 7140 przesłankami przemawiającymi za zmianą oceny stanu 

zachowania na ocenę D, jest jego mała powierzchnia (ok. 0,05 ha) i izolacja, w powiązaniu z 

nieznaczącą reprezentatywnością na tle regionalnym oraz krajowym. Zmiana oceny stanu zachowania 

na ocenę D w przypadku bobra europejskiego wynika z faktu, że obserwowano ślady bytności 

świadczące o występowaniu w obszarze tylko jednej rodziny tj. ok. 4 osobników, równocześnie 

stwierdzono że brak jest dowodów rozrodu przedmiotowego gatunku w obszarze ponieważ 

odnaleziono tylko jedną tamę i kilka zgryzów. Biorąc pod uwagę niską liczebność gatunku w obszarze 

(poniżej 0,01% populacji krajowej) nie ma podstaw do utrzymywania go jako przedmiot ochrony. W 

związku z powyższym nie ustanowieno zadań ochrony dla siedliska torfowisk przejściowych i 

trzęsawisk oraz gatunku bobra europejskiego. W ramach działań wykraczających poza zakres ww. 

rozporządzenia w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wystąpi z propozycją zmiany formularza SDF dla 

przedmiotowego obszaru w zakresie korekty stanu zachowania ww. siedliska i gatunku. 



 

Szczegółowe wyniki badań przedmiotów ochrony wykazały, że stan ochrony siedlisk: grądu 

środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego 9170, kwaśnych dąbrów 9190, łęgów wierzbowych, 

topolowych, olszowych i jesionowych 91E0 oraz niżowych i górskich świeżych łąk użytkowanych 

ekstensywnie 6510 jest niezadowalający (U1). Przyczyną niezadowalającej oceny ogólnej siedlisk 

leśnych (grądu, dąbrowy i łęgu) była niska ocena wskaźników dotyczących obecności martwego 

drewna oraz występowania w składzie drzewostanów gatunków obcych. W przypadku siedliska 

niżowych i górskich świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie 6510 za niezadowalającą ocenę 

odpowiada przede wszystkim wskaźnik gatunki charakterystyczne w ramach parametru struktura i 

funkcja. W przypadku siedliska zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych 6410 stan ogólny oceniono na 

poziomie złym (U2), co wynika z najniższej oceny wszystkich parametrów. 

Zgodnie z art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody i § 3 rozporządzenia w sprawie projektu 

PZO, zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony 

gatunków i ich siedlisk, określono cele działań ochronnych oraz działania ochronne, w tym dotyczące 

ochrony czynnej i monitoringu stanu ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych. Nie 

uznano przy tym za zasadną potrzebę określania działań w zakresie uzupełnienia stanu wiedzy o 

przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony. 

Najistotniejszymi z punktu widzenia ochrony ww. siedlisk są zidentyfikowane zagrożenia 

istniejące, które generują konieczność określenia działań ochronnych. Nazwy i kody zagrożeń 

zaczerpnięto z załącznika nr 5 wytycznych wypełniania Standardowego Formularza Danych (SDF) pn. 

„Lista referencyjna zagrożeń, presji i działań”, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Europejska 

Agencja Środowiska (EEA), umieszczonej na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska. 

Zidentyfikowanymi zagrożeniami istniejącymi w stosunku do siedlisk leśnych są: obce gatunki 

inwazyjne, problematyczne gatunki rodzime oraz usuwanie drzew martwych i umierających.  

Za najistotniejsze zagrożenia istniejące względem siedliska zmiennowilgotnych łąk 

trzęślicowych uznano występowanie obcych gatunków inwazyjnych oraz zaniechanie kośnego 

użytkowania łąk. Względem siedliska niżowych i górskich świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie nie 

zidentyfikowano zagrożeń istniejących.  

Na podstawie zidentyfikowanych zagrożeń (załącznik nr 3 do zarządzenia), określono cele 

ochrony dla poszczególnych przedmiotów ochrony. Ich wykaz zawiera załącznik nr 4.  

W odniesieniu do siedlisk leśnych za cel przyjęto: 

a) utrzymanie oceny ogólnej siedliska grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny - na 

poziomie U1, 

b) osiągnięcie, w ramach parametru „struktura i funkcja”, oceny U1 wskaźnika „gatunki 

obce ekologicznie w drzewostanie" oraz „gatunki obce geograficznie w drzewostanie” 

na płatach kwaśnych dąbrów -, w których zanotowano ocenę U2, 

c) osiągnięcie, w ramach parametru „struktura i funkcja”, oceny U1 wskaźnika „gatunki 

obce geograficznie w drzewostanie” na płatach łęgów wierzbowych, topolowych, 

olszowych i jesionowych -, w których zanotowano ocenę U2. 

W odniesieniu do siedliska niżowych i górskich świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie za cel 

wyznaczono utrzymanie oceny ogólnej siedliska na poziomie U1, natomiast dla siedliska 

zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych celem zaproponowanych działań ochronnych jest osiągnięcie 

oceny ogólnej siedliska na poziomie U1 na wszystkich jego płatach. 

Dla osiągnięcia wyznaczonych celów sformułowano działania ochronne, których 

charakterystykę zawarto w załączniku nr 5. Z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

wynika, że siedliska niżowych i górskich świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie oraz 

zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych w obszarze Natura 2000 wchodzą, w zdecydowanej większości,  



 

w skład gospodarstw rolnych. Tereny te użytkowane są jako trwałe użytki zielone; ich właściciele są 

beneficjentami płatności bezpośrednich, a w niewielkim stopniu 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.). 

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 w znacznej mierze odwołują się 

do wymogów odpowiednich pakietów rolnośrodowiskowych, umożliwiając kontynuowanie lub 

włączenie się właścicieli nieruchomości do udziału w programach rolnośrodowiskowych. 

W celu przeciwdziałania przekształcaniu siedlisk leśnych kwaśnej dąbrowy oraz łęgu 

wierzbowego, topolowego, olszowego i jesionowego zaproponowano usuwanie w ramach 

wykonywanych zabiegów leśnych (zabiegi hodowlane i rębne) drzewiastych gatunków obcych 

ekologicznie (sosna zwyczajna i świerk pospolity) i geograficznie, w tym inwazyjnych (dąb czerwony, 

robinia akacjowa i czeremcha amerykańska). Nie zdecydowano się na zastosowanie tego typu 

działania względem siedliska grądu, gdyż wszystkie jego płaty siedliska otrzymały ocenę wskaźników 

dotyczących udziału gatunków obcych geograficznie i ekologicznie w drzewostanie na poziomie FV. 

Tym samym nie odnaleziono dostatecznych podstaw do ustanawiania względem nich zadań 

dotyczących eliminacji świerka pospolitego, sosny zwyczajnej, dębu czerwonego, robinii akacjowej 

oraz czeremchy amerykańskiej ze składu gatunkowego przedmiotowych drzewostanów. 

 W przypadku siedlisk grądu oraz łęgu wskazano dodatkowo wydzielenia, dla których jedynymi 

pracami związanymi z gospodarką leśną może być jedynie usunięcie gatunków obcych geograficznie 

(jeśli występują), w tym inwazyjnych gatunków drzewiastych (dąb czerwony, robinia akacjowa, 

czeremcha amerykańska), co ma na celu przeciwdziałanie usuwaniu drzew martwych i 

obumierających.  

Dla płatów siedlisk łąkowych jako działanie ochronne zaproponowano kośne użytkowanie w 

podziale na działania obligatoryjne (ekstensywne kośne użytkowanie) i fakultatywne (z wykorzystaniem 

właściwego pakietu obowiązującego PROW) oraz odtworzenie 3 ha łąk (w przypadku 

zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych). 

W tym miejscu wskazać wypada, że działanie polegające na odtworzeniu siedliska 

zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych nie zostało przedstawione w podziale na działania obligatoryjne i 

fakultatywne gdyż obecnie nie stanowi ono części składowej gospodarstw rolnych. Zgodnie z art. 3 

ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r., Nr 10, poz. 76, z późn. zm.) 

gospodarstwo rolne oznacza wszystkie jednostki wykorzystywane do działalności rolniczej 

i zarządzane przez rolnika, znajdujące się na terytorium tego samego państwa członkowskiego, zaś 

poprzez działalność rolniczą rozumie się, m.in. 

a) produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, w tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz 

utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich; 

b) utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy bez 

konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza zwykłe metody 



 

rolnicze i zwykły sprzęt rolniczy, w oparciu o kryteria określone przez państwa członkowskie na 

podstawie ram ustanowionych przez Komisję, lub 

c) prowadzenie działań minimalnych, określanych przez państwa członkowskie, na użytkach rolnych 

utrzymujących się naturalnie w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy. 

W związku z powyższym części nieruchomości wyznaczone w niniejszym zarządzeniu do 

przeprowadzenia działań ochronnych polegających na odtworzeniu łąk, ze względu na faktyczny 

sposób ich użytkowania (nieużytki - grunty o zaawansowanej sukcesji roślinnej, nie użytkowane od 

kilku lat), nie są wykorzystywane do działalności rolniczej, a tym samym nie wchodzą w skład 

gospodarstw rolnych, o których mowa w  rozporządzeniu 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.). 

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. Monitoring realizacji celów działań ochronnych 

prowadzony będzie poprzez monitoringu stanu ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony.  

W ramach prac nad niniejszym planem zadań ochronnych obszaru nie zidentyfikowano 

potrzeby ustanowienia planu ochrony dla tego obszaru oraz określenia wskazań 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 ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000. 

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

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu podał do publicznej wiadomości informację o 

zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla tego obszaru Natura 

2000, określając założenia do projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (wypełniając 

tym samym obowiązek wynikający z § 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.). 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 od 1.06.2015 r. do 09.01.2016 r., umieszczono na stronie BIP RDOŚ w Opolu w dniach od 

1.06.2015 r. do 22.06.2015 r. oraz opublikowano w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu 

regionalnym, tj. w Gazecie Wyborczej w dniu 1.06.2015 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, Leśnego 

Zakładu Doświadczalnego Siemianice, Polskiego Związku Łowieckiego, a także podmiotów 

gospodarujących w obszarze Natura 2000. 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) oraz na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu 

(opole.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych). Projekt ujęto również w publicznie dostępnym wykazie 

danych prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (ekoportal).  

http://pzo.gdos.gov.pl/


 

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 …., umieszczono na stronie BIP RDOŚ w Opolu 

w dniach …, opublikowano w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu regionalnym, tj. w … z dnia .  

W wyznaczonym terminie konsultacji społecznych, wpłynęły uwagi i wnioski:  

  Projekt niniejszego zarządzenia był przedmiotem obrad Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w 

Opolu i został przedłożony do uzgodnienia przez Wojewodę Opolskiego.  

Koszt realizacji działań ochronnych zawartych w niniejszym planie w okresie 10 lat wyniesie 

łącznie około 464 tys. zł, w tym koszt działań z zakresu monitoringu stanu przedmiotów ochrony to 

około 39 tys. zł. Realizacja działań ochronnych zawartych w niniejszym akcie prawnym będzie 

finansowana, m.in. ze środków budżetu Państwa w części, której dysponentem jest sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000. Ocenia się, że około 80% kosztów przewidzianych do realizacji działań 

ochronnych sfinansowana zostanie ze środków programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości - 

pakietów programów rolnośrodowiskowych wspierających ekstensywną gospodarkę na użytkach 

zielonych. Nie wyklucza się możliwości wykorzystania innych źródeł finansowania.



 



 


