
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia 14 marca 2016 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka PLH160004 

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. Załącznik nr 5 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 4 lutego 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka 

PLH160004 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 347), otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

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

  

 Regionalny  

Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 

 

Alicja Majewska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 16 marca 2016 r.

Poz. 648



Załącznik  

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora  

Ochrony Środowiska w Opolu 

z dnia 14 marca 2016 r. 

 

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich 

wdrażania 

Przedmiot ochrony Działania ochronne Obszar wdrażania
1) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

9170 

Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich 

siedlisk 

Dostosowanie składu drzewostanu 

do składu zgodnego z siedliskiem 

przyrodniczym - zabiegi hodowlano-

ochronne prowadzące do uzyskania 

pożądanego składu drzewostanu: 

5 dąb (szypułkowy, bezszypułkowy), 

3 lipa drobnolistna, 1 grab + 

czereśnia ptasia, brzoza, osika, buk, 

jesion, klon zwyczajny, jawor. 

Uwzględnienie powyższych zapisów 

w planie urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Prudnik na lata 2018-

2027. 

Płaty siedliska w obrębie 

wydzieleń leśnych: 

02-23-2-14-248-d 

02-23-2-14-248-f  

PGL LP 

Nadleśnictwo 

Prudnik, Regionalna 

Dyrekcja Lasów 

Państwowych  

w Katowicach 

Dostosowanie składu drzewostanu 

do składu zgodnego z siedliskiem 

przyrodniczym - zabiegi hodowlano-

ochronne prowadzące do uzyskania 

pożądanego składu drzewostanu: 

5 dąb (szypułkowy, bezszypułkowy), 

3 lipa drobnolistna, 1 grab + 

czereśnia ptasia, brzoza, osika, buk, 

jesion, klon zwyczajny, jawor. 

Uwzględnienie powyższych zapisów 

w uproszczonym planie urządzenia 

lasu. 

Płaty siedliska w obrębie 

działki ewidencyjnej: 

160701_5.0013.377 

Starosta Powiatu 

Nyskiego 

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony i realizacji celów działań 

ochronnych 

Do czasu opracowania metodyki 

Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska należy prowadzić 

monitoring stanu ochrony w zakresie 

parametrów i wskaźników: 

 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne,  

 udział graba w drzewostanie,  

 gatunki dominujące, 

Płaty siedliska w obrębie 

wydzieleń leśnych i działki 

ewidencyjnej: 

02-23-2-14-248-d 

02-23-2-14-248-f 

160701_5.0013.377 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 648



 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych  

(bez wczesnosukcesyjnych), 

 gatunki obce ekologicznie  

w drzewostanie,  

 gatunki obce geograficznie  

w drzewostanie,  

 martwe drewno,  

 martwe drewno leżące lub stojące 

>3 m długości i >50 cm grubości,  

 wiek drzewostanu,  

 naturalne odnowienie 

drzewostanu,  

 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu, 

 gatunki inwazyjne w runie, 

 ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie,  

 udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych”  

w drzewostanie, 

 zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna,  

 inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie). 

Jednokrotnie w piątym roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Kwaśne buczyny 

(Luzulo-Fagetum) 

9110 

Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich 

siedlisk 

Dostosowanie składu drzewostanu 

do składu zgodnego z siedliskiem 

przyrodniczym - zabiegi hodowlano-

ochronne prowadzące do 

wykształcenia pożądanego dla 

siedliska składu drzewostanu. 

Uwzględnienie powyższych zapisów 

w planie urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Prudnik na lata 2018-

2027. 

Płat siedliska w obrębie 

wydzieleń leśnych: 

02-23-0-14-248-a 

02-23-0-14-248-b 

PGL LP 

Nadleśnictwo 

Prudnik, Regionalna 

Dyrekcja Lasów 

Państwowych  

w Katowicach 

Poprawa parametrów siedliska 

związanych z obecnością martwego 

drewna - zabiegi hodowlano-

ochronne prowadzone w sposób 

ukierunkowany na zwiększenie 

udziału martwego drewna: nie mniej 

niż 10 m
3
/ha oraz martwe drewno 

leżące lub stojące >3 m długości 

Płat siedliska w obrębie 

wydzieleń leśnych: 

02-23-0-14-248-a 

02-23-0-14-248-b 

PGL LP 

Nadleśnictwo 

Prudnik, Regionalna 

Dyrekcja Lasów 

Państwowych  

w Katowicach 
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i >50 cm grubości: 3-5 sztuk/ha. 

Uwzględnienie powyższych zapisów 

w planie urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Prudnik na lata 2018-

2027. 

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony i realizacji celów działań 

ochronnych 

Do czasu opracowania metodyki 

Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska należy prowadzić 

monitoring stanu ochrony w zakresie 

parametrów i wskaźników: 

 charakterystyczne kombinacje 

florystyczne,  

 udział graba w drzewostanie,  

 gatunki dominujące, 

 udział w drzewostanie gatunków 

liściastych  

(bez wczesnosukcesyjnych), 

 gatunki obce ekologicznie  

w drzewostanie,  

 gatunki obce geograficznie  

w drzewostanie,  

 martwe drewno,  

 martwe drewno leżące lub stojące 

>3 m długości i >50 cm grubości, 

 naturalne odnowienie buka,  

 wiek drzewostanu,  

 naturalne odnowienie 

drzewostanu,  

 struktura pionowa i przestrzenna 

drzewostanu, 

 gatunki inwazyjne w runie, 

 ekspansywne gatunki rodzime 

(apofity) w runie,  

 udział gatunków 

„wczesnosukcesyjnych”  

w drzewostanie, 

 zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna,  

 inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, 

wydeptanie, zaśmiecenie). 

Jednokrotnie w piątym roku 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Płat siedliska w granicach 

wydzieleń leśnych: 

02-23-0-14-248-a,  

02-23-0-14-248-b 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 

Kumak górski 

Bombina variegata 

1193 

Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich 

ochronny 

Określenie stanu ochrony gatunku w Cały obszar Natura 2000 Sprawujący nadzór 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 4 – Poz. 648



obszarze poprzez badania 

prowadzone w zakresie parametrów  

i wskaźników określonych metodyką 

monitoringu Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska. 

nad obszarem Natura 

2000 

Nocek duży 

Myotis myotis 

1324 

Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich 

siedlisk 

Wystąpienie z wnioskiem o zmianę 

granic obszaru Natura 2000. 

Miejsce przebywania 

kolonii rozrodczej – strych 

kościoła w Burgrabicach  

na działce ewidencyjnej  

nr 397. 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 

Podkowiec mały 

Rhinolophus 

hipposideros  

1303 

Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich 

siedlisk 

Utrzymanie cech siedliska - 

dostosowanie terminów i sposobu 

realizacji koniecznych prac 

remontowych lub zabezpieczających 

obiekty, w tym konserwacji krat 

i instalacji, do wymagań nietoperzy 

i ich wykonywanie pod nadzorem 

chiropterologa. 

Piwnica na działce 

ewidencyjnej: 

160701_5.0013.372  

(współrzędne geograficzne: 

N 50 19,955 E 17 16,535) 

oraz sztolnia na działce 

ewidencyjnej: 

160701_5.0013.372 

(współrzędne geograficzne: 

N 50 19,715 E 17 16,553) 

Władający terenem 

nieruchomości 

Utrzymanie spójności siedlisk - 

utrzymanie ciągów drzew i krzewów 

na obszarze wykorzystywanym przez 

nietoperze, poprzez stosowanie  

w razie potrzeby nasadzeń 

zastępczych w powstałych lukach. 

W obszarze opisanym 

okręgami o promieniu 50 m 

i środkach w punktach  

o współrzędnych 

geograficznych:  

N 50 19,955 E 17 16,535  

N 50 19,715 E 17 16,553 

N 50 19,928 E 17 16,629  

oraz na działkach 

ewidencyjnych: 

160701_5.0013.321 

160701_5.0013.350/1 

160701_5.0013.350/3 

160701_5.0013.350/4 

160701_5.0013.351/1 

160701_5.0013.352/1 

160701_5.0013.352/2  

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 

 

Utrzymanie cech siedliska -  

dostosowanie terminów i sposobu 

realizacji koniecznych prac 

remontowych lub modernizacyjnych 

obiektu, w tym wymiany poszycia 

dachowego i instalacji elektrycznej 

oraz prac porządkowych (usuwanie 

guana), do wymagań nietoperzy i ich 

Budynek kotłowni na 

działce ewidencyjnej:  

160701_5.0013.373 

(współrzędne geograficzne: 

N 50 19,928 E 17 16,629) 

  

Władający terenem 

nieruchomości 
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wykonywanie pod nadzorem 

chiropterologa. 

Wystąpienie z wnioskiem o zmianę 

granic obszaru Natura 2000. 

Miejsce przebywania 

kolonii rozrodczej – strych 

kościoła w Burgrabicach  

na działce ewidencyjnej  

nr 397 oraz działki 

ewidencyjne: nr 390,  

nr 391, nr 392, nr 393,  

nr 396. 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony i realizacji celów działań 

ochronnych 

Monitoring stanu ochrony w zakresie 

parametrów i wskaźników 

określonych w metodyce Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska 

dla kolonii letnich i zimowych 

gatunku. 

Piwnica na działce 

ewidencyjnej: 

160701_5.0013.372 

(współrzędne geograficzne: 

N 50 19,955 E 17 16,535), 

sztolnia na działce 

ewidencyjnej: 

160701_5.0013.372 

(współrzędne geograficzne: 

N 50 19,715 E 17 16,553), 

budynek kotłowni na 

działce ewidencyjnej: 

160701_5.0013.373 

(współrzędne geograficzne: 

N 50 19,928 E 17 16,629) 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 

1) 
Oznaczenie działek ewidencyjnych według stanu na dzień: 15.07.2014 r. Oznaczenie wydzieleń leśnych 

zgodnie z planem urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Prudnik na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia  

2017 r. 
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