
UZASADNIENIE 

Zarządzeniem z dnia 20 grudnia 2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu  

i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu ustanowili plan zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Zbiornik Otmuchowski PLB160003, zwanego dalej obszarem Natura 2000 (Dz. Urz. Woj. Op. 

poz. 2869 oraz Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 6579). 

W oparciu o § 5 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie 

trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji 

rządowej (Dz. U. Nr 222, poz. 1754), przedmiotowy akt prawa miejscowego przekazany został Ministrowi 

Środowiska w celu dokonania kontroli zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi, z zasadami 

rzetelności i gospodarności, a także z polityką Rady Ministrów. W wyniku dokonanej kontroli stwierdzono 

uchybienia uzasadniające jego zmianę we własnym zakresie. 

Zgodnie z art. 28 ust. 5  in fine ustawy, plan zadań ochronnych może być zmieniony, jeżeli wynika to  

z potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono 

obszar Natura 2000. Tryb przeprowadzania zmiany planu 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.), zwane dalej rozporządzeniem. Zgodnie z § 6 rozporządzenia obejmuje on 

dokonanie następujących czynności: 

1) ustalenie terenu objętego projektem planu zadań ochronnych oraz przedmiotów ochrony obszaru; 

2) sformułowanie założeń do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych; 

3) podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu 

planu zadań ochronnych; 

4) identyfikację zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar; 

5) sformułowanie projektu planu zadań ochronnych 

6) uzgodnienie, o którym mowa w art. 28 ust. 6 ustawy. 

Przy czym uzgodnienia, o którym mowa w art. 28 ust. 6 ustawy nie dokonuje się, gdyż przepis ten został 

uchylony (art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz 

niektórych innych ustaw - Dz.U. Nr 224, poz.1337). 

Sporządzający projekt zmiany 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). 

Projekt zmiany planu zadań ochronnych oraz zmieniony plan zadań ochronnych może być 

zamieszczony w publicznie dostępnych wykazach (art. 21 ust. 3 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 zmiany 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). 

Zważywszy, że obszar Natura 2000 Zbiornik Otmuchowski PLB160003 znajduje się na obszarze 

działania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu, a także mając na uwadze treść wyżej wymienionych zapisów ustawy, celem 

opracowania projektu zmiany planu zadań ochronnych dla tego obszaru Natura 2000, Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Opolu w dniu 16.03.2015 r. zawarł z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu porozumienie określające zasady wspólnego działania. 



Od czasu ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Otmuchowski 

PLB160003 granice obszaru oraz jego przedmioty ochrony nie uległy zmianie. Tym samym teren objęty 

projektem zmiany planu zadań ochronnych oraz przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 pozostają bez 

zmian w stosunku do zapisów zmienianego aktu.  

Zakres założeń do sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych wyznacza stanowisko 

Ministra Środowiska.  

Zgodnie ze stanowiskiem organu kontrolnego zagrożenia istniejące, w przeciwieństwie do zagrożeń 

potencjalnych, muszą mieć odzwierciedlenie w odpowiednich działaniach ochronnych. Stąd wskazał on na 

konieczność określenia działań ochronnych, stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane w odniesieniu do 

ślepowrona zagrożenie istniejące, polegające na „innej ingerencji i zakłóceniach powodowanych  

przez człowieka”.  

Nadto uznał, że lokalizacja działań ochronnych polegających na: umieszczeniu szlabanów 

ograniczających wjazd pojazdami silnikowymi na teren czaszy zbiornika oraz umieszczeniu tablic 

informujących o obszarze objętym zakazem wyprowadzania psów, przedstawiona w załączniku nr 5  

do zmienianego zarządzenia, została określona zbyt mało precyzyjnie (jako obszar wdrażania ww. działań 

określono tam cały obszar Natura 2000). 

Minister Środowiska wskazał również, że nazwa załącznika nr 6 nie jest tożsama z tytułem tego 

załącznika, określonym w treści normatywnej § 7 zmienianego zarządzenia. Ponadto na podstawie informacji 

zawartych w załączniku nr 6 nie da się ustalić dokładnej lokalizacji poszczególnych działań ochronnych 

wyznaczonych w załączniku nr 5. Ustalone w załączniku nr 6 współrzędne punktów odnoszą się  

do obszarów/siedlisk, których nie da się określić na podstawie treści zarządzenia. 

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

Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia, podał do publicznej wiadomości 

informację o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany planu i możliwości zapoznania się  

z założeniami do sporządzenia tegoż projektu. Zawiadomienie ogłoszono w sposób zwyczajowo przyjęty,  

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

w Opolu od 28.09.2015 r. do 27.10.2015 r. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ we Wrocławiu  

od 28.09.2015 r. do 20.10.2015 r.), umieszczono na stronie BIP RDOŚ w Opolu i na stronie BIP RDOŚ  

we Wrocławiu w dniu 28.09.2015 r. oraz opublikowano w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu 

regionalnym tj. opolskim wydaniu Gazety Wyborczej w dniu 30.09.2015 r. oraz dolnośląskim wydaniu Gazety 

Wyborczej w dniu 30.09.2015 r. 

Identyfikując zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono obszar, za zasadne uznano prowadzenie 

prac nad zmianą zarządzenia przy współudziale członków grupy roboczej (Zespół Lokalnej Współpracy) 

opracowującej plan zadań ochronnych dla przedmiotowego obszaru Natura 2000 w 2013 r., w szczególności 

zaś podmiotów, których bezpośrednio dotyczą wprowadzane zmiany. 

Formułując projekt zmiany planu zadań ochronnych, wzięto pod uwagę zastrzeżenia Ministra 

Środowiska. Niniejszym zarządzeniem zmieniono zatem załącznik nr 5 do zarządzenia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 

20 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik 

Otmuchowski PLB160003, określając dla ślepowrona działania ochronne polegające na: umieszczeniu 

szlabanów ograniczających wjazd pojazdami silnikowymi na teren czaszy zbiornika oraz umieszczeniu tablic 

informujących o obszarze objętym zakazem wyprowadzania psów. Ww. działania ochronne mają na celu 

ograniczenie „innej ingerencji i zakłóceń powodowanych przez człowieka”, które w przypadku ślepowrona 

polegają na płoszeniu przez człowieka żerujących i odpoczywających ptaków. 

Zmieniono również zapisy dotyczące lokalizacji działań ochronnych polegających na „umieszczeniu 

szlabanów ograniczających wjazd pojazdami silnikowymi na teren czaszy zbiornika” oraz „umieszczeniu tablic 

informujących o obszarze objętym zakazem wyprowadzania psów”, wskazując jako obszar wdrażania tych 

działań ochronnych konkretne działki ewidencyjne, na których zostaną umiejscowione ww. szlabany i tablice.  



Zgodnie z uwagami organu kontrolnego, zmieniając załącznik nr 5, zrezygnowano z określania 

obszarów wdrażania działań ochronnych za pomocą współrzędnych punktów załamania ich granic. Zamiast 

tego, jako obszar wdrażania działania polegającego na koszeniu trzciny oraz usuwaniu drzew i krzewów, 

określono płaty siedliska rybitwy białowąsej ze wskazaniem działek ewidencyjnych, na których są one 

położone.  

Realizując obowiązek wynikający z przepisu art. 28 ust. 3 ustawy, projekt zarządzenia został 

przekazany członkom Zespołu Lokalnej Współpracy przy piśmie nr WPN.6320.1.2015.AK z 12.11.2015 r. 

Zgodnie zaś z art. 28 ust. 4 ustawy, 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 zmiany 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 od 28.01.2016 r. do 19.02.2016 r. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ  

we Wrocławiu od 27.01.2016 r. do 18.02.2016 r.), umieszczono na stronie BIP RDOŚ w Opolu i na stronie BIP 

RDOŚ we Wrocławiu w dniu 27.01.2016 r. oraz opublikowano w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu 

regionalnym tj. w opolskim wydaniu Gazety Wyborczej w dniu 28.01.2016 r. oraz w Polskiej Gazecie 

Wrocławskiej w dniu 28.01.2016 r. 

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie złożono uwag i wniosków. 

 Projekt niniejszego zarządzenia został 02.03.2016 r. zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Radę 

Ochrony Przyrody w Opolu.  

Projekt zarządzenia został uzgodniony przez Wojewodę Opolskiego (pismo nr IN.III.710.6.2016.JS z 

14.03.2016 r.) oraz przez Wojewodę Dolnośląskiego (pismo nr NK-OP.054.67.2016.BB z 22.04.2016 r.). 

 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. Nie wyklucza się możliwości wykorzystania innych źródeł finansowania. Szacuje się, że koszt realizacji 

działań ochronnych, których dotyczą zmiany wprowadzone niniejszym aktem prawnym, w okresie 10 lat, 

wyniesie łącznie około 25 tys. zł. 


