
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU  

I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 

z dnia 31 maja 2016 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Zbiornik Otmuchowski PLB160003 

Na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 

poz. 1045 i poz. 1936 oraz z 2016 r. poz. 422) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 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 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2869 oraz 

Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 6579) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Uchyla się § 7 zmienianego zarządzenia. 

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

  

Regionalny Dyrektor  

Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

 

Michał Jęcz 

Regionalny Dyrektor  

Ochrony Środowiska w Opolu 

 

Alicja Majewska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 1183



Załącznik  

do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

z dnia 31 maja 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 

A023  

Ślepowron  

Nycticorax 

nycticorax 

Dotyczące ochrony czynnej oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk 

Ograniczenie 

poruszania się 

ludzi na terenie 

zbiornika. 

Umieszczenie szlabanów 

ograniczających wjazd 

pojazdami silnikowymi  

na teren czaszy zbiornika. 

Działki ewidencyjne: 

160706_4.0001.1327/3 

160706_4.0001.1327/5 

w granicach obszaru 

Natura 2000 

Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Opolu 

Ograniczenie 

wyprowadzania 

psów na teren 

zbiornika. 

Umieszczenie tablic 

informujących o obszarze 

objętym zakazem 

wyprowadzania psów. 

Działki ewidencyjne: 

160706_4.0001.1327/3 

160706_4.0001.1327/5 

w granicach obszaru 

Natura 2000 

Burmistrz 

Otmuchowa 

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

Monitoring 

stanu ochrony 

gatunku 

Monitoring stanu ochrony 

gatunku zgodnie  

z metodyką Głównego 

Inspektora Ochrony 

Środowiska. Nie rzadziej 

niż co dwa lata. 

obszar Natura 2000 Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Opolu 

A039  

Gęś zbożowa  

Anser fabalis 

Dotyczące ochrony czynnej oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk 

Ograniczenie 

poruszania się 

ludzi na terenie 

zbiornika. 

Umieszczenie szlabanów 

ograniczających wjazd 

pojazdami silnikowymi  

na teren czaszy zbiornika. 

Działki ewidencyjne: 

160706_4.0001.1327/3 

160706_4.0001.1327/5 

w granicach obszaru 

Natura 2000 

Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Opolu 

Ograniczenie 

wyprowadzania 

psów na teren 

zbiornika. 

Umieszczenie tablic 

informujących o obszarze 

objętym zakazem 

wyprowadzania psów. 

Działki ewidencyjne: 

160706_4.0001.1327/3 

160706_4.0001.1327/5 

w granicach obszaru 

Natura 2000 

Burmistrz 

Otmuchowa 

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony  

Monitoring 

stanu ochrony 

gatunku 

Monitoring stanu ochrony 

gatunku: poranne liczenie 

wszystkich nocujących 

stad; dwa liczenia w okresie 

październik – listopad, 

obszar Natura 2000 Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Opolu 
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jedno liczenie w styczniu, 

dwa liczenia w okresie 

marzec – kwiecień; nie 

rzadziej niż co dwa lata. 

A053  

Krzyżówka  

Anas 

platyrhynchos 

Dotyczące ochrony czynnej oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk 

Ograniczenie 

poruszania się 

ludzi na terenie 

zbiornika. 

Umieszczenie szlabanów 

ograniczających wjazd 

pojazdami silnikowymi  

na teren czaszy zbiornika. 

Działki ewidencyjne: 

160706_4.0001.1327/3 

160706_4.0001.1327/5 

w granicach obszaru 

Natura 2000 

Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Opolu 

Ograniczenie 

wyprowadzania 

psów na teren 

zbiornika. 

Umieszczenie tablic 

informujących o obszarze 

objętym zakazem 

wyprowadzania psów. 

Działki ewidencyjne: 

160706_4.0001.1327/3 

160706_4.0001.1327/5 

w granicach obszaru 

Natura 2000 

Burmistrz 

Otmuchowa 

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

Monitoring 

stanu ochrony 

gatunku 

Monitoring stanu ochrony 

gatunku: liczenie w ciągu 

dnia wszystkich ptaków; 

dwa liczenia w okresie 

październik – listopad, 

jedno liczenie w styczniu, 

dwa liczenia w marcu; 

nie rzadziej niż co dwa lata. 

obszar Natura 2000 Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Opolu 

A142  

Czajka  

Vanellus 

vanellus  

 

Dotyczące ochrony czynnej oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk 

Ograniczenie 

poruszania się 

ludzi na terenie 

zbiornika. 

Umieszczenie szlabanów 

ograniczających wjazd 

pojazdami silnikowymi  

na teren czaszy zbiornika. 

Działki ewidencyjne: 

160706_4.0001.1327/3 

160706_4.0001.1327/5 

w granicach obszaru 

Natura 2000 

Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Opolu 

Ograniczenie 

wyprowadzania 

psów na teren 

zbiornika. 

Umieszczenie tablic 

informujących o obszarze 

objętym zakazem 

wyprowadzania psów. 

Działki ewidencyjne: 

160706_4.0001.1327/3 

160706_4.0001.1327/5 

w granicach obszaru 

Natura 2000 

Burmistrz 

Otmuchowa 

Utrzymanie 

powierzchni 

siedlisk 

gatunku 

W projekcie kolejnej 

instrukcji gospodarowania 

wodą dla zbiornika 

wodnego Otmuchów 

uwzględnić zapis:  

„W okresie od drugiej 

dekady lipca do trzeciej 

dekady października,  

w normalnych warunkach 

użytkowania zbiornika 

określonych w instrukcji, 

obszar Natura 2000 Dyrektor 

Regionalnego 

Zarządu 

Gospodarki 

Wodnej  

we Wrocławiu  
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należy dążyć  

do stopniowego obniżania 

lustra wody w zbiorniku”. 

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

Monitoring 

stanu ochrony 

gatunku 

Monitoring stanu ochrony 

gatunku: w okresie sierpień 

– listopad, liczenie w ciągu 

dnia wszystkich ptaków; 

cztery liczenia w każdym 

miesiącu w równych 

odstępach czasu;  

nie rzadziej niż co dwa lata. 

obszar Natura 2000 Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Opolu 

A160  

Kulik wielki  

Numenius 

arquata  

Dotyczące ochrony czynnej oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk 

Ograniczenie 

poruszania się 

ludzi na terenie 

zbiornika. 

Umieszczenie szlabanów 

ograniczających wjazd 

pojazdami silnikowymi  

na teren czaszy zbiornika. 

Działki ewidencyjne: 

160706_4.0001.1327/3 

160706_4.0001.1327/5 

w granicach obszaru 

Natura 2000 

Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Opolu 

Ograniczenie 

wyprowadzania 

psów na teren 

zbiornika. 

Umieszczenie tablic 

informujących o obszarze 

objętym zakazem 

wyprowadzania psów. 

Działki ewidencyjne: 

160706_4.0001.1327/3 

160706_4.0001.1327/5 

w granicach obszaru 

Natura 2000 

Burmistrz 

Otmuchowa 

Utrzymanie 

powierzchni 

siedlisk 

gatunku 

W projekcie kolejnej 

instrukcji gospodarowania 

wodą dla zbiornika 

wodnego Otmuchów 

uwzględnić zapis:  

„W okresie od drugiej 

dekady lipca do trzeciej 

dekady października,  

w normalnych warunkach 

użytkowania zbiornika 

określonych w instrukcji, 

należy dążyć  

do stopniowego obniżania 

lustra wody w zbiorniku”. 

obszar Natura 2000 Dyrektor 

Regionalnego 

Zarządu 

Gospodarki 

Wodnej  

we Wrocławiu  

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

Monitoring 

stanu ochrony 

gatunku 

Monitoring stanu ochrony 

gatunku: w okresie sierpień 

– listopad, liczenie tuż 

przed zachodem słońca 

wszystkich ptaków; cztery 

liczenia w każdym miesiącu 

w równych odstępach 

czasu; nie rzadziej niż  

co dwa lata. 

obszar Natura 2000 Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Opolu 
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A196  

Rybitwa 

białowąsa  

Chlidonias 

hybridus 

Dotyczące ochrony czynnej oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk 

Utrzymanie 

powierzchni 

siedlisk 

gatunku 

Co 2-3 lata, w zależności  

od tempa sukcesji, koszenie 

trzciny (kwiecień – 

wrzesień) oraz usuwanie  

krzewów i drzew 

(październik-luty). 

Koszenie trzciny powinno 

być poprzedzone 

oględzinami terenowymi  

w celu wykluczenia 

obecności czynnych gniazd. 

Płaty siedliska gatunku  

w obrębie działek 

ewidencyjnych:  

160706_4.0001.1327/3 

160706_4.0001.1327/5 

Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Opolu 

Utrzymanie 

powierzchni 

siedlisk 

gatunku 

W projekcie kolejnej 

instrukcji gospodarowania 

wodą dla zbiornika 

wodnego Otmuchów 

uwzględnić zapis:  

„W okresie od drugiej 

dekady maja do drugiej 

dekady lipca, w normalnych 

warunkach użytkowania 

zbiornika określonych  

w instrukcji, należy dążyć 

do utrzymania normalnego 

poziomu piętrzenia”. 

obszar Natura 2000 Dyrektor 

Regionalnego 

Zarządu 

Gospodarki 

Wodnej  

we Wrocławiu  

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

Monitoring 

stanu ochrony 

gatunku 

Monitoring stanu ochrony 

gatunku zgodnie  

z metodyką Głównego 

Inspektora Ochrony 

Środowiska. Nie rzadziej 

niż co dwa lata. 

obszar Natura 2000 Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Opolu 

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