
 

 
 

UZASADNIENIE 
 

Działając  na  podstawie art. 28 ust. 5 z dnia 16  kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1651, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, 
zarządzeniem z dnia 16 października 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2225), ustanowił plan zadań ochronnych 
dla obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską PLH160016, zwanego dalej obszarem Natura 2000. 

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 dokonywania zmian w planie 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.), 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 2017 r. poz. 
1405), 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). 
 Od czasu ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą 
Głuchołaską PLH160016 granice obszaru nie uległy zmianie. Tym samym teren objęty projektem zmiany planu 
zadań ochronnych pozostaje bez zmian w stosunku do zapisów zmienianego aktu.  

Realizując postanowienia planu zadań ochronnych , w 2016 r. wykonano inwentaryzację obszaru Natura 
2000 pod kątem występowania inwazyjnych gatunków roślin. Podczas prac terenowych potwierdzono 
występowanie niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera oraz roślin z rodzaju rdestowiec Reynoutria 
sp. Frekwencję ww. roślin w obszarze Natura 2000 i jego obrębie opisano jako występowanie masowe.  
Stwierdzono przy tym, że w perspektywie obowiązywania planu zadań ochronnych (10 lat) kluczowe jest 
rozpoczęcie zwalczania ww. gatunków na powierzchniach płatów siedlisk 91E0 i 91F0 wskazanych w 
zmienianym akcie, jednakże według innej metodyki. Uznano bowiem, że okreslona w planie zadań ochronnych 



 

dla tego obszaru Natura 2000 metoda zwalczania roślin inwazyjnych  jest pracochłonna i nie gwarantuje 
pozytywnych efektów. 

W związku z powyższym, kierując się potrzebą ochrony ww. siedlisk przyrodniczych, przystępując do 
zmiany zarządzenia z dnia 16 października 2015 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w 
sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską 
PLH160016 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2225) zaproponowano zmianę sposobu prowadzenia działań ochronnych z 
zakresu ochrony czynnej mających na celu zwalczanie niecierpka gruczołowatego i rdestowców (§ 1 
niniejszego zarządzenia). 

W odniesieniu do siedlisk o kodach 91E0 oraz 91F0 wprowadzono ogólny zapis, nie określający 
konkretnej metodyki zwalczania inwazyjnych gatunków roślin. Powyższe wynika z faktu, że zaproponowane 
wcześniej rozwiązania w tym zakresie, wobec poszerzenia wiedzy  o zwalczaniu gatunków inwazyjnych, stała 
się nieaktualna i mało efektywna. Jednocześnie wobec spodziewanego dalszego rozwoju wiedzy na temat walki 
z gatunkami inwazyjnymi, w tym szczególnie rdestowców, odstapiono od wskazania nowej metodyki podając 
jedynie ogólny zapis o konieczności zwalczania ww. roślin. Wskazać przy tym należy, że w ramach ww. 
zadania niie wyklucza się  zastosowania środków chemicznych, jednak tylko w miejscach i w sposób nie 
zagrażający innym elementom przyrodnicznym, w tym szczególnie środowisku wodnemu.  

W pozostałym zakresie zapisy obowiązującego zarządzenia pozostają bez zmian. 
Przystępując do prac nad projektem zmiany 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 20.07.2017 r. do 16.08.2017 r.) i umieszczono na stronie BIP RDOŚ w Opolu w 
dniu 20.07.2017 r., opublikowano w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu regionalnym, tj. opolskim 
wydaniu Gazety Wyborczej w dniu 20.07.2017 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 2014 r., w szczególności 
zaś podmiotów, których bezpośrednio dotyczą wprowadzane zmiany, tj. jednostek Państowowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz zarządców wód śródlądowych. 

Realizując obowiązek wynikający z przepisu art. 28 ust. 3 ustawy, projekt zarządzenia został przekazany 
członkom Zespołu Lokalnej Współpracy przy piśmie nr WPN.6320.4.2017 z 06.09.2017 r. W wyznaczonym 
terminie nie zgłoszono uwag i wniosków. 

Zgodnie 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 12.09.2017 r. do 05.10.2017 r.), umieszczono na stronie BIP RDOŚ w Opolu w dniu 
12.09.2017 r. i opublikowano w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu regionalnym tj. opolskim wydaniu 
Gazety Wyborczej w dniu 12.09.2017 r.. W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie zgłoszono 
uwag i wniosków. 

Projekt niniejszego zarządzenia był przedmiotem obrad Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Opolu, 
która na posiedzeniu 15 września 2017 r. zaopiniowała pozytywnie ten dokument. 



 

Projekt niniejszego aktu prawa miejscowego został uzgodniony z Wojewodą Opolskim.  
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, wprowadzonych niniejszym aktem prawnym, w okresie obowiązywania planu zadań 
ochronnych, wyniesie łącznie około 1 125 tys. zł. 

 


