
PROJEKT 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

 

z dnia ……………………. 

 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Rozumicki Las PLH160018 

 

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

z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§1. 1.Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rozumicki Las 

PLH160018, zwanego dalej „obszarem Natura 2000”. 

2. Plan zadań ochronnych obejmuje obszar Natura 2000, z wyłączeniem rezerwatu przyrody 

Rozumice. 

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

§3. Mapę obszaru Natura 2000 zawiera 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 zawiera załącznik nr 3. 

§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. 

  

                                                 
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 i poz. 2260 

oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 132, poz. 1074 i poz. 1595.  
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Załącznik nr 1 

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora  

Ochrony Środowiska w Opolu 

z dnia ………………………. 

 

Opis granic obszaru Natura 2000
2) 

 

Nr 

punktu 

Współrzędna 

X 

Współrzędna 

Y 

1 239692,35 428231,95 

2 239669,13 428268,26 

3 239655,04 428301,77 

4 239590,86 428355,21 

5 239551,87 428386,30 

6 239510,35 428411,16 

7 239464,90 428409,09 

8 239385,82 428355,17 

9 239272,33 428426,43 

10 239264,14 428415,00 

11 239200,04 428314,25 

12 239189,03 428253,02 

13 239179,52 428200,18 

14 239160,63 428080,97 

15 239137,72 427955,79 

16 239137,72 427955,79 

17 239124,88 427859,78 

18 239124,88 427859,77 

19 239085,63 427776,69 

20 239038,35 427694,38 

21 238962,32 427606,74 

22 238930,62 427579,24 

23 238869,79 427526,47 

24 238833,65 427505,58 

25 238815,56 427495,13 

26 238760,02 427481,19 

27 238665,89 427457,30 

28 238640,35 427446,92 

29 238579,84 427422,32 

30 238552,18 427409,59 

31 238529,48 427399,15 

32 238461,73 427385,59 

33 238439,94 427379,94 

34 238358,78 427358,92 

35 238306,08 427343,03 

36 238263,85 427330,30 

37 238173,30 427282,47 

38 238173,30 427282,47 

39 238079,21 427230,81 

40 238028,17 427165,00 

41 238035,10 427116,68 

42 238064,03 427049,36 

43 238078,67 427015,31 

44 238078,73 427015,20 

45 238092,54 427000,20 

46 238154,43 426962,94 

47 238209,42 426931,46 

48 238275,60 426913,31 

49 238330,52 426887,69 

50 238355,38 426898,28 

51 238417,57 426839,06 

52 238454,18 426821,98 

53 238522,70 426799,47 

54 238545,33 426807,10 

55 238597,07 426847,37 

56 238666,43 426928,90 

57 238708,54 427008,59 

58 238740,09 427029,53 

59 238776,34 427038,82 

60 238810,15 427059,79 

61 238864,35 427086,90 

62 238936,83 427106,93 

63 239002,37 427135,66 

64 239060,55 427203,84 

65 239086,78 427281,84 

66 239113,20 427345,19 

67 239146,80 427382,28 

68 239196,41 427412,25 

69 239285,83 427356,33 

70 239351,10 427405,55 

71 239355,09 427446,63 

72 239356,31 427524,28 

73 239357,77 427584,37 

74 239500,31 427467,64 

75 239545,63 427478,51 
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76 239599,67 427517,32 

77 239739,84 427407,90 

78 239762,88 427383,36 

79 239762,88 427430,21 

80 239670,33 427503,63 

81 239599,08 427561,26 

82 239553,32 427582,62 

83 239477,49 427641,65 

84 239445,17 427677,84 

85 239444,28 427743,75 

86 239500,88 427762,09 

87 239560,03 427758,49 

88 239612,16 427770,91 

89 239657,32 427793,50 

90 239686,40 427829,04 

91 239695,10 427858,46 

92 239687,82 427892,05 

93 239687,37 427925,74 

94 239714,06 427970,04 

95 239747,50 428018,83 

96 239762,94 428064,42 

97 239762,95 428121,54 

98 239762,95 428147,89 

99 239745,36 428178,47 

100 239733,74 428197,35 

101 239692,35 428231,95 
 

2)
Opis granic obszaru Natura 2000 został sporządzony w 

układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, 

o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247). 
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Załącznik nr 2 

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora  

Ochrony Środowiska w Opolu 

z dnia ………………………. 

 

Mapa obszaru Natura 2000 
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Załącznik nr 3 

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora  

Ochrony Środowiska w Opolu 

z dnia ………………………. 

 

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 

9170 

Grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

Nie dotyczy - siedlisko nie występuje na terenie objętym planem. 

9190 

Kwaśne dąbrowy (Quercion 

robori-petraeae) 

Nie dotyczy - siedlisko nie występuje na terenie objętym planem. 

91E0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae) 

i olsy źródliskowe 

Nie dotyczy - siedlisko nie występuje na terenie objętym planem. 

91F0 

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-

jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

Nie dotyczy - siedlisko nie występuje na terenie objętym planem. 
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Załącznik nr 4 

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora  

Ochrony Środowiska w Opolu 

z dnia ………………………. 

 

Cele działań ochronnych 

Przedmiot ochrony Cel działań ochronnych 

9170 

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

Nie dotyczy - siedlisko nie występuje na terenie 

objętym planem. 

9190 

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) 

Nie dotyczy - siedlisko nie występuje na terenie 

objętym planem. 

91E0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe 

Nie dotyczy - siedlisko nie występuje na terenie 

objętym planem. 

91F0 

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

Nie dotyczy - siedlisko nie występuje na terenie 

objętym planem. 
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Załącznik nr 5 

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora  

Ochrony Środowiska w Opolu 

z dnia ………………………. 

 

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów 

ich wdrażania 

Przedmiot ochrony Działania ochronne Obszar wdrażania
 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków 

9170 

Grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

Nie dotyczy - siedlisko nie występuje na terenie objętym planem. 

9190 

Kwaśne dąbrowy (Quercion 

robori-petraeae) 

Nie dotyczy - siedlisko nie występuje na terenie objętym planem. 

91E0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae) i olsy 

źródliskowe 

Nie dotyczy - siedlisko nie występuje na terenie objętym planem. 

91F0 

Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 

Nie dotyczy - siedlisko nie występuje na terenie objętym planem. 
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UZASADNIENIE 

 Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 

r. poz. 2134, z późn. zm.), 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 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). Planu zadań ochronnych nie sporządza się dla obszaru Natura 2000 lub jego części, 

pokrywającego się w całości lub w części z obszarem parku narodowego, rezerwatu przyrody lub 

parku krajobrazowego, dla których ustanowiono plan ochrony uwzględniający zakres planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 (art. 28 ust. 11 pkt 2 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.), zwane dalej „rozporządzeniem”. 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 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), w 

postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu (art. 28 ust. 4 ustawy). Projekty 

planów zadań ochronnych zamieszcza się także w publicznie dostępnych wykazach (art. 21 ust. 2 pkt 
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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.) oraz może być przedmiotem opinii regionalnej rady ochrony przyrody (art. 97 ust. 3 pkt 2 

ustawy). 

 Obszar Natura 2000 Rozumicki Las PLH160018 (zwany dalej „obszarem Natura 2000”) 

został uznany za obszar o znaczeniu dla Wspólnoty na mocy decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 

stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego 

zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 

kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. UE. L. Nr 33, str. 146). 

 Zważywszy, że rezerwat przyrody Rozumice, położony w granicach obszaru Natura 2000, 

posiada plan ochrony uwzględniający zakres, o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy (zarządzenie nr 

24/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie 

ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rozumice” – Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1844), plan 

zadań ochronnych obszaru Natura 2000 nie obejmuje ww. rezerwatu. 

Granice obszaru Natura 2000 przedstawiono na załączniku mapowym (załącznik nr 2 do 

zarządzenia) oraz opisano w oparciu o punkty węzłowe (załącznik nr 1), dla których podano 

współrzędne X i Y 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. poz. 1247). 

W obszarze Natura 2000 zidentyfikowano następujące przedmioty ochrony: 

1) grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – kod 

siedliska 9170, 

2) kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) – kod siedliska 9190, 

3) łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe – kod siedliska 91E0, 

4) łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) - kod siedliska 91F0. 

 W trakcie badań terenowych prowadzonych w 2017 r. stwierdzono, że przedmioty ochrony nie 

występują na obszarze objętym niniejszym planem zadań ochronnych. Stąd nie dokonano oceny ich 

stanu ochrony oraz nie identyfikowano istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania ich 

właściwego stanu ochrony. Tym samym dla przedmiotów ochrony nie określono w planie zadań 

ochronnych celów i działań ochronnych, w tym działań dotyczących monitoringu stanu przedmiotów 

ochrony. 

Ponieważ prace badawcze i inwentaryzacje przyrodnicze przeprowadzone na potrzeby 

sporządzenia dokumentacji planu zadań ochronnych dostarczyły wystarczającej wiedzy potrzebnej do 

zweryfikowania występowania i statusu siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz wskazały na brak 

konieczności określania stanu ochrony przedmiotów ochrony, nie zachodzi konieczność planowania 

działań ochronnych dotyczących uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i 

uwarunkowaniach ich ochrony. 

W ramach prac nad niniejszym planem zadań ochronnych nie zidentyfikowano potrzeby 

ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 ponieważ nie zachodzi konieczność: 

przeprowadzenia inwentaryzacji lub badań przedmiotów ochrony, planowania działań ochronnych w 

okresie 20 lat, unormowania zagadnień wchodzących w zakres planu ochrony, a niemieszczących się 

w zakresie planu zadań ochronnych oraz zmiany granic obszaru lub przedmiotu ochrony w zakresie 

wymagającym sporządzenia planu ochrony. 

W ramach prac nad niniejszym planem zadań ochronnych nie zidentyfikowano potrzeby 

określenia wskazań do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
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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. W przeanalizowanych dokumentach 

planistycznych nie znaleziono zapisów, których realizacja może powodować pogorszenie stanu 

ochrony przedmiotów ochrony albo uniemożliwia osiągnięcie celów działań ochronnych. 

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 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 05.12.2016 r. do 02.01.2017 r.), 

umieszczono na stronie BIP RDOŚ w Opolu w dniu 05.12.2016 r. oraz opublikowano w dniu 

05.12.2016 r. w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu regionalnym, tj. opolskim wydaniu Gazety 

Wyborczej. 

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 administracji i podmiotów gospodarujących 

w obszarze Natura 2000, którym przekazano projekt planu (pismo nr WPN.6320.8.5.2016.AK 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 01.12.2017 r.) z prośbą o zajęcie 

stanowiska odnośnie zaproponowanych zapisów. 

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 ………... do ……………… r.), umieszczono na stronie BIP RDOŚ w Opolu w dniu ……….. r. i 

opublikowano w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu regionalnym w dniu ……… r. 

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych złożono/nie złożono uwagi i wnioski. 

Projekt zarządzenia będzie przedmiotem obrad Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Opolu 

i zostanie przekazany do uzgodnienia Wojewodzie Opolskiemu. 

Z uwagi na brak zaplanowanych działań ochronnych realizacja zapisów niniejszego planu nie 

będzie generowała kosztów w budżecie państwa, w części której dysponentem jest Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. 

 


