
PROJEKT 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

 

z dnia ……………………………. r. 

 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Żywocickie Łęgi PLH160019 

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 627 z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Żywocickie Łęgi PLH160019, 

zwanego dalej „obszarem Natura 2000”.  

2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000. 

§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 do zarządzenia. 

§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. 

 

 

 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Opolu 

 

 

 

Alicja Majewska 

  

                                                           
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i poz. 842, Dz. U. z 2014 

r. poz. 805, poz. 850, poz. 1002, poz. 1101 i poz. 1863, Dz. U. z 2015 r. poz. 222. 
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Załącznik nr 1  

do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  

z dnia …………………………….. 

Opis granic obszaru Natura 2000 

Nr punktu Współrzędna X Współrzędna Y 

1 428515,64 289317,70 

2 428652,57 289297,55 

3 428712,55 289301,44 

4 428770,71 289243,54 

5 428819,66 289194,59 

6 428861,85 289160,84 

7 428889,70 289136,79 

8 428957,21 289054,93 

9 428989,28 289007,67 

10 429028,95 288970,54 

11 429051,73 288941,85 

12 429108,27 288908,93 

13 429181,69 288897,12 

14 429214,60 288903,03 

15 429280,43 288924,97 

16 429339,50 288928,34 

17 429392,66 288932,56 

18 429475,37 288928,34 

19 429517,56 288915,69 

20 429556,38 288898,81 

21 429613,77 288849,86 

22 429651,74 288815,26 

23 429684,65 288771,38 

24 429717,57 288722,01 

25 429740,35 288610,62 

26 429744,43 288494,58 

27 429735,43 288398,94 

28 429699,42 288293,17 

29 429658,91 288206,53 

30 429633,03 288142,40 

31 429620,66 288085,01 

32 429620,66 287998,37 

33 429629,66 287922,98 

34 429629,61 287869,22 

35 429610,86 287791,76 

36 429598,58 287755,20 

37 429560,38 287669,66 

38 429532,08 287607,76 

39 429486,99 287515,78 

40 429501,14 287472,31 

41 429521,17 287410,81 

42 429611,72 287302,89 

43 429652,12 287259,89 

44 429707,73 287216,19 

45 429772,38 287165,40 

46 429824,33 287124,58 

47 429862,92 287086,21 

Nr punktu Współrzędna X Współrzędna Y 

48 429899,03 287050,30 

49 429934,02 287015,52 

50 429945,08 287004,52 

51 429958,20 286972,95 

52 429976,73 286928,34 

53 430003,29 286864,40 

54 429924,85 286760,34 

55 429867,66 286684,48 

56 429812,22 286783,56 

57 429787,38 286826,22 

58 429763,95 286869,88 

59 429745,73 286900,82 

60 429717,39 286933,06 

61 429690,56 286958,29 

62 429608,05 287022,57 

63 429592,83 287033,39 

64 429521,54 287081,05 

65 429489,70 287108,69 

66 429416,50 287188,19 

67 429402,48 287204,21 

68 429350,58 287266,32 

69 429333,49 287302,91 

70 429319,61 287362,45 

71 429312,67 287445,89 

72 429312,40 287467,83 

73 429308,93 287549,41 

74 429308,13 287583,85 

75 429303,85 287707,61 

76 429302,79 287732,45 

77 429299,32 287834,71 

78 429299,05 287860,08 

79 429301,71 287932,52 

80 429311,86 287985,98 

81 429318,54 288008,41 

82 429347,11 288093,45 

83 429384,60 288200,54 

84 429406,21 288293,74 

85 429412,13 288355,29 

86 429397,89 288422,93 

87 429379,37 288467,08 

88 429353,74 288518,34 

89 429327,89 288549,30 

90 429274,48 288595,90 

91 429231,49 288625,00 

92 429153,53 288665,32 

93 429088,37 288694,82 

94 429013,34 288735,41 
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Nr punktu Współrzędna X Współrzędna Y 

95 429000,37 288743,65 

96 428981,82 288753,50 

97 428969,22 288760,05 

98 428953,44 288768,24 

99 428935,36 288774,27 

100 428917,98 288780,06 

101 428884,81 288792,52 

102 428811,64 288831,46 

103 428757,40 288859,51 

104 428695,82 288883,99 

105 428606,58 288925,05 

106 428489,80 288985,34 

107 428420,02 289021,41 

108 428301,11 289085,97 

109 428174,64 289149,98 

110 428182,09 289179,74 

111 428157,75 289234,79 

112 428131,65 289273,71 

113 428115,76 289311,57 

114 428132,09 289344,91 

115 428199,82 289456,31 

116 428213,41 289470,00 

117 428244,08 289446,97 

118 428270,10 289427,44 

119 428293,81 289409,64 

120 428328,93 289374,03 

121 428361,21 289356,94 

122 428416,91 289336,05 

123 428484,63 289318,33 

124 428515,64 289317,70 

Opis granicy obszaru Natura 2000 został określony 

współrzędnymi punktów jej załamania, 

przedstawionymi 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. z 2012 

r., 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 

91E0  

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe 

i jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion 

glutinoso-incanae) 

i olsy źródliskowe 

I01 - Obce 

gatunki 

inwazyjne 

B02.02 - 

wycinka lasu 

J02.04.02 - brak 

zalewania 

 

I01 - ekspansja niecierpka gruczołowatego 

Impatiens glandulifera 

B02.02 – wycinka lasu prowadząca do 

juwenalizacji i zaburzenia struktury 

J02.04.02 - ograniczenie lub eliminacja zalewów 

wodami Odry w wyniku prac regulacyjnych i 

budowy zbiorników retencyjnych 

91F0  
Łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-

jesionowe 

(Ficario-

Ulmetum) 

I01 - Obce 

gatunki 

inwazyjne 

B02.02 - 

wycinka lasu 

J02.04.02 - brak 

zalewania 

 

I01 - ekspansja niecierpka gruczołowatego 

Impatiens glandulifera 

B02.02 – wycinka lasu prowadząca do 

juwenalizacji i zaburzenia struktury 

J02.04.02 - ograniczenie lub eliminacja zalewów 

wodami Odry w wyniku prac regulacyjnych i 

budowy zbiorników retencyjnych 
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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 

91E0  

Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae) i olsy 

źródliskowe 

Utrzymanie oceny FV następujących wskaźników stanu ochrony:  

„gatunki charakterystyczne”, „gatunki dominujące”, „gatunki obce 

geograficznie w drzewostanie”, „rodzime gatunki ekspansywne 

roślin zielnych”, „martwe drewno”, „martwe drewno 

wielkowymiarowe”, „reżim wodny”, „wiek drzewostanu”, 

„pionowa struktura roślinności”, ,,zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem drewna”, „inne zniekształcenia”. 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika stanu ochrony „naturalne 

odnowienie drzewostanu”. 

Osiągnięcie oceny FV wskaźnika stanu ochrony „inwazyjne 

gatunki obce w podszycie i runie” w zakresie ekspansji niecierpka 

gruczołowatego Impatiens glandulifera. 

91F0  
Łęgowe lasy dębowo-

wiązowo-jesionowe 

(Ficario-Ulmetum) 

Utrzymanie oceny FV następujących wskaźników stanu ochrony:  

„charakterystyczna  kombinacja  florystyczna  runa”, „gatunki 

dominujące”, „liczba gatunków z grupy wiązy, dąb, jesion, 

występujących w drzewostanie”, „różnorodność gatunkowa 

warstwy krzewów”, „gatunki obce ekologicznie w drzewostanie”, 

„gatunki obce geograficznie w drzewostanie”, „martwe drewno 

(łączne zasoby)”, „martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości 

i >50 cm grubości”, „wiek drzewostanu”, „struktura pionowa i 

przestrzenna drzewostanu”, „przejawy procesu grądowienia”, 

„ekspansywne gatunki rodzime w runie”, „stosunki wodno-

wilgotnościowe”, „zniszczenia runa i gleby związane z 

pozyskaniem drewna”, „inne zniekształcenia”. 

Utrzymanie oceny U1 wskaźnika stanu ochrony „naturalne 

odnowienie drzewostanu”. 

Osiągnięcie oceny FV wskaźnika stanu ochrony „ekspansywne 

gatunki obce w podszycie i runie” w zakresie ekspansji niecierpka 

gruczołowatego Impatiens glandulifera. 
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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 

91E0  

Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-

incanae) i olsy 

źródliskowe 

Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i 

zwierząt oraz ich siedlisk  

Etap I 

W ciągu pierwszych pięciu lat 

obowiązywania planu rozpoczęcie 

eliminacji niecierpka 

gruczołowatego poprzez 

systematyczne, do zaniku jego 

populacji usuwanie (wyrywanie, 

wycinanie lub zrywanie u nasady) 

pędów nadziemnych, co najmniej 

7 razy w ciągu sezonu 

wegetacyjnego, od końca IV do 

końca X (powierzchnia 

manipulacyjna około 7 ha, średnie 

szacunkowe pokrycie około 10%).  

 

Etap II 

Po wyeliminowaniu gatunku 

monitoring obszaru i bieżące 

usuwanie nowych pojawiających 

się ognisk inwazyjnych. 

Płaty siedliska w obrębie 

działek ewidencyjnych: 

160502_5.0009.AR_1.1209 

160502_5.0009.AR_1.1211 

160502_5.0009.AR_1.1213 

160502_5.0010.AR_1.134 

160502_5.0010.AR_1.411 

160502_5.0010.AR_1.417 

160502_5.0010.AR_1.419 

160502_5.0010.AR_5.159/3 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Opolu 

Pozostawienie wydzieleń bez 

wskazówek gospodarczych w 

planie urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Prószków na lata 

2015-2024. 

Płaty siedliska w obrębie 

wydzieleń leśnych: 

02-24-1-08-759-a-00 

02-24-1-08-759-c-00 

02-24-1-08-759-d-00 

02-24-1-08-759-h-00 

02-24-1-08-759-i-00 

Nadleśnictwo 

Prószków, 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych 

w Katowicach 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu 

realizacji celów 

Monitoring stanu ochrony w 

zakresie parametrów i 

wskaźników oraz zgodnie z 

terminami określonymi w 

metodyce Państwowego 

Monitoringu Środowiska 

Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska; z częstotliwością co 

6 lat. 

Płaty siedliska, 

reprezentujące 50% 

całkowitego areału siedliska 

w obszarze Natura 2000, 

wybrane spośród 

występujących w obrębie 

działek ewidencyjnych: 

160502_5.0009.AR_1.1209 

160502_5.0009.AR_1.1211 

160502_5.0009.AR_1.1213 

160502_5.0010.AR_1.134 

160502_5.0010.AR_1.411 

160502_5.0010.AR_1.417 

160502_5.0010.AR_1.419 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Opolu 
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160502_5.0010.AR_5.159/3 

91F0  
Łęgowe lasy 

dębowo-

wiązowo-

jesionowe 

(Ficario-

Ulmetum) 

Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i 

zwierząt oraz ich siedlisk 

Etap I 

W ciągu pierwszych pięciu lat 

obowiązywania planu rozpoczęcie 

eliminacji niecierpka 

gruczołowatego poprzez 

systematyczne, do zaniku jego 

populacji usuwanie (wyrywanie, 

wycinanie lub zrywanie u nasady) 

pędów nadziemnych, co najmniej 

7 razy w ciągu sezonu 

wegetacyjnego, od końca IV do 

końca X (powierzchnia 

manipulacyjna około 3 ha, średnie 

szacunkowe pokrycie około 5%). 

 

Etap II 

Po wyeliminowaniu gatunku 

monitoring obszaru i bieżące 

usuwanie nowych pojawiających 

się ognisk inwazyjnych. 

Płaty siedliska w obrębie 

działki ewidencyjnej 

160502_5.0010.AR_5.159/3 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Opolu 

Pozostawienie wydzieleń bez 

wskazówek gospodarczych w 

planie urządzenia lasu dla 

Nadleśnictwa Prószków na lata 

2015-2024. 

Płaty siedliska w obrębie 

wydzielenia leśnego: 

02-24-1-08-759-b-00 

Nadleśnictwo 

Prószków, 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych 

w Katowicach 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu 

realizacji celów 

Monitoring stanu ochrony w 

zakresie parametrów i 

wskaźników oraz zgodnie z 

terminami określonymi w 

metodyce Państwowego 

Monitoringu Środowiska 

Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska; z częstotliwością co 

6 lat. 

Płaty siedliska, 

reprezentujące 50% 

całkowitego areału siedliska 

w obszarze Natura 2000, 

wybrane spośród 

występujących w obrębie 

działki ewidencyjnej 

160502_5.0010.AR_5.159/3 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Opolu 

Oznaczenie działek ewidencyjnych według stanu na dzień 25.06.2014 r. Oznaczenie wydzieleń leśnych 

zgodnie z planem urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Prószków na okres od 1 stycznia 2015 r. do  

31 grudnia 2024 r.  
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 

627 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. 

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy, 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. 

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, 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 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 - Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1235, z późn. zm.). 

Projekt planu wymaga także 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) oraz może być 

przedmiotem opinii regionalnej rady ochrony przyrody (art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy). 

Obszar Natura 2000 Żywocickie Łęgi PLH160019 (zwany dalej „obszarem Natura 2000”), został 

przyjęty na mocy decyzji Komisji Europejskiej 2011/64/UE 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. Urz. UE L33/146), jako obszar 

mający znaczenie dla Wspólnoty, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy. 

 W ramach prac nad projektem planu zweryfikowano informacje o obszarze Natura 2000 oraz ustalono 

następujące przedmioty ochrony: łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 



PROJEKT 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe (kod siedliska 91E0) oraz łęgowe lasy 

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

Oceny stanu ochrony poszczególnych siedlisk dokonano na podstawie wyników przeprowadzonych 

kontroli terenowych, w oparciu o trzy parametry stanu: powierzchnia siedliska, struktura i funkcje oraz 

perspektywy ochrony. Przy ocenie poszczególnych parametrów zastosowano zestawy wskaźników 

opracowanych w oparciu o metodykę przygotowaną przez Instytut Ochrony Przyrody PAN na potrzeby 

Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). 

Stan ochrony siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 oceniono jako 

niezadowalający (U1), ze względu na niezadowalający stan parametru „struktura i funkcja”. W przypadku obu 

siedlisk na obniżenie oceny miał wpływ niezadowalający stan wskaźnika dot. obecności inwazyjnych i 

ekspansywnych obcych gatunków w podszycie i runie, a także niezadowalający stan wskaźnika dot. 

naturalnego odnowienia drzewostanu. Parametry: powierzchnia siedliska oraz perspektywy ochrony zostały 

ocenione jako właściwe (FV). 

W oparciu o dokonaną ocenę stanu ochrony zidentyfikowano zagrożenia, istniejące i potencjalne 

(załącznik nr 3) oraz określono cele działań ochronnych i działania ochronne (załącznik nr 4 i 5). 

Ochrona siedliska 91E0 oraz siedliska 91F0 mająca na celu poprawę wskaźników, które wpłynęły na 

obniżenie oceny parametru „struktura i funkcja”, realizowana będzie poprzez działania ochronne polegające na: 

eliminacji obcego gatunku inwazyjnego - niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera. Z kolei 

utrzymaniu właściwego stanu ochrony pozostałych wskaźników służy działanie polegające na pozostawieniu 

części wydzieleń bez wskazówek gospodarczych. 

Zrezygnowano natomiast z działania ochronnego polegającego na ocenie występowania niecierpka 

gruczołowatego w całym zasięgu siedlisk: 91E0 oraz 91F0. Jego występowanie oceniane będzie w ramach 

monitoringu stanu ochrony siedlisk, który obejmuje również ocenę wskaźnika „inwazyjne gatunki obce w 

podszycie i runie”. Ponadto w ramach działania polegającego na eliminacji niecierpka gruczołowatego, w 

trakcie jego etapu II, przewidziano monitoring obszaru i bieżące usuwanie nowych pojawiających się ognisk 

inwazyjnych. Stąd nieuwzględnione działanie powielałoby odrębne działania i wiązałoby się z 

nieuzasadnionym ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z jego realizacją. 

W zarządzeniu uwzględniono działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony. Oparto je na 

metodyce przyjętej na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska, realizowanego przez Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska. Monitoring realizacji celów działań ochronnych oparty będzie na wynikach 

monitoringu stanu ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony. 

Granice Obszaru Natura 2000 przedstawiono na załączniku mapowym oraz opisano w oparciu o punkty 

węzłowe, dla których podano współrzędne X i Y w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992. 

W trakcie prac nad planem nie zidentyfikowano potrzeby ustanowienia planu ochrony dla tego obszaru. 

Z kolei podczas analizy istniejących dokumentów planistycznych (m.in. studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice oraz studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin), nie zidentyfikowano zapisów mogących wpływać na 

przedmioty ochrony obszaru. W związku z powyższym zapisy dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 

wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony 

gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 nie są konieczne. 

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

Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu podał, zgodnie z art. 28 ust. 3 i 4 ustawy, do publicznej wiadomości 

informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

określając założenia do projektu planu zadań ochronnych. Zawiadomienie ogłoszono w sposób zwyczajowo 

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

siedzibie RDOŚ w Opolu) od dnia 21.02.2014 r. do dnia 28.03.2014 r., umieszczono na stronie BIP RDOŚ w 

Opolu w dniu 21.02.2014 r., opublikowano w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu regionalnym tj. 

opolskim wydaniu Gazety Wyborczej w dniu 22.02.2014 r. 

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: gmin, starostwa, administracji publicznej i podmiotów gospodarujących w 

obszarze. Podczas zorganizowanych trzech spotkań w 2014 r. (w dniach: 25.04., 17.07. i 06.08.) członkowie 

Zespołu Lokalnej Współpracy omówili i wypracowali zakres działań niezbędnych do wykonania w granicach 

obszaru. Projekt planu zadań ochronnych ujęto również w publicznie dostępnym wykazie danych (ekoportal).  

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 
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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 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) w dniach od 

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

……………… r., opublikowano w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu regionalnym tj. opolskim wydaniu 

Gazety Wyborczej w dniu …………………. r.  

W trakcie opisanych powyżej konsultacji społecznych złożono następujące wnioski: ………………….. 

Projekt niniejszego zarządzenia będzie przedmiotem obrad Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w 

Opolu. 

Projekt zarządzenia zostanie przekazany do uzgodnienia Wojewodzie Opolskiemu. 

Realizacja działań ochronnych zawartych w niniejszym akcie prawnym będzie finansowana, m. in. ze 

środków budżetu państwa w tym 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 zawartych w niniejszym planie, w tym działań monitoringowych, w okresie 10 lat wyniesie 

łącznie około 303 tys. zł.  


