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Uzasadnienie do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

z dnia 9 maja 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Stawy w Borowej PLH020045 

 

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

z 2013 r. poz. 627 ze zm.) regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa 

miejscowego, w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Plan zadań 

ochronnych sporządzany jest na 10 lat; pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia 

zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru mającego znaczenia dla Wspólnoty 

(art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody). 

Obszar Natura 2000 Stawy w borowej PLH020045 został zatwierdzony w drodze decyzji 

Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmującej na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG 

drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 

kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039). Nr decyzji 

(2009/93/WE) - notyfikowana jako dokument nr C(2011/ 8278), którą opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Komisji Europejskiej 13 lutego 2009 r. (wejście w życie w dniu 3 marca 2009 r.),  

a wyznaczony został w celu zachowania we właściwym stanie przedmiotów ochrony wymienionych 

w Załączniku I i II Dyrektywy Siedliskowej, tj.  

 3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto 

Nanojuncetea, 

 1887 Koleantus delikatny Coelanthus subtilis. 

Podczas prac terenowych wykonanych na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych  

w roku 2013 stwierdzono, iż oba przedmioty ochrony charakteryzują się wahaniami w powierzchni 

stawów hodowlanych zajętej przez siedlisko i gatunek.  

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Stawy  

w Borowej PLH020045 (zwanego dalej Obszarem) został sporządzony z uwzględnieniem wymagań 

określonych w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) oraz 

zgodnie z zapisami rozporządzenia 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.). 

Prace nad projektem planu zadań ochronnych dla Obszaru rozpoczęły się w styczniu  

2013 roku w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań 
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ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, współfinansowanego ze środków 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla Obszaru jest utrzymanie 

lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6 (1) 

Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dz.U.UE.L92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-102  

z późn. zm.). 

Przedmiotowy projekt planu zadań ochronnych zawiera wszystkie niezbędne elementy 

wynikające z zapisów ww. ustawy o ochronie przyrody i ww. rozporządzenia w sprawie 

sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

Obszar obejmujący kompleks czterech stawów hodowlanych wraz z otoczeniem, który 

zaproponowano w celu ochrony rzadkiego gatunku rośliny: 1887 koleantusa delikatnego Coelanthus 

subtilis, dla którego było to pierwsze stanowisko odkryte w Polsce oraz dla siedliska, z którym 

gatunek ten jest związany, czyli siedliska 3130 brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych  

ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto Nanojuncetea. Koleantus jest gatunkiem namuliskowym, 

występującym na dnie osuszanych zbiorników wodnych, gdzie towarzyszą mu inne rzadkie gatunki 

roślin naczyniowych, jak namulnik brzegowy Limosella aquatica czy mysiurek drobny Myosurus 

minimus. Trwający od wieków po dziś dzień tradycyjny sposób użytkowania stawów polega na 

okresowym spuszczaniu wody, co powoduje cykliczne odsłanianie mulisto-piaszczystego dna. Jest to 

główny czynnik warunkujący występowanie siedliska 3130 oraz koleantusa delikatnego. Przez 

obszar przebiega dwutorowa linia kolejowa oddzielająca Staw Kolejowy (położony na północy 

obszaru) od trzech pozostałych stawów rozdzielonych jedynie wąskimi groblami. Po obu stronach 

linii kolejowej znajduje się szeroki na kilkanaście metrów pas zakrzewień i zadrzewień. Na 

południowym zachodzie oraz północnym wschodzie obszar graniczy z polami uprawnymi oraz 

rozproszoną zabudową wiejską. Główną formą użytkowania terenów w obrębie obszaru jest 

ekstensywna gospodarka rybacka.  

Z zagrożeń istniejących dla obu przedmiotów ochrony zaobserwowano nagromadzenie na 

dnie stawów nierozłożonych szczątków roślinnych, co ogranicza powierzchnię dostępną dla 

koleantusa delikatnego i innych współtworzących siedlisko przyrodnicze 3130 roślin. Niepełny 

rozkład szczątków roślinnych może być konsekwencją spuszczania wody ze stawów wiosną (a nie 

jesienią poprzedniego sezonu), co skraca czas rozkładu materii organicznej na odsłoniętych dnach 

stawów do ok. 2-3 tygodni. Z drugiej strony duże nagromadzenie materii organicznej na dnie stawów 

w warunkach sprzyjających rozkładowi może doprowadzić do eutrofizacji. Jednym z przejawów 

eutrofizacji mogą być obserwowane od dwóch lat pojawy kożucha glonów. Z potencjalnych 
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zagrożeń dla przedmiotów ochrony w Obszarze wymienić można m.in. poddawanie dna stawów 

intensywnym zabiegom uprawowym (talerzowanie, kultywatorowanie), co prowadzić może do 

eliminacji części rozwijających się wiosną populacji koleantusa delikatnego i innych gatunków 

roślin współtworzących siedlisko przyrodnicze 3130, co z kolei obniża potencjał reprodukcyjny 

roślin. Odławianie ryb na początku kwietnia, co zdarza się w niektórych sezonach, może 

powodować, że okres dostępności dna dla rozwoju koleantusa i innych roślin współtworzących 

siedlisko przyrodnicze 3130 jest za krótki, żeby rośliny wydały nasiona. Ponadto zaniechanie 

gospodarki wodnej lub wprowadzenie zmian rytmu napełniania i spuszczania wody ze stawów może 

doprowadzić do pogorszenia stanu przedmiotów ochrony i ich zaniku. Również usuwanie osadów 

spowodować może eliminację rośliny, a także banku nasion koleantusa delikatnego i innych 

gatunków roślin współtworzących siedlisko przyrodnicze 3130.  

Działania ochronne mają na celu poprawę stanu zachowania przedmiotów ochrony do stanu 

właściwego (FV) poprzez utrzymanie właściwej gospodarki rybackiej na stawach hodowlanych, 

gdzie występują przedmioty ochrony (zapewnienie odpowiedniego rytmu zalewania i spuszczania 

wody ze stawów, odpowiednie usuwanie nierozłożonej materii organicznej z dna stawów, 

pozostawianie na każdym ze stawów części dna niepoddawanej zabiegom uprawowym). 

Zaplanowany monitoring dotyczy kontroli płatów siedliska 3130 i gatunku koleantusa 

delikatnego w zakresie wykonania zaplanowanych działań ochronnych. Zaplanowano również 

monitoring oceny ich stanu zachowania według parametrów opracowanych w ramach PMŚ,  

w terminach określonych w zarządzeniu. Ponadto wskazano na konieczność monitoringu wpływu 

usuwania materii organicznej z dna stawów, wpływu terminów zalewania i spuszczania wody na stan 

zachowania przedmiotów ochrony oraz wpływu pozostawiania części bez zabiegów uprawowych. 

Wskazano również na konieczność przeprowadzenia badań wpływu gatunków ekspansywnych  

i składu chemicznego wód na stan siedliska i gatunku. 

Sporządzenie planu ochrony dla Obszaru nie jest konieczne. Plan zadań ochronnych jest 

wystarczającym narzędziem do zapewnienia ochrony przedmiotom ochrony w obszarze. 

Ustanowienie planu zadań ochronnych poprzedzone zostało przeprowadzeniem postępowania 

z udziałem społeczeństwa. 

Pierwsze spotkanie informacyjne, na którym przedstawiono założenia projektu 

POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na 

obszarze Polski”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko, listę obszarów, dla których sporządzane będą plany zadań ochronnych oraz zasady 

współpracy odbyło się 4 marca 2010 r. Na spotkanie zaproszone zostały właściwe samorządy 
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gminne, na terenie których znajdują się obszary Natura 2000, dla których będą opracowywane plany 

zadań ochronnych. 

W dniu 30 listopada 2012 r. na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej)  

i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń)  

oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu wojewódzkim ukazało się obwieszczenie Regionalnego 

Dyrektora ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2012 r. informujące  

o przystąpieniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do sporządzenia projektów planów 

zadań ochronnych dla 5 obszarów Natura 2000, w tym dla obszaru Stawy w Borowej PLH020045. 

Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia do Urzędu Gminy Długołęka 

(gdzie wywieszone było w dniach 5 grudnia – 31 grudnia 2012 r.) i Starostwa Wrocławskiego (gdzie 

wywieszone było w dniach 4 grudnia – 31 grudnia 2012 r.).  

W procesie prac nad planem zadań ochronnych dla Obszaru zorganizowano dwa spotkania 

Zespołu Lokalnej Współpracy, na które zaproszono osoby i podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą w obrębie obszaru Natura 2000, przedstawicieli samorządów, organizacji 

pozarządowych, grupę ekspertów oraz inne zainteresowane strony. Podczas spotkań omówiono 

zasady pracy nad projektem planu zadań ochronnych, przedstawiono obecny stan wiedzy o Obszarze 

i jego przedmiotach ochrony. Poza tym omawiano kwestie korekty granic Obszaru, SDF-u, zapisy 

dokumentów planistycznych oraz omówiono rzeczywiste i potencjalne zagrożenia, jakie 

zidentyfikowano w obszarze. Uzgodniono także cele ochrony, ustalono działania ochronne oraz 

określono zasady monitoringu działań ochronnych i przedmiotów ochrony. 

Obwieszczeniem z dnia 18 marca 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu zawiadomił o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu poprzez zapoznanie 

się z projektem planu zadań ochronnych i możliwości składania uwag i wniosków. Informacja 

została podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 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 ze zm.) i w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a także ukazało się drukiem w prasie 

lokalnej (dodatku dolnośląskim Gazety Wyborczej) w dniu 20 marca 2014 r. Obwieszczenie było 

również wywieszone na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w dniach  

20 marca - 10 kwietnia 2014 r. i Urzędu Gminy w Długołęce w dniach 20 marca - 10 kwietnia  

2014 r.  
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Osoby zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków. Nie wpłynęły 

żadne uwagi ani wnioski. 

 Uwagi przekazane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ) dotyczyły 

zarówno dokumentacji planu zadań ochronnych jak i zarządzenia, w tym opisu granic obszaru  

w postaci współrzędnych punktów załamania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, 

zagrożeń i ich opisów, celów działań ochronnych oraz działań ochronnych i obszarów ich wdrażania, 

a także podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie wskazanych działań ochronnych. Uwzględniono 

uwagę związaną z opisem granic obszaru i przeredagowaniem opisu celów działań ochronnych.  

Nie uwzględniono uwagi dotyczącej zmiany na zagrożenie istniejące zidentyfikowanego jako 

potencjalne zagrożenia o kodzie F01.01 intensywna hodowla ryb, intensyfikacja. Na stawach 

prowadzona jest ekstensywna hodowla ryb. W przypadku jej zintensyfikowania, mogłyby nastąpić 

niekorzystne zmiany związane np. z eutrofizacją. Przeredagowano natomiast opis zagrożenia,  

aby był jednoznaczny. 

 Nie uwzględniono również uwagi dotyczącej zmiany na zagrożenie istniejące 

zidentyfikowanego jako potencjalne zagrożenia o kodzie F01.01 intensywna hodowla ryb, 

intensyfikacja. Na stawach prowadzona jest ekstensywna hodowla ryb. W przypadku jej 

zintensyfikowania, mogłyby nastąpić niekorzystne zmiany związane np. z eutrofizacją. 

Przeredagowano natomiast opis zagrożenia, aby był jednoznaczny. 

 Nie uwzględniono również uwagi dotyczącej rozszerzenia zapisów dotyczących podmiotów 

odpowiedzialnych za działania związane z utrzymaniem siedliska 3130 i gatunku koleantusa 

delikatnego - ponieważ w obrębie stawów prowadzona jest gospodarka rybacka i działania ochronne 

zostały dostosowane do prac prowadzonych na stawach i nie musza być realizowane w uzgodnieniu 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.   

Projekt zarządzenia został na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.  

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), uzgodniony 

przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28 kwietnia 2014 r. 

 


