
Uzasadnienie do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

z dnia 30 czerwca 2016 r.  

zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Sztolnie w Leśnej PLH020013 

 

 

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

z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu 

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

Zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Sztolnie w Leśnej PLH020013 zostało ustanowione przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu w dniu 24 grudnia 2014 r. i ukazało się w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego w dniu 29 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 5460). 

Powodem zmiany ww. zarządzenia są uchybienia wskazane w trybie kontroli aktów prawa 

miejscowego przez Ministra Środowiska uzasadniające zmianę we własnym zakresie, przesłane 

pismem znak DP-074-1/10125/15/PMI z dnia 29 maja 2015 r. oraz zmiany wynikające z ponownej 

analizy zapisów ww. zarządzenia.  

Uwagi Ministra Środowiska dotyczyły zapisów załącznika nr 5 Działania ochronne  

ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania - podmiotów 

odpowiedzialnych za wykonanie działań ochronnych dotyczących monitoringu stanu przedmiotów 

ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych. Minister Środowiska wskazał, iż Główny 

Inspektor Ochrony Środowiska (zwany dalej „GIOŚ”) nie może odpowiadać za wykonanie działań 

ochronnych, gdyż narusza to przepisy dotyczące zakresu jego działania. W związku z powyższym 

usunięto GIOŚ z podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie działań dotyczących monitoringu 

stanu ochrony gatunków 1324 i 1308 oraz monitoringu realizacji działań ochronnych. 

Jednocześnie po analizie całego zmienianego załącznika postanowiono zmienić lub uzupełnić 

inne zapisy w zarządzeniu w następujący sposób: 

 w części Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów 

działań ochronnych - dla siedliska *9180 zmieniono zapis dotyczący częstotliwości 

przeprowadzenia oceny stanu ochrony z „(…) w 5 i 10 roku obowiązywania planu zadań 

ochronnych” na „jednokrotnie między 6 i 9 rokiem obowiązywania planu zadań ochronnych”. 

Dla przedmiotowego terenu sporządzany jest Plan Urządzenia Lasu. Plan Urządzenia Lasu 

określa sposób gospodarowania na okres 10 lat. Plan taki podlega strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko, która obejmuje m.in. uzyskanie opinii regionalnego dyrektora 



ochrony środowiska w zakresie wpływu planowanych działań na siedliska przyrodnicze 

stanowiące przedmioty ochrony obszarów Natura 2000. W związku z powyższym oraz z uwagi 

na fakt, iż zmiany w siedliskach leśnych zachodzą powoli, jednokrotna ocena w czasie 

obowiązywania planu zadań ochronnych (zwanego dalej „PZO”) jest wystarczająca,  

aby zweryfikować realizację planu zadań ochronnych w odniesieniu do siedlisk leśnych  

oraz zaobserwować ewentualne zmiany zachodzące w siedlisku. 

 W odniesieniu do gatunków 1308 i 1324 zmieniono zapis dotyczący częstotliwości 

przeprowadzenia monitoringu liczebności nietoperzy oraz oceny stanu obiektów i otaczających 

je siedlisk z „corocznie” na „trzykrotnie w ciągu obowiązywania PZO w odstępach 2-3 letnich”. 

Nietoperze od kilkunastu lat objęte są badaniami w ramach zimowego monitoringu nietoperzy, 

prowadzonego niezależnie przez różne instytucje naukowe i organizacje pozarządowe. 

Corocznie, w tym samym terminie (15 stycznia - 20 lutego) kontrolowana jest większość 

ważniejszych zimowisk nietoperzy na terenie Dolnego Śląska. Koncepcja monitoringu 

nietoperzy w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (zwanego dalej „PMŚ”) w zakresie 

zimowisk opiera się na corocznej kontroli liczebności nietoperzy w wytypowanych 

schronieniach oraz określaniu dostępności tych schronień, ich zabezpieczenia przed 

niepokojeniem oraz kontroli warunków mikroklimatycznych panujących w tych zimowiskach. 

Te same wskaźniki będą oceniane w ramach monitoringu przedmiotu ochrony w trakcie 

obowiązywania PZO, jednakże w celu zbadania stanu zachowania populacji w obszarze  

i zaobserwowania trendu ewentualnych zmian (liczebności, stanu zachowania zimowiska)  

nie jest konieczne prowadzenie tego monitoringu corocznie. Należy przy tym zauważyć,  

że tut. organ będzie również pozyskiwał dane w tym zakresie z PMŚ oraz od jednostek 

naukowych i organizacji pozarządowych. 

Ustanowienie zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronny dla obszaru Natura 2000 Sztolnie w Leśnej PLH020013 poprzedzone zostało 

przeprowadzeniem postępowania z udziałem społeczeństwa. 

W dniu 22 września 2015 r. w Biuletynie 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 16 września 2015 r. o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów zmian 

zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla 42 obszarów Natura 2000  

w województwie dolnośląskim, w tym dla przedmiotowego Obszaru. Obwieszczenie zostało również 

przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu Miasta i Gminy Leśna, gdzie wisiało na 



tablicy ogłoszeń w dniach 22 września – 13 października 2015 r. i Starostwa Powiatowego  

w Lubaniu, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 23 września – 14 października 2015 r. 

Projekt zarządzenia został także przesłany do zaopiniowania do Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska, a także do członków Zespołu Lokalnej Współpracy, utworzonego w trakcie prac nad 

planem zadań ochronnych. 

Obwieszczeniem z dnia 10 maja 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu, zgodnie z art. 39 ust. 1 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 2016 r. poz. 353) zawiadomił o przystąpieniu 

do opracowania projektów zmian planów zadań ochronnych dla czterech obszarów mających 

znaczenie dla Wspólnoty, w tym m.in. dla obszaru Natura 2000 Sztolnie w Leśnej PLH020013  

oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i o możliwości składania uwag  

i wniosków. Obwieszczenie zostało zamieszczone w serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniach 13 maja – 3 czerwca 2016 r., a także ukazało się 

drukiem w prasie lokalnej (dodatku dolnośląskim Gazety Wyborczej) w dniu 13 maja 2016 r. 

Obwieszczenie zostało także przekazane w celu jego upublicznienia do Urzędu Miasta i Gminy 

Leśna oraz Starostwa Powiatowego w Lubaniu, gdzie wisiało na tablicach ogłoszeń w dniach  

13 maja – 3 czerwca 2016 r. 

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

żadne uwagi ani wnioski do projektu zarządzenia. 

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. z 2015 r. poz. 525 ze zm.) 

uzgodniony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28 czerwca 2016 r. 

 


