
Uzasadnienie do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

z dnia 19 września 2016 r.  

zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Kościół w Konradowie PLH020008 

 

 

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

z 2015 r. poz. 1651 i 1688 oraz z 2016 r. poz. 422) 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 

Kościół w Konradowie PLH020008 zostało ustanowione przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu w dniu 25 czerwca 2014 r. i ukazało się w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 2865). 

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-074-134/8551/14/JJ z dnia 10 marca 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 – 

wskazano, iż w sposób nieprawidłowy określono podmioty odpowiedzialne za wykonanie działań,  

tj. podmioty prywatne. Podkreślono, iż co do zasady, nie można nakładać obowiązków na podmioty 

prywatne, ponieważ takie postanowienia wykraczają poza zakres przedmiotowy tego aktu prawnego. 

W związku z powyższym z podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie działań ochronnych, 

monitoringu stanu oraz uzupełnienia stanu wiedzy wykreślono placówki naukowe, organizacje 

ekologiczne i pozarządowe, natomiast zarządcę obiektu - Parafię Rzymsko-Katolicką w Radochowie 

pozostawiono jako podmiot działający w porozumieniu z organem sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000. 

Zgodnie z uwagą Ministra Środowiska usunięto także działanie ochronne dotyczące 

zachowania korytarzy ekologicznych wokół Obszaru Natura 2000, z uwagi na fakt, iż plan zadań 

ochronnych odnosi się do terenu objętego obszarem Natura 2000 i nie należy wskazywać działań 

ochronnych do wykonania poza wyznaczonym obszarem.  

Ponadto po analizie całego zmienianego załącznika postanowiono zmienić lub uzupełnić inne 

zapisy w zarządzeniu w następujący sposób: 



 Z uwagi na fakt, iż tut. Dyrekcja nie jest zarządcą nieruchomości oraz dysponuje bardzo 

ograniczonymi środkami finansowymi, które w żadnej mierze nie pozwalają na jakiekolwiek 

działania inwestycyjne, zmieniono brzmienie działania ochronnego pn. „Wymiana pokrycia 

dachu na materiał o możliwie najdłuższej trwałości np. blachę miedzianą lub cynkowo-tytanową 

nie wymagającą regularnych prac konserwacyjnych. Pełne odeskowanie dachu pod blachą. 

Zastosowanie bezpiecznych dla ssaków środków do konserwacji drewna (….)” na „Rozpoznanie 

możliwości pozyskania środków na remont dachu oraz wieży kościoła (w trakcie obowiązywania 

planu zadań ochronnych, zwanego dalej „PZO”). Zrezygnowano także ze szczegółowych 

wskazań dotyczących zakresu remontu dachu oraz materiałów, gdyż przy obecnym zapisie takie 

szczegóły są przedwczesne. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu podczas 

rozpoznawania możliwości pozyskania środków na remont dachu weźmie pod uwagę wymogi 

ochrony nietoperzy, w tym konieczność zastosowania podczas remontu dachu bezpiecznych dla 

nietoperzy środków konserwacji drewna. 

 W odniesieniu do działania ochronnego pn. „Zachowanie ciągłości nasadzeń drzew wokół 

kościoła. Działania prowadzić w ramach potrzeb. W przypadku konieczności wycięcia drzew 

wokół kościoła nasadzić nowe” – przeredagowano jego brzmienie na: „Zachowanie drzew wokół 

kościoła. W przypadku konieczności wycięcia drzew wokół kościoła zaleca się wprowadzić nowe 

nasadzenia w zakresie uwzględniającym konieczność zachowania korytarzy migracyjnych 

nietoperzy”, a jako podmiot odpowiedzialny za wykonanie pozostawiono gminę Lądek Zdrój – 

jako organ właściwy do wydawania decyzji na wycinkę drzew, jak również mający możliwość 

uzależnienia zezwolenia na wycinkę od wykonania nasadzeń zastępczych.  

 Przeredagowano część zapisu działania ochronnego pn. „Utrzymanie obecnego sposobu 

gospodarowania w obiekcie i ograniczenia wejść na strych i wieżę kościoła w okresie rozrodu 

nietoperzy tzn. w okresie 15 kwietnia - 15 września. Rezygnacja z zewnętrznego oświetlenia 

kościoła lub pozostawienie w ocienieniu minimum strychu, wieży oraz ścian, w których 

zlokalizowane są otwory wlotowe”. Drugie zdanie otrzymuje brzmienie: „W przypadku 

wykonywania oświetlenia kościoła zaplanować je w taki sposób, aby pozostawić w ocienieniu 

dach, wieżę (powyżej dolnej krawędzi dachu) oraz ściany, w których zlokalizowane są otwory 

wlotowe”. Zapis zmieniono, aby nie wykluczać możliwości oświetlenia kościoła (w sposób 

ograniczony) w przyszłości. 

 Doprecyzowano zapis dotyczący oceny stanu zachowania gatunku 1324 nadając mu brzmienie 

„Ocena stanu zachowania populacji i siedliska gatunku”, ponieważ ocena stanu gatunku 



prowadzona zgodnie z metodyką Państwowego Monitoringu Środowiska wymaga zarówno 

oceny stanu populacji, jak i siedliska gatunku. 

Ustanowienie zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Konradowie PLH020008 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 Lądek Zdrój, gdzie wisiało 

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

w Kłodzku, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 28 września – 19 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 7 lipca 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 ze zm.) zawiadomił  

o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Kościół w Konradowie PLH020008 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 11 lipca –  

1 sierpnia 2016 r., a także ukazało się drukiem w prasie lokalnej (dodatku dolnośląskim Gazety 

Wyborczej) w dniu 11 lipca 2016 r. Obwieszczenie zostało także przekazane w celu jego 

upublicznienia do Urzędu Miasta i Gminy Lądek Zdrój, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 

11 lipca – 1 sierpnia 2016 r. oraz Starostwa Powiatowego w Kłodzku, gdzie wisiało na tablicy 

ogłoszeń w dniach 25 lipca – 14 sierpnia 2016 r. 

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

Uwagę do projektu zarządzenia wniosła Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Uwaga 

dotyczyła zmiany zapisu działania ochronnego dla nocka dużego z „Rozpoznanie możliwości 

pozyskania środków na remont dachu oraz wieży kościoła (…)” na „Przygotowanie projektu 



dotyczącego sfinansowania remontu dachu oraz wieży kościoła (…)”. Uwaga nie została 

uwzględniona. Zmiana pierwotnego zapisu działania, polegającego na wymianie pokrycia dachu 

kościoła, wynikała z faktu, iż RDOŚ we Wrocławiu nie jest zarządcą nieruchomości i dysponuje 

bardzo ograniczonymi środkami finansowymi. W związku z powyższym poprawa stanu schronienia 

nietoperzy będzie możliwa jedynie po pozyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych. W tym celu 

konieczne jest przeprowadzenie rozpoznania możliwości ich pozyskania, a kolejnym etapem -  

w przypadku możliwości pozyskania środków i ustalenia zasad współpracy z zarządcą 

nieruchomości - będzie przygotowanie projektu wniosku o dofinansowanie. 

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 13 września 2016 r. 

 

 


