Uzasadnienie do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 19 października 2017 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Pątnów Legnicki PLH020052

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 1074 i 1595) 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
Pątnów Legnicki PLH020052 zostało wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu w dniu 8 kwietnia 2014 r. i ukazało się w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego w dniu 11 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 1891). 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-07467/37923/14/JJ z dnia 15 października 2014 r., uwagi Ministra Środowiska przedstawione
w odniesieniu do innych zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych 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 jako podmiot odpowiedzialny za wykonanie działania dla gatunku
1188 kumak nizinny, związanego z określeniem dodatkowego źródła nawadniania stawów,
pozostawiono jedynie organ sprawujący nad obszarem Natura 2000. Doprecyzowano też zapis
podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie działania związanego z utrzymaniem dotychczasowego
sposobu użytkowania stawów lub hodowlą bardziej ekstensywną i wskazano tu „zarządcę stawów
na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000”.
Podobnie doprecyzowano podmiot odpowiedzialny za działanie „utrzymanie w ostoi czyżni
i okrajkowych, ciepłolubnych zarośli ze śliwą tarniną jako siedlisk gatunku” zapisanego dla gatunku
1074 barczatka kataks. Zapis otrzymał brzmienie „użytkownicy gruntów położonych na obszarze

Natura 2000 na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura
2000”.
Jednocześnie po analizie całego zarządzenia postanowiono zmienić lub uzupełnić inne zapisy
w zarządzeniu w następujący sposób:
•

W załączniku nr 1 Opis granic obszaru Natura 2000 Pątnów Legnicki PLH020052 w postaci
współrzędnych punktów załamania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych
PL-1992 zmieniono zapis punktów załamania – dane w załączniku do zarządzenia
z 8 kwietnia 2014 r. zostały zapisane w sposób niezgodny z układem współrzędnych płaskich
prostokątnych PL-1992 (geodezyjnym), co należało poprawić.

•

Załącznik nr 3 Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk
będących przedmiotami ochrony uzupełniono o opisy zagrożeń dla siedlisk 6510, 6430,
*91E0, 9190, 9170 i gatunku 1060: „W trakcie prac nad planem nie stwierdzono zagrożeń
istniejących / potencjalnych dla siedliska / gatunku”.

•

W załączniku nr 5 Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich
wykonanie i obszarów ich wdrażania - dla siedlisk 6410 i 6510 w działaniach obligatoryjnych
w wyniku omyłki pisarskiej nie wskazano jednego z możliwych rodzajów użytkowania
rolniczego, tj. pastwiskowego. Zapis dotyczący działań obligatoryjnych otrzymuje brzmienie:
„Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, pastwiskowe trwałych użytków
zielonych” i dopuszcza możliwość trzech rodzajów użytkowania rolniczego.

•

W załączniku nr 5 Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych
za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania w części Działania dotyczące monitoringu stanu
przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych - dla siedlisk *91E0, 9190
i 9170 zmieniono zapis dotyczący częstotliwości przeprowadzenia oceny stanu ochrony
z „(…) w 6 i 9 roku obowiązywania PZO” na „jednokrotnie między 6 i 9 rokiem
obowiązywania PZO”. Dla przedmiotowego terenu sporządzany jest Plan Urządzenia Lasu,
który 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 trakcie obowiązywania PZO jest wystarczająca, aby zweryfikować realizację PZO

w odniesieniu do siedlisk leśnych oraz zaobserwować ewentualne zmiany zachodzące
w siedlisku.
•

W załączniku nr 5 Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich
wykonanie i obszarów ich wdrażania w części Działania dotyczące monitoringu stanu
przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych przeformułowano opis
działań monitoringowych dla gatunków zwierząt z „monitoring powierzchni siedlisk
pod kątem wykonania działań ochronnych” na „monitoring realizacji działań ochronnych”
oraz z „ocena stanu zachowania siedliska zgodnie z PMŚ (…)” na „ocena stanu zachowania
gatunku zgodnie z PMŚ (…)”, ponieważ ocena prowadzona zgodnie z metodyką PMŚ
wymaga zarówno oceny stanu siedliska gatunku, jak i jego populacji.

•

Załącznik nr 5 Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich
wykonanie i obszarów ich wdrażania ponownie przeanalizowano pod kątem wskazanych
obszarów wdrażania działań ochronnych i zaktualizowano poprzez uzupełnienie lub
wskazanie właściwych obrębów ewidencyjnych, w których zaplanowane zostały działania
ochronne. Usunięto także oddział 293, leśnictwo Dobrzejów w Nadleśnictwie Legnica
z obszaru wdrażania działań monitoringowych dla siedliska 6410 – była to omyłka w wyniku
stosowania technik komputerowych.
Ustanowienie zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań

ochronny dla obszaru Natura 2000 Pątnów Legnicki PLH020052 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 Gminy Kunice i Urzędu Gminy Miłkowice,
gdzie wisiało na tablicach ogłoszeń w dniach 22 września 2015 r. – 13 października 2015 r.
i Starostwa Powiatowego w Legnicy, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 22 września 2015 r.
– 14 października 2015 r.
Projekt zarządzenia został także przesłany do zaopiniowania do Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska (GDOŚ), a także do członków Zespołu Lokalnej Współpracy, utworzonego w trakcie
prac nad planem zadań ochronnych.

Obwieszczeniem z dnia 7 sierpnia 2017 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 2017 r. poz. 1405) zawiadomił o przystąpieniu
do opracowania projektu zmian planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pątnów Legnicki
PLH020052 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 10 – 31 sierpnia 2017 r., a także ukazało się
drukiem w prasie lokalnej w dniu 10 sierpnia 2017 r. Obwieszczenie zostało także przekazane w celu
jego upublicznienia do Urzędu Gminy Kunice, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach
10 sierpnia – 1 września 2017 r. i Urzędu Gminy Miłkowice, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń
w dniach 10 – 31 sierpnia 2017 r. oraz Starostwa Powiatowego w Legnicy, gdzie wisiało na tablicy
ogłoszeń w dniach 24 sierpnia – 15 września 2017 r.
Osoby zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków.
Uwagę do projektu zarządzenia złożyła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we
Wrocławiu, wskazując, że w tytule projektu zarządzenia błędnie wskazano kod obszaru Natura 2000
Pątnów Legnicki. Błąd poprawiono.
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 17 października 2017 r.

