
 

Projekt 

 

 
 

ZARZĄDZENIE  

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY 

 
z dnia ……....................... r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Kościół w Śliwicach PLH040034 
 

Na  podstawie  art. 28 ust. 5 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie  przyrody (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 

1098) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W  zarządzeniu  z dnia 3 listopada 2016 r.  w sprawie  ustanowienia  planu  zadań  ochronnych  dla  obszaru 

Natura 2000 Kościół w Śliwicach PLH040034 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3380) załącznik nr 4 otrzymuje 

brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  

z dnia                        r. 

 

Cele działań ochronnych 

 

Lp. Przedmiot ochrony Parametr/wskaźnik stanu ochrony1 Cel ochrony 

1 1324 Myotis myotis 

nocek duży 

Liczebność Utrzymanie obecności kolonii rozrodczej 

gatunku na poziomie min. 100 osobników 

dorosłych. 

Powierzchnia schronienia dostępna 

(dogodna) dla nietoperzy 

Utrzymanie właściwych (FV) warunków 

siedliskowych gatunku – zachowanie 

niepogorszonej powierzchni dostępnej dla 

nietoperzy tj. całego obszaru strychu 

kościoła. 

Zabezpieczenie przed niepokojeniem 

nietoperzy 

Utrzymanie właściwych (FV) warunków 

siedliskowych gatunku - zachowanie 

ograniczonej możliwości wstępu na strych 

kościoła – zamknięcia wejścia na wieżę (z 

dopuszczeniem wstępu w uzasadnionych 

sytuacjach, w tym w celach 

konserwatorskich obiektu, realizacji 

badań naukowych oraz prowadzenia 

działań ochronnych w obszarze Natura 

2000, w tym monitoringu). 

 

 

  

 
1 Parametry/wskaźniki stanu ochrony, zostały oparte na podstawie wskaźników stanu zachowania zawartych w metodyce 

monitoringu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, a także  raportów, o których mowa w art. 38 tej. ustawy. 



 

Uzasadnienie 

  

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Śliwicach PLH040034 został ustanowiony 

zarządzeniem z dnia 3 listopada 2016 r.  w sprawie  ustanowienia  planu  zadań  ochronnych  dla  obszaru Natura 

2000 Kościół w Śliwicach PLH040034 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3380). 

Zgodnie z  ww. planem zadań ochronnych jako cele działań ochronnych dla nocka dużego ustalono: 

- utrzymanie obecności kolonii rozrodczej gatunku. 

- poprawa warunków siedliskowych gatunku do oceny właściwej (FV). 

 Jednocześnie zgodnie z ww. planem zadań ochronnych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy w latach 2017 – 2021 prowadził coroczny monitoring stanu populacji rozrodczej nocka dużego w 

obszarze Natura 2000 Kościół w Śliwicach PLH040034. Zgodnie z wynikami ww. monitoringu stwierdzono, że: 

- aktualny stan populacji rozrodczej w kolejnych latach ulega naturalnym fluktuacjom (populacja rozrodcza 

kształtuje się na poziomie 100-250 osobników i co roku przystępuje do rozrodu, o czym świadczy coroczna 

obecność młodych osobników w czasie drugiej kontroli (łączna liczebność frakcji rozrodczej i młodocianej wynosi 

do 336 osobników). O naturalnych przyczynach zmienności liczebności populacji nocka dużego w obszarze w 

kolejnych sezonach świadczy w szczególności zachowanie dogodnych warunków siedliskowych. 

W związku z powyższym zdecydowano o zmianie uprzednio określonego celu działań ochronnych 

„utrzymanie obecności kolonii rozrodczej gatunku” poprzez wskazanie minimalnej liczebności populacji 

rozrodczej (liczebność nie uwzględnia frakcji młodocianej) na poziomie min. 100 osobników, co odpowiada 

najniższej stwierdzonej liczebności w czasie prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy monitoringu; 

- na skutek podjętych działań (w tym poprzez ograniczenie iluminacji obiektu kościoła) oraz dzięki zachowaniu 

dostępności dla nietoperzy całej powierzchni strychu stwierdzić należy, że (zgodnie z kryteriami oceny 

określonymi w Państwowym Monitoringu Środowiska GIOŚ) powierzchnia schronienia dostępna dla nietoperzy 

nie uległa zmniejszeniu w ciągu ostatnich 5 lat (jednocześnie zachowana została możliwość wlotu/wylotu 

nietoperzy na strych), a obiekt niezmiennie jest zabezpieczony i nietoperze nie są niepokojne przez ludzi w okresie 

przebywania, co pozwala na przyznanie oceny właściwej (FV). 

W związku z powyższym zdecydowano o zmianie uprzednio określonego celu działań ochronnych 

„poprawa warunków siedliskowych gatunku do oceny właściwej (FV)” poprzez bezpośrednie odwołanie do 

wskaźników dotyczących oceny stanu siedliska (w zakresie powierzchni dostępnego siedliska oraz zabezpieczenia 

przed niepokojeniem), które uznano za najistotniejsze z punktu widzenia zachowania warunków bytowania 

populacji rozrodczej nocka dużego w obiekcie. 

 W związku z powyższym udział społeczeństwa oraz możliwość zgłaszania uwag i wniosków do 

przedmiotowego zarządzenia obejmuje zmiany we wskazanym powyżej zakresie. 

 Obwieszczeniem znak: ....... Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w .......poinformował o 

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

możliwości złożenia uwag i wniosków do projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

 Ponadto, zgodnie z 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 2021 r. poz. 247) projekt planu zadań ochronnych zamieszczono w publicznie dostępnym 

wykazie danych ekoportal.gov.pl (pod numerem karty .....). 

 W ten sposób zapewniono możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w ustawie 

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 zmiany planu 

zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000.  

 W trakcie konsultacji społecznych wpłynęły następujące uwagi: 

 ................... 

 Projekt zarządzenia w sprawie planu zadań ochronnych został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną 

Radę Ochrony Przyrody ......  

 Projekt przedmiotowego zarządzenia, zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o 

wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464 ze zm.), został uzgodniony z 

Wojewodą Kujawsko-Pomorskim …… 


