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ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Forty w Toruniu PLH040001
Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz.
627 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Forty w Toruniu PLH040001,
zwanego dalej „obszarem Natura 2000”.
2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000.
§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000, w postaci geograficznych punktów ich załamania określa załącznik
nr 1 do zarządzenia.
§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony
gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 5. Cele działań ochronnych zawiera załącznik nr 4 do zarządzenia.
§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich
wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
§ 7. Wskazania do zmian w istniejących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w mieście
Toruń, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania właściwego
stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, określa
załącznik nr 6 do zarządzenia.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842.
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§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
Włodzimierz Ciepły
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 17 lutego 2014 r.
Opis granic obszaru Natura 2000 w postaci geograficznych punktów ich załamania
Granicę obszaru Natura 2000 opisuje warstwa wektorowa shp obejmująca współrzędne geograficzne
punktów załamania granic (PL-1992), które posiadają następujące wartości:
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 17 lutego 2014 r.
Mapa obszaru Natura 2000
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 17 lutego 2014 r.
Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków
zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony

Przedmiot
Lp. ochrony

Zagrożenia
istniejące

potencjalne

Opis zagrożenia

1.

1308 mopek
Barbastella
barbastellus

G05.04 wandalizm;
M01.01 zmiana
temperatury (np. wzrost
temperatury i temperatur
skrajnych);
G01.08 inne rodzaje
sportu i aktywnego
wypoczynku

B02.02 wycinka lasu;
E01.03 zabudowa
rozproszona;
E06.02 odbudowa,
remont budynków;
F03.02.03 chwytanie,
trucie, kłusownictwo;
G05.01 wydeptywanie,
nadmierne użytkowanie

Istniejącym zagrożeniem w części obiektów (w szczególności
bateria pancerna przy Forcie XIII, Fort XV) jest wandalizm,
związany z brakiem właściwego zabezpieczenia przed
niekontrolowanym wstępem ludzi do obiektów. Obserwowane
niekorzystne zmiany mikroklimatu wiążą się z pogorszeniem
warunków zimowania - hibernacji nietoperzy poprzez obniżenie
temperatury wewnątrz obiektów oraz zanik gradientu
temperaturowego. Zagrożenie dla zachowania miejsc zimowania
(mikrosiedlisk) stwarza wykorzystanie dla celów rekreacyjnoturystycznych, w ramach którego dochodzi do umieszczania
w otworach ściennych m.in. świeczek, które powodują ich
osmalanie oraz zatykanie woskiem i parafiną (Fort IV).
Nasilenie tego zjawiska może stanowić istotne zagrożenie dla
przedmiotu ochrony. Potencjalne zagrożenie stanowi wycinka
lasu (w tym również samosiewów) na terenie obszaru i w
granicach miasta Toruń (w obrębie potencjalnych korytarzy
migracji nietoperzy) oraz presja ze strony zabudowy
rozproszonej w sąsiedztwie obszaru, powodujące pogorszenie
warunków migracji nietoperzy. Zagrożenie związane z wycinką
lasu nie dotyczy racjonalnej gospodarki leśnej. Remonty
budynków (oraz związana z tym możliwa zmiana użytkowania)
stanowią zagrożenie w przypadku nieuwzględnienia biologii
gatunku oraz konieczności zachowania schronień zimowych.
Potencjalnym zagrożeniem (związanym z wandalizmem) jest
chwytanie oraz zabijanie osobników nietoperzy. Potencjalne
zagrożenie stanowić może również niekontrolowana lub
intensywna turystyka (zwiedzanie korytarzy zajmowanych przez
zimujące nietoperze) w okresie hibernacji, w tym w przypadku
sztucznego oświetlania miejsc hibernacji lub korzystania
z pochodni (które dodatkowo powodują osmalanie sadzą).

2.

1324 nocek
duży
Myotis myotis

G05.04 wandalizm;
M01.01 zmiana
temperatury (np. wzrost
temperatury i temperatur
skrajnych);
G01.08 inne rodzaje
sportu i aktywnego
wypoczynku

B02.02 wycinka lasu;
E01.03 zabudowa
rozproszona;
E06.02 odbudowa,
remont budynków;
F03.02.03 chwytanie,
trucie, kłusownictwo;
G05.01 wydeptywanie,
nadmierne użytkowanie

Istniejącym zagrożeniem w części obiektów (w szczególności
bateria pancerna przy Forcie XIII, Fort XV) jest wandalizm,
związany z brakiem właściwego zabezpieczenia przed
niekontrolowanym wstępem ludzi do obiektów. Obserwowane
niekorzystne zmiany mikroklimatu wiążą się z pogorszeniem
warunków zimowania - hibernacji nietoperzy poprzez obniżenie
temperatury wewnątrz obiektów oraz zanik gradientu
temperaturowego. Zagrożenie dla zachowania miejsc zimowania
(mikrosiedlisk) stwarza wykorzystanie dla celów rekreacyjnoturystycznych, w ramach którego dochodzi do umieszczania
w otworach ściennych m.in. świeczek, które powodują ich
osmalanie oraz zatykanie woskiem i parafiną (Fort IV).
Nasilenie tego zjawiska może stanowić istotne zagrożenie dla
przedmiotu ochrony. Potencjalne zagrożenie stanowi wycinka
lasu (w tym również samosiewów) na terenie obszaru i w
granicach miasta Toruń (w obrębie potencjalnych korytarzy
migracji nietoperzy) oraz presja ze strony zabudowy
rozproszonej w sąsiedztwie obszaru, powodujące pogorszenie
warunków migracji nietoperzy. Zagrożenie związane z wycinką
lasu nie dotyczy racjonalnej gospodarki leśnej. Remonty
budynków (oraz związana z tym możliwa zmiana użytkowania)
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stanowią zagrożenie w przypadku nieuwzględnienia biologii
gatunku oraz konieczności zachowania schronień zimowych.
Potencjalnym zagrożeniem (związanym z wandalizmem) jest
chwytanie oraz zabijanie osobników nietoperzy. Potencjalne
zagrożenie stanowić może również niekontrolowana lub
intensywna turystyka (zwiedzanie korytarzy zajmowanych przez
zimujące nietoperze) w okresie hibernacji, w tym w przypadku
sztucznego oświetlania miejsc hibernacji lub korzystania
z pochodni (które dodatkowo powodują osmalanie sadzą).

3.

1318 nocek
łydkowłosy
Myotis
dasycneme

Nie analizowano zagrożeń dla gatunku z powodu planowanej weryfikacji Standardowego Formularza Danych.
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 17 lutego 2014 r.
Cele działań ochronnych

Przedmiot ochrony

Cel działań ochronnych

1.

1308 mopek
Barbastella
barbastellus

Utrzymanie w stanie niepogorszonym populacji (nie mniej niż 10 osobników) oraz siedliska. Poprawa
wskaźnika „Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy” do oceny FV.

2.

1324 nocek duży
Myotis myotis

Utrzymanie w stanie niepogorszonym populacji (nie mniej niż 10 osobników) oraz siedliska. Poprawa
wskaźnika „Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy” do oceny FV.

3.

1318 nocek
łydkowłosy
Myotis dasycneme

Nie określono celów ochrony z powodu planowanej weryfikacji Standardowego Formularza Danych.

Lp.
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Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 17 lutego 2014 r.
Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich
wdrażania

Przedmiot
ochrony

Działania ochronne

Obszar wdrażania

Podmiot odpowiedzialny za
wykonanie

obszar Natura 2000

właściciel lub posiadacz obszaru na
podstawie porozumienia zawartego
z organem sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000, a w
odniesieniu do gruntów stanowiących
własność Skarbu Państwa lub
własność jednostek samorządu
terytorialnego zarządca
nieruchomości w związku
z wykonywaniem obowiązków
z zakresu ochrony środowiska na
podstawie przepisów prawa albo
w przypadku braku tych przepisów
na podstawie porozumienia
zawartego z organem sprawującym
nadzór nad obszarem Natura 2000

Działania związane z ochroną czynną
1308 mopek
Barbastella
barbastellus,
1324 nocek duży
Myotis myotis

Utrzymanie warunków zimowania (w tym siedlisk
oraz otworów wlotowych) nietoperzy w obszarze
Natura 2000 oraz poprawa stanu zimowisk
w szczególności poprzez: wykonanie litych drzwi
w kaponierach Fortów IV i V oraz montaż stałych
lub okresowych (funkcjonujących w okresie od
1 października do 30 kwietnia) przegród w obrębie
kaponier Fortów IV i V (z pozostawieniem
przestrzeni pod sufitem dla przelotów nietoperzy),
np. z płyt ogniotrwałych, celem wytworzenia
gradientu temperaturowego i stabilizacji warunków
mikroklimatycznych; wykonanie trwałego
zabezpieczenia przed niepożądanym wstępem ludzi
do obiektu baterii pancernej 150 mm przy Forcie
XIII, w tym korytarza do wieży obserwacyjnej;
wykonanie (odtworzenie) zabezpieczeń przed
wstępem ludzi do kaponier Fortu XV wraz
z wykonaniem włazu inspekcyjnego na potrzeby
monitoringu oraz odtworzenie zamkniętych
(zamurowanych) otworów na płytę
przeciwzawaleniową w kaponierach Fortu XV.

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1308 mopek
Barbastella
barbastellus,
1324 nocek duży
Myotis myotis

W przypadku udostępnienia rekreacyjnego
i turystycznego obiektów (w zakresie korytarzy
i pomieszczeń wykorzystywanych przez nietoperze)
stosować się do następujących zasad: należy dążyć
do zamknięcia dla zwiedzających części obiektów
wykorzystywanych przez nietoperze w okresie od
1 października do 31 marca, a w kaponierze prawej
Fortu IV nie zwiększać poziomu dotychczasowego
wykorzystania, w okresie od 1 października do
31 marca nie wykorzystywać pochodni w czasie
zwiedzania korytarzy i obiektów wykorzystywanych
przez nietoperze (a poza tym okresem
wykorzystanie to ograniczyć do niezbędnego
minimum), w ciągu całego roku nie umieszczać
świeczek i innych przedmiotów powodujących
zanieczyszczenie lub zamknięcie otworów
zajmowanych przez nietoperze w czasie hibernacji,
istniejące (oraz ewentualne nowe) oświetlenie
wewnątrz części obiektów zajmowanych przez
nietoperze na potrzeby zwiedzających
wykorzystywać wyłącznie w okresie od 1 kwietnia
do 30 września, nie oświetlać bryły zewnętrznej
obiektów zajmowanych przez nietoperze w okresie
zimowania nietoperzy (od 1 października do
31 marca).

obszar Natura 2000. Jako
części obiektów
wykorzystywane przez
nietoperze należy uznać
w szczególności: zespół
kaponier – prawej, lewej
oraz w przeciwskarpie
(Forty IV, V, XIII) oraz
prawej i w przeciwskarpie
(Fort XV), poterny oraz
schrony pogotowia (Forty
V, XIII), bateria pancerna
150 mm przy Forcie XIII.

1308 mopek
Barbastella

Zachowanie istniejących połączeń miejsc
obszar Natura 2000 oraz
zimowania w obszarze Natura 2000 z potencjalnymi obręby i działki ewid.

właściciel lub posiadacz obszaru na
podstawie porozumienia zawartego
z organem sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000, a w
odniesieniu do gruntów stanowiących
własność Skarbu Państwa lub
własność jednostek samorządu
terytorialnego zarządca
nieruchomości w związku
z wykonywaniem obowiązków
z zakresu ochrony środowiska na
podstawie przepisów prawa albo
w przypadku braku tych przepisów
na podstawie porozumienia
zawartego z organem sprawującym
nadzór nad obszarem Natura 2000

właściciel lub posiadacz obszaru na
podstawie porozumienia zawartego

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

–9–

barbastellus,
biotopami leśnymi poprzez utrzymanie
1324 nocek duży funkcjonalnych korytarzy migracji - liniowych
Myotis myotis
ciągów zalesień, zadrzewień i zakrzewień łączących
zimowiska z biotopami letnimi w obszarze Natura
2000 oraz mieście Toruń: w odniesieniu do Fortu
IV: obręb 40; działki: 109/1, 120/3, 121, 206/2,
211/2, 213/1, 214/5 (obręb 43); w odniesieniu do
Fortu V: obręby 25, 27, 30; działki: 758/2, 774/1,
774/3, 776/1, 776/3, 777, 801/3, 801/5, 802/1, 806,
807 (obręb 31); działki: 753/2, 757/2, 757/4, 757/6
(obręb 32); działki: 1, 2, 3, 4, 6 (obręb 34);
w odniesieniu do Fortu XIII i baterii pancernej
150 mm: obręb 75; w odniesieniu do Fortu XV:
obręb 67. Działanie to nie dotyczy usuwania drzew
i krzewów, powodujących niszczenie obiektów
Fortów, np. poprzez przerastanie korzeniami korony
obiektów, a także nie ogranicza racjonalnej
gospodarki leśnej (w tym hodowli i użytkowania
lasu).

Poz. 579
w mieście Toruń w odniesieniu do Fortu IV:
obręb 40; działki: 109/1,
120/3, 121, 206/2, 211/2,
213/1, 214/5 (obręb 43);
w odniesieniu do Fortu V:
obręby 25, 27, 30; działki:
758/2, 774/1, 774/3, 776/1,
776/3, 777, 801/3, 801/5,
802/1, 806, 807 (obręb 31);
działki: 753/2, 757/2,
757/4, 757/6 (obręb 32);
działki: 1, 2, 3, 4, 6 (obręb
34); w odniesieniu do
Fortu XIII i baterii
pancernej 150 mm: obręb
75; w odniesieniu do Fortu
XV: obręb 671)

z organem sprawującym nadzór nad
obszarem Natura 2000, a w
odniesieniu do gruntów stanowiących
własność Skarbu Państwa lub
własność jednostek samorządu
terytorialnego zarządca
nieruchomości w związku
z wykonywaniem obowiązków
z zakresu ochrony środowiska na
podstawie przepisów prawa albo
w przypadku braku tych przepisów
na podstawie porozumienia
zawartego z organem sprawującym
nadzór nad obszarem Natura 2000

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych
1308 mopek
Barbastella
barbastellus

Określenie stanu populacji i siedliska (zgodnie
z obowiązującą metodyką Państwowego
Monitoringu Środowiska), a także tendencji zmian.
Monitoring coroczny. W terminie od 1 stycznia do
15 lutego należy wykonać przynajmniej jedną
kontrolę (optymalnie 2 kontrole).

obszar Natura 2000.
Regionalny Dyrektor Ochrony
Stanowiska monitoringowe Środowiska w Bydgoszczy
o współrzędnych
geograficznych:
N 52°58'58,483"
E 18°36'57,828";
N 52°59'2,665"
E 18°37'6,429";
N 52°59'59,282"
E 18°38'53,005";
N 53°2'28,420"
E 18°37'55,026";
N 53°2'34,856"
E 18°36'13,871".
W uzasadnionych
przypadkach dopuszczalne
jest tworzenie nowych
stanowisk monitoringu.

1324 nocek duży Określenie stanu populacji i siedliska (zgodnie
Myotis myotis
z obowiązującą metodyką Państwowego
Monitoringu Środowiska), a także tendencji zmian.
Monitoring coroczny. W terminie od 1 stycznia do
15 lutego należy wykonać przynajmniej jedną
kontrolę (optymalnie 2 kontrole).

obszar Natura 2000.
Regionalny Dyrektor Ochrony
Stanowiska monitoringowe Środowiska w Bydgoszczy
o współrzędnych
geograficznych:
N 53°2'26,727"
E 18°38'0,717";
N 53°2'35,035"
E 18°36'18,736";
N 52°59'57,156"
E 18°38'50,322";
N 52°58'57,656"
E 18°36'53,921";
N 52°59'1,769"
E 18°37'6,437".
W uzasadnionych
przypadkach dopuszczalne
jest tworzenie nowych
stanowisk monitoringu.

Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony
1318 nocek
łydkowłosy
Myotis
dasycneme

Nie określono działań ochronnych z powodu planowanej weryfikacji Standardowego Formularza Danych.

Obszar wdrażania:

1) zgodnie

z załączoną mapą
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Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 17 lutego 2014 r.
Wskazania do zmian w istniejących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w mieście
Toruń, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania
właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar
Natura 2000

Nazwa dokumentu

Wskazanie do zmiany

1.

Uchwała nr 51/07 Rady Miasta
Torunia z dnia 1 marca 2007 r.
w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Torunia, dla terenów
położonych w rejonie ulic:
Grudziądzkiej, Polnej i Ugory
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr
41 poz. 621)

W celu zachowania ciągłości przestrzennej korytarza ekologicznego nietoperzy wyznaczyć
należy pas zieleni urządzonej, ciągnący się od Fortu V na południu do kompleksu Lasów
Łysomickich na północy, poprzez system terenów zielonych oznaczonych symbolami C6-ZP82,
C6-US70, C6-US71 i C6-ZP89a. Tereny te pozostaną wolne od zabudowy lub w obszarach C6US70, C6-US71 zagospodarowane w sposób ekstensywny, a wysokość zabudowy nie powinna
przekraczać 2 kondygnacji. W rejonie drogi oznaczonej jako C6-KD(Z)104 w celu zapewnienia
swobodnego przelotu nietoperzy poprzez podniesienie pułapu przelotu, utworzyć należy po obu
stronach ww. drogi, na odcinku o szerokości nie mniejszej niż 50 m nasypy ziemne o wysokości
2,5 m, które zostaną obsadzone krzewami i będą stanowić element połączony funkcjonalnie
z istniejącym drzewostanem. Ponadto dla utrzymania połączeń ekologicznych obiektu Fortu V
z kompleksem leśnym oznaczonym symbolami C6-ZL91 – C6-ZL94, w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego osiedla JAR przewidzieć należy wprowadzenie 2 korytarzy
o szerokości nie mniejszej niż 40 m każdy, zlokalizowanych pomiędzy liniami zabudowy.
Korytarze te pozostaną wolne od zabudowy i zagospodarowane poprzez nowe nasadzenia
w postaci zieleni wchodzącej w układ pasa drogowego oraz zieleni towarzyszącej. Dopuszczalne
jest połączenie funkcji ww. korytarzy z drogą lokalną, stanowiącą dojazd do budynków
wielorodzinnych (oznaczoną jako C6-KD(L)111) oraz ciągiem pieszo-rowerowym (oznaczonym
jako C6-CPR 158). W rejonie drogi oznaczonej C6-KD(Z)105 należy zapewnić swobodny przelot
nietoperzy, np. poprzez właściwe formowanie zieleni drzewiastej i krzewiastej. Dla zachowania
dogodnych warunków migracji (przelotów) nietoperzy oraz skutecznego ograniczenia ich
śmiertelności za konieczne należy uznać również ograniczenie prędkości pojazdów do 40 km/h
oraz rezygnację z oświetlenia w rejonie wszystkich ww. korytarzy (tj. w rejonie ww. odcinka
drogi C6-KD(Z)104 i opisanych korytarzy o szerokości min. 40 m na terenie osiedla JAR).
Powyższe jest zgodne ze zobowiązaniem podjętym przez Prezydenta Torunia pismem z dnia
19 lipca 2013 r.

2.

Uchwała Nr 118/99 Rady
Miejskiej Torunia z dnia 11 marca
1999 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Torunia, dotyczącej części
obszaru oznaczonego symbolem
M41PB, położonego przy ul.
Kociewskiej 21-29 i Forcie IV
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr
37 poz. 287)

§ 4 pkt 9 uchwały „nakaz utrzymania zieleni wysokiej” zaleca się zmienić na „nakaz utrzymania
istniejącej zieleni wysokiej oraz w przypadku wprowadzania nowej zabudowy nie mniej niż
2 pasów zieleni, w tym drzewiastej o szerokości min. 50 m lub (zamiennie) 1 pasa zieleni, w tym
drzewiastej o szerokości 100 m w kierunku pn-pd w celu zachowania możliwości migracji
nietoperzy”.

Lp.

