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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 Zamek Świecie PLH040025
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 Zamek Świecie PLH040025,
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. 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

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842.
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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

1.

J03.01 zmniejszenie lub
utrata określonych cech
siedliska;
M01.01 zmiana
temperatury (np. wzrost
temperatury i temperatur
skrajnych)

E06.02 odbudowa,
remont budynków;
G01.08 inne rodzaje
sportu i aktywnego
wypoczynku;
B02.06 przerzedzenie
warstwy drzew

1308 mopek
Barbastella
barbastellus

Opis zagrożenia
Stale pogarszający się stan obiektu Zamku powodujący
stopniowy zanik siedlisk (miejsc zimowania) oraz
pogorszenie warunków zimowania, w tym w zakresie
dostępności siedlisk oraz warunków mikroklimatycznych.
Zagrożeniem potencjalnym jest odbudowa i remont
obiektu, nieuwzględniający biologii gatunku (oraz
związana z tym możliwa zmiana użytkowania, która może
spotęgować utratę określonych cech siedliska). Potencjalne
zagrożenie stanowić może również niekontrolowana lub
intensywna turystyka (zwiedzanie sal zajmowanych przez
zimujące nietoperze) w okresie hibernacji, a także wycinka
drzew w sąsiedztwie Zamku, co wpłynąć może na
zachowanie korytarza migracji mopka (połączenie
z obszarem zimowiska).
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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

1308 mopek
Barbastella barbastellus

Utrzymanie stanu populacji na poziomie nie mniejszym niż 40 osobników mopka oraz poprawa stanu
siedliska do oceny U1 poprzez poprawę wskaźnika „Powierzchnia zimowiska” do oceny nie niższej niż
U1.

Lp.
1.
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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

1. obszar Natura
2000
2. obszar Natura
2000, działki
ewid. nr 2324/2,
2244/1, 2245/1,
2329/2 obręb
Świecie

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 Poprawa stanu zimowiska. Konieczne jest wykonanie
Barbastella zabezpieczeń tymczasowych (przed zarwaniem sufitu),
barbastellus w szczególności w obrębie sali bocznej piwnicy Zamku
poprzez wykonanie izolacji (zabezpieczenie przed
przesiąkaniem wody), zastosowanie stempli (podtrzymanie
konstrukcji). Docelowo konieczny jest kompleksowy
remont obiektu, w szczególności ww. sali, uwzględniający
biologię gatunku oraz konieczność zachowania miejsc
zimowania (nie należy stosować pełnego fugowania
szczelin) oraz warunków mikroklimatycznych.

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1308 mopek 1. W przypadku udostępnienia obiektu w celach
Barbastella rekreacyjnych i turystycznych (w zakresie piwnic
barbastellus wykorzystywanych przez nietoperze) stosować się do
następujących zasad: okres zamknięcia części obiektu
wykorzystywanej przez nietoperze (piwnic) dla
zwiedzających: od 1 października do 31 marca, w ciągu
całego roku nie wykorzystywać pochodni w czasie
zwiedzania piwnic, istniejące (oraz ewentualne nowe)
oświetlenie wewnątrz piwnic Zamku na potrzeby
zwiedzających wykorzystywać wyłącznie w okresie od
1 kwietnia do 30 września, nie oświetlać bryły zewnętrznej
obiektu w okresie zimowania nietoperzy (od 1 października
do 31 marca). Ponadto w okresie od 1 października do
31 marca w obszarze Natura 2000 nie organizować imprez,
mogących wpłynąć negatywnie na warunki zimowania (np.
koncertów, pokazów świetlnych).
2. Zachowanie niepogorszonego w stosunku do obecnego
stanu zadrzewień, celem utrzymania połączeń
ekologicznych. Jako niepogorszony rozumie się utrzymanie
nie mniej niż 90% istniejącej obecnie powierzchni
zadrzewień. Działanie to nie dotyczy niezbędnej wycinki,
realizowanej na potrzeby utrzymania rzeki Wdy przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz
utrzymania wału przeciwpowodziowego Grabowo-Świecie
i przepustu wałowego zamkowego przez KujawskoPomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Włocławku.

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych.
1308 mopek Określenie stanu populacji i siedliska (zgodnie
Barbastella z obowiązującą metodyką Państwowego Monitoringu
barbastellus 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. Stanowisko
monitoringowe
o współrzędnych
geograficznych:
N 53°24'17"

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy
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