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ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie 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. 2015 r., poz.
1651, 1936, 2171 oraz z 2016 r. poz. 422) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Śliwicach PLH040034,
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.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy
Regionalny Konserwator
Przyrody w Bydgoszczy
Marek Machnikowski
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy
z dnia 3 listopada 2016 r.
Opis granic obszaru Natura 2000 w postaci współrzędnych punktów ich załamania
Granicę obszaru Natura 2000 opisują współrzędne punktów załamania granicy w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych PL-1992, które posiadają następujące wartości:
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy
z dnia 3 listopada 2016 r.
Mapa obszaru Natura 2000
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy
z dnia 3 listopada 2016 r.
Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków
ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony

Lp.

Przedmiot ochrony

Zagrożenia
istniejące

potencjalne

Opis zagrożenia

H06.02 zanieczyszczenie świetlne:
iluminacja zewnętrzna kościoła
powodująca m.in. zwiększenie
presji ze strony drapieżników na
skutek oświetlenia miejsc
wlotowych i wylotowych
nietoperzy z i do obiektu.
K02.02 nagromadzenie materii
organicznej: nagromadzenie
odchodów nocków dużych
tworzących kolonię rozrodczą.

1.

1324 Myotis myotis
nocek duży

H06.02
zanieczyszczenie
świetlne
K02.02
nagromadzenie
materii organicznej

E06.02 odbudowa,
remont budynków
J03.01 zmniejszenie
lub utrata
określonych cech
siedliska

E06.02 odbudowa, remont
budynków: prace remontowe
prowadzone w sposób
nieuwzględniający biologii
gatunku (np. w okresie rozrodu)
oraz powodujące zmianę
warunków siedliskowych (np.
poprzez zamknięcie miejsc
wlotowych i wylotowych
nietoperzy z i do obiektu.
J03.01 zmniejszenie lub utrata
określonych cech siedliska:
zmiana sposobu
zagospodarowania i zmiana
stosunków wodnych w przypadku
obszarów żerowania i wędrówek
spowodować może ograniczenie
możliwości żerowania (w tym
poprzez uszczuplenie bazy
żerowej) i migracji gatunku.
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy
z dnia 3 listopada 2016 r.
Cele działań ochronnych

Lp.

Przedmiot ochrony

Cele działań ochronnych

1.

1324 Myotis myotis nocek duży

Utrzymanie obecności kolonii rozrodczej gatunku.
Poprawa warunków siedliskowych gatunku do oceny właściwej (FV).
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Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy
z dnia 3 listopada 2016 r.
Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich
wdrażania
Lp.

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie
Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz
związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania.
1324 Myotis myotis Utrzymanie i poprawa warunków
obszar Natura
Właściciel lub
nocek duży
siedliskowych w obrębie strychu
2000
zarządca budynku
kościoła poprzez:
kościoła na podstawie
porozumienia
- ograniczenie zewnętrznej iluminacji wyłączenie istniejącego oświetlenia od
zawartego z RDOŚ w
strony zachodniej i północnej kościoła
Bydgoszczy.
w okresie od 15 marca do 15
października każdego roku
obowiązywania planu zadań
ochronnych,
- zasłonięcie nieprzezroczystym
materiałem przynajmniej jednego okna
dachowego (świetlika) na strychu
kościoła,
- naprawę poszycia dachu kościoła od
strony strychu w miejscach
uszkodzonych przez nietoperze, w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby
w ramach prowadzonego monitoringu
gatunku (wymiana folii lub wykonanie
izolacji z zaprawy wapiennej).
Działanie wykonać poza okresem
rozrodu (po opuszczeniu siedliska przez
nocka dużego), w okresie od 1
października do 15 marca, a zakres
dostosować do aktualnych potrzeb,
- zabezpieczenie grubą wodoszczelną
folią podłogi strychu przed
zawilgoceniem w miejscach aktualnie
zajmowanych przez kolonię nietoperzy
(folię należy układać na drewnianych
paletach), w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby w ramach
prowadzonego monitoringu gatunku.
Działanie wykonać poza okresem
rozrodu (po opuszczeniu siedliska przez
nocka dużego), w okresie od 1
października do 15 marca, a zakres
dostosować do aktualnych potrzeb,
- usuwanie odchodów i dodatkowe
zabezpieczenia podłogi strychu folią, w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby
w ramach prowadzonego monitoringu
gatunku. Działanie wykonać poza
Przedmiot ochrony

1.

Działania ochronne

Obszar
wdrażania
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okresem rozrodu (po opuszczeniu
siedliska przez nocka dużego), w
okresie od 1 października do 15 marca,
a zakres dostosować do aktualnych
potrzeb.
Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych.
1324 Myotis myotis
Określenie stanu populacji i siedliska
obszar Natura
Regionalny Dyrektor
nocek duży
(zgodnie
2000
Ochrony Środowiska
z obowiązującą metodyką
w Bydgoszczy
Państwowego
Monitoringu Środowiska), a także
tendencji zmian.
Monitoring coroczny (jedna kontrola
w okresie rozrodu) powinien również
określać konieczność podjęcia działań
ochronnych w zakresie naprawy
poszycia dachu, wykonania izolacji i
zabezpieczenia z folii oraz usuwania
odchodów.
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