
ZARZĄDZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Otyń PLH080040

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U.2015.1651 j.t., ze zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Otyń PLH080040, zwanego dalej: 
„obszarem”.

2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar.

§ 2. Opis granic obszaru przedstawia załącznik nr 1.

§ 3. Mapę obszaru przedstawia załącznik nr 2.

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony 
gatunków zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszaru, określa załącznik nr 3.

§ 5. Cele działań ochronnych, określa załącznik nr 4.

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich 
wdrażania, określa załącznik nr 5.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

w z. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim

Wincenty Piworun
Zastępca

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Regionalny Konserwator Przyrody

w Gorzowie Wielkopolskim

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 i 2171 oraz w Dz. U. z 
2016 r. poz. 422.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 sierpnia 2016 r.

Poz. 1679



 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 sierpnia 2016 r. 

 

Opis granic obszaru  

 

Granicę obszaru opisano w postaci wykazu współrzędnych punktów jej załamania w układzie 

współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992:  

 

 

NR PUNKTU 

PL-1992 

 

X 
 

Y 

1 447498,33 273529,18 

2 447521,00 273528,70 

3 447522,52 273574,82 

4 447499,32 273576,01 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 sierpnia 2016 r. 

 

 

Mapa obszaru  
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Załącznik nr 3 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 sierpnia 2016 r. 

 

 

 

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk będących 

przedmiotami ochrony obszaru  

L.p. Przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1. 
1324 Nocek duży 

Myotis myotis 

 

 

K02.02 Nagromadzenie materii 

organicznej 

 Siedliskiem kolonii nietoperzy jest użytkowany 

obiekt sakralny, w którym należy utrzymywać 

porządek, w celu akceptacji społecznej 

przedmiotu ochrony. Odchody nocków dużych 

tworzących kolonię rozrodczą mają negatywny 

wpływ na drewniane elementy strychu kościoła. 

Nagromadzenie większej ilości odchodów 

nietoperzy może powodować osłabienie 

elementów konstrukcji stropu kościoła (gnicie 

drewna) oraz pogorszenie jakości siedliska 

nietoperzy (zwiększony rozwój pasożytów). 

 E06.02 Odbudowa, remont 

budynków 

Remont dachu lub strychu, w wyniku którego 

nastąpi likwidacja wlotów lub niekorzystna dla 

nietoperzy zmiana warunków 

mikroklimatycznych bądź świetlnych na strychu.  

Stosowanie szkodliwych dla nietoperzy środków 

owado - i grzybobójczych do konserwacji i 

ochrony konstrukcji drewnianych na strychu.  

Wykonywanie prac remontowych dachu i strychu 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 4 – Poz. 1679



 

 

kościoła w okresie rozrodu i wychowania 

młodych nietoperzy, tj maj – sierpień. 

 J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Zmiana zagospodarowania strychu, w wyniku 

którego nastąpi: 

- niekorzystna dla nietoperzy zmiana warunków 

mikroklimatycznych, 

- zwiększenie oświetlenia; 

- zmniejszenie powierzchni dostępnej dla 

nietoperzy, 

- użytkowanie strychu w okresie rozrodu  

i wychowania młodych nietoperzy tj. maj – 

sierpień  

 H06.02 Zanieczyszczenie 

świetlne 

Instalacja oświetlenia bryły kościoła, szczególnie 

poprzez wprowadzenie oświetlenia miejsc 

wlotów nietoperzy. 

Kody zagrożeń podano zgodnie z Instrukcją wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000 wersja 2012.1 opracowaną przez Generalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska 
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Załącznik nr 4 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 sierpnia 2016 r. 

 

Cele działań ochronnych 

Lp. 
Przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000  
Cele działań ochronnych 

1. 1324 Nocek duży  

Myotis myotis 
Utrzymanie populacji rozrodczej na obecnym poziomie, 

czyli 150 osobników lub jej wzrost. 

Utrzymanie obecnych parametrów siedliska gatunku. 
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Załącznik nr 5 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 sierpnia 2016 r. 

 

 

 

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania  

Działania ochronne Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny  

za wykonanie 
Przedmiot 

ochrony 

obszaru Natura 

2000 

Nr Opis zadania ochronnego 

Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk  

1324 Nocek 

duży Myotis 

myotis 

A1 
Usunięcie zgromadzonego guana nietoperzy. 

 

Prace wykonać systematycznie, według potrzeb, minimum 3 razy w okresie 

obowiązywania planu zadań ochronnych, w okresie od 16 września do 14 kwietnia 

Strych 

kościoła p.w. 

Podwyższenia 

Krzyża 

Świętego w 

Otyniu  

 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem  

A2 
Oznakowanie wlotów dla nietoperzy tabliczką z napisem „ Uwaga w dachu znajdują się 

wloty dla nietoperzy - nie zamykać!” 

 

Oznakowanie wlotów wykonać w pierwszym roku obowiązywania planu zadań 

ochronnych, w okresie od 16 września do 14 kwietnia 

Strych 

kościoła p.w. 

Podwyższenia 

Krzyża 

Świętego w 

Otyniu 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem  

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

1324 Nocek 

duży Myotis 

C1 
Określenie liczebności kolonii nietoperzy w oparciu o wskazane dla gatunku założenia 

metodyczne Państwowego Monitoringu Środowiska 

Strych oraz 

wieża 
Sprawujący 

nadzór nad 
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myotis 
Działanie wykonać corocznie, a w przypadku stabilności populacji przez pierwsze 3 lata 

na poziomie minimum 150 osobników, następne liczenie wykonać w 5, 7 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych 

kościoła p.w. 

Podwyższenia 

Krzyża 

Świętego w 

Otyniu 

obszarem 

1324 Nocek 

duży Myotis 

myotis 

C2 
Lustracja stanu strychu (dostępności dla nietoperzy, stanu elementów drewnianych w 

miejscu gromadzenia się odchodów nietoperzy, sposobu zagospodarowania strychu, 

stanu otworów wlotowych i ich oznaczenia, warunków mikroklimatycznych i 

oświetlenia, powierzchni strychu dostępnej dla nietoperzy) 

Działanie wykonać corocznie, a w przypadku stabilności populacji przez pierwsze 3 lata 

na poziomie minimum 150 osobników, następne liczenie wykonać w 5, 7 i 9 roku 

obowiązywania planu zadań ochronnych 

Strych 

kościoła p.w. 

Podwyższenia 

Krzyża 

Świętego w 

Otyniu 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 
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