
ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

z dnia 12 października 2015 r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Górkach Wielkich 
PLH240008

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. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Górkach Wielkich 
PLH240008, zwanego dalej „obszarem Natura 2000”, położonego w gminie: Brenna w powiecie cieszyńskim.

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 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 siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony określa 
załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie określa załącznik 
nr 5 do zarządzenia.

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

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Katowicach

mgr Bernard Błaszczyk

1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 
850, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222, 1045 i 774.
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Załącznik nr 1 

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Katowicach 

z dnia 12 października 2015 r. 

 

Opis granic obszaru Natura 2000 w postaci współrzędnych punktów załamania granicy w układzie 

współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 

 

 

 

 

 

 

Nr X Y 

1 489599.24483 211847.699295 

2 489607.442107 211838.615826 

3 489620.513442 211823.32901 

4 489628.489172 211807.156003 

5 489634.470969 211796.521697 

6 489633.363229 211790.5399 

7 489628.267624 211781.234882 

8 489612.316164 211773.4807 

9 489597.472445 211770.822123 

10 489578.107142 211774.630723 

11 489566.77581 211786.558441 

12 489549.629715 211809.370202 

13 489572.215968 211825.322943 

14 489599.24483 211847.699295 
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Załącznik nr 2 

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Katowicach 

z dnia 12 października 2015 r. 

 

Mapa obszaru NATURA2000 
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Załącznik nr 3 

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Katowicach 

z dnia 12 października 2015 r. 

 

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunku i jego 

siedlisk będącego przedmiotami ochrony 

 

Przedmiot ochrony 

Natura 2000 
Zagrożenie Opis zagrożenia 

1303 Podkowiec mały 

(Rhinolophus hipposideros) 

 

1324 Nocek duży 

(Myotis myotis) 

Istniejące 

Brak zagrożeń i nacisków X 

Brak zagrożeń zewnętrznych 

oraz wewnętrznych o innym 

charakterze niż zagrożenia 

potencjalne. 

Potencjalne 

E06.02  odbudowa, remont 

budynków 

Prace związane z bieżącym 

utrzymaniem budynku. 

Konserwacja więźby dacho-

wej, drewnianych elementów 

dachu. Zabudowa strychu 

rozumiana jako zmiana 

sposobu użytkowania. 

Uszczelnianie strychu – likwi-

dacja wlotów. Zmiana kształtu 

okienek wlotowych. Ograni-

czenie światła wlotu do 

średnicy poniżej 12 cm. 

G05 inna ingerencja i 

zakłócenia powodowane przez 

działalność człowieka 

Płoszenie nietoperzy, zainsta-

lowanie intensywnego zew-

nętrznego oświetlenia budyn-

ku, oświetlającego wloty dla 

nietoperzy. 

Montaż przekaźników tele-

fonii komórkowej. 

A10.01 usuwanie żywopłotów 

i zagajników lub roślinności 

karłowatej 

Utrata żerowiska – wycinka 

drzew, krzewów oraz usuwa-

nie roślinności nadwodnej 

rosnącej wzdłuż okolicznych 

cieków wodnych. 

G05.06 chirurgia drzewna, 

ścinanie na potrzeby 

bezpieczeństwa, usuwanie 

drzew 

przydrożnych 

Wycinka lub nadmierne 

przycinanie drzew rosnących 

w bezpośrednim otoczeniu 

kolonii prowadzące do utraty 

tras migracji na żerowiska. 

D01.02 drogi, autostrady 

Rozbudowa sieci drogowej 

o intensywnym ruchu w pobli-

żu kolonii może doprowadzić 

do fragmentacji istniejących 

korytarzy przelotów nietope-

rzy. 

A02.01 intensyfikacja rolnictwa 

Intensyfikacja stosowania 

środków chemicznych w miej-

scach mogących mieć wpływ 
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na obszary szczególnie ważne 

dla funkcjonowania gatunków 

(tj. powierzchnie zalesione 

oraz bezpośrednie otoczenie 

kościoła) stwarza zagrożenie 

redukcji bazy pokarmowej 

przez zatrucie owadów 

insektycydami. 

Zagrożenie to jest szczególnie 

istotne z punktu widzenia 

ochrony podkowca małego ze 

względu na fakt, iż jedną ze 

stosowanych przez niego 

metod żerowania jest zbie-

ranie owadów bezpośrednio 

z powierzchni liści. 

G.05.07 niewłaściwie 

realizowane działania ochronne 

lub ich brak 

Płoszenie nietoperzy w wy-

niku przebywania osób na 

strychu w okresie rozrodu nie-

toperzy (od 15.04 do 15.09).  

Obniżenie poziomu lub brak 

akceptacji społecznej dla 

działań ochronnych z powodu 

zaniechania lub niewłaściwe-

go prowadzenia prac związa-

nych z zabezpieczeniem stry-

chu i poddasza przed działa-

niem guana. 
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Załącznik nr 4 

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Katowicach 

z dnia 12 października 2015 r. 

 

Cele działań ochronnych 

 

L.p. Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych 

1. 1303 

Podkowiec mały 

(Rhinolophus 

hipposideros) 

Utrzymanie obecnego stanu ochrony gatunku w obszarze. 

2. 1324 

Nocek duży 

 (Myoti myotis) 

Utrzymanie obecnego stanu ochrony gatunku w obszarze. 
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Załącznik nr 5 

do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Katowicach 

z dnia 12 października 2015 r. 

 

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

 

Przedmiot 

ochrony 
Działania ochronne Obszar wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

1303 

Podkowiec 

mały 

(Rhinolophus 

hipposideros) 

 

1324 

Nocek duży 

(Myotis 

myotis) 

Nr Działania dotyczące ochrony czynnej gatunków zwierząt oraz ich siedlisk 

1. Montaż drewnianej platformy 

zbierającej guano w miejscach 

koncentracji nietoperzy w trzecim 

roku obowiązywania planu 

Strych kościoła RDOŚ 

2. Usuwanie guana wraz z utylizacją 

odchodów (ręcznie lub 

z wykorzystaniem przemysłowego 

odkurzacza z rurą ssącą wpro-

wadzaną od zewnątrz).  

Prace należy wykonywać w miarę 

potrzeb począwszy od 2019 roku 

od 15 września do 15 kwietnia tj.  

poza okresem rozrodu. 

Strych kościoła RDOŚ 

3. Zabezpieczenie podłogi poddasza 

przy pomocy paroprzepuszczalnej, 

trwałej folii oraz jej okresowa wy-

miana (co 4 lata: w 2019 i 2021 

r.). 

Prace należy wykonywać od 15 

września do 15 kwietnia tj. poza 

okresem rozrodu. 

Strych kościoła RDOŚ 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub  modyfikacją metod gospodarowania 

1. Zamontowanie tablicy informu-

jącej o zagrożeniach i warunkach 

ochrony nietoperzy. Lokalizację 

należy skonsultować z gospoda-

rzem obiektu (sugerowana lokali-

zacja: drzwi prowadzące na 

strych). W trzecim roku obowiązy-

wania planu. 

Strych kościoła RDOŚ 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1. Kontrola drożności wlotów, stanu 

oznakowania oraz stopnia ich 

zacienienia, corocznie w lipcu. 

Strych kościoła RDOŚ 

 Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 

1. Określenie parametrów stanu 

ochrony podkowca małego 

(Rhinolophus hipposideros) 

(1303): stan populacji, stan 

siedliska, perspektywy zachowa-

nia. 

Wskaźniki podlegające ocenie: 

Strych i wieża 

kościoła  

RDOŚ 
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 liczebność, 

 struktura wiekowa, 

 powierzchnia schronienia 

dogodna dla nietoperzy, 

 zabezpieczenie przed 

niepokojeniem nietoperzy, 

 dostępność wlotów dla 

nietoperzy, 

 ekspozycja wlotów, 

 łączność schronienia 

z żerowiskami, 

 niezmienność warunków 

mikroklimatycznych, 

 zmiany w strukturze żerowisk 

w otoczeniu schronienia.  

Parametry i wskaźniki zgodne 

z metodyką PMŚ GIOŚ, co 

najmniej dwukrotnie w okresie 

obowiązywania planu w terminie: 

15.04–15.09. 

 

Określenie parametrów stanu 

nocka dużego (Myotis myotis) 

(1324): stan populacji, stan 

siedliska, perspektywy 

zachowania. 

Wskaźniki podlegające ocenie: 

 liczebność, 

 struktura wiekowa, 

 zabezpieczenie przed 

niepokojeniem nietoperzy, 

 dostępność wylotów dla 

nietoperzy. 

Parametry i wskaźniki zgodne 

z metodyką PMŚ GIOŚ, co 

najmniej dwukrotnie w okresie 

obowiązywania planu w terminie: 

15.04–15.09. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1. Identyfikacja w promieniu 1,5–2 

km wokół kolonii liniowych 

ciągów roślinności mogących 

stanowić szlaki migracyjne 

podkowca małego. Nie później niż 

w szóstym roku obowiązywania 

planu. 

Grupy zadrzewień 

oraz cieki wodne 

występujące wokół 

kolonii 

RDOŚ 

 2. Badania uzupełniające  w zakresie 

identyfikacji innych schronień 

letnich podkowca małego oraz 

jego zimowisk, a także weryfikacji 

występowania sąsiednich kolonii 

gatunku wraz z oceną ich stanu 

Otoczenie obszaru 

w promieniu 1,5-2 km 

RDOŚ 
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zachowania. Nie później niż 

w szóstym roku obowiązywania 

planu. 
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