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Założenia do sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską PLH160016

Obszar Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską PLH160016 o powierzchni 
166,00 ha położony jest w województwie opolskim, w powiecie nyskim, na terenie gmin Nysa 
i Głuchołazy.

Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 
października 2015 r. ustanowiony został plan zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 
2000 (Dz. U. Woj. Op. poz. 2225), zmieniony następnie zarządzeniem Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 
2835).

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) plan zadań ochronnych może być zmieniony, jeżeli wynika 
to z potrzeb ochrony tych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt. 

Realizując postanowienia planu zadań ochronnych, w 2018 r. przystąpiono do 
zwalczania inwazyjnych gatunków roślin tj. niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera 
oraz rdestowców Reynoutria sp. na powierzchniach płatów siedlisk 91E0 i 91F0. W okresie 
dwóch lat prowadzenia prac (2018-2019) odnotowano zadowalające wyniki m.in. poprzez 
znaczny spadek pokrycia zwalczanych roślin na płatach chronionych siedlisk. Jednocześnie 
stwierdzono, że zwalczane rośliny inwazyjne nadal występują w granicach obszaru Natura 
2000 jednak poza płatami siedlisk 91E0 i 91F0. Występowanie roślin inwazyjnych również 
poza płatami ww. siedlisk stwarza zagrożenie, że dalej będą się one rozprzestrzeniać i po 
zakończeniu wykonanych dotąd działań, w szybkim czasie powrócą na obszar płatów 
chronionych siedlisk. Wobec powyższego uznano za zasadne rozszerzenie obszaru 
wdrażania działań, polegających na zwalczaniu inwazyjnych gatunków roślin, na cały obszar 
Natura 2000. 

Podstawą prawną dla opracowania projektu zmiany planu zadań ochronnych jest 
art. 28 ustawy o ochronie przyrody, a tryb sporządzania określa rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, sporządzający projekt planu 
zadań ochronnych umożliwi zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym 
działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony 
wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze sporządzaniem tego 
projektu oraz zapewni możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym 



w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), w postępowaniu, którego przedmiotem 
jest sporządzenie projektu (art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody).

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu

Alicja Majewska


		2019-11-18T09:57:44+0000
	Alicja Majewska




