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Uzasadnienie do zarządzenia Nr 11 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

z dnia 17 stycznia 2013 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Chłodnia w Cieszkowie PLH020001 

 

 

Zgodnie z art. 28 ust.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody     

(Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) regionalny dyrektor ochrony środowiska 

ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego, w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000. Plan zadań ochronnych sporządzany jest na 10 lat; pierwszy 

projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję 

Europejską jako obszaru mającego znaczenia dla Wspólnoty (art. 28 ust. 1 ustawy                 

o ochronie przyrody). 

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty- 

Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 Chłodnia w Cieszkowie PLH020001 

(zwanego dalej Obszarem) został sporządzony z uwzględnieniem wymagań określonych 

w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody oraz zgodnie z zapisami rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.). 

Prace nad projektem planu zadań ochronnych dla Obszaru rozpoczęły się latem 2011 

roku, w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowanego ze środków 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 

Obszar wyznaczono w celu zachowania we właściwym stanie ochrony stanowiska 

występujących w nim nietoperzy wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 

mopka Barbastella barbastellus (200 osobników) oraz nocka dużego Myotis myotis (10-15 

osobników). Obszar obejmuje swym zasięgiem jedno z największych zimowisk nietoperzy na 

terenie Dolnego Śląska i odgrywa kluczową rolę w ochronie nietoperzy w tej części Polski. 

Chłodnia w Cieszkowie jest miejscem hibernacji wielu gatunków nietoperzy poza 

wymienionymi wyżej, tj. nocka Natterera Myotis nattereri, nocka rudego Myotis daubentonii, 

mroczka późnego Eptesicus serotinus, gacka brunatnego Plecotus auritus i gacka szarego 

Plecotus austriacus. Nietoperze wykorzystują ją nie tylko jako miejsce zimowania, ale także 

jako schronienie dziennego odpoczynku oraz kwaterę przejściową podczas wiosennych          

i jesiennych migracji.  

XIX wieczna chłodnia znajduje się na obszarze leśnym, na płn.-wsch. od miejscowości 

Cieszków, który łączy się z większymi fragmentami lasów tworząc korytarze ekologiczne 
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zapewniające łączność z położonymi w niedalekiej odległości obszarami Natura 2000, tj. 

Dąbrowy Krotoszyńskie PLH300002 i Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007 (woj. 

wielkopolskie). Obszar położony jest w obrębie sześciu działek ewidencyjnych, z których dwie 

leżą w zarządzie Nadleśnictwa Milicz, pozostałe natomiast stanowią własność prywatną oraz 

fragmenty dróg.  

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 

Chłodnia w Cieszkowie PLH020001 jest utrzymanie właściwego stanu przedmiotów ochrony, 

który to obowiązek wynika z art. 6 (1) Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG   

z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – 

Dz.U.UE.L92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-102 z późn. zm.). 

Przedmiotowy projekt planu zadań ochronnych zawiera wszystkie niezbędne 

elementy wynikające z zapisów ww. ustawy o ochronie przyrody i ww. rozporządzenia w 

sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

Ze zidentyfikowanych zagrożeń najważniejsze związane są z włamaniami do obiektu. 

Obecnie chłodnia jest zabezpieczona, jednak zdarzają się, głównie w okresie zimy, 

nielegalne wejścia i oznaki wandalizmu. Innym zagrożeniem jest uszkadzanie obiektu przez 

wrastające korzenie drzew, które mogą uszkadzać strop i prowadzić do zniszczenia obiektu. 

Należy dbać również o drożność kominów wentylacyjnych usytuowanych w stropie obiektu, 

które zapewniają wymianę powietrza i możliwość wychładzania wnętrza w okresie zimy, co 

zapewnia odpowiednie warunki do hibernacji nietoperzy. Duże znaczenie ma także otoczenie 

obiektu, w związku z tym, potencjalnym zagrożeniem jest wycinka lasu, która będzie 

powodowała zmianę uwarunkowań siedliskowych poprzez odsłonięcie chłodni (dolot 

nietoperzy, warunki termiczne i wilgotnościowe). Niekorzystne jest również usuwanie 

obumierających i martwych drzew, zwłaszcza o większych rozmiarach,   z wypróchnieniami i 

dziuplami, w których nietoperze mogą znajdować kryjówki. Ponadto wśród potencjalnych 

zagrożeń wymieniono m.in.: drapieżnictwo, kłusownictwo, stosowanie pestycydów. 

Proponowane działania ochronne maja na celu przede wszystkim utrzymanie lub wzrost 

populacji gatunków nietoperzy stanowiących przedmiot ochrony obszaru, utrzymanie lub 

poprawę stanu zimowiska chronionych gatunków oraz utrzymanie lub poprawę stanu 

otoczenia obiektu, które m.in. stanowi żerowisko chronionych gatunków 

Działaniami, które pozwolą osiągnąć ww. cele są m.in. utrzymanie we właściwym stanie 

miejsca hibernacji oraz prowadzenia właściwej gospodarki leśnej. 

Zaplanowano również monitoring w zakresie liczebności populacji zimujących 

nietoperzy oraz ocenę stanu obiektu i otaczających go siedlisk.  

Plan zadań ochronnych zawiera także wskazania do zmian zapisów miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Cieszków i Biadaszka położonych              
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w gminie Cieszków i do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Cieszków (podczas nowelizacji tych dokumentów).  

W trakcie prac inwentaryzacyjnych zaktualizowano listę przedmiotów ochrony 

Obszaru, jak również ich parametry. Pozwoliło to na zaktualizowanie Standardowego 

Formularza Danych Obszaru (aktualizacja SDF). Zaktualizowano dane na temat wielkości 

populacji zimującej nietoperzy. Rozszerzono listę innych ważnych gatunków zwierząt i roślin 

poprzez dodanie 4 nowych gatunków nietoperzy.  Uzupełniono opis wartości przyrodniczych i 

znaczenia obszaru o nowe dane. Zmieniono całkowicie opis zagrożeń. Do struktury 

własności dodano zapis o własności prywatnej. Dodano nowe pozycje w dokumentacji – 

źródłach danych. Określono główne czynniki i rodzaje działalności człowieka oraz procent 

powierzchni obszaru im podlegający (poprzednio nie było tu informacji). Zamieniono zapis   

w punkcie dotyczącym zarządzania obszarem - poprzez pozostawienie tylko Nadleśnictwa 

Milicz. Dodano mapy i zdjęcia obszaru. 

Podczas prac nad projektem przeanalizowano przebieg granic Obszaru i wskazano 

na konieczność zmiany granic polegającej na ich dociągnięciu do istniejących granic działek 

ewidencyjnych, w tym również pojedynczych wydzieleń leśnych. Zaproponowano wyłączenie 

z obszaru fragmentów działek nie mających znaczenia dla utrzymania lub poprawienia stanu 

ochrony w obszarze (działki rolne, drogi).  

Sporządzenie planu ochrony dla Obszaru nie jest konieczne. Plan zadań ochronnych 

jest wystarczającym narzędziem do zapewnienia ochrony obu gatunkom nietoperzy 

będących przedmiotami ochrony w obszarze. 

Ustanowienie planu zadań ochronnych poprzedzone zostało przeprowadzeniem 

postępowania z udziałem społeczeństwa. 

Pierwsze spotkanie informacyjne, na którym przedstawiono założenia projektu 

POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 

2000 na obszarze Polski” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, listę obszarów, dla których sporządzane będą plany zadań 

ochronnych oraz zasady współpracy odbyło się w dniu 4 marca 2010 r. Na spotkanie 

zaproszone zostały właściwe samorządy gminne na terenie których znajdują się obszary 

Natura 2000, dla których będą opracowywane plany zadań ochronnych. 

  W dniu 1 marca 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej 

o zasięgu wojewódzkim ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu  z dnia 28 lutego 2011 r. o zamiarze przystąpienia do 

opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla 11 obszarów Natura 2000 w 

województwie dolnośląskim, w tym dla  obszaru Chłodnia w Cieszkowie. Obwieszczenie 
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zostało również wysłane, z prośbą o wywieszenie, do Urzędu Gminy Cieszków gdzie wisiało 

w dniach 4 – 28 marca 2011r. 

W procesie prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru Chłodnia w Cieszkowie 

zorganizowano dwa spotkania informacyjne oraz dwa spotkania Zespołu Lokalnej 

Współpracy, w trakcie których ustalono sposób i warunki przekazywania i udostępniania 

dokumentów, omówiono zasady pracy nad projektem planu, przedstawiono  stan wiedzy o 

Obszarze i jego przedmiotach ochrony, sprecyzowano zagrożenia oraz określono działania 

ochronne jakie należy prowadzić w obszarze by nie pogorszyć stanu zachowania populacji 

gatunków nietoperzy stanowiących przedmioty ochrony Obszaru. Odbyła się także wizja 

terenowa połączona z wejściem do chłodni, gdzie obserwowano pierwsze zlatujące się na 

zimowisko nietoperze. W spotkaniach udział wzięły osoby i podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą w obrębie siedlisk gatunków, przedstawiciele samorządu oraz  

grupa ekspertów.  

Obwieszczeniem z dnia 14 listopada 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu zawiadomił o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu 

poprzez zapoznanie się z projektem planu zadań ochronnych i możliwości składania uwag       

i wniosków. Informacja została podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 

1,2,3,4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku    

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i w związku z art. 28 ust.4 ustawy        

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220,            

z późn. zm.). Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a także ukazało się drukiem w prasie lokalnej 

(dodatku dolnośląskim Gazety Wyborczej) w dniu 16 listopada 2011 r. Obwieszczenie było 

również wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Cieszków – w dniach 15 – 29 

listopada 2011 r. oraz Starostwa Powiatowego w Miliczu - w dniach 16 listopada – 12 grudnia 

2011 r. Osoby zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków. 

 Nie wpłynęły  żadne uwagi ani wnioski. 

W świetle obowiązujących w 2011 r. przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku    

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), tut. Dyrekcja, na 

podstawie art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy, wystąpiła pismem z dnia 21 listopada 2011r. nr 

WPN.6320.15.2011.KŁ do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu o 

uzgodnienie projektu zarządzenia dla obszaru Chłodnia w Cieszkowie  

Projekt zarządzenia został uzgodniony postanowieniem Dyrektora Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych znak: ZO-7365-5/2011 z dnia 16 grudnia 2011r.   Zgłoszono 

uwagę dotyczącą zapisów w załączniku nr 5 do dokumentacji planu - Działania ochronne ze 

wskazaniem obszarów ich wdrażania, terminów, szacunkowych kosztów i podmiotów 
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odpowiedzialnych za ich wykonanie, iż jeśli podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie 

działań z zakresu ochrony przyrody jest więcej niż jeden, na pierwszym miejscu powinien 

być organ sprawujący nadzór nad Obszarem. Uwaga została uwzględniona.  

Projekt zarządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony 

Przyrody na posiedzeniu w dniu  9 grudnia 2011 r. 

Projekt zarządzenia został na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 

2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. 

zm.), uzgodniony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 2 stycznia 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 


