
ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

z dnia 19 września 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Kościół w Konradowie PLH020008

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1651 i 1688 oraz z 2016 r. poz. 422) zarządza się, co następuje:

§ 1.  W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2014 
r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Konradowie 
PLH020008 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 2865) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu:
M. Jęcz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 września 2016 r.

Poz. 4299



Załącznik do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu z dnia 19 września 2016 r. 

 

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

Przedmiot 

ochrony 
Działania ochronne Obszar wdrażania 

Podmiot odpowiedzialny za 

wykonanie 

Dotyczące ochrony czynnej gatunków zwierząt oraz ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1324 Nocek duży 

Myotis myotis 

Rozpoznanie możliwości pozyskania środków na remont dachu oraz 

wieży kościoła (w trakcie obowiązywania planu zadań ochronnych, 

zwanego dalej „PZO”).  

Kościół w Konradowie, 

działka ewidencyjna nr 428 

obręb Konradów 

Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 w porozumieniu 

z Parafią Rzymsko-Katolicką w 

Radochowie 

Usuwanie gromadzącego się na strychu guana (odchodów) 

nietoperzy wraz z ewentualną wymianą folii. Minimum 3 razy w 

okresie obowiązywania PZO z częstotliwością raz na 2 - 3 lata – 

wykonywanie w terminie 15 września - 15 kwietnia. 

Kościół w Konradowie, 

działka ewidencyjna nr 428 

obręb Konradów 

Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 w porozumieniu 

z Parafią Rzymsko-Katolicką w 

Radochowie 

Zachowanie drzew wokół kościoła. W przypadku konieczności 

wycięcia drzew wokół kościoła zaleca się wprowadzić nowe 

nasadzenia w zakresie uwzględniającym konieczność zachowania 

korytarzy migracyjnych nietoperzy.  

Kościół wraz z cmentarzem 

w Konradowie, działki 

ewidencyjne nr 428 i 429 

obręb Konradów 

Gmina Lądek Zdrój 

Postawienie przed kościołem tablicy informacyjnej o stanowisku 

nietoperzy z informacją jak i kiedy można je obserwować. 

Kościół wraz z cmentarzem 

w Konradowie, działki 

ewidencyjne nr 428 i 429 

obręb Konradów 

Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Utrzymanie obecnego sposobu udostępniania obiektu, w tym 

ograniczenie wejść na strych i wieżę kościoła w okresie rozrodu 

nietoperzy, tzn. w okresie 15 kwietnia - 15 września.  

W przypadku wykonywania oświetlenia kościoła zaplanować je w 

taki sposób, aby pozostawić w ocienieniu dach, wieżę (powyżej 

dolnej krawędzi dachu) oraz ściany, w których zlokalizowane są 

otwory wlotowe. 

Kościół w Konradowie, 

działka ewidencyjna nr 428 

obręb Konradów 

Parafia Rzymsko-Katolicka w 

Radochowie na podstawie 

porozumienia z organem  sprawującym 

nadzór nad obszarem Natura 2000 
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Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

1324 Nocek duży 

Myotis myotis 

Ocena stanu zachowania populacji i siedliska gatunku (m.in. 

określenie liczby nietoperzy - osobników młodych i dorosłych, 

stosunku osobników młodych do osobników dorosłych, powierzchni 

schronienia dostępnej dla nietoperzy; kontrola zabezpieczeń obiektu 

oraz wlotów dla nietoperzy) zgodnie z metodyką Państwowego 

Monitoringu Środowiska - co 3 lata (w maju i w okresie 10 - 31 lipca) 

w czasie obowiązywania PZO. 

Kontrola realizacji działań ochronnych – w 5 i 10 roku 

obowiązywania PZO. 

Cały obszar Natura 2000 Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 

1324 Nocek duży 

Myotis myotis 

Kontrola stopnia wykorzystania oraz drożności poszczególnych 

korytarzy ekologicznych łączących kolonię rozrodczą z terenami 

żerowiskowymi. Wykonanie co najmniej 3 - 4 kontroli nocnych w 

okresie 10 - 31 lipca (raz na 5 lat). 

Cały obszar Natura 2000 Organ sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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