
Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 20 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

z dnia 5 sierpnia 2013 r. 
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Skałki Stoleckie PLH020012 

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 
i poz. 628) 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 znaczenie dla Wspólnoty (art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody). 

Obszar Natura 2000 Skałki Stoleckie PLH020012 zatwierdzono decyzją Komisji Europejskiej jako obszar 
mający znaczenie dla Wspólnoty dnia 13 listopada 2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej 15 stycznia 2008 r. (wejście w życie dnia 5 lutego 2008 r.), a wyznaczono w celu zachowania we 
właściwym stanie ochrony stanowiska występujących w nim nietoperzy z gatunku mopek Barbastella 
barbastellus, wymienionego w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

Sztolnia w Skałach Stoleckich jest jednym z najcenniejszych zimowisk i miejsc rojenia nietoperzy 
w południowo-zachodniej Polsce, a także znaczącym stanowiskiem tych ssaków w skali całego kraju. 
W wyniku przeprowadzonych prac i ustaleń w ramach sporządzania planu zadań ochronnych stwierdzono, iż 
występują tutaj maksymalnie 354 zimujące osobniki z 12 gatunków. Sztolnia jest miejscem występowania wielu 
gatunków nietoperzy poza wymienionym wyżej, tj: mroczka późnego Eptesicus serotinus, nocka Brandta 
Myotis brandtii, nocka rudego Myotis daubentonii, nocka wąsatka Myotis mystacinus, nocka Natterera Myotis 
Nattereri, gacka brunatnego Plecotus auritus, gacka szarego Plecotus austriacus, mroczka pozłocistego 
Eptesicus nilssonii, karlika malutkiego Pipistrellus pipistrellus, borowca wielkiego Nyctalus noctula. Jest to 
jedno z największych zimowisk mopka, gacka brunatnego i nocka Natterera w regionie. W okresie 
pozahibernacyjnym, jesienią i wiosną sztolnia odwiedzana jest przez rojące się osobniki z 9 gatunków. 
W okresie rojenia najliczniejsze są mopki, nocki Natterera i gacki brunatne, których rojące populacje szacuje się 
na co najmniej kilkaset osobników. W przypadku mopka obiekt ten stanowi jedno z największych stanowisk 
tego gatunku w skali Polski. Jest to również bardzo ważne stanowisko godowe nocka Bechsteina. W przypadku 
nocka dużego jest to ważne stanowisko zimowe w skali regionu. 

Obszar Natura 2000 Skałki Stoleckie położony jest w pobliżu miejscowości Stolec, w gminie Ząbkowice 
Śląskie. Obszar obejmuje fragment zalesionego wzgórza Góra Wapienna (395 m n.p.m.), która stanowi 
izolowane kopulaste wypiętrzenie, otoczone polami. W południowej części wzgórza w latach 1780 – 1912 
istniał kamieniołom wapienia, po którym pozostały częściowo zarośnięte ściany skalne i podziemne wyrobiska 
– sztolnie. Obszar położony jest na działce ewidencyjnej nr 1121, obręb Stolec, gmina Ząbkowice Śląskie. 
Biorąc pod uwagę wydzielenia leśne, Obszar obejmuje część wydzielenia nr 332A Nadleśnictwa Henryków. 
Obszar w większości pokrywa się z rezerwatem przyrody Skałki Stoleckie. Sztolnia składa się z ciągu 
chodników i komór o nieregularnych kształtach o łącznej długości 500-600 m. Wysokość niektórych sal sięga 
kilkunastu metrów. Część z pomieszczeń zalanych jest stale wodą tworzącą podziemne jeziorka. Warunki 
mikroklimatyczne są bardzo zróżnicowane zapewniając wielu gatunkom nietoperzy optymalne warunki 
hibernacji. 

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty - Specjalnego Obszaru 
Ochrony siedlisk Natura 2000 Skałki Stoleckie PLH020012 (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 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.).

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Skałki Stoleckie 
PLH020012 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.). 
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Prace nad projektem planu zadań ochronnych dla Obszaru rozpoczęły się jesienią 2010 r., w ramach realizacji 
projektu „Sporządzenie projektów planów zadań ochronnych dla projektowanych Specjalnych Obszarów 
Ochrony siedlisk Natura 2000: „Kopalnie w Złotym Stoku”, „Kościół w Konradowie”, „Skałki Stoleckie”, 
„Sztolnie w Leśnej””, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

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.

Dotychczas przedmiotem ochrony Obszaru był mopek Barbastella barbastellus - gatunek wymieniony 
w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Ponadto w Standardowym Formularzu Danych dla Obszaru 
umieszczono jeszcze trzy gatunki nietoperzy: nocka orzęsionego Myotis emarginatus, nocka Bechsteina Myotis 
bechsteinii, nocka dużego Myotis myotis, jednakże nie stanowiły one przedmiotów ochrony Obszaru (ocena 
znaczenia populacji D – populacja nieistotna). W trakcie prac inwentaryzacyjnych zaktualizowano listę 
przedmiotów ochrony Obszaru, jak również ich parametry. Pozwoliło to na zaktualizowanie Standardowego 
Formularza Danych Obszaru (aktualizacja SDF), w określonym poniżej zakresie. Zmieniono ocenę znaczenia 
Obszaru dla dwóch gatunków nietoperzy, wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej - nocka 
Bechsteina i nocka dużego - z oceny populacji D (populacja nieistotna) na ocenę ogólną wartości obszaru dla 
ochrony danego gatunku B (dobra). Ocenę znaczenia populacji mopka utrzymano na poziomie B (dobra), ocenę 
czwartego wymienionego w Standardowym Formularzu Danych gatunku – nocka orzęsionego nadal określono 
jako D – populacja nieistotna. Ponadto dodano dwa siedliska przyrodnicze, wymienione w Załączniku 
I Dyrektywy Siedliskowej - murawy kserotermiczne 6210 i wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami 
Potentilletalia caulescentis 8210, dla których stopień reprezentatywności określono jako D (nieistotny). 
Zaktualizowano dane na temat wielkości populacji zimującej nietoperzy, rozszerzono listę innych ważnych 
gatunków zwierząt i roślin poprzez aktualizację listy gatunków nietoperzy i dodanie ośmiu gatunków roślin. 
Uzupełniono opis wartości przyrodniczej i znaczenia obszaru o nowe dane, zweryfikowano zagrożenia, dodano 
nowe pozycje w dokumentacji. 

Podczas prac nad projektem przeanalizowano przebieg granic Obszaru i wskazano na konieczność zmiany 
granic. Konieczna zmiana granic polegać będzie na dociągnięciu granic do istniejących granic działek 
ewidencyjnych, w tym pojedynczych wydzieleń leśnych, w tym włączenie do Obszaru wydzielenia leśnego 
332A/f. Uzasadnieniem do włączenia tego fragmentu lasu jest zachowanie osłonięcia wejścia do sztolni 
i najbliższej okolicy otworu, co powinno wpłynąć na utrzymanie stanu ochrony przedmiotów ochrony 
w Obszarze. Ponadto dociągnięcie granic Obszaru do istniejących granic działek ułatwi zaplanowanie 
i wykonanie właściwych działań ochronnych poprzez uproszczenie lokalizacji miejsca zaplanowanego działania 
w terenie, a także wskazania miejsca lokalizacji docelowych działań w dokumentach planistycznych. 

Ze zidentyfikowanych zagrożeń najważniejsze związane są z penetracją sztolni przez ludzi. Osoby 
wchodzące do zimowiska nietoperzy uszkadzają zabezpieczenie otworu wejściowego. Zwiększona penetracja 
sztolni w okresie zimowym powoduje wzrost częstości wybudzeń nietoperzy, co zwiększa ryzyko śmierci 
w wyniku przedwczesnego wyczerpania się zapasów energetycznych. Mogą także zdarzać się przypadki 
celowego zabijania zwierząt. Palenie ognisk i używanie pojazdów zmotoryzowanych stanowią dodatkowe 
czynniki wpływające negatywnie na nietoperze, gdyż generują hałas i światło powodując płoszenie. Obszar 
Skałki Stoleckie położony jest w silnie zmienionym krajobrazie rolniczym. Stosowane w rolnictwie i leśnictwie 
toksyczne pestycydy i herbicydy zjadane są przez nietoperze wraz z owadami, kumulują się w ciałach tych 
zwierząt i są przekazywane z mlekiem matki młodym. Tereny pól mogą zostać przeznaczone pod zabudowę 
przemysłową lub związaną z odnawialnymi źródłami energii. Obecnie największym i realnym zagrożeniem dla 
zwierząt wykorzystujących sztolnię w Skałkach Stoleckich jest budowa farm wiatrowych. Barierą ekologiczną 
są także drogi szybkiego ruchu i autostrady, które powodują przerwanie ciągłości korytarzy ekologicznych, 
redukcję żerowisk oraz efekt odstraszenia i wzrost śmiertelności. Redukcja liniowych elementów krajobrazu 
stanowiących korytarze ekologiczne, wzdłuż których przemieszczają się nietoperze między kryjówkami 
letnimi/dziennymi a zimowiskiem i miejscem rojenia może mocno wpłynąć na populację nietoperzy 
przylatującą do sztolni. Dużym zagrożeniem może być również składowanie materiałów i odpadów wewnątrz 
obiektu, jak również w jego pobliżu. 

Proponowane działania ochronne mają na celu przede wszystkim: utrzymanie lub zwiększenie liczebności 
gatunków nietoperzy stanowiących przedmioty ochrony Obszaru, zimujących i rojących się w sztolni, 
utrzymanie lub poprawę stanu zimowiska i miejsca rojenia gatunków nietoperzy stanowiących przedmioty 
ochrony, zachowanie korytarzy ekologicznych wokół sztolni poprzez ochronę pasów zadrzewień i zakrzewień 
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oraz fragmentów lasów, podnoszenie wiedzy i świadomości lokalnego społeczeństwa i grup potencjalnie 
zainteresowanych obiektem (eksploratorzy, speleolodzy, nurkowie) o obszarze Natura 2000 i o potrzebie 
ochrony. 

Działaniami, które pozwolą osiągnąć ww. cele są m.in. konserwacja i poprawa zabezpieczenia otworu 
wejściowego do sztolni, utrzymanie dotychczasowego sposobu gospodarowania w Obszarze, zachowanie 
korytarzy ekologicznych wokół Obszaru i korytarzy łączących go z innymi terenami chronionymi i leśnymi, 
monitoring stanu populacji i stanu zimowiska, uzupełnianie wiedzy na temat zachowań i ekologii gatunków 
występujących w Obszarze, edukacja lokalnych społeczności i grup potencjalnie zainteresowanych 
(speleolodzy, eksploratorzy, nurkowie). 

Zaplanowano także działania w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony. Działania te 
umożliwią: zebranie i weryfikację informacji o chronionych w obszarze Natura 2000 gatunkach, ocenę 
skuteczności prowadzonych działań ochronnych, ewentualną modyfikację rodzaju i sposobu prowadzenia 
zabiegów ochronnych w zależności od aktualnego stanu populacji gatunków. 

Jako działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 
zaplanowano m.in. zmianę granicy obszaru. 

Plan zadań ochronnych zawiera także wskazania do zmian zapisów studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ząbkowice Śląskie (podczas aktualizacji tego dokumentu). 

Sporządzenie planu ochrony dla Obszaru nie jest konieczne. Plan zadań ochronnych jest wystarczającym 
narzędziem do zapewnienia ochrony gatunkom nietoperzy i siedliskom przyrodniczym, będącym przedmiotami 
ochrony w obszarze. 

Ustanowienie planu zadań ochronnych poprzedzone zostało przeprowadzeniem postępowania z udziałem 
społeczeństwa. 

W dniu 1 marca 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w dniu 5 stycznia 2011 r. w Gazecie Wyborczej o zasięgu 
wojewódzkim ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 
30 grudnia 2010 r. o zamiarze przystąpienia do opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla 
czterech obszarów Natura 2000 w województwie dolnośląskim, w tym dla obszaru Natura 2000 Skałki 
Stoleckie PLH020012. Obwieszczenie zostało również wysłane m.in. do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach 
Śląskich, z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń, gdzie zostało wywieszone na okres: 10 stycznia 2011 r. - 
31 stycznia 2011 r. oraz do Nadleśnictwa Henryków, gdzie wisiało w dniach: 5 stycznia 2011 r. - 31 stycznia 
2011 r. 

W procesie prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Skałki Stoleckie PLH020012 
zorganizowano dwa spotkania (pierwsze z przedstawicielami Nadleśnictwa Henryków, drugie 
z przedstawicielami RDOŚ Wrocław, RDLP we Wrocławiu, nadleśnictwa oraz organizacji pozarządowych), 
w trakcie których przedstawiono obecny stan wiedzy o Obszarze i jego przedmiotach ochrony oraz omówiono 
granice Obszaru i zasady uszczegóławiania ich przebiegu. Omówiono również główne zagrożenia i związane 
z nimi proponowane zapisy, które miały zostać zawarte w planie zadań ochronnych, a także zidentyfikowano 
potencjalne konflikty w obszarze. Ze względu na to, że w spotkaniach nie wzięli udziału przedstawiciele Gminy 
Ząbkowice, a część zidentyfikowanych zagrożeń i działań ochronnych dotyczyła terenu Gminy otaczającego 
Obszar Natura 2000, po drugim spotkaniu koordynator prac nad planem udał się do siedziby Gminy i przekazał 
prezentację, która była przedstawiona na spotkaniu. 

Obwieszczeniem z dnia 27 kwietnia 2012 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 r. 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 2013 r., poz. 627 i poz. 628). 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 30 kwietnia 2012 r. 
Obwieszczenie było również wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich 
w dniach: 4 maja 2012 r. - 24 maja 2012 r. oraz Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w dniach: 
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8 maja 2012 r. - 30 maja 2012 r. Osoby zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków. 
Nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. 

Projekt zarządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody 
na posiedzeniu w dniu 29 maja 2012 r. 

Projekt zarządzenia został na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), uzgodniony przez Wojewodę 
Dolnośląskiego w dniu 22 lipca 2013 r.
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