
ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

z dnia 5 czerwca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000 Bunkier w Oliwie PLH220055

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 142 ze zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 27 maja 2013 r. 
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bunkier w Oliwie PLH220055 (Dz. 
Urz. Woj. Pom. poz. 2493), wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

w Gdańsku

Danuta Makowska

1) Zmiany ustawy wynikają z Dz. U. z 2018 r. poz. 10, 650.
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 Załączniki do Zarządzenia 
 Regionalnego Dyrektora Ochrony 
 Środowiska w Gdańsku 
 z dnia 5 czerwca 2018 r. 
 zmieniającego zarządzenie w 
 sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 
 dla obszaru Natura 2000 
 Bunkier w Oliwie PLH220055 
 
Załącznik nr 1. Granicę obszaru Natura 2000 opisuje warstwa wektorowa shp obejmująca współrzędne 
punktów załamania granic, które posiadają następujące wartości w układzie współrzędnych płaskich 
prostokątnych PL-1992. 
 

Lp. X Y 
1 726952,12 470896,38 
2 726951,19 470879,04 
3 726945,62 470861,07 
4 726953,98 470857,67 
5 726960,49 470853,64 
6 726962,96 470858,60 
7 726967,92 470870,37 
8 726969,78 470902,58 
9 726969,78 470916,21 

10 726972,26 470929,84 
11 726955,53 470934,17 
12 726953,52 470922,43 
13 726953,05 470908,77 
14 726952,12 470896,38 
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Załącznik nr 2. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony 
gatunków zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony. 

Przedmiot 
ochrony Zagrożenia2) 

1318 nocek duży 
Myotis myotis 
 

1. Istniejące:  
1) G05.04 wandalizm – włamania do zamkniętego schronu, 
2) D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe – zwiększenie natężenia ruchu, 

ul. Spacerowa. 
2. Potencjalne:                                

1) E01.02 nieciągła, miejska zabudowa – w przypadku robót 
budowlanych przy sąsiednich budynkach, zwłaszcza rozbudowie 
piwnic, możliwość drgań i wibracji powodujących pękanie i 
rozchodzenie się ścian bunkra,  

2) D01 drogi, ścieżki i drogi kolejowe – zwiększenie natężenia ruchu, 
ul. Kwietna. 

 
 
 
  

                                                 
2) kody zagrożeń, zgodnie z Instrukcją wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000, Wersja 2012.1, Załącznik 
nr 5 „Lista referencyjna zagrożeń, presji i działań” Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Europejska Agencja Środowiska (EEA), 
ostatnia aktualizacja: 12.04.2011 
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Załącznik nr 3. Cele działań ochronnych 
 
Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych 

1318 nocek duży 
Myotis myotis 
 

Utrzymanie niepogorszonego stanu ochrony gatunku 
(U1), przy utrzymaniu siedliska we właściwym stanie 
(FV). 
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Załącznik nr 4. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów 
ich wdrażania. 
 

Przedmiot 
ochrony Działania ochronne Obszar 

wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny  
za wdrażanie3) 

1318 
nocek 
duży  
Myotis 
myotis 

Dotyczące ochrony czynnej gatunków zwierząt i ich siedlisk oraz związane z 
utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
1. Zapewnienie trwałości miejsca 

zimowania poprzez: 
1) kontrolę stanu drzwi i zabezpieczeń 

prowadzoną w okresie wrzesień – 
kwiecień, 

2) w razie potrzeby eliminację skutków 
wandalizmu (np. usuwanie śmieci, 
pozostałości po ogniskach), 

3) zapewnienie braku oświetlenia 
wewnątrz bunkra w okresie 
wrzesień – kwiecień.  

działka nr 313, 
obręb: 0010, 
miasto Gdańsk 

RDOŚ w 
Gdańsku 
 

2. W okresie od września do kwietnia 
zapewnienie hibernującym nietoperzom 
spokoju poprzez ograniczenie wszelkich 
prac budowlanych, w tym remontów na 
zewnątrz budynków, na wszystkich 
działkach przylegających do bunkra 
oraz na których bunkier się znajduje. 

działki nr 297/2, 
311/3, 313, 314, 
315, 316, 317, 
318, Obręb: 
0010, miasto 
Gdańsk  

Miasto Gdańsk, 
RDOŚ w 
Gdańsku 

3. Zapobiegnięcie zniszczeniu korytarza 
przelotu do miejsca hibernacji poprzez 
pozostawienie wszystkich drzew na 
terenie obszaru Natura 2000 oraz 
wzdłuż ul. Podhalańskiej, na odcinku 
między ul. Leśną a ulicą Świerkową, za 
wyjątkiem drzew obumierających, 
zagrażających użytkownikom drogi, 
mieszkańcom i infrastrukturze oraz 
poprzez stosowanie nasadzeń 
zastępczych w miejscach, gdzie 
nastąpiła wycinka drzew martwych lub 
zagrażających użytkownikom drogi, 
mieszkańcom i infrastrukturze. 

ul. Podhalańska 
na odcinku 
między ulicą 
Leśną a ulicą 
Świerkową, 
miasto Gdańsk 

Miasto Gdańsk, 
RDOŚ w 
Gdańsku 

4. Działania edukacyjne mające na celu 
propagowanie potrzeby ochrony 
nietoperzy, poprzez organizację spotkań 
integracyjnych mieszkańców. 

Teren osiedla 
Oliwa, miasto 
Gdańsk 

RDOŚ w 
Gdańsku 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji 
celów działań ochronnych 

                                                 
3) W ramach posiadanych kompetencji. 
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1. Coroczne liczenie zimujących 
nietoperzy (wraz z oznaczeniem 
gatunku) w okresie od 1 do 15 lutego. 

działka nr 313, 
Obręb: 0010, 
miasto Gdańsk 

RDOŚ w 
Gdańsku 

2. Raz w miesiącu, w okresie wrzesień-
kwiecień, odczyt danych z loggerów 
umieszczonych w bunkrze (temperatura, 
wilgotność). 

działka nr 313, 
Obręb: 0010 
miasto Gdańsk 

RDOŚ w 
Gdańsku 

Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i 
uwarunkowaniach ich ochrony 
Nie planuje się.   
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