UCHWAŁA NR XXII/199/2016
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie opinii do projektu listy obszarów Natura 2000 w części dotyczącej projektu obszaru Natura 2000
Kamień Śląski PLH160003
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651;
zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 926, z 2015 r. poz. 1045 oraz z 2016 r. poz. 422, M. P. z 2015 r. poz. 1064) Rada
Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Rada Miejska w Gogolinie opiniuje negatywnie projekt obszaru Natura 2000 Kamień Śląski PLH160003,
który położony jest częściowo na terenie gminy Gogolin.
2. Uzasadnienie do opinii Rady Miejskiej w Gogolinie zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gogolinie
Piotr Czok
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/199/2016
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 14 lipca 2016 r.
Uzasadnienie do negatywnej opinii Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie projektu obszaru Natura 2000
Kamień Śląski PLH160003
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody właściwe miejscowo rady gminy opiniują opracowany
przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, projekt listy
obszarów Natura 2000. Niezłożenie opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uznaje się za brak uwag.
W art. 27a ust. 1 i 4 określono, że wyznaczenie obszaru specjalnej ochrony ptaków lub specjalnego obszaru
ochrony siedlisk, następuje w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, przy czym
specjalne obszary ochrony siedlisk minister właściwy do spraw środowiska wyznacza po uzgodnieniu z Komisją
Europejską w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia tego obszaru przez Komisję Europejską jako obszar mający
znaczenie dla Wspólnoty.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 9 czerwca 2016 r. znak: DZP-WO.630.3.2016.CG
(data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gogolinie 17 czerwca 2016 r.) zwrócił się do Rady Miejskiej w Gogolinie
o opinię do projektu listy obszarów Natura 2000 tzw. obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty,
uwzględniającą korektę granic wypracowaną podczas sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla tych
obszarów. Jednym z obszarów na liście jest obszar Natura 2000 Kamień Śląski o kodzie obszaru PLH160003,
częściowo położony na terenie gminy Gogolin.
Opiniowana zmiana przebiegu granic obszaru na terenie gminy Gogolin polega w większości na wyrównaniu
granic obszaru do granic działek ewidencyjnych. Projektowana zmiana przebiegu granic zakłada jednak również
utrzymanie w granicach obszaru terenu asfaltowej drogi w Kamieniu Śląskim, terenów we wschodniej części
miejscowości Kamionek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz terenów użytkowanych i
planowanych do użytkowania rolniczego jako grunty orne na wschód od miejscowości Kamionek.
Rada Miejska w Gogolinie opiniuje negatywnie propozycję przebiegu granic obszaru Natura 2000 Kamień
Śląski ze względu na to, że planowany przebieg granic obszaru nie jest w pełnym ich przebiegu uzasadniony
celami ochrony tego obszaru, a dodatkowo może ograniczać możliwości wykorzystania terenu. Zakres
kwestionowanych granic obszaru przedstawiono na rysunku nr 1, 2, 3.
Rys. nr 1

Na rysunku nr 1 zaznaczono obszar, który powinien zostać wyłączony z granic obszaru Natura 2000, ze względu
na przebieg na tym terenie drogi utwardzonej asfaltem (Kamień Śląski), na której nie stwierdzono chronionych
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siedlisk przyrodniczych. Wyłączenie powinno również nastąpić ze względu na konsekwentne wyłączenie z obszaru
Natura 2000 całego odcinka tej drogi, która przewidywana jest do przebudowy z poszerzeszeniem jej szerokości.
Rys. nr 2

Na rysunku nr 2 zaznaczono obszar, który powinien zostać wyłączony z granic obszaru Natura 2000, tj. tereny
w miejscowości Kamionek oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem R tereny rolnicze użytkowane jako grunty orne oraz tereny nie objęte miejscowym planem zagospodarownia
przestrzennego również użytkowane jako grunty orne. Na obszarze tym nie stwierdzono występowania siedlisk
chronionych a obecny sposób uzytkowania tych gruntów oraz planowane ich przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego wyklucza ekspansję gatunków i siedlisk chronionych na te tereny.
Rys. nr 3

Na rysunku nr 3 zaznaczono obszar, który powinien zostać wyłączony z granic obszaru Natura 2000, tj. tereny
w miejscowości Kamionek oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na obszarze tym rownież nie stwierdzono występowania siedlisk
chronionych a przeznaczenie tych gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyklucza
ekspansję gatunków i siedlisk chronionych na te tereny.
Wobec powyższego projekt zmiany granic obszaru Natura 2000 Kamień Śląski został zaopiniowany przez Radę
Miejską w Gogolinie negatywnie.
Id: 46D815EE-737C-4F2A-B1E6-C625D34FC650. Podpisany

Strona 2

