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FFOORRTTYY  MMOODDLLIIŃŃSSKKIIEE  PPLLHH114400002200  WW  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWIIEE  MMAAZZOOWWIIEECCKKIIMM  

 

1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Forty Modlińskie 

Kod obszaru PLH140020 

Opis granic obszaru Plik SHP granic obszaru Natura 2000, znajdujący się w Załączniku 1 do Planu zadań ochronnych. 

SDF Plik PDF Standardowego Formularza Danych znajduje się w Załączniku 2 do Planu zadań ochronnych. 

Położenie Województwo mazowieckie, powiat nowodworski, gmina Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Zakroczym, 

gmina Czosnów, gmina Pomiechówek; powiat legionowski, gmina Wieliszew. 

Powierzchnia obszaru 157,2 ha 

Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2009/93/WE z dnia  

12 grudnia 2008 r., przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów 

mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny  

– Dz. U. L43/63 z 13.02.2009 (aktualizacja decyzją Komisji 2012/14/EU z dnia 18 listopada 2011 r. – Dz. U. 

L11/105 z 13.01.2012), dla potrzeb dokumentacji zwany dalej obszarem Natura 2000. 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 

06-04-2012 

Termin zatwierdzenia 

Planu 

Data wydania zarządzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Koordynator Planu Maria Łepkowska, maria.lepkowska@fpp-consulting.pl, tel.: +48 22 623 03 05, fax. +48 22 398 72 76 

Planista Regionalny Joanna Szczepanik, joanna.szczepanik.warszawa@rdos.gov.pl, tel.:+48  022 556 56 67, Fax. +48 022 556 02 

Sprawujący nadzór Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa 

tel.: +48 22 556 56 00, fax. +48 22 556 56 02 

mailto:maria.lepkowska@fpp-consulting.pl
mailto:joanna.szczepanik.warszawa@rdos.gov.pl
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1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

L.p. Nazwa krajowej formy 

ochrony przyrody lub 

nadleśnictwa, 

pokrywającej/go się z 

obszarem, która/e może 

powodować wyłączenie 

części terenu ze 

sporządzania Planu 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia części 

terenu ze sporządzania PZO 

Powierzchnia 

krajowej formy 

ochrony 

przyrody lub 

nadleśnictwa 

pokrywająca się 

z obszarem [ha] 

1. Kampinoski Park 

Narodowy 

Projekt Planu ochrony dla Kampinoskiego Par-

ku Narodowego na lata 2012-2031 z uwzględ-

nieniem zakresu planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska 

PLC140001. Plik PDF projektu Planu ochrony 

dla Kampinoskiego Parku Narodowego znajdu-

je się w Załączniku 3 do Planu zadań ochron-

nych, natomiast plik SHP granic obszaru obję-

tego projektem Planu ochrony znajduje się w 

Załączniku 1. 

Nie zachodzą przesłanki określone 

w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody z 2004 r. – brak podstaw 

do wyłączenia z Planu zadań 

ochronnych części Kampinoskiego 

Parku Narodowego pokrywającej 

się z obszarem Natura 2000. 

24,62 

2. Nadleśnictwo Jabłonna Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Ja-

błonna sporządzony na lata 2009-2018 w Re-

gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 

Warszawie na podstawie stanu lasu w dniu 1 

stycznia 2009 r. Dokument zatwierdzony został 

decyzją Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 

2011 r., numer DL-lpn-611-59/27846/11/JŁ. 

Plik PDF Planu Urządzania Lasu oraz decyzji 

Ministra Środowiska znajduje się w Załączniku 

3 do Planu zadań ochronnych, natomiast plik 

Nie zachodzą przesłanki określone 

w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody z 2004 r. – brak podstaw 

do wyłączenia z Planu zadań 

ochronnych części Nadleśnictwa 

Jabłonna pokrywającej się z obsza-

rem Natura 2000. 

0,87 
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SHP granic obszaru objętego Planem Urządza-

nia Lasu znajduje się w Załączniku 1. 

Teren objęty PZO: cały obszar Natura 2000 o powierzchni 157,2 ha. 

1.3. Mapa obszaru Natura 2000 

Mapa przedstawiająca granice obszaru Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020 znajduje się w Załączniku 4 do Planu zadań ochronnych. 

 

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Obszar Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020 o powierzchni 157,2 ha posiada statut obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, 

zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej 2009/93/WE z dnia 12 grudnia 2008 r., przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG 

drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny  

– Dz. U. L 43/63 z 13.02.2009 (aktualizacja decyzją Komisji 2012/14/EU z dnia 18 listopada 2011 r. – Dz. U. L11/105 z 13.01.2012). 

Obszar Natura 2000 jest położony w obrębie Kotliny Warszawskiej, w centralnej części Niziny Środkowomazowieckiej. Granice 

obszaru znajdują się w województwie mazowieckim, powiecie nowodworskim i gminach: Nowy Dwór Mazowiecki, Zakroczym, Czosnów, 

Pomiechówek oraz w powiecie legionowskim i gminie Wieliszew. Tworzą go obiekty wchodzące w skład wewnętrznego i zewnętrznego 

pierścienia fortecznego otaczającego Twierdzę Modlin – jedną z największych i najlepiej zachowanych twierdz w Polsce i Europie. Obiekt 

ten stanowi międzynarodowy pomnik architektury obronnej, zawierający w sobie elementy fortyfikacji francuskiej, rosyjskiej i polskiej. 

Militarna historia Twierdzy Modlin sięga połowy XVII wieku i czasów „potopu” szwedzkiego, kiedy to armia króla Karola Gustawa 

zbudowała u zbiegu rzek Wisły, Narwi i Wkry potężny obóz warowny. Budowę twierdzy w kształcie obecnym rozpoczęto z rozkazu 

Napoleona w roku 1806 wg projektu szefa inżynierii napoleońskiej, gen. Francois de Chasselop-Laubat. Twierdza miała pełnić rolę 

największego punktu obronnego Księstwa Warszawskiego. W latach 1883-1888 dokonano rozbudowy i modernizacji Twierdzy Modlin  
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w celu wzmocnienia jej obronności. Wzniesiono wówczas forty o numeracji od I do VII, tworzące pierścień wewnętrzny twierdzy o długości 

ok. 25 km i średnicy ok. 11-12 km. Plany kolejnej rozbudowy twierdzy powstały w 1911 r. i przewidywały – obok modernizacji istniejących 

już obiektów – budowę zewnętrznego pierścienia fortów. Do prac przystąpiono w 1912 roku i prowadzono je także po wybuchu I wojny 

światowej aż do 1915 r., gdy wojska niemieckie otoczyły twierdzę. Powstało wtedy 10 betonowych fortów o numeracji od IX do XVIII,  

z trzema grupami fortowymi i dziewięć dzieł pośrednich. Ten potężny pas umocnień otoczył starą twierdzę drugim pierścieniem fortów  

o obwodzie długości 50 km i średnicy 24 km. Okres międzywojenny był okresem rozwoju garnizonu wojskowego. Na terenie Twierdzy 

Modlin stacjonował wówczas Korpus Kadetów. Istniało również Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych, ze Szkołą Podchorążych i Szkołą 

Podoficerską, oraz Centrum Wyszkolenia Saperów. Obiektów fortecznych od tego czasu nie rozbudowywano. Po II wojnie światowej 

garnizon modliński gościł wiele jednostek wojskowych, ulokowano tu różnego rodzaju warsztaty remontowe, a także kontynuowano tradycję 

oświaty wojskowej, umieszczając w Modlinie Oficerską Szkołę Broni Pancernej. Twierdza Modlin ma bogate tradycje związane  

z lotnictwem. W 1958 roku utworzono w Modlinie Wyższą Szkołę Pilotów, przemianowaną dwa lata później na Centrum Szkolenia 

Lotniczego. Swe miejsce znalazły tu także archiwa instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Wojsk Lotniczych. Pod koniec XX w.  

na fali restrukturyzacji Wojska Polskiego jednostki wojskowe stacjonujące w Modlinie zostały rozwiązane lub zmieniły miejsce swego 

pobytu. Wiele obiektów fortecznych przetrwało do dzisiejszych czasów w bardzo dobrym stanie i znajduje się obecnie w zasobach Agencji 

Mienia Wojskowego, niektóre z nich zostały przekazane władzom gmin, inne sprzedane lub wydzierżawione osobom prywatnym.  

Obszar Natura 2000 obejmuje szereg obiektów wchodzących w skład wewnętrznego i zewnętrznego pierścienia fortecznego 

Twierdzy Modlin, które obecnie stanowią ważne miejsca zimowania lub rozrodu nietoperzy. Są to następujące obiekty: 

 Fort IV Janówek – zimowisko nietoperzy; 

 Fort V Dębina – zimowisko nietoperzy; 

 Fort XI b Strubiny – zimowisko nietoperzy; 

 Fort XIII Błogosławie – zimowisko nietoperzy; 
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 Fort XIV a Goławice – zimowisko nietoperzy; 

 kazamaty sąsiadujące od północy z Twierdzą Modlin – miejsce zimowania i kryjówka kolonii rozrodczej nietoperzy. 

Przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000, umieszczonymi w obowiązującym podczas sporządzania projektu Planu zadań ochronnych 

SDF-ie (data modyfikacji – luty 2008 roku), są następujące gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: 

 mopek Barbastella barbastellus – kod 1308, 

 nocek duży Myotis myotis – kod 1324. 

Uwaga! Powyższa lista przedmiotów ochrony uległa weryfikacji w toku prac nad sporządzaniem projektu Planu zadań ochronnych. 

Aktualna lista przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 znajduje się w pkt. 1.5 niniejszego Planu. 

W obiektach Twierdzy Modlin położonych w obszarze Natura 2000 regularnie stwierdza się również zimowanie nocka łydkowłosego 

Myotis dasycneme, gatunku wymienionego w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (kod 1318), a w Forcie XI b Strubiny podczas 

jesiennego rojenia nietoperzy dwukrotnie stwierdzono obecność nocka Bechsteina Myotis bechsteinii, który również umieszczony jest  

w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (kod 1323). Warto podkreślić, iż Forty Modlińskie są jednym z największych zimowisk mopka  

w północnej i wschodniej Polsce. Charakterystyczny mikroklimat panujący podczas okresu zimowego wewnątrz obiektów fortecznych 

(wysoka wilgotność i temperatura utrzymująca się stale nieco powyżej 0 C) umożliwia nietoperzom przeczekanie niekorzystnych warunków 

środowiskowych dzięki zdolności do zapadania w stan hibernacji – stan obniżonej aktywności organizmu, podczas której następuje spadek 

temperatury ciała nietoperza i spowolnienie jego funkcji życiowych.  

Forty Modlińskie są ważnym miejscem zimowania również dla innych krajowych gatunków nietoperzy, przede wszystkim nocka 

Natterera Myotis nattereri i nocka rudego Myotis daubentonii, a także gatunków rzadziej spotykanych w fortyfikacjach, tj. nocka Brandta 

Myotis brandtii, nocka wąsatka Myotis mystacinus, gacka brunatnego Plecotus auritus, gacka szarego Plecotus austriacus oraz mroczka 

późnego Eptesicus serotinus. 

Objęcie wybranych fortów ochroną w ramach sieci Natura 2000 wiąże się z koniecznością sporządzenia dla tego obszaru projektu 
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Planu zadań ochronnych, wynikającą z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 213 r.  poz. 627 z późn. zm.). 

Założeniem do sporządzenia projektu Planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, 

którego obowiązek wynika z art. 6 (1) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE. L 206 z 22.7.1992, ze zm.). 

Projekt Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 sporządza się ponadto na podstawie: 

 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 (Dz. U.  z 2010 r. Nr 34, poz. 186); 

 art. 39 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, ze zm.). 

Podstawowym celem opracowania projektu Planu jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony 

obszaru Natura 2000, czyli zapewnienie, że siedliska przyrodnicze i gatunki, dla których wyznaczono obszar, nie zostaną utracone. W tym 

celu konieczne jest: 

 zebranie, zweryfikowanie, przeanalizowanie i wykorzystanie istniejących informacji o obszarze Natura 2000, 

 ustalenie, jakiej wiedzy i informacji brakuje, następnie zaplanowanie i zorganizowanie jej uzupełnienia, 

 uzgodnienie realizacji działań ochronnych, które trzeba jak najszybciej podjąć, 

 rozstrzygnięcie, czy i kiedy należy dla obszaru lub jego części opracować plan ochrony. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zorganizuje spotkania dyskusyjne z udziałem przedstawicieli 

zainteresowanych instytucji, specjalistów oraz osób prowadzących działalność w obrębie siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar 

Natura 2000. Utworzą oni Zespół Lokalnej Współpracy, którego głównym zadaniem będzie wnikliwa dyskusja kolejnych etapów 

powstawania projektu Planu zadań ochronnych. Członkowie Zespołu wyjaśnią wątpliwości i nieporozumienia związane z omawianym 

obszarem Natura 2000, określą cele sporządzania projektu Planu, zagrożenia oraz działania, jakie należy przeprowadzić w trakcie ich 
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realizacji. Dyskusja pomiędzy różnymi grupami interesu powinna doprowadzić do wspólnego zaakceptowania projektu Planu  

przez wszystkie zainteresowane strony. 

Plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020 jest aktem prawa miejscowego, ustanawianym w formie 

zarządzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie na okres 10 lat. Tworzy ramy prawne do działania wszystkim 

podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar 

Natura 2000. Struktura i zawartość takiego planu jest ściśle określona treścią art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (Dz. U. z 213 r.  poz. 627 z późn. zm.).i zawiera:   

1. opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000; 

2. identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych  

oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony; 

3. cele działań ochronnych; 

4. określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania,  

w tym w szczególności działań dotyczących: 

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk; 

b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów; 

c) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony; 

5. wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania 

przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji  

lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000; 
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6. wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru. 

Ustalenia Planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: 

 organy administracji leśnej; 

 organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej; 

 właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują 

przedmioty ochrony;  

 przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na obszarze Natura 2000;  

 przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na obszarze Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020. 

Ponadto ustalenia Planu zadań ochronnych będą transponowane do różnych obowiązujących dokumentów planistycznych pozostających  

w kompetencjach organów władzy publicznej, np.: studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, planów urządzania lasu. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie udostępni wyniki poszczególnych etapów prac nad projektem Planu  

w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie pod adresem: http://warszawa.rdos.gov.pl/. 

Ponadto z bieżącym stanem prac nad projektem Planu będzie można się zapoznawać za pośrednictwem Platformy  

Informacyjno-Komunikacyjnej (PIK) pod adresem: http://pzo.gdos.gov.pl.  

Przez cały okres sporządzania projektu Planu istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków do materiałów gromadzonych podczas 

wykonywania projektu, jednak nie później niż do dnia 14 maja 2013 r. (liczy się data nadania). Mogą być one składane w formie pisemnej, 

ustnej do protokołu podczas spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 

opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450, ze zm.). 

http://warszawa.rdos.gov.pl/
http://pzo.gdos.gov.pl/
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

Przedmioty ochrony stwierdzone w obiektach fortyfikacyjnych (stanowiskach) położonych w granicach obszaru Natura 2000. 

Lp.* Kod Nazwa 

polska 

Nazwa ła-

cińska 

% 

pokry

cia 

Pop. 

osia-

dła 

Pop. 

roz-

rod-

cza 

Pop. 

zimują-

ca 

Ocena 

popu-

lacji 

Ocena 

stanu 

zacho-

wania 

Ocena 

izolacji 

Oce-

na 

ogól-

na 

Opinia dot. wpisu 

Z1 1308 Mopek Barbastella 

barbastellus 

- - - 454 os. B C C B Zmiana oceny stanu zacho-

wania z B na C. Zmiana oce-

ny wynika z pogorszenia się 

warunków siedliskowych w 

Forcie XIII Błogosławie – po 

kradzieży stalowych belek 

wzmacniających stropy wy-

branych pomieszczeń spadła 

liczba szczelin, w których 

gatunek zimował najliczniej. 

Oceny nadano w oparciu o 

wyniki zimowego liczenia 

nietoperzy prowadzonego 

corocznie w latach 2004-

2012, w obiektach fortyfika-

cyjnych Twierdzy Modlin (E. 

Fuszara, M. Fuszara, M. 

Kowalski, mat. niepubl.) 

oraz wizji terenowych wy-

konanych w obszarze Natura 

2000, w sezonie zimowym 

2012/2013. 
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Z2 1324 Nocek 

duży 

Myotis my-

otis 

- - min. 

100 

max. 

120 

doro-

słych 

samic 

62 os. C B B C Oceny nadano w oparciu o 

wyniki zimowego liczenia 

nietoperzy prowadzonego 

corocznie w latach 2004-

2012, w obiektach fortyfika-

cyjnych Twierdzy Modlin, a 

także corocznego liczenia 

osobników w kolonii rozrod-

czej w Schronie „Gen. So-

wińskiego” (E. Fuszara, M. 

Fuszara, M. Kowalski, mat. 

niepubl.), oraz wizji tereno-

wych wykonanych w obsza-

rze Natura 2000, w sezonie 

zimowym 2012/2013. 

Z3 1318 Nocek 

łydko-

włosy 

Myotis 

dasycneme 

- - - 7 os. B C A C Zmiana oceny populacji z D 

na B, co skutkowało nada-

niem pozostałych ocen. Oce-

ny nadano w oparciu o wy-

niki zimowego liczenia nie-

toperzy, prowadzonego co-

rocznie w latach 2004-2012, 

w obiektach fortyfikacyjnych 

Twierdzy Modlin (E. Fusza-

ra, M. Fuszara, M. Kowalski, 

mat. niepubl.), oraz wizji 

terenowych wykonanych w 

obszarze Natura 2000, w 

sezonie zimowym 

2012/2013. 
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pZ4 1323 Nocek 

Bech-

steina 

Myotis 

bechsteinii 

- - - V D - - - Propozycja wpisania gatunku 

do SDF-u. Obecność 1 os. 

gatunku stwierdzono pod-

czas prowadzonych w roku 

2009 badań nad jesiennym 

rojeniem nietoperzy w Forcie 

XI b Strubiny (M. Fuszara, 

M. Kowalski, mat. niepubl.). 

Ze względu na pojedyncze 

stwierdzenie gatunku w ob-

szarze Natura 2000 nadano 

ocenę V – bardzo rzadki. Z 

uwagi na ocenę populacji – 

D, nie planuje się działań 

ochronnych dla gatunku. 

*znaczenie symboli: Z – zwierzę; p – zwierzęta niewykazane jako przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 w SDF w momencie przystąpienia 

  do sporządzania PZO, a kwalifikujące się do tego. 
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Przedmioty ochrony stwierdzone w obiektach fortyfikacyjnych (stanowiskach) położonych w granicach obszaru Natura 2000 oraz na terenach 

proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000. 

Lp.* Kod Nazwa 

polska 

Nazwa ła-

cińska 

% 

pokry

cia 

Pop. 

osia-

dła 

Pop. 

roz-

rod-

cza 

Pop. 

zimują-

ca 

Ocena 

popu-

lacji 

Ocena 

stanu 

zacho-

wania 

Ocena 

izolacji 

Oce-

na 

ogól-

na 

Opinia dot. wpisu 

Z1 1308 Mopek Barbastella 

barbastellus 

- - - 516 os. B C C B Zmiana oceny stanu zacho-

wania z B na C. Zmiana oce-

ny wynika z pogorszenia się 

warunków siedliskowych w 

Forcie XIII Błogosławie – po 

kradzieży stalowych belek 

wzmacniających stropy wy-

branych pomieszczeń spadła 

liczba szczelin, w których 

gatunek zimował najliczniej. 

Oceny nadano w oparciu o 

wyniki zimowego liczenia 

nietoperzy prowadzonego 

corocznie w latach 2004-

2012, w obiektach fortyfika-

cyjnych Twierdzy Modlin (E. 

Fuszara, M. Fuszara, M. 

Kowalski, mat. niepubl.) 

oraz wizji terenowych wy-

konanych w obszarze Natura 

2000, w sezonie zimowym 

2012/2013. 
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Z2 1324 Nocek 

duży 

Myotis my-

otis 

- - min. 

100 

max. 

120 

doro-

słych 

samic 

82 os. C B B C Oceny nadano w oparciu o 

wyniki zimowego liczenia 

nietoperzy prowadzonego 

corocznie w latach 2004-

2012, w obiektach fortyfika-

cyjnych Twierdzy Modlin, a 

także corocznego liczenia 

osobników w kolonii rozrod-

czej w Schronie „Gen. So-

wińskiego” (E. Fuszara, M. 

Fuszara, M. Kowalski, mat. 

niepubl.), oraz wizji tereno-

wych wykonanych w obsza-

rze Natura 2000, w sezonie 

zimowym 2012/2013. 

Z3 1318 Nocek 

łydko-

włosy 

Myotis 

dasycneme 

- - - 9 os. B C A C Zmiana oceny populacji z D 

na B, co skutkowało nada-

niem pozostałych ocen. Oce-

ny nadano w oparciu o wy-

niki zimowego liczenia nie-

toperzy, prowadzonego co-

rocznie w latach 2004-2012, 

w obiektach fortyfikacyjnych 

Twierdzy Modlin (E. Fusza-

ra, M. Fuszara, M. Kowalski, 

mat. niepubl.), oraz wizji 

terenowych wykonanych w 

obszarze Natura 2000, w 

sezonie zimowym 

2012/2013. 
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pZ4 1323 Nocek 

Bech-

steina 

Myotis 

bechsteinii 

- - - V D - - - Propozycja wpisania gatunku 

do SDF-u. Obecność 1 os. 

gatunku stwierdzono pod-

czas prowadzonych w roku 

2009 badań nad jesiennym 

rojeniem nietoperzy w Forcie 

XI b Strubiny (M. Fuszara, 

M. Kowalski, mat. niepubl.). 

Ze względu na pojedyncze 

stwierdzenie gatunku w ob-

szarze Natura 2000 nadano 

ocenę V – bardzo rzadki. Z 

uwagi na ocenę populacji – 

D, nie planuje się działań 

ochronnych dla gatunku. 

*znaczenie symboli: Z – zwierzę; p – zwierzęta niewykazane jako przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 w SDF w momencie przystąpienia 

  do sporządzania PZO, a kwalifikujące się do tego. 
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1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu 

Udział poszczególnych grup interesu powinien być integralną częścią procesu sporządzania projektu Planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020. Z tego względu od początku tworzenia tego dokumentu wykorzystywano różne formy przekazu  

w celu usprawnienia przepływu informacji pomiędzy wykonawcą projektu Planu – firmą FPP Consulting Sp. z o.o., oraz zainteresowanymi 

stronami. 

W oparciu o § 2 ust. 3 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) podmiot sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, a więc Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, podał dnia 6 kwietnia 2012 r. do publicznej wiadomości informację o zamiarze przystąpienia  

do sporządzenia projektu Planu. Następnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. 2008 nr 199  

poz. 1227, ze zm.), wykonawca projektu Planu, w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie, podał dnia 14 maja 

2012 r. do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektu Planu oraz o możliwości składania uwag i wniosków. 

Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do sporządzania projektu Planu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie pod adresem: http://warszawa.rdos.gov.pl/, jak również w gazetach regionalnych 

obejmujących powiaty nowodworski i legionowski, w których położone są obiekty fortyfikacyjne włączone do sieci Natura 2000.  

Dnia 15 maja 2012 r. obwieszczenie ukazało się w Gazecie Nowodworskiej (powiat nowodworski) oraz w Gazecie Powiatowej (powiat 

legionowski). Dodatkowo obwieszczenie zostało przesłane przez wykonawcę projektu Planu pocztą tradycyjną i elektroniczną do kluczowych 

instytucji oraz organizacji, przedstawionych w pkt. 1.7 niniejszego Planu zadań ochronnych, które ze względu na pełnioną funkcję mogły być 

zainteresowane wzięciem udziału w procesie tworzenia dokumentu. Ponadto, w celu usprawnienia przepływu informacji pomiędzy wykonawcą 

projektu Planu a właścicielami gruntów położonych w obszarze Natura 2000, obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania projektu Planu 

zostało przekazane sołtysom i rozwieszone na tablicach informacyjnych w miejscowościach znajdujących się w rejonie obiektów 

http://warszawa.rdos.gov.pl/
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fortyfikacyjnych obszaru Natura 2000 (Fot. 1, Fot. 2, Fot. 3, Fot. 4). 

W celu spełnienia wymogu art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880, ze zm.),  

a więc umożliwienia zainteresowanym osobom i podmiotom, prowadzącym działalność w obrębie obszaru Natura 2000, udziału w pracach 

związanych ze sporządzaniem projektu Planu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, we współpracy z wykonawcą projektu 

Planu, zorganizowała cztery spotkania dyskusyjne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Zakroczymskiej 

30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, w terminach 19 czerwca 2012 r. (Fot. 5), 6 grudnia 2012 r. (Fot. 6), 25 marca 2013 r. (Fot. 7) i 7 maja 

2013 r. (Fot. 8). Informacja o terminie i miejscu poszczególnych spotkań została przekazana kluczowym instytucjom oraz organizacjom  

przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie pocztą tradycyjną i elektroniczną, wraz z prośbą o wskazanie swoich 

przedstawicieli do udziału w spotkaniach. Dodatkowo wykonawca projektu Planu, we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 

w Warszawie, pozyskał od Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim i Starostwa Powiatowego w Legionowie dane 

teleadresowe właścicieli wybranych działek ewidencyjnych położonych w obszarze Natura 2000 oraz na terenach proponowanych  

do przyłączenia do obszaru Natura 2000, w celu zaproszenia tych osób do udziału w spotkaniach dyskusyjnych. Zarówno przedstawiciele 

kluczowych instytucji i organizacji, jak również osoby prywatne, które zechciały uczestniczyć w spotkaniach, utworzyły Zespół Lokalnej 

Współpracy (ZLW). 

Zebrania miały charakter warsztatów, a ich głównym celem było zaprezentowanie zebranym postępu w pracach nad sporządzeniem 

projektu Planu zadań ochronnych oraz przedyskutowanie zapisów umieszczonych w przedmiotowym dokumencie po realizacji każdego  

z modułów – A, B i C. Liczne pytania, uwagi i postulaty zgłoszone przez członków ZLW do przedstawionych przez koordynatora projektu 

Planu oraz eksperta z zakresu chiropterologii zagadnień, posłużyły wyjaśnieniu spornych kwestii i sprecyzowaniu zakresu prac, jakie należałoby 

podjąć w celu utrzymania lub przywrócenia do właściwego stanu przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. Przebieg każdego z warsztatów 

ZLW został udokumentowany przez wykonawcę projektu Planu w notatkach ze spotkań dyskusyjnych, znajdujących się w Załączniku 5  

do Planu zadań ochronnych. 
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Z uwagi na specyficzny charakter obszaru Natura 2000, który obejmuje zespół zabytkowych obiektów fortyfikacyjnych Twierdzy 

Modlin, wykonawca projektu Planu zorganizował serię nieformalnych spotkań z przedstawicielem Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w celu przedyskutowania i naniesienia koniecznych uzupełnień / poprawek w zapisach dotyczących działań 

ochronnych jakie należałoby podjąć w obszarze Natura 2000 oraz na terenach proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000. 

Zainteresowane osoby, przez cały okres sporządzania projektu Planu, mogły zapoznawać się z bieżącym stanem prac za pośrednictwem 

Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej (PIK) pod adresem: http://pzo.gdos.gov.pl. Ponadto przez cały okres przygotowywania dokumentu 

istniała możliwość zgłaszania uwag i wniosków do materiałów gromadzonych podczas wykonywania projektu Planu, jednak nie później  

niż do dnia 14 maja 2013 r. (liczy się data nadania). Mogły być one składane w formie pisemnej, ustnej podczas spotkań Zespołu Lokalnej 

Współpracy, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, 

o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450, ze zm.). 

http://pzo.gdos.gov.pl/
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Fot. 1. Obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń we wsi Błogosławie. 
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Fot. 2. Obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń we wsi Janówek Pierwszy. 
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Fot. 3. Obwieszczenie umieszczone na bramie wjazdowej do Fortu IV Janówek we wsi Janówek Pierwszy. 
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Fot. 4. Obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń przed domem sołtysa wsi Goławice Drugie. 
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Fot. 5. Dyskusja po prezentacji Planisty Regionalnego z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie podczas pierwszego spotkania 

Zespołu Lokalnej Współpracy. 



 

29 

 

Fot. 6. Powitanie gości i przedstawienie zakresu prac na drugim spotkaniu dyskusyjnym Zespołu Lokalnej Współpracy przez koordynatora 

projektu Planu. 
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Fot. 7. Członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy na trzecim spotkaniu dyskusyjnym. 
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Fot. 8. Prezentacja proponowanych działań ochronnych w obszarze Natura 2000 przez eksperta chiropterologa podczas czwartego spotkania 

Zespołu Lokalnej Współpracy. 
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1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności 
Adres siedziby instytucji/ 

osoby 
Kontakt 

Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

realizacja polityki ochrony środowiska w 

zakresie ochrony przyrody i kontroli pro-

cesu inwestycyjnego, zarządzanie siecią 

Natura 2000; opracowywanie programów 

ochrony zagrożonych wyginięciem gatun-

ków roślin, zwierząt i grzybów; prowadze-

nie centralnego rejestru form ochrony 

przyrody; 

ul. Wawelska 52/54  

00-922 Warszawa 

tel.: 22 579 21 04 

e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w 

Warszawie  

realizacja polityki ochrony środowiska w 

zakresie ochrony przyrody i kontroli pro-

cesu inwestycyjnego na szczeblu regional-

nym; sporządzanie planów ochrony i pla-

nów zadań ochronnych dla obszarów Natu-

ra 2000; opracowywanie programów 

ochrony zagrożonych wyginięciem gatun-

ków roślin, zwierząt i grzybów; 

ul. Henryka Sienkiewicza 3  

00-015 Warszawa 

tel.: 22 556 56 00 

e-mail: rdos.warszawa@rdos.gov.pl 

Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w 

Warszawie 

organizowanie i koordynowanie monito-

ringu środowiska; prowadzenie badań ja-

kości środowiska, obserwacji i oceny jego 

stanu oraz zachodzących w nim zmian; 

ul. Bartycka 110 A 

00-716 Warszawa 

tel.: 22 651 06 60, 22 651 06 75 

e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl 

Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków w 

Warszawie 

prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewi-

dencji zabytków oraz gromadzenie doku-

mentacji w tym zakresie; opiniowanie i 

uzgadnianie studiów uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego 

gmin, miejscowych planów zagospodaro-

wania przestrzennego oraz projektów no-

Nowy Świat 18/20 

00-373 Warszawa 

tel.: 22 443 04 00 

e-mail: info@mwkz.pl 

mailto:kancelaria@gdos.gov.pl
mailto:rdos.warszawa@rdos.gov.pl
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pa%C5%84stwowy_monitoring_%C5%9Brodowiska&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pa%C5%84stwowy_monitoring_%C5%9Brodowiska&action=edit&redlink=1
mailto:warszawa@wios.warszawa.pl
mailto:info@mwkz.pl
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wych inwestycji w strefach ochrony kon-

serwatorskiej; 

Mazowieckie Biuro 

Planowania Regionalnego 

w Warszawie 

opracowywanie dokumentów strategicz-

nych; sporządzanie studiów, analiz i rapor-

tów z zakresu rozwoju regionalnego i prze-

strzennego; 

ul. Solec 22 

00-410 Warszawa 

tel.: 22 518 49 00 

e-mail: biuro@mbpr.pl 

Wojewódzki Zarząd 

Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Warszawie  

planowanie i wdrażanie działań z zakresu 

gospodarki wodnej i melioracji, utrzyma-

nie i eksploatacja urządzeń melioracji pod-

stawowych, prowadzenie ewidencji urzą-

dzeń wodno-melioracyjnych 

ul. Ksawerów 8 

02-656 Warszawa 

tel.: 22 566 20 00 

e-mail: wzmiuw@wzmiuw.waw.pl 

Mazowiecki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Warszawie 

budowa i modernizacja dróg, organizacja 

ruchu na drogach 

ul. Mazowiecka 14 

00-048 Warszawa 

tel.: 22 244 90 00 do 12 

e-mail: dyrekcja@mzdw.pl 

 

Stołeczny Zarząd 

Infrastruktury 

gospodarowanie nieruchomościami będą-

cymi w trwałym zarządzie Ministra Obro-

ny Narodowej oraz wykorzystywanymi na 

innych podstawach prawnych, utrzymanie 

i eksploatacja nieruchomości, przygoto-

wywanie, organizowanie i nadzór procesu 

inwestycyjnego przy budowie, moderniza-

cji i remoncie obiektów przeznaczonych 

dla wojska; 

Al. Jerozolimskie 97  

00-909 Warszawa 

tel.: 22 684 67 40, 22 684 61 22 

e-mail: w.dzialak@wp.mil.pl 

Wojewoda Mazowiecki kontrola wykonywanych przez organy sa-

morządu terytorialnego zadań z zakresu 

administracji rządowej; uzgadnianie i opi-

niowanie projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz 

projektów studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego 

gmin; 

pl. Bankowy 3/5 

00-950 Warszawa 

tel.: 22 695 65 88 

e-mail: wojewoda@mazowieckie.pl 

mailto:wzmiuw@wzmiuw.waw.pl
mailto:dyrekcja@mzdw.pl
mailto:w.dzialak@wp.mil.pl
mailto:wojewoda@mazowieckie.pl
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Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Mazowieckiego 

koordynacja realizacji regionalnych zadań 

planistycznych i planów inwestycyjnych; 

ul. Jagiellońska 26 

03-719 Warszawa 

tel.: 22 597 91 00 

e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl 

Starostwo Powiatowe w 

Nowym Dworze 

Mazowieckim 

lokalne zadania planistyczne; zagadnienia 

inwestycyjne; 

ul. Mazowiecka 10 

05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

tel.: 22 775 32 58, 22 775 36 79 

e-mail: starosta.wnd@powiatypolskie.pl 

Starostwo Powiatowe w 

Legionowie 

lokalne zadania planistyczne; zagadnienia 

inwestycyjne; 

ul. Gen. Sikorskiego 11 

05-119 Legionowo 

tel.: 22 774 20 17, 22 764 04 19 

e-mail: starosta@powiat-legionowski.pl 

Urząd Gminy Wieliszew lokalne zadania planistyczne; zagadnienia 

inwestycyjne; 

ul. Modlińska 1 

05-135 Wieliszew 

tel.: 22 782 27 32 

e-mail: gmina@wieliszew.pl 

Urząd Miejski w Nowym 

Dworze Mazowieckim 

lokalne zadania planistyczne; zagadnienia 

inwestycyjne; 

ul. Zakroczymska 30 

05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

tel.: 22 512 20 00, 22 512 22 22 

e-mail: sekretariat@nowydwormaz.pl 

Urząd Gminy Czosnów lokalne zadania planistyczne; zagadnienia 

inwestycyjne; 

ul. Gminna 6 

05-152 Czosnów 

tel.: 22 785 00 02, 22 785 00 58 

e-mail: sekretariat@czosnow.pl 

Urząd Gminy 

Pomiechówek 

lokalne zadania planistyczne; zagadnienia 

inwestycyjne; 

ul. Szkolna 1a 

05-180 Pomiechówek 

tel.: 22 765 27 24 

e-mail: urzad@pomiechowek.pl 

Urząd Gminy Zakroczym lokalne zadania planistyczne; zagadnienia 

inwestycyjne; 

ul. Warszawska 7 

05-170 Zakroczym 

tel.: 22 785 21 45 

e-mail: urzad@zakroczym.pl 

Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w 

Warszawie 

gospodarka leśna i ochrona przyrody; dzia-

łania związane z edukacją ekologiczną, 

turystyką i rekreacją; 

ul. Grochowska 278  

03-841 Warszawa  

tel.: 22 517 33 00 

e-mail: rdlp@warszawa.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Jabłonna gospodarka leśna i ochrona przyrody; edu-

kacja przyrodniczo – leśna; 

ul. Wiejska 20 

05-110 Jabłonna 

tel.: 22 774 49 33 

e-mail: jablonna@warszawa.lasy.gov.pl 

Biuro Urządzania Lasu i 

Geodezji Leśnej, Oddział w 

Warszawie 

wykonywanie planów urządzania lasu, 

inwentaryzacji przyrodniczych i opraco-

wań siedliskowo-gleboznawczych; 

ul. Leśników 21 

Sękocin Stary 

05-090 Raszyn 

tel.: 22 825 90 79 

e-mail: sekretariat@warszawa.buligl.pl 

Instytut Badawczy 

Leśnictwa 

prowadzenie badań naukowych i prac roz-

wojowych w zakresie: zalesiania i odna-

wiania lasu, pielęgnacji, użytkowania, eko-

logii, ochrony przyrody, genetyki oraz 

ekonomiki i polityki leśnej; edukacja przy-

ul. Braci Leśnej nr 3 

Sękocin Stary 

05-090 Raszyn 

tel.: 22 7150 300, 22 7150 301 

e-mail: ibl@ibles.waw.pl 

mailto:urzad_marszalkowski@mazovia.pl
mailto:starosta@powiat-legionowski.pl
mailto:gmina@wieliszew.pl
mailto:sekretariat@nowydwormaz.pl
mailto:sekretariat@czosnow.pl
mailto:urzad@pomiechowek.pl
mailto:jablonna@warszawa.lasy.gov.pl
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(115,101,107,114,101,116,97,114,105,97,116,64,119,97,114,115,122,97,119,97,46,98,117,108,105,103,108,46,112,108)+'?subject=Strona%20WWW%20-%20Dzia%C5%82%20kontakt'
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rodniczo-leśna; 

Lokalna Grupa Działania 

„Między Wisłą a 

Kampinosem” 

prowadzenie działań na rzecz rozwoju lo-

kalnego, zwiększenia inicjatywy społecz-

nej przy realizacji działań planistycznych, 

zwiększenia atrakcyjności regionu poprzez 

ochronę przyrody i dziedzictwa kulturo-

wego regionu; 

ul. Gminna 6 

05-152 Czosnów 

tel.: 22 794 04 88 

e-mail: biuro@lgdkampinos.pl 

Lokalna Grupa Działania, 

Związek Stowarzyszeń 

„Partnerstwo Zalewu 

Zegrzyńskiego” 

prowadzenie działań na rzecz rozwoju lo-

kalnego, zwiększenia inicjatywy społecz-

nej przy realizacji działań planistycznych, 

zwiększenia atrakcyjności regionu poprzez 

ochronę przyrody i dziedzictwa kulturo-

wego regionu; 

ul. Sikorskiego 11 

05-119 Legionowo 

tel.: 22 764 04 13 

e-mail: biuro@partnerstwozalewu.org.pl 

Lokalna Grupa Działania 

„Razem dla Rozwoju” 

prowadzenie działań na rzecz rozwoju lo-

kalnego, zwiększenia inicjatywy społecz-

nej przy realizacji działań planistycznych, 

zwiększenia atrakcyjności regionu poprzez 

ochronę przyrody i dziedzictwa kulturo-

wego regionu; 

ul. Rębowska 52 

09-450 Wyszogród 

tel.: 24 263 61 94 

e-mail: poczta@razem-dla-rozwoju.pl 

Lokalna Grupa Działania 

„Zielone Mosty Narwi” 

prowadzenie działań na rzecz rozwoju lo-

kalnego, zwiększenia inicjatywy społecz-

nej przy realizacji działań planistycznych, 

zwiększenia atrakcyjności regionu poprzez 

ochronę przyrody i dziedzictwa kulturo-

wego regionu; 

Al. Jana Pawła II nr 1 

06-121 Pokrzywnica 

tel.: 23 691 88 55 

e-mail: biuro@zielonemostynarwi.pl 

Lokalna Grupa Działania 

„Przyjazne Mazowsze” 

prowadzenie działań na rzecz rozwoju lo-

kalnego, zwiększenia inicjatywy społecz-

nej przy realizacji działań planistycznych, 

zwiększenia atrakcyjności regionu poprzez 

ochronę przyrody i dziedzictwa kulturo-

wego regionu; 

ul. Sienkiewicza 11 

09-100 Płońsk 

tel.: 23 661 31 61 

e-mail: lgdpm@wp.pl 

mailto:biuro@lgdkampinos.pl
mailto:biuro@partnerstwozalewu.org.pl
mailto:poczta@razem-dla-rozwoju.pl
mailto:biuro@zielonemostynarwi.pl
mailto:lgdpm@wp.pl%20text-decoration:%20underline;
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Mazowiecki Oddział 

Regionalny Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów 

wiejskich; wdrażanie instrumentów współ-

finansowanych z budżetu Unii Europej-

skiej oraz udzielanie pomocy ze środków 

krajowych; 

Al. Jana Pawła II 70 

00-175 Warszawa 

tel.: 22 536 57 05, 22 536 57 06 

e-mail: mazowiecki@arimr.gov.pl 

Biuro Powiatu 

Nowodworskiego 

Mazowieckiego Oddziału 

Regionalnego Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów 

wiejskich; wdrażanie instrumentów współ-

finansowanych z budżetu Unii Europej-

skiej oraz udzielanie pomocy ze środków 

krajowych; 

ul. Ogrodnicza 6 

05-180 Pomiechówek 

tel.: 22 765 20 80 

Biuro Powiatu 

Legionowskiego 

Mazowieckiego Oddziału 

Regionalnego Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa   

wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów 

wiejskich; wdrażanie instrumentów współ-

finansowanych z budżetu Unii Europej-

skiej oraz udzielanie pomocy ze środków 

krajowych; 

ul. Sikorskiego 11 

05-120 Legionowo 

tel.: 22 767 96 19 

Mazowiecki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Warszawie 

doradztwo rolne i organizacja szkoleń w 

zakresie wspierania rozwoju obszarów 

wiejskich, zachowania dziedzictwa przy-

rodniczo-kulturowego wsi, ekologii i 

ochrony środowiska; wdrażanie progra-

mów rolnośrodowiskowych; 

ul. Czereśniowa 98 

02-456 Warszawa 

tel.: 22 571 61 00 

e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl 

Agencja Nieruchomości 

Rolnych, Oddział 

Terenowy w Warszawie 

restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia 

Skarbu Państwa użytkowanego na cele 

rolnicze; administrowanie i obrót nieru-

chomościami majątku Skarbu Państwa 

użytkowanego na cele rolnicze; 

pl. Bankowy 2 

00-095 Warszawa 

tel.: 22 531 14 12 

e-mail: warszawa@anr.gov.pl 

Mazowiecka Izba Rolnicza działania na rzecz rozwoju infrastruktury 

rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury 

agrarnej; kształtowanie świadomości eko-

logicznej producentów rolnych; współpra-

ul. Żółkiewskiego 17 

05-075 Warszawa, Wesoła 

tel.: 22 773 53 95 

e-mail: weso@mir.pl 

mailto:sekretariat@modr.mazowsze.pl
mailto:warszawa@anr.gov.pl
mailto:weso@mir.pl
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ca z administracją publiczną w zakresie 

ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego 

dziedzictwa kulturowego; 

Zarząd Okręgowy Polskie-

go Związku Łowieckiego w 

Warszawie  

prowadzenie gospodarki łowieckiej; moni-

toring gatunków łownych; gospodarowanie 

populacjami zwierzyny; realizacja działań 

na rzecz zachowania i rozwoju populacji 

zwierząt dziko żyjących oraz ochrony śro-

dowiska przyrodniczego; 

ul. Szymczaka 5 

01-227 Warszawa 

tel.: 22 825 30 03, 22 825 66 10 

e-mail: zo.warszawa@pzlow.pl 

Agencja Mienia 

Wojskowego 

sprzedaż lub inne zagospodarowanie zbęd-

nych dla Ministerstwa Obrony Narodowej 

i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie-

ruchomości; 

ul. Nowowiejska 26 A 

00-911 Warszawa 

tel.: 22 314 97 00 

e-mail: sekretariat@amw.com.pl 

Fundacja Park Militarny 

Twierdzy Modlin 

popularyzacja wiedzy historycznej doty-

czącej Twierdzy Modlin i otaczających ją 

fortów; ochrona zabytków wojskowej ar-

chitektury obronnej XIX i XX wieku: two-

rzenie muzeum Twierdzy Modlin; organi-

zowanie wycieczek, warsztatów, rekon-

strukcji wydarzeń historycznych; 

ul. Mickiewicza 99 

05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

tel.: 604 607 092 

e-mail: info@twierdzamodlin.pl 

Towarzystwo Przyjaciół 

Twierdzy Modlin 

popularyzacja historii i tradycji oręża pol-

skiego; ochrona zabytków wojskowej ar-

chitektury obronnej XIX i XX wieku: two-

rzenie muzeum Twierdzy Modlin; organi-

zowanie i oprowadzanie grup wycieczko-

wych po Twierdzy Modlin; tworzenie bazy 

turystycznej i sportowo-rekreacyjnej re-

gionu; 

ul. Gen. Ledóchowskiego 5 

lok. 5 

05-160 Nowy Dwór 

Mazowiecki  

tel.: 22 713 04 65, 503 999 673 

Stowarzyszenie 

Miłośników Fortu XVI w 

Czarnowie 

ochrona zabytków wojskowej architektury 

obronnej; popularyzacja historii Twierdzy 

Modlin i otaczających ją fortów; 

ul. Nasielska 50 

05-180 Pomiechówek 

tel.: 512 158 682 

e-mail: wtldkzk@gmail.com 

mailto:zo.warszawa@pzlow.pl
mailto:sekretariat@amw.com.pl
mailto:info@twierdzamodlin.pl
mailto:wtldkzk@gmail.com
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Stowarzyszenie Przyjaciół 

„Muzeum Kampanii 

Wrześniowej i Twierdzy 

Modlin” 

działalność edukacyjna: podtrzymywanie i 

upowszechnianie tradycji narodowej; pie-

lęgnowanie polskości, rozwój świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

ul. Malewicza 284 lok. 6  

05-160 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

tel.: 22 713 04 61 

II Mazowiecki Pułk 

Saperów 

popularyzacja polskiej historii i tradycji 

związanej walką o niepodległość kraju 

podczas II wojny światowej; uczestnictwo 

w misjach pokojowych i stabilizacyjnych; 

05-154 Kazuń Nowy tel.: 22 686 10 10, 22 686 10 25 

e-mail: mpsap@o2.pl 

Lokalna Organizacja 

Turystyczna Trzech Rzek 

wspieranie i promowanie rozwoju turysty-

ki na terenie Nowego Dworu Maz. i oko-

lic; inicjowanie i opiniowanie planów roz-

woju i modernizacji infrastruktury tury-

stycznej; propagowanie i podejmowanie 

działań zmierzających do ochrony środo-

wiska naturalnego i kulturowego regionu; 

ul. Ledóchowskiego 164  

05-160 Nowy Dwór Maz.  

tel.: 22 713 32 79 

e-mail: 3rzeki@3rzeki.pl 

Biuro Zarządu Głównego 

Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-

Krajoznawczego  

promowanie turystyki i krajoznawstwa 

oraz aktywnych form wypoczynku; pod-

trzymywanie tradycji narodowej, pielę-

gnowanie polskości oraz rozwoju świado-

mości narodowej, obywatelskiej i kulturo-

wej; działania z zakresu ekologii i ochrony 

zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodni-

czego; 

ul. Senatorska 11 

00-075 Warszawa 

tel.: 22 826 57 35, 22 826 01 56 

e-mail: poczta@pttk.pl 

Koło Przewodników 

Terenowych „Bastion” po 

Twierdzy Modlin przy 

Oddziale Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego w Nowym 

Dworze Mazowieckim 

wspieranie i promowanie rozwoju turysty-

ki na terenie Nowego Dworu Maz. i oko-

lic; podtrzymywanie tradycji narodowej, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej; 

ul. Gen. Ledóchowskiego 5 

lok. 5 

05-160 Nowy Dwór 

Mazowiecki  

tel.: 22 713 04 65, 503 999 673 

mailto:mpsap@o2.pl
mailto:3rzeki@3rzeki.pl
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Kampinoski Park 

Narodowy 

działania z zakresu ochrony przyrody; re-

alizacja programów ochrony krajowej fau-

ny i flory oraz siedlisk przyrodniczych; 

działalność naukowa; 

ul. Tetmajera 38 

05-080 Izabelin 

tel.: 22 722 60 01, 22 722 60 21 

e-mail: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl 

Ogólnopolskie 

Towarzystwo Ochrony 

Nietoperzy 

popularyzacja wiedzy na temat krajowych 

gatunków nietoperzy; zbieranie danych 

dokumentujących stan i zagrożenia popu-

lacji poszczególnych gatunków nietoperzy; 

edukacja ekologiczna; 

ul. Nowoursynowska 159 C 

02-787 Warszawa 

tel.: 22 593 70 35 

e-mail: glesinski@wp.pl 

Towarzystwo Przyrodnicze 

„Bocian” 

realizacja programów ochrony zagrożo-

nych gatunków i siedlisk przyrodniczych; 

zbieranie danych dokumentujących stan i 

zagrożenia przyrody; edukacja ekologicz-

na; 

ul. Radomska 22/32 

02-323 Warszawa 

tel.: 22 822 54 22 

e-mail: warszawa@bocian.org.pl 

Polskie Towarzystwo 

Ochrony Przyrody 

„Salamandra” 

realizacja programów ochrony konserwa-

torskiej rzadkich i zagrożonych gatunków 

fauny i flory, ekosystemów i krajobrazu; 

zbieranie danych dokumentujących stan i 

zagrożenia przyrody; edukacja ekologicz-

na; 

ul. Stolarska 7/3 

60-788 Poznań 

tel.: 61 662 86 06 

e-mail: biuro@salamandra.org.pl 

Zarząd Główny Ligi 

Ochrony Przyrody 

podejmowanie działań o charakterze in-

terwencyjnym w celu ochrony środowiska 

przyrodniczego; popularyzowanie wśród 

dzieci i młodzieży odpowiedniego stosun-

ku do przyrody; organizacja obserwacji 

przyrodniczych, warsztatów, wystaw, akcji 

społecznie użytecznych; 

ul. Tamka 37/2  

00-355 Warszawa 

tel.: 22 828 81 71 

e-mail: zg@lop.org.pl 

Klub Przyrodników  prowadzenie lokalnych działań na rzecz 

ochrony przyrody i edukacji ekologicznej; 

ul. 1 Maja 22 

66-200 Świebodzin 

tel.: 68 382 82 36 

e-mail: kp@kp.org.pl 

Polskie Towarzystwo 

Przyjaciół Przyrody "pro 

Natura" 

działania w zakresie ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przy-

rodniczego; nauki, edukacji, oświaty i wy-

ul. Podwale 75 

50-154 Wrocław 

tel.: 71 343 09 58 

e-mail: pronatura@pronatura.org.pl 

mailto:dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl
mailto:glesinski@wp.pl
mailto:glesinski@wp.pl
mailto:glesinski@wp.pl
mailto:glesinski@wp.pl
mailto:warszawa@bocian.org.pl,
mailto:warszawa@bocian.org.pl,
mailto:warszawa@bocian.org.pl
mailto:biuro@salamandra.org.pl
mailto:zg@lop.org.pl
mailto:kp@kp.org.pl
mailto:pronatura@pronatura.org.pl
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chowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i tradycji; 

Stowarzyszenie dla Natury 

"Wilk" 

realizacja programów ochrony zagrożo-

nych gatunków ssaków drapieżnych oraz 

nietoperzy; prowadzenie badań nauko-

wych; zbieranie danych dokumentujących 

stan i zagrożenia przyrody; edukacja eko-

logiczna; 

Twardorzeczka 229 

34-324 Lipowa 

tel.: 604 625 228 

e-mail: robert.myslajek@polskiwilk.org.pl 

Fundacja Notum działalność na rzecz ekologii, ochrony śro-

dowiska oraz ochrony zasobów przyrodni-

czych; 

ul. Gen. Józefa Bema 

355/59 

05-160 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

tel.: 606 48 99 61 

e-mail: info@notum.org.pl 

PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. 

zarządzanie ruchem kolejowym, budowa i 

modernizacja linii kolejowej 

ul. Targowa 74 

03-734 Warszawa 

tel.: 22 473 20 08 

e-mail: h.rutkowska@plk-sa.pl 

Mazowiecki Port Lotniczy 

Warszawa-Modlin Sp. z o. 

o.   

nadzór nad budową i obsługą Portu Lotni-

czego Warszaw-Modlin; 

ul. Gen. Wiktora Thommee 

1a 

05-102 Nowy Dwór Maz. 

tel.: 22 346 40 00 

e-mail: info@modlinairport.pl 

Grzegorz Lesiński specjalista chiropterolog; prezes Ogólno-

polskiego Towarzystwa Ochrony Nietope-

rzy;   

Ogólnopolskie Towarzystwo 

Ochrony Nietoperzy  

ul. Nowoursynowska 159 C 

02-787 Warszawa 

tel.: 22 593 70 35 

e-mail: glesinski@wp.pl 

Radosław Dzięciołowski specjalista chiropterolog, wiceprezes Pol-

skiego Towarzystwa Ochrony Przyrody 

„Salamandra”; 

Polskie Towarzystwo 

Ochrony Przyrody 

„Salamandra” 

ul. Stolarska 7/3 

60-788 Poznań 

tel.: 61 662 86 06 

e-mail: dzieciol@salamandra.org.pl 

Marek Kowalski specjalista chiropterolog; wiceprezes To-

warzystwa Przyrodniczego „Bocian”; 

Towarzystwo Przyrodnicze 

„Bocian” 

ul. Radomska 22/32 

02-323 Warszawa 

tel.: 22 822 54 22 

e-mail: marek@bocian.org.pl 

Adam Olszewski Kierownik Stacji Bazowej Zintegrowanego 

Monitoringu Środowiska Przyrodniczego 

Kampinoski Park Narodowy tel.: 508 186 345 

e-mail: monitoring@kampinoski-pn.gov.pl 

mailto:robert.myslajek@polskiwilk.org.pl
mailto:info@notum.org.pl
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7e+orqhltphxXmih:px+mi');
mailto:info@modlinairport.pl
mailto:glesinski@wp.pl
mailto:dzieciol@salamandra.org.pl
mailto:marek@bocian.org.pl
mailto:monitoring@kampinoski-pn.gov.pl
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„Kampinos” w Granicy 
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1.8. Zespól Lokalnej Współpracy 

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji /grupy interesu, którą reprezentuje Kontakt 

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie  

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie  

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie  

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie  

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie  

  FPP Consulting   

  FPP Consulting  

  FPP Consulting  

  Centrum Badań Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk, FPP Consulting  

  Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”  

  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy  

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie  

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury i Środowiska  
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  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  

  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie  

  Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie  

  Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie  

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie  

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie  

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie  

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w 

Ciechanowie 

 

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w 

Ciechanowie 

 

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w 

Ciechanowie 

 

  Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim  

  Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim  

  Starostwo Powiatowe w Legionowie  

  Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 

Stowarzyszenie Miłośników Fortu XVI w Czarnowie 

 

  Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  
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  Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  

  Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  

  Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  

  Urząd Gminy Czosnów  

  Urząd Gminy Czosnów  

  Urząd Gminy Zakroczym  

  Urząd Gminy Zakroczym  

  Urząd Gminy Wieliszew  

  Sołectwo Błogosławie, gmina Zakroczym  

  Sołectwo Strubiny, gmina Zakroczym  

  Sołectwo Czosnów, gmina Czosnów  

  Sołectwo Dębina, 

gmina Czosnów 

 

  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie  

  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie  

  Nadleśnictwo Jabłonna  
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  Nadleśnictwo Jabłonna  

  Nadleśnictwo Jabłonna  

  Nadleśnictwo Jabłonna, Leśnictwo Bagno  

  Nadleśnictwo Jabłonna, Leśnictwo Szczypiorno  

  Nadleśnictwo Jabłonna  

  Nadleśnictwo Jabłonna  

  Nadleśnictwo Jabłonna  

  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Warszawie, 

Inspektorat Nowy Dwór Mazowiecki 

 

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Nowym 

Dworze Mazowieckim 

 

  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie  

  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie  

  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Terenowy Zespół 

Doradczy Legionowo 

 

  Dział Technicznego Utrzymania Nieruchomości Agencji Mienia Wojskowego  

  Agencja Mienia Wojskowego  

  Mazowiecki Port Lotniczy 

Warszawa-Modlin Sp. z o.o. 
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  Mazowiecki Port Lotniczy 

Warszawa-Modlin Sp. z o.o. 

 

  Biuro Ochrony Środowiska 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

  Fundacja Notum  

  Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”  

  Kampinoski Park Narodowy  

  Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin  

  Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin  

  Klub Przewodników „BASTION” Towarzystwa Przyrodniczego Twierdzy 

Modlin 

 

  Stowarzyszenie Miłośników Fortu XVI w Czarnowie  

  26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu  

  Właściciel ziemi w obszarze Natura 2000  

  Właściciel ziemi w obszarze Natura 2000  

 

Pozostałe dane zostały utajnione z uwagi na ustawę z dnia29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926. j.t. ze  zm.). 
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

Typ infor-

macji 
Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 

Źródło dostępu  

do danych 

Materiały  

publikowane 

Lesiński G., Fuszara E., Fuszara M. 

2006. Wpływ dwóch rodzajów 

zniszczeń w podziemiach na li-

czebność zimujących nietoperzy. 

Nietoperze VII: 41-47. 

Publikacja zawiera informacje na temat 

wpływu zmian siedliska, wynikających m. 

in. z degradacji obiektów fortyfikacyjnych 

przez człowieka, na liczbę zimujących 

tam nietoperzy. 

Istotna przy określaniu 

zagrożeń i działań 

ochronnych dla przed-

miotów ochrony obszaru 

Natura 2000. 

Biblioteka Muzeum  

i Instytutu Zoologii 

Polskiej Akademii  

Nauk 

Materiały 

publikowane 

Lesiński G. 2002. Śmiertelność 

nietoperzy hibernujących w fortach 

twierdzy Modlin. Nietoperze 3: 

294-295. 

Publikacja zawiera informacje na temat 

głównych przyczyn śmiertelności zimują-

cych w obiektach fortyfikacyjnych Twier-

dzy Modlin nietoperzy. 

Istotna przy określaniu 

zagrożeń i działań 

ochronnych dla przed-

miotów ochrony obszaru 

Natura 2000. 

Biblioteka Muzeum  

i Instytutu Zoologii 

Polskiej Akademii  

Nauk 

Materiały 

publikowane 

Lesiński G., Olszewski A., Filewicz 

M. 2008. Największe zimowisko 

nietoperzy na Mazowszu. Nietope-

rze IX, 1: 59-63. 

Publikacja zawiera informacje na temat 

liczby zimujących w Baszcie Michałow-

skiej nietoperzy, w lutym 2008 roku. 

Istotne źródło informacji 

na temat liczby zimują-

cych na terenie Baszty 

Michałowskiej nietope-

rzy w lutym 2008 roku 

oraz znaczenia tego 

obiektu dla przedmio-

tów ochrony obszaru 

Natura 2000. 

Biblioteka Muzeum  

i Instytutu Zoologii 

Polskiej Akademii  

Nauk 

Materiały Fuszara E., Fuszara M. 2002. Zi- Publikacja zawiera informacje na temat Istotna przy wskazywa- Biblioteka Muzeum  
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publikowane mowy monitoring liczebności nie-

toperzy zasiedlających forty mo-

dlińskie na Mazowszu w latach 

1989-1999. W: E. Fuszara, M. Jur-

czyszyn (red.) Zimowy monitoring 

liczebności nietoperzy w Polsce w 

latach 1993-1999. Nietoperze 3, 1: 

89-99. 

trendów zmian liczebności populacji nie-

toperzy zimujących w obiektach Twierdzy 

Modlin w latach 1989-1999. 

niu stanowisk przedmio-

tów ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz oceny 

ich znaczenia dla po-

szczególnych gatunków 

nietoperzy. 

i Instytutu Zoologii 

Polskiej Akademii  

Nauk 

Materiały 

publikowane 

Furmankiewicz M., Furmankiewicz 

J. 2006. Zagospodarowanie pod-

ziemnych obiektów pogórniczych a 

problemy ochrony nietoperzy na 

przykładzie Sudetów. Prace Na-

ukowe Instytutu Górnictwa Poli-

techniki Wrocławskiej, Nr 117 (32). 

Publikacja zawiera wytyczne do prawi-

dłowego projektowania i wykonywania 

zabezpieczeń (krat) w podziemnych zi-

mowiskach nietoperzy. 

Istotna przy określaniu 

działań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

Internet: 

http://www.historia-

gornic-

twa.pwr.wroc.pl/wp-

con-

tent/uploads/10Furman

kie-

wicz_Furmankiewicz-

Zago-

spod_obiektow_a_nieto

per%E2%80%A6.pdf 

Materiały 

publikowane 

Oleńczak P. 2011. Twierdza Mo-

dlin. Przewodnik historyczny z 

mapą. Wydawnictwo Rajd, War-

szawa:  

Przewodnik zawiera obszerny opis historii 

Twierdzy Modlin od jej powstania po 

dzień dzisiejszy. Przedstawia aktualne 

informacje na temat stanu zachowania 

każdego z obiektów fortyfikacyjnych oraz 

sposobu ich obecnego zagospodarowania. 

Podstawowe źródło in-

formacji na temat histo-

rii Twierdzy Modlin. 

Własność prywatna 

Materiały 

niepubliko-

wane 

Fuszara E., Fuszara M., Kowalski 

M. 2004-2012. Wyniki zimowego 

monitoringu nietoperzy zasiedlają-

cych obiekty Twierdzy Modlin w 

Nieopublikowane wyniki monitoringu 

liczby zimujących w obiektach fortyfika-

cyjnych Twierdzy Modlin nietoperzy, w 

latach 2004-2012. 

Podstawowe źródło in-

formacji na temat liczby 

osobników poszczegól-

nych przedmiotów 

Materiały własne auto-

rów 

http://www.historia-gornictwa.pwr.wroc.pl/wp-content/uploads/10Furmankiewicz_Furmankiewicz-Zagospod_obiektow_a_nietoper%E2%80%A6.pdf
http://www.historia-gornictwa.pwr.wroc.pl/wp-content/uploads/10Furmankiewicz_Furmankiewicz-Zagospod_obiektow_a_nietoper%E2%80%A6.pdf
http://www.historia-gornictwa.pwr.wroc.pl/wp-content/uploads/10Furmankiewicz_Furmankiewicz-Zagospod_obiektow_a_nietoper%E2%80%A6.pdf
http://www.historia-gornictwa.pwr.wroc.pl/wp-content/uploads/10Furmankiewicz_Furmankiewicz-Zagospod_obiektow_a_nietoper%E2%80%A6.pdf
http://www.historia-gornictwa.pwr.wroc.pl/wp-content/uploads/10Furmankiewicz_Furmankiewicz-Zagospod_obiektow_a_nietoper%E2%80%A6.pdf
http://www.historia-gornictwa.pwr.wroc.pl/wp-content/uploads/10Furmankiewicz_Furmankiewicz-Zagospod_obiektow_a_nietoper%E2%80%A6.pdf
http://www.historia-gornictwa.pwr.wroc.pl/wp-content/uploads/10Furmankiewicz_Furmankiewicz-Zagospod_obiektow_a_nietoper%E2%80%A6.pdf
http://www.historia-gornictwa.pwr.wroc.pl/wp-content/uploads/10Furmankiewicz_Furmankiewicz-Zagospod_obiektow_a_nietoper%E2%80%A6.pdf
http://www.historia-gornictwa.pwr.wroc.pl/wp-content/uploads/10Furmankiewicz_Furmankiewicz-Zagospod_obiektow_a_nietoper%E2%80%A6.pdf
http://www.historia-gornictwa.pwr.wroc.pl/wp-content/uploads/10Furmankiewicz_Furmankiewicz-Zagospod_obiektow_a_nietoper%E2%80%A6.pdf
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latach 2004-2012. Materiały niepu-

blikowane. 

ochrony zimujących w 

obszarze Natura 2000 

oraz na terenach propo-

nowanych do przyłącze-

nia do obszaru Natura 

2000. Informacja istotna 

przy wskazywaniu sta-

nowisk przedmiotów 

ochrony. 

Materiały 

niepubliko-

wane 

Lesiński G., Olszewski. A. 2008-

2013. Wyniki zimowego monito-

ringu nietoperzy zasiedlających 

Basztę Michałowską w latach 

2008-2013. Materiały niepubliko-

wane. 

Nieopublikowane wyniki monitoringu 

liczby zimujących w Baszcie Michałow-

skiej nietoperzy, w latach 2008-2013. 

Podstawowe źródło in-

formacji na temat liczby 

poszczególnych przed-

miotów ochrony zimu-

jących w Baszcie Mi-

chałowskiej. Informacja 

istotna przy wyznacza-

niu stanowisk przedmio-

tów ochrony poza ob-

szarem Natura 2000 

oraz wynikającej z tego 

potrzeby powiększenia 

obszaru Natura 2000. 

Materiały własne auto-

rów 

Materiały 

niepubliko-

wane 

Fuszara M., Kowalski M. 2005-

2012. Wyniki monitoringu kolonii 

rozrodczych nocka dużego Myotis 

myotis w Schronie Gen. Sowiń-

skiego”, w latach 2005-2012. Mate-

riały niepublikowane. 

Nieopublikowane wyniki monitoringu 

liczby osobników nocka dużego tworzą-

cych kolonie rozrodcze w Schronie „Gen. 

Sowińskiego”, w sezonie wiosenno-

letnim 2005-2012 roku. 

Podstawowe źródło in-

formacji na temat liczby 

osobników nocka duże-

go tworzących kolonie 

rozrodcze w Schronie 

„Gen. Sowińskiego”. 

Informacja istotna przy 

wyznaczaniu stanowiska 

Materiały własne auto-

rów 
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tego gatunku w obszarze 

Natura 2000 oraz wyni-

kającej z tego potrzeby 

powiększenia obszaru 

Natura 2000. 

Materiały 

niepubliko-

wane 

Fuszara M., Kowalski M. 2009. 

Wyniki badań nad jesiennym roje-

niem nietoperzy w Forcie XI b 

Strubiny. Materiały niepublikowa-

ne. 

Nieopublikowane wyniki badań nad je-

siennym rojeniem nietoperzy w Forcie 

XI b Strubiny, przeprowadzone w 2009. 

Stwierdzono wtedy obecność jednego 

osobnika nocka Bechsteina Myotis bech-

steinii. 

Istotna przy wskazywa-

niu występujących w 

obszarze Natura 2000 

gatunków nietoperzy z 

Załącznika II Dyrekty-

wy Siedliskowej. 

Materiały własne auto-

rów 

Materiały 

niepubliko-

wane 

Wniosek z dnia 1 czerwca 2012 r. 

wysłany przez Polskie Towarzy-

stwo Ochrony Przyrody „Salaman-

dra” i Klub Przyrodników do Gene-

ralnego Dyrektora Ochrony Środo-

wiska w sprawie wyznaczenia No-

wych obszarów Natura 2000 i 

zmiany granic istniejących obsza-

rów Natura 2000, w związku z po-

trzebą włączenia do nich ważnych 

stanowisk ssaków z Załącznika II 

Dyrektywy Siedliskowej.  

Wniosek zawiera propozycję zmiany gra-

nic obszaru Natura 2000 Forty Modlińskie 

wraz z merytorycznym uzasadnieniem dla 

podjęcia takich działań. Organizacje poza-

rządowe zaproponowały we wniosku 

przyłączenie do obszaru Natura 2000 

czterech obiektów fortyfikacyjnych – For-

tu II Kosewo, Schronu „Płk. Piętki”, Fortu 

XVI Czarnowo i Baszty Michałowskiej. 

Istotna informacja pod-

czas przygotowywania 

propozycji zmiany gra-

nic obszaru Natura 2000 

w ramach niniejszego 

Planu zadań ochron-

nych. 

Materiały własne auto-

rów wniosku – Pol-

skiego Towarzystwa 

Ochrony Przyrody „Sa-

lamandra” i Klubu 

Przyrodników 

Materiały 

niepubliko-

wane 

Porozumienie dla Ochrony Nieto-

perzy. Wyniki ogólnopolskiego 

liczenia nietoperzy w ich schronie-

niach zimowych. Materiały niepu-

blikowane. 

Nieopublikowane wyniki z corocznego, 

ogólnopolskiego liczenia nietoperzy w 

schronieniach zimowych. 

Istotne przy określaniu 

znaczenia obszaru Natu-

ra 2000 dla utrzymania 

krajowych populacji 

poszczególnych gatun-

ków zimujących nieto-

Materiały własne orga-

nizacji tworzących Po-

rozumienie dla Ochro-

ny Nietoperzy 
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perzy. 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Projekt Planu ochrony dla Kampi-

noskiego Parku Narodowego na 

lata 2012-2031 z uwzględnieniem 

zakresu planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Puszcza 

Kampinoska PLC140001. 

Zawiera informacje na temat rodzaju 

ochrony jaką objęty jest Fort V Dębina – 

ochrona krajobrazowa, oraz działań jakie 

należy podjąć w obiekcie i na terenach do 

niego przyległych, tj.: zabezpieczenie 

przed niekontrolowaną penetracją obiek-

tu; przystosowanie dla uprawiania sportu 

– wg. potrzeb; poddanie analizie możli-

wości wykorzystania obiektu – wg. po-

trzeb. Dokument zakłada udostępnienie  

Fortu V Dębina w celach sportowych i 

rekreacyjnych w zakresie i na warunkach 

uzgodnionych z Dyrektorem Parku. 

Istotna podczas określa-

nia zagrożeń oraz dzia-

łań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Kampino-

skiego Parku Narodo-

wego 

http://bip.kampinoski-

pn.gov.pl/ 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Plan Urządzania Lasu dla Nadle-

śnictwa Jabłonna sporządzony na 

lata 2009-2018 w Regionalnej Dy-

rekcji Lasów Państwowych w War-

szawie na podstawie stanu lasu w 

dniu 1 stycznia 2009 r. (elaborat, 

opis taksacyjny). 

Zawiera informacje na temat zabiegów 

gospodarczych planowanych do zrealizo-

wania przez Nadleśnictwo Jabłonna w 

obszarze Natura 2000. Obszar ten obej-

muje 0,52 ha gruntów nadleśnictwa, poło-

żonych w rejonie Fortu XIV  Goławice, w 

oddziale 104Ba. Drzewostan występujący 

na tym fragmencie obszaru Natura 2000 

jest drzewostanem sosnowym w wieku 50 

lat z domieszką sosny 40-to letniej, wy-

stępującym na borze mieszanym świe-

żym. W planie urządzenia lasu zostało 

zaplanowane cięcia pielęgnacyjne – trze-

bież późna. 

Istotna podczas określa-

nia zagrożeń oraz dzia-

łań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Nadleśnic-

twa Jabłonna 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/

bip/dg/rdlp_warszawa/

nad-

l_jablonna/plan_urzadz

ania_lasu 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

Prognoza oddziaływania na środo-

wisko Planu Urządzenia Lasu dla 

Zawiera ocenę wpływu zaplanowanych w 

ramach Planu Urządzania Lasu zabiegów 

Istotna podczas określa-

nia zagrożeń oraz dzia-

Biuletyn Informacji 

Publicznej Nadleśnic-

http://bip.kampinoski-pn.gov.pl/
http://bip.kampinoski-pn.gov.pl/
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_jablonna/plan_urzadzania_lasu
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_jablonna/plan_urzadzania_lasu
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_jablonna/plan_urzadzania_lasu
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_jablonna/plan_urzadzania_lasu
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_jablonna/plan_urzadzania_lasu
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tegie/ projek-

ty 

Nadleśnictwa Jabłonna na lata 

2009-2018. Biuro Urządzania Lasu 

i Geodezji Leśnej, Oddział War-

szawa, Warszawa 2010. 

na przedmioty ochrony obszaru Natura 

2000. Zgodnie z treścią prognozy, ze 

względu na fakt, że zaprojektowane dzia-

łanie gospodarcze dotyczy terenów le-

śnych, nie wpłynie ono negatywnie na 

warunki siedliskowe gatunków nietoperzy  

związanych z obszarem Natura 2000. 

łań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

twa Jabłonna 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/

bip/dg/rdlp_warszawa/

nad-

l_jablonna/plan_urzadz

ania_lasu 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Program rozwoju sieci lotnisk i 

lotniczych urządzeń naziemnych. 

Ministerstwo Transportu, Warszawa 

2007. 

Zawiera informacje na temat pilnej po-

trzeby wsparcia Lotniska Warszawa-

Okęcie w związku z wyczerpywaniem się 

jego pojemności operacyjnej, szczególnie 

w segmencie tanich przewoźników, lot-

nictwa ogólnego, przewozów czartero-

wych, a także zmniejszenia jego uciążli-

wości hałasowej, szczególnie w porze 

nocy, przez lotnisko do obsługi ruchu lot-

niczego Warszawy i Mazowsza. Wymie-

nione funkcje miałoby pełnić w przyszło-

ści lotnisko w Modlinie, po przystosowa-

niu go do celów obsługi cywilnej komu-

nikacji lotniczej. 

Informacja ogólna, 

przydatna podczas okre-

ślania zagrożeń dla 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Minister-

stwa Transportu, Bu-

downictwa i Gospodar-

ki Morskiej 

http://bip.mi.gov.pl/pl/b

ip/programy_i_strategie

/transport_lotniczy/px_

pro-

gram_sieci_lotnisk_200

7.pdf 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Wieloletni Program Inwestycji Ko-

lejowych do roku 2013 z perspek-

tywą do roku 2015. Minister Infra-

struktury, Warszawa 2011. 

Zawiera informacje na temat planowanej 

modernizacji linii kolejowej E-65 War-

szawa-Gdańsk. 

Informacja ogólna, 

przydatna podczas okre-

ślania zagrożeń dla 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Minister-

stwa Transportu, Bu-

downictwa i Gospodar-

ki Morskiej 

http://bip.transport.gov.

pl/pl/bip/programy_i_st

rate-

gie/transport_kolejowy/

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_jablonna/plan_urzadzania_lasu
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_jablonna/plan_urzadzania_lasu
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_jablonna/plan_urzadzania_lasu
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_jablonna/plan_urzadzania_lasu
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_jablonna/plan_urzadzania_lasu
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/programy_i_strategie/transport_lotniczy/px_program_sieci_lotnisk_2007.pdf
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/programy_i_strategie/transport_lotniczy/px_program_sieci_lotnisk_2007.pdf
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/programy_i_strategie/transport_lotniczy/px_program_sieci_lotnisk_2007.pdf
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/programy_i_strategie/transport_lotniczy/px_program_sieci_lotnisk_2007.pdf
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/programy_i_strategie/transport_lotniczy/px_program_sieci_lotnisk_2007.pdf
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/programy_i_strategie/transport_lotniczy/px_program_sieci_lotnisk_2007.pdf
http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/programy_i_strategie/transport_kolejowy/wieloletni_program_inw_kolej_10_13
http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/programy_i_strategie/transport_kolejowy/wieloletni_program_inw_kolej_10_13
http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/programy_i_strategie/transport_kolejowy/wieloletni_program_inw_kolej_10_13
http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/programy_i_strategie/transport_kolejowy/wieloletni_program_inw_kolej_10_13
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wielolet-

ni_program_inw_kolej

_10_13 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Strategia Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego do roku 2020. Sa-

morząd Województwa Mazowiec-

kiego, Mazowieckie Biuro Plano-

wania Przestrzennego i Rozwoju 

Regionalnego, Warszawa 2006. 

Dokument wśród mocnych stron woje-

wództwa wskazuje na występowanie 

atrakcyjnych terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych, w tym obszary Natura 

2000, oraz znacznych walorów zabytko-

wych i historycznych Warszawy, w tym 

obecność zabytków wpisanych do reje-

stru. Słabą stroną województwa jest jego 

niska lesistość i duży stopień fragmentacji 

terenów leśnych. Jako jeden z celów po-

średnich wymienia stymulowanie rozwoju 

funkcji metropolitalnych Warszawy, które 

osiągnięte zostanie m.in. poprzez przysto-

sowanie lotniska w Modlinie do przejęcia 

funkcji odciążających lotnisko w War-

szawie (tanie loty, transport towarów, 

czarter, loty nocne); utworzenie zielonego 

pierścienia wokół stolicy w celu zacho-

wania charakteru ochronno-

prewencyjnego na obszarach cennych 

przyrodniczo; realizację sieci Natura 2000 

w celu ochrony najcenniejszych wartości 

środowiska przyrodniczego (zasobów i 

krajobrazu) oraz zachowania powiązań 

przyrodniczych między obszarami ekolo-

gicznie czynnymi w mieście i regionie. W 

ramach innego celu pośredniego – akty-

wizacji i modernizacji obszarów pozame-

Informacja ogólna, 

przydatna podczas okre-

ślania zagrożeń oraz 

działań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

Mazowieckie Biuro 

Planowania Regional-

nego w Warszawie 

http://www.mbpr.pl/use

r_uploads/image/PRA

WE_MENU/strategia%

20rozwoju%20wojew%

C3%B3dztwa%20mazo

wieckie-

go%20do%20roku%20

2020/SRWM/SRWM.p

df 

http://www.mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/strategia%20rozwoju%20wojew%C3%B3dztwa%20mazowieckiego%20do%20roku%202020/SRWM/SRWM.pdf
http://www.mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/strategia%20rozwoju%20wojew%C3%B3dztwa%20mazowieckiego%20do%20roku%202020/SRWM/SRWM.pdf
http://www.mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/strategia%20rozwoju%20wojew%C3%B3dztwa%20mazowieckiego%20do%20roku%202020/SRWM/SRWM.pdf
http://www.mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/strategia%20rozwoju%20wojew%C3%B3dztwa%20mazowieckiego%20do%20roku%202020/SRWM/SRWM.pdf
http://www.mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/strategia%20rozwoju%20wojew%C3%B3dztwa%20mazowieckiego%20do%20roku%202020/SRWM/SRWM.pdf
http://www.mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/strategia%20rozwoju%20wojew%C3%B3dztwa%20mazowieckiego%20do%20roku%202020/SRWM/SRWM.pdf
http://www.mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/strategia%20rozwoju%20wojew%C3%B3dztwa%20mazowieckiego%20do%20roku%202020/SRWM/SRWM.pdf
http://www.mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/strategia%20rozwoju%20wojew%C3%B3dztwa%20mazowieckiego%20do%20roku%202020/SRWM/SRWM.pdf
http://www.mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/strategia%20rozwoju%20wojew%C3%B3dztwa%20mazowieckiego%20do%20roku%202020/SRWM/SRWM.pdf
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tropolitalnych, planuje podjęcie działań 

zmierzających do ochrony najcenniej-

szych wartości środowiska przyrodnicze-

go zasobów i krajobrazu, poprzez utwo-

rzenie obszarów Natura 2000; zwiększe-

nie lesistości regionu i ochronę lasów; 

rewitalizację zdegradowanych obszarów 

powojskowych; ochronę bioróżnorodno-

ści środowiska naturalnego. 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Projekt Strategii Rozwoju Woje-

wództwa Mazowieckiego do roku 

2030. Inteligentne Mazowsze. Sa-

morząd Województwa Mazowiec-

kiego, Mazowieckie Biuro Plano-

wania Regionalnego w Warszawie, 

Warszawa 2012. 

W dokumencie zaznacza się, iż jednym z 

najważniejszych zadań w zakresie ochro-

ny przyrody jest docelowe wdrożenie Eu-

ropejskiej Sieci Ekologicznej Natura 

2000. Jako jeden z kierunków działań 

wymienia zapewnienie trwałego i zrów-

noważonego rozwoju oraz zachowanie 

wysokich walorów środowiska. Działanie 

to będzie realizowane m. in. poprzez za-

chowanie drożności korytarzy ekologicz-

nych; podejmowanie działań mających na 

celu ochronę bioróżnorodności; ustana-

wianie i realizację planów zadań ochron-

nych dla obszarów Natura 2000; ochronę, 

zachowywanie, rewaloryzację obszarów i 

obiektów o najcenniejszych walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych wraz z 

wyznaczaniem nowych elementów; zale-

sianie gruntów w ramach uzupełniania 

systemu powiązań przyrodniczych; rekul-

tywacja terenów powojskowych z 

uwzględnieniem potrzeb ochrony środo-

Informacja ogólna, 

przydatna podczas pla-

nowania działań 

ochronnych w obszarze 

Natura 2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Mazowiec-

kiego w Warszawie 

http://www.bip.mazovi

a.pl/rozwoj-

regionalny/strategia-

rozwoju-wojewodztwa-

mazowieckiego-do-

2030-roku/ 

http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/strategia-rozwoju-wojewodztwa-mazowieckiego-do-2030-roku/
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/strategia-rozwoju-wojewodztwa-mazowieckiego-do-2030-roku/
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/strategia-rozwoju-wojewodztwa-mazowieckiego-do-2030-roku/
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/strategia-rozwoju-wojewodztwa-mazowieckiego-do-2030-roku/
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/strategia-rozwoju-wojewodztwa-mazowieckiego-do-2030-roku/
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/strategia-rozwoju-wojewodztwa-mazowieckiego-do-2030-roku/
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wiska. W dokumencie zaznacza się, że 

Twierdza Modlin jest jednym z najwięk-

szych i najznakomitszych zabytków mili-

tarnych w Polsce, Europie i świecie. 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Projekt Prognozy oddziaływania na 

środowisko do Strategii Rozwoju 

Województwa Mazowieckiego do 

2030 roku. Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego, 

Mazowieckie Biuro Planowania 

Regionalnego w Warszawie, War-

szawa-Ciechanów 2012. 

W dokumencie zaznaczono, że większość 

terenów przydatnych do rekreacji i wypo-

czynku stanowią obszary cenne przyrod-

niczo objęte różnym formami ochrony 

prawnej (Kampinoski Park Narodowy, 

parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, 

obszary chronionego  krajobrazu), gdzie 

występuje potrzeba odpowiedniego zago-

spodarowania uwzględniającego potrzeby 

prawidłowego  funkcjonowania środowi-

ska i zachowania bioróżnorodności. 

Szczególnie niekorzystne, w aspekcie 

negatywnych skutków środowiskowych, 

mogłoby okazać się odstąpienie od reali-

zacji działań określonych w ramach kie-

runku działań – zapewnienie  trwałego i 

zrównoważonego rozwoju oraz zachowa-

nie wysokich walorów środowiska, w 

szczególności dotyczących: przeciwdzia-

łania fragmentacji przestrzeni przyrodni-

czej poprzez m.in. zachowanie drożności 

korytarzy ekologicznych, utworzenie zie-

lonego pierścienia wokół stolicy, ochronę 

obszarów cennych przyrodniczo,  zwięk-

szenie lesistości regionu i ochrona lasów; 

racjonalne planowanie funkcji terenów z 

uwzględnieniem potrzeb ochrony środo-

Informacja ogólna, 

przydatna podczas pla-

nowania działań 

ochronnych w obszarze 

Natura 2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Mazowiec-

kiego w Warszawie 

http://www.bip.mazovi

a.pl/rozwoj-

regionalny/strategia-

rozwoju-wojewodztwa-

mazowieckiego-do-

2030-roku/ 

http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/strategia-rozwoju-wojewodztwa-mazowieckiego-do-2030-roku/
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/strategia-rozwoju-wojewodztwa-mazowieckiego-do-2030-roku/
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/strategia-rozwoju-wojewodztwa-mazowieckiego-do-2030-roku/
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/strategia-rozwoju-wojewodztwa-mazowieckiego-do-2030-roku/
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/strategia-rozwoju-wojewodztwa-mazowieckiego-do-2030-roku/
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/strategia-rozwoju-wojewodztwa-mazowieckiego-do-2030-roku/
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wiska. 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Plan Zagospodarowania Prze-

strzennego Województwa Mazo-

wieckiego. Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego, 

Mazowieckie Biuro Planowania 

Przestrzennego i Rozwoju Regio-

nalnego, Warszawa 2004. 

Dokument powstał przed powołaniem 

obszaru Natura 2000, zwraca jednak uwa-

gę na walory przyrodnicze obiektów for-

tyfikacyjnych, będących miejscem zimo-

wania nietoperzy. Dodatkowo zwraca się 

uwagę na duże walory historyczne i kultu-

rowe rejonu Nowego Dworu Mazowiec-

kiego, związane z zachowanymi obiekta-

mi Twierdzy Modlin. Miejsce to jest jedną 

z atrakcji turystycznych aglomeracji war-

szawskiej. Dokument zakłada przezna-

czenie terenów obecnego Portu Lotnicze-

go Warszawa/Modlin oraz wybranych 

obiektów Twierdzy Modlin, znajdujących 

się w jego rejonie, jako obszaru koncen-

tracji i rozwoju technologicznego. 

Informacja ogólna, 

przydatna podczas okre-

ślania zagrożeń dla 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Mazowiec-

kiego w Warszawie 

http://www.bip.mazovi

a.pl/unia-

europejska/inne-

programy/art,18,plan-

zagospodarowania-

przestrzennego-

wojewodztwa-

mazowieckiego-2004-r-

.html 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Prognoza oddziaływania na środo-

wisko do Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Ma-

zowieckiego. Mazowieckie Biuro 

Planowania Przestrzennego i Roz-

woju Regionalnego w Warszawie, 

Oddział w Ciechanowie, Warsza-

wa-Ciechanów 2004. 

W dokumencie jako jeden z problemów 

województwa wymienia się brak spójnego 

systemu przyrodniczych obszarów praw-

nie chronionych. Rozwiązaniem tego pro-

blemu będzie realizacja działań zaplano-

wanych w Planie Zagospodarowania Wo-

jewództwa Mazowieckiego, m.in. włą-

czenie do europejskiej sieci ekologicznej 

Natura 2000 obszarów o najwyższych 

walorach przyrodniczych. 

Informacja ogólna, 

przydatna podczas spo-

rządzania Planu zadań 

ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Mazowiec-

kiego w Warszawie 

http://www.bip.mazovi

a.pl/unia-

europejska/inne-

programy/art,18,plan-

zagospodarowania-

przestrzennego-

wojewodztwa-

mazowieckiego-2004-r-

http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
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.html 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Program Ochrony Środowiska Wo-

jewództwa Mazowieckiego na lata 

2011-2014 z uwzględnieniem per-

spektywy do 2018 r.. Samorząd 

Województwa Mazowieckiego, 

Warszawa 2012. 

Dokument wskazuje główne kierunki 

działań w zakresie ochrony przyrody, ta-

kie jak: opracowanie planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000; 

egzekwowanie wymogów ochrony przy-

rody w dokumentach planistycznych; 

zrównoważony rozwój turystyki na tere-

nach cennych przyrodniczo, planowanie 

inwestycji z zachowaniem wartości przy-

rodniczych i krajobrazowych. Wymienia 

wśród celów średniookresowych racjo-

nalną gospodarkę odpadami, która będzie 

realizowana m.in. poprzez likwidację nie-

legalnych miejsc składowania odpadów 

komunalnych, a także ochronę walorów 

przyrodniczych poprzez m.in. opracowa-

nia planów zadań ochronnych dla obsza-

rów Natura 2000. 

Informacja ogólna, 

przydatna podczas spo-

rządzania Planu zadań 

ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Mazowiec-

kiego w Warszawie 

http://www.bip.mazovi

a.pl/unia-

europejska/inne-

progra-

my/art,21,program-

ochrony-srodowiska-

na-lata-2011-2014-z-

uwzglednieniem-

perspektywy-do-2018-

roku.html 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Prognoza oddziaływania na środo-

wisko Programu Ochrony Środowi-

ska Województwa Mazowieckiego 

na lata 2011 – 2014 z uwzględnie-

niem perspektywy do 2018 r.. 

Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Mazowieckiego, WGS84 Pol-

ska Sp. z o.o., Warszawa 2011. 

W dokumencie przeanalizowano wpływ 

ustaleń Programu Ochrony Środowiska na 

obszary Natura 2000. Pozytywne oddzia-

ływanie na przedmioty ochrony obszarów 

Natura 2000 będą miały działania obej-

mujące ochronę walorów przyrodniczych; 

zwiększenie lesistości i bioróżnorodności 

w lasach; wdrażanie odpowiednich sys-

temów zarządzania w obszarach Natura 

2000. Negatywny wpływ na obszary Na-

tura 2000 mogą mieć ustalenia Programu 

Informacja ogólna, 

przydatna podczas spo-

rządzania Planu zadań 

ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Mazowiec-

kiego w Warszawie 

http://www.bip.mazovi

a.pl/unia-

europejska/inne-

progra-

my/art,21,program-

ochrony-srodowiska-

http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,21,program-ochrony-srodowiska-na-lata-2011-2014-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2018-roku.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,21,program-ochrony-srodowiska-na-lata-2011-2014-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2018-roku.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,21,program-ochrony-srodowiska-na-lata-2011-2014-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2018-roku.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,21,program-ochrony-srodowiska-na-lata-2011-2014-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2018-roku.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,21,program-ochrony-srodowiska-na-lata-2011-2014-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2018-roku.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,21,program-ochrony-srodowiska-na-lata-2011-2014-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2018-roku.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,21,program-ochrony-srodowiska-na-lata-2011-2014-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2018-roku.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,21,program-ochrony-srodowiska-na-lata-2011-2014-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2018-roku.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,21,program-ochrony-srodowiska-na-lata-2011-2014-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2018-roku.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,21,program-ochrony-srodowiska-na-lata-2011-2014-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2018-roku.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,21,program-ochrony-srodowiska-na-lata-2011-2014-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2018-roku.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,21,program-ochrony-srodowiska-na-lata-2011-2014-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2018-roku.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,21,program-ochrony-srodowiska-na-lata-2011-2014-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2018-roku.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,21,program-ochrony-srodowiska-na-lata-2011-2014-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2018-roku.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,21,program-ochrony-srodowiska-na-lata-2011-2014-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2018-roku.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,21,program-ochrony-srodowiska-na-lata-2011-2014-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2018-roku.html
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obejmujące realizację inwestycji linio-

wych – dróg i linii kolejowych, ale przy 

zastosowaniu odpowiednich środków za-

radczych, oddziaływanie to zostanie zmi-

nimalizowane. 

na-lata-2011-2014-z-

uwzglednieniem-

perspektywy-do-2018-

roku.html 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Program zwiększania lesistości dla 

Województwa Mazowieckiego do 

roku 2020. Samorząd Wojewódz-

twa Mazowieckiego, Narodowa 

Fundacja Ochrony Środowiska, 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 

Leśnej w Warszawie, Warszawa 

2007. 

Dokument przedstawia koncepcję zwięk-

szenia lesistości na terenie województwa 

mazowieckiego opartą na tworzeniu kory-

tarzy ekologicznych, łączących ze sobą 

istotne kompleksy leśne. Wskazuje na 

konieczność stworzenia sieci powiązań 

pomiędzy istniejącymi obszarami Natura 

2000, poprzez planowanie zalesień w ra-

mach sporządzanych planów ochrony. 

Informacja ogólna, 

przydatna podczas spo-

rządzania Planu zadań 

ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Mazowiec-

kiego w Warszawie 

http://www.bip.mazovi

a.pl/unia-

europejska/inne-

progra-

my/art,11,program-

zwiekszania-lesistosci-

dla-wojewodztwa-

mazowieckiego-do-

roku-2020.html 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Wojewódzki Program Opieki nad 

Zabytkami na lata 2012-2015. Sa-

morząd Województwa Mazowiec-

kiego, Warszawa 2011. 

Dokument wskazuje najważniejsze zagro-

żenia dla zachowania obiektów zabytko-

wych, wśród których wymienia się nie-

uregulowane kwestie własnościowe; brak 

użytkowania lub niewłaściwe użytkowa-

nie; prowadzenie prac remontowych nie-

uwzględniających zabytkowych wartości 

obiektu; pożary, kradzieże, dewastacje; 

brak środków finansowych na renowacje i 

utrzymanie; niekontrolowaną ekspansję 

zieleni skutkującą brakiem właściwej 

Istotne źródło informacji 

na temat właściwej 

ochrony obiektów za-

bytkowych, przydatne 

na etapie planowania 

działań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Mazowiec-

kiego w Warszawie 

http://www.bip.mazovi

a.pl/rozwoj-

regionalny/dokumenty-

strategicz-

ne/art,340,wojewodzki-

program-opieki-nad-

http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,11,program-zwiekszania-lesistosci-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-do-roku-2020.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,11,program-zwiekszania-lesistosci-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-do-roku-2020.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,11,program-zwiekszania-lesistosci-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-do-roku-2020.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,11,program-zwiekszania-lesistosci-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-do-roku-2020.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,11,program-zwiekszania-lesistosci-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-do-roku-2020.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,11,program-zwiekszania-lesistosci-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-do-roku-2020.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,11,program-zwiekszania-lesistosci-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-do-roku-2020.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,11,program-zwiekszania-lesistosci-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-do-roku-2020.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,11,program-zwiekszania-lesistosci-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-do-roku-2020.html
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,340,wojewodzki-program-opieki-nad-zabytkami-na-lata-2012-2015-zostal-przyjety-przez-sejmik-wojewodztwa-mazowieckiego-uchwala-nr-4212-z-12-marca-2012-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,340,wojewodzki-program-opieki-nad-zabytkami-na-lata-2012-2015-zostal-przyjety-przez-sejmik-wojewodztwa-mazowieckiego-uchwala-nr-4212-z-12-marca-2012-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,340,wojewodzki-program-opieki-nad-zabytkami-na-lata-2012-2015-zostal-przyjety-przez-sejmik-wojewodztwa-mazowieckiego-uchwala-nr-4212-z-12-marca-2012-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,340,wojewodzki-program-opieki-nad-zabytkami-na-lata-2012-2015-zostal-przyjety-przez-sejmik-wojewodztwa-mazowieckiego-uchwala-nr-4212-z-12-marca-2012-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,340,wojewodzki-program-opieki-nad-zabytkami-na-lata-2012-2015-zostal-przyjety-przez-sejmik-wojewodztwa-mazowieckiego-uchwala-nr-4212-z-12-marca-2012-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,340,wojewodzki-program-opieki-nad-zabytkami-na-lata-2012-2015-zostal-przyjety-przez-sejmik-wojewodztwa-mazowieckiego-uchwala-nr-4212-z-12-marca-2012-r-.html
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ekspozycji zabytków, zniszczeniem ich 

konstrukcji. Wskazuje na istnienie kon-

fliktu pomiędzy realizacją działań na 

rzecz ochrony środowiska a ochroną kra-

jobrazu kulturowego i obszarów zabyt-

kowych. Jako jeden z celów Programu 

wymienia stworzenie i zachowanie mate-

rialnego i niematerialnego dziedzictwa 

regionu poprzez podjęcie takich działań 

jak rewaloryzacja i rewitalizacja zdegra-

dowanych obiektów; zapobieganie nisz-

czeniu cennych obiektów (pożary, kra-

dzieże, zalania); integracja systemów 

ochrony krajobrazu, przyrody i dziedzic-

twa kulturowego; zachowanie osi wido-

kowych i zapewnienie właściwej ekspo-

zycji zabytków. 

zabytkami-na-lata-

2012-2015-zostal-

przyjety-przez-sejmik-

wojewodztwa-

mazowieckiego-

uchwala-nr-4212-z-12-

marca-2012-r-.html 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Strategia Rozwoju Turystyki dla 

Województwa Mazowieckiego na 

lata 2007-2013. Część I – Raport z 

diagnozy potencjału turystycznego 

województwa mazowieckiego. Ma-

zowiecka Regionalna Organizacja 

Turystyczna, Polska Agencja Roz-

woju Turystyki S.A., Warszawa 

2007. 

Dokument przedstawia diagnozę poten-

cjału turystycznego województwa mazo-

wieckiego, wskazując na duży potencjał 

walorów przyrodniczych, w tym powoła-

nych na tym terenie obszarów Natura 

2000. Istotnym aspektem budowania zin-

tegrowanego produktu turystycznego dla 

województwa, będzie łączenie potencjału 

walorów przyrodniczych z potencjałem 

kulturowym. Wśród „perełek” turystycz-

nych województwa wymienia Twierdzę 

Modlin jako jedno z najciekawszych w 

Europie założeń fortyfikacyjnych, które 

ze względu na obecny rozwój infrastruk-

Informacja ogólna, 

przydatna podczas okre-

ślania działań ochron-

nych dla przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 

2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Mazowiec-

kiego w Warszawie 

http://www.bip.mazovi

a.pl/rozwoj-

regionalny/dokumenty-

strategicz-

ne/art,274,strategia-

rozwoju-turystyki-

wojewodztwa-

wazowieckiego-na-lata-

2007-2013.html 

http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,274,strategia-rozwoju-turystyki-wojewodztwa-wazowieckiego-na-lata-2007-2013.html
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,274,strategia-rozwoju-turystyki-wojewodztwa-wazowieckiego-na-lata-2007-2013.html
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,274,strategia-rozwoju-turystyki-wojewodztwa-wazowieckiego-na-lata-2007-2013.html
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,274,strategia-rozwoju-turystyki-wojewodztwa-wazowieckiego-na-lata-2007-2013.html
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,274,strategia-rozwoju-turystyki-wojewodztwa-wazowieckiego-na-lata-2007-2013.html
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,274,strategia-rozwoju-turystyki-wojewodztwa-wazowieckiego-na-lata-2007-2013.html
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,274,strategia-rozwoju-turystyki-wojewodztwa-wazowieckiego-na-lata-2007-2013.html
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,274,strategia-rozwoju-turystyki-wojewodztwa-wazowieckiego-na-lata-2007-2013.html
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,274,strategia-rozwoju-turystyki-wojewodztwa-wazowieckiego-na-lata-2007-2013.html
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tury komunikacyjnej (lotnisko) oraz są-

siedztwo niezwykłego krajobrazu przy-

rodniczego, wymaga opracowania pro-

gramu adaptacyjnego i koncepcji wyko-

rzystania.  

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Strategia Rozwoju Turystyki dla 

Województwa Mazowieckiego na 

lata 2007-2013. Część II – Koncep-

cja rozwoju turystyki oraz jej 

wdrożenie. Mazowiecka Regional-

na Organizacja Turystyczna, Polska 

Agencja Rozwoju Turystyki S.A., 

Warszawa 2007. 

Przedstawia różne koncepcje rozwoju 

turystyki w województwie mazowieckim, 

z których jedna skupia się na historii tego 

regionu, pokazanej przez pryzmat budow-

li obronnych takich jak np. Twierdza Mo-

dlin i in. fortyfikacje. 

Informacja ogólna, 

przydatna podczas okre-

ślania działań ochron-

nych dla przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 

2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Mazowiec-

kiego w Warszawie 

http://www.bip.mazovi

a.pl/rozwoj-

regionalny/dokumenty-

strategicz-

ne/art,274,strategia-

rozwoju-turystyki-

wojewodztwa-

wazowieckiego-na-lata-

2007-2013.html 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Strategia rozwoju powiatu legio-

nowskiego do 2015 roku. Rada i 

Zarząd Powiatu Legionowskiego, 

Fundacja Promocji Gmin Polski, 

Bałtycki Instytut Gmin – Gdańsk, 

Legionowo 2002. 

Dokument powstał przed powołaniem 

obszaru Natura 2000, więc nie odwołuje 

się bezpośrednio do tej formy ochrony 

przyrody. Wymienia Fort IV Janówek 

wśród obiektów objętych ochroną Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków i 

podkreśla, że rozwój turystyki jest priory-

tetem dla urzędów gminnych. Wśród atu-

tów gminy wymienia dobry stan środowi-

ska naturalnego, wysokie walory krajo-

brazowo-przyrodnicze i ekologiczne oraz 

Informacja ogólna, 

przydatna podczas okre-

ślania działań ochron-

nych dla przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 

2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Powiatu 

Legionowskiego 

http://bip.powiat-

legionow-

ski.pl/index.php?type%

3D4%26name%3Dbt54

83%26func%3Dselectsi

te%26value%255B0%2

55D%3Dmnu8%26valu

http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,274,strategia-rozwoju-turystyki-wojewodztwa-wazowieckiego-na-lata-2007-2013.html
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,274,strategia-rozwoju-turystyki-wojewodztwa-wazowieckiego-na-lata-2007-2013.html
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,274,strategia-rozwoju-turystyki-wojewodztwa-wazowieckiego-na-lata-2007-2013.html
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,274,strategia-rozwoju-turystyki-wojewodztwa-wazowieckiego-na-lata-2007-2013.html
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,274,strategia-rozwoju-turystyki-wojewodztwa-wazowieckiego-na-lata-2007-2013.html
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,274,strategia-rozwoju-turystyki-wojewodztwa-wazowieckiego-na-lata-2007-2013.html
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,274,strategia-rozwoju-turystyki-wojewodztwa-wazowieckiego-na-lata-2007-2013.html
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,274,strategia-rozwoju-turystyki-wojewodztwa-wazowieckiego-na-lata-2007-2013.html
http://www.bip.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/dokumenty-strategiczne/art,274,strategia-rozwoju-turystyki-wojewodztwa-wazowieckiego-na-lata-2007-2013.html
http://bip.powiat-legionowski.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt5483%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu8%26value%255B1%255D%3D2
http://bip.powiat-legionowski.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt5483%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu8%26value%255B1%255D%3D2
http://bip.powiat-legionowski.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt5483%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu8%26value%255B1%255D%3D2
http://bip.powiat-legionowski.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt5483%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu8%26value%255B1%255D%3D2
http://bip.powiat-legionowski.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt5483%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu8%26value%255B1%255D%3D2
http://bip.powiat-legionowski.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt5483%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu8%26value%255B1%255D%3D2
http://bip.powiat-legionowski.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt5483%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu8%26value%255B1%255D%3D2


 

61 

dobrze utrzymane kompleksy leśne. Roz-

wój powiatu umożliwiają m.in. obecność 

atrakcyjnych turystycznie obszarów; 

atrakcyjność inwestycyjna regionu; dobre 

walory przyrodniczo-krajobrazowe. 

Wśród celów strategicznych wymienia 

m.in.: wykorzystanie i rozwój potencjału 

turystycznego w powiecie jako miejsca 

całorocznego wypoczynku mieszkańców 

Warszawy; intensywną promocję powiatu 

i jego atrakcyjności turystycznej, inwesty-

cyjnej i osadniczej. 

e%255B1%255D%3D2 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu 

Legionowskiego na lata 2007-2013. 

Starostwo Powiatowe w Legiono-

wie, Legionowo 2007. 

Dokument powstał przed powołaniem 

obszaru Natura 2000, więc nie odwołuje 

się bezpośrednio do tej formy ochrony 

przyrody. Wśród mocnych stron powiatu 

wymienia m.in. wysokie walory krajo-

znawcze; dobrze utrzymane ekosystemy 

lasów i rzek; dobre warunki do rozwoju 

turystyki. Wśród szans rozwoju powiatu 

wymienia m.in. wzrost atrakcyjności tury-

stycznej regionu (turystyka weekendowa); 

budowę lotniska w Modlinie; wzrost 

atrakcyjności inwestycyjnej regionu; wy-

korzystanie walorów krajobrazowo-

przyrodniczych. Przedstawia kierunki 

działań m.in. w obszarze kultury, gdzie 

priorytetem jest ochrona dziedzictwa kul-

turowego i poprawa infrastruktury kultu-

rowej poprzez remonty i oznakowanie 

zabytkowych wnętrz i budowli o dużym 

Informacja ogólna, 

przydatna podczas okre-

ślania działań ochron-

nych dla przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 

2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Powiatu 

Legionowskiego 

http://bip.powiat-

legionow-

ski.pl/bip/196_splegion

owo/fckeditor/file/Rozn

e%20opracowania/Plan

%20Rozwoju%20Lokal

ne-

go%20Powiatu%20Leg

ionowskiego.pdf 

http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/Rozne%20opracowania/Plan%20Rozwoju%20Lokalnego%20Powiatu%20Legionowskiego.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/Rozne%20opracowania/Plan%20Rozwoju%20Lokalnego%20Powiatu%20Legionowskiego.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/Rozne%20opracowania/Plan%20Rozwoju%20Lokalnego%20Powiatu%20Legionowskiego.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/Rozne%20opracowania/Plan%20Rozwoju%20Lokalnego%20Powiatu%20Legionowskiego.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/Rozne%20opracowania/Plan%20Rozwoju%20Lokalnego%20Powiatu%20Legionowskiego.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/Rozne%20opracowania/Plan%20Rozwoju%20Lokalnego%20Powiatu%20Legionowskiego.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/Rozne%20opracowania/Plan%20Rozwoju%20Lokalnego%20Powiatu%20Legionowskiego.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/Rozne%20opracowania/Plan%20Rozwoju%20Lokalnego%20Powiatu%20Legionowskiego.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/Rozne%20opracowania/Plan%20Rozwoju%20Lokalnego%20Powiatu%20Legionowskiego.pdf
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znaczeniu kulturowym dla powiatu; w 

obszarze środowisko, gdzie priorytetem 

jest zrównoważony rozwój środowiska 

naturalnego i wykorzystanie jego walo-

rów poprzez adaptację ścieżek i szlaków 

rowerowych, ścieżek dydaktycznych w 

obszarach parków krajobrazowych dla 

rozwoju wiedzy o środowisku naturalnym 

i walorach przyrodniczych powiatu. 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Program ochrony środowiska dla 

powiatu legionowskiego na lata 

2010-2013 z perspektywą do 2017 

roku. Starostwo Powiatowe w Le-

gionowie, Legionowo 2010. 

Celem nadrzędnym polityki ekologicznej 

powiatu jest ochrona środowiska przyrod-

niczego, poprawa jakości środowiska oraz 

poprawa standardów życia mieszkańców 

powiatu legionowskiego. Wśród celów 

głównych wymienia się ochronę środowi-

ska przyrodniczego i krajobrazu. Zostanie 

on osiągnięty w wyniku podjęcia następu-

jących działań: ochronę dziedzictwa przy-

rody i zachowanie bioróżnorodności po-

przez kontynuację ochrony istniejących 

już obszarów i obiektów podlegających 

ochronie na mocy prawa, respektowanie 

przez użytkowników środowiska zasad 

ekorozwoju na terenach cennych przyrod-

niczo i krajobrazowo; ochronę lasów i 

utrzymanie lesistości powiatu na dotych-

czasowym poziomie poprzez prowadzenie 

gospodarki leśnej zgodnej z zasadami 

proekologicznymi; współdziałania z Nad-

leśnictwem Jabłonna oraz KPN; uwzględ-

nianie pozytywnej roli lasów i zadrzewień 

Informacja ogólna, 

przydatna podczas okre-

ślania działań ochron-

nych dla przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 

2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Powiatu 

Legionowskiego 

http://bip.powiat-

legionow-

ski.pl/bip/196_splegion

owo/fckeditor/file/PRO

GRAM_OCHRONY_S

RODOWI-

SKA/Program_ochrony

_srodowiska.pdf 

http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PROGRAM_OCHRONY_SRODOWISKA/Program_ochrony_srodowiska.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PROGRAM_OCHRONY_SRODOWISKA/Program_ochrony_srodowiska.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PROGRAM_OCHRONY_SRODOWISKA/Program_ochrony_srodowiska.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PROGRAM_OCHRONY_SRODOWISKA/Program_ochrony_srodowiska.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PROGRAM_OCHRONY_SRODOWISKA/Program_ochrony_srodowiska.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PROGRAM_OCHRONY_SRODOWISKA/Program_ochrony_srodowiska.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PROGRAM_OCHRONY_SRODOWISKA/Program_ochrony_srodowiska.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PROGRAM_OCHRONY_SRODOWISKA/Program_ochrony_srodowiska.pdf


 

63 

w planach zagospodarowania przestrzen-

nego, ograniczenie nierolniczego i niele-

śnego przeznaczenia gruntów. 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Prognoza oddziaływania na środo-

wisko „Programu ochrony środowi-

ska dla powiatu legionowskiego na 

lata 2010-2013 z perspektywą do 

2017 roku”. Starostwo Powiatowe 

w Legionowie, EKOSTANDARD 

Pracowania Analiz Środowisko-

wych, Legionowo 2010. 

Ocenia wpływ ustaleń Programu ochrony 

środowiska dla powiatu legionowskiego 

na poszczególne komponenty środowiska, 

w tym na obszar Natura 2000. Zadaniami 

mogącymi powodować intensyfikację 

zagrożeń w obszarze Natura 2000 jest 

rozbudowa bazy turystyczno-

wypoczynkowej, która może negatywnie 

wpływać na zimujące w Forcie IV Janó-

wek nietoperze. W celu ograniczenia ne-

gatywnego oddziaływania turystyki i re-

kreacji na przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000 należy kontrolować rozwój 

turystyki w powiecie, który powinien być 

realizowany przy uwzględnieniu zasady 

chłonności turystycznej poszczególnych 

obszarów przy jednoczesnym zachowaniu 

ekstensywnego użytkowania gruntów. 

Priorytetem w rozwoju turystyki regionu 

powinno być roztropne wykorzystywanie 

zasobów przyrody, zgodnie z ich natural-

nymi predyspozycjami i bez zaburzania 

procesów przyrodniczych. W tym celu 

należy stosować szereg środków minima-

lizujących i eliminujących negatywne 

oddziaływania na środowisko np.: elimi-

nować lokalizację infrastruktury tury-

stycznej z pobliża oraz z terenów cennych 

Informacja szczegóło-

wa, istotna podczas 

określania zagrożeń i 

działań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Powiatu 

Legionowskiego 

http://bip.powiat-

legionow-

ski.pl/bip/196_splegion

owo/fckeditor/file/PRO

GRAM_OCHRONY_S

RODOWI-

SKA/prognoza_POS.pd

f 

http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PROGRAM_OCHRONY_SRODOWISKA/prognoza_POS.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PROGRAM_OCHRONY_SRODOWISKA/prognoza_POS.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PROGRAM_OCHRONY_SRODOWISKA/prognoza_POS.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PROGRAM_OCHRONY_SRODOWISKA/prognoza_POS.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PROGRAM_OCHRONY_SRODOWISKA/prognoza_POS.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PROGRAM_OCHRONY_SRODOWISKA/prognoza_POS.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PROGRAM_OCHRONY_SRODOWISKA/prognoza_POS.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PROGRAM_OCHRONY_SRODOWISKA/prognoza_POS.pdf
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przyrodniczo (miejsc występowania ga-

tunków i siedlisk chronionych, które nie 

występują na całych obszarach Natura 

2000 równomiernie); koncentrować infra-

strukturę turystyczną w specjalnie wyzna-

czonych do tego celu obszarach; szczegó-

łowo analizować wpływ poszczególnych 

planowanych przedsięwzięć na obszary 

Natura 2000; sterować ruchem turystycz-

nym poprzez wyznaczenie szlaków tury-

stycznych, ścieżek dydaktycznych, orga-

nizację punktów widokowych wraz z od-

powiednią infrastrukturą itp. gdzie turysta 

będzie się poruszał bezpiecznie dla siebie 

i dla przyrody; stale monitorować natęże-

nie ruchu turystycznego; w przypadku 

stwierdzenia nadmiernego natężenia ru-

chu turystycznego, kierować jego nurt 

poza obszar Natura 2000 np. do centrów 

edukacji ekologicznej lub innych atrak-

cyjnych obiektów. 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Plan gospodarki odpadami dla po-

wiatu legionowskiego na lata 2010-

2013 z perspektywą do 2017 roku – 

aktualizacja. Starostwo Powiatowe 

w Legionowie, Legionowo 2010. 

Nie zawiera informacji na temat obszaru 

Natura 2000. 

Brak informacji na te-

mat obszaru Natura 

2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Powiatu 

Legionowskiego 

http://bip.powiat-

legionow-

ski.pl/bip/196_splegion

owo/fckeditor/file/PLA

N_GOSPODARKI_OD

PADA-

MI/Plan_gospodarki_o

http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PLAN_GOSPODARKI_ODPADAMI/Plan_gospodarki_odpadami.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PLAN_GOSPODARKI_ODPADAMI/Plan_gospodarki_odpadami.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PLAN_GOSPODARKI_ODPADAMI/Plan_gospodarki_odpadami.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PLAN_GOSPODARKI_ODPADAMI/Plan_gospodarki_odpadami.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PLAN_GOSPODARKI_ODPADAMI/Plan_gospodarki_odpadami.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PLAN_GOSPODARKI_ODPADAMI/Plan_gospodarki_odpadami.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PLAN_GOSPODARKI_ODPADAMI/Plan_gospodarki_odpadami.pdf
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dpadami.pdf 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Prognoza oddziaływania na środo-

wisko Planu gospodarki odpadami 

dla powiatu legionowskiego na lata 

2010-2013 z perspektywą do 2017 

roku – aktualizacja. Starostwo Po-

wiatowe w Legionowie, EKO-

STANDARD Pracowania Analiz 

Środowiskowych, Legionowo 

2010. 

Przedstawia ocenę wpływu zaproponowa-

nych w Planie gospodarki odpadami dzia-

łań na środowisko przyrodnicze, w tym na 

obszar Natura 2000. Ustalenia Planu nie 

wpłyną znacząco negatywnie na przed-

mioty ochrony obszaru Natura 2000. 

Informacja ogólna, 

przydatna podczas spo-

rządzania Planu zadań 

ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Powiatu 

Legionowskiego 

http://bip.powiat-

legionow-

ski.pl/bip/196_splegion

owo/fckeditor/file/PLA

N_GOSPODARKI_OD

PADA-

MI/prognoza_PGO.pdf 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Strategia Rozwoju Gminy Wieli-

szew do roku 2020. Rada Gminy 

Wieliszew, Wieliszew 2007. 

Dokument powstał przed powołaniem 

obszaru Natura 2000, więc nie odwołuje 

się bezpośrednio do tej formy ochrony 

przyrody. Zwraca uwagę na liczne atrak-

cje turystyczne w gminie m.in. na usytu-

owany w pobliżu wsi Janówek, porośnięty 

lasem, zespół trzech fortów, stanowiących 

część zewnętrznego pierścienia Twierdzy 

Modlin. Przyciągają one amatorów wspi-

naczki skałkowej, służąc im jako ścianki 

treningowe. Odbywają się tu m.in. Mi-

strzostwa Polski we Wspinaczce Krótko-

dystansowej. Omawia szanse rozwoju 

gminy, wśród których wymienia budowę 

lotniska w Modlinie oraz rozwój szlaku 

kolejowego Warszawa-Gdańsk. Przedsta-

wia konieczne do zrealizowania na terenie 

gminy działania, w tym likwidację dzi-

kich wysypisk śmieci; realizację projek-

Informacja ogólna, 

przydatna podczas okre-

ślania zagrożeń oraz 

działań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Gminy Wie-

liszew 

http://www.bip.wielisze

w.pl/public/get_file_co

ntents.php?id=198187 

http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PLAN_GOSPODARKI_ODPADAMI/prognoza_PGO.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PLAN_GOSPODARKI_ODPADAMI/prognoza_PGO.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PLAN_GOSPODARKI_ODPADAMI/prognoza_PGO.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PLAN_GOSPODARKI_ODPADAMI/prognoza_PGO.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PLAN_GOSPODARKI_ODPADAMI/prognoza_PGO.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PLAN_GOSPODARKI_ODPADAMI/prognoza_PGO.pdf
http://bip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fckeditor/file/PLAN_GOSPODARKI_ODPADAMI/prognoza_PGO.pdf
http://www.bip.wieliszew.pl/public/get_file_contents.php?id=198187
http://www.bip.wieliszew.pl/public/get_file_contents.php?id=198187
http://www.bip.wieliszew.pl/public/get_file_contents.php?id=198187
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tów ułatwiających ekspozycję walorów 

historycznych i kulturalnych gminy. 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Projekt Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Wieliszew. Wójt 

Gminy Wieliszew, Biuro Planowa-

nia Rozwoju Warszawy S.A., War-

szawa/Wieliszew 2011. 

W dokumencie przeanalizowano uwarun-

kowania wewnętrzne gminy Wieliszew, 

wskazując na obecność obszaru Natura 

2000, na terenie którego wszelkie plano-

wane inwestycje muszą być uzgadniane z 

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowi-

ska. Wskazuje się na obecność obiektów 

objętych ochroną konserwatorską, w tym 

wpisanego do ewidencji zabytków Fortu 

IV Janówek. Zwraca się uwagę na ich zły 

stan techniczny. Jeżeli chodzi o uwarun-

kowania komunikacyjne to w dokumencie 

wskazano na planowany przebieg Trasy 

„Olszynki Grochowskiej”, przechodzącej 

ze wschodu na zachód poniżej drogi wo-

jewódzkiej nr 631, która znajduje się w 

kolizji z obszarem Natura 2000. Wskazuje 

na możliwe podniesienie atrakcyjności 

terenu gminy po wybudowaniu lotniska 

Warszawa/Modlin. Dodatkowo w doku-

mencie przedstawiono główne kierunki 

rozwoju, przy czym obszar Natura 2000 

stanowi teren wyłączony z zabudowy, na 

którym zezwala się na lokalizację urzą-

dzeń sportu, rekreacji i turystyki bez moż-

liwości jego zabudowy. Studium zakłada 

ochronę obszaru Natura 2000 i określa 

kierunki działań, jakie mogą/nie mogą 

być podejmowane na tym terenie. 

Informacja szczegóło-

wa, istotna podczas 

określania zagrożeń i 

działań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Gminy Wie-

liszew 

http://www.bip.wielisze

w.pl/public/get_file_co

ntents.php?id=171503 

http://www.bip.wieliszew.pl/public/get_file_contents.php?id=171503
http://www.bip.wieliszew.pl/public/get_file_contents.php?id=171503
http://www.bip.wieliszew.pl/public/get_file_contents.php?id=171503
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Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Prognoza oddziaływania na środo-

wisko projektu Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Wieli-

szew. Wójt Gminy Wieliszew, Biu-

ro Planowania Rozwoju Warszawy 

S.A., Warszawa/Wieliszew 2011. 

Ocenia wpływ ustaleń projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania gminy Wieliszew na środowisko, w 

tym na obszar Natura 2000. Projekt Stu-

dium wprowadza  ustalenia, których za-

daniem jest zapewnienie ochrony siedlisk 

obszaru Natura 2000. Na tym terenie 

wprowadza funkcję urządzeń sportu, re-

kreacji i/lub turystyki bez możliwości 

lokalizowania zabudowy. Dodatkowo 

projekt Studium zakazuje niszczenie zi-

mowisk (dewastacji, zaśmiecania fortów) 

oraz wszelkich innych działań, które mo-

gą przyczynić się do zmiany mikroklima-

tu. Także zaleca ograniczenie turystyki i 

rekreacji, kontrolowanie penetracji fortów  

oraz zabezpieczenie ich przed wandali-

zmem, straszeniem i płoszeniem zwierząt 

w okresie hibernacji. Zapisy te maja ko-

rzystny wpływ na obszar Natura 2000. 

Informacja szczegóło-

wa, istotna podczas 

określania zagrożeń i 

działań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Gminy Wie-

liszew 

http://www.bip.wielisze

w.pl/public/get_file_co

ntents.php?id=171501 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Plan rozwoju miejscowości Janó-

wek. Rada Gminy Wieliszew, Wie-

liszew 2005. 

Dokument powstał  przed powołaniem 

obszaru Natura 2000. Jako jeden z celów 

strategicznych wymienia wykorzystanie 

walorów środowiska naturalnego i dzie-

dzictwa kulturowego dla potrzeb rozwoju 

turystyki i rekreacji, który zostanie osią-

gnięty m.in. poprzez rozwój bazy tury-

stycznej; promowanie czynnego wypo-

czynku z wykorzystaniem ścieżek rowe-

rowych w rejonie Janówka; podejmowa-

nie działań na rzecz uzyskania środków 

Informacja ogólna, 

przydatne podczas spo-

rządzania Planu zadań 

ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Gminy Wie-

liszew 

http://www.bip.wielisze

w.pl/public/?id=44857 

http://www.bip.wieliszew.pl/public/get_file_contents.php?id=171501
http://www.bip.wieliszew.pl/public/get_file_contents.php?id=171501
http://www.bip.wieliszew.pl/public/get_file_contents.php?id=171501
http://www.bip.wieliszew.pl/public/?id=44857
http://www.bip.wieliszew.pl/public/?id=44857
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do utrzymania, konserwacji i odrestauro-

wania obiektów zabytkowych. 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Program Ochrony Środowiska dla 

gminy Wieliszew na lata 2010-

2017. Wójt Gminy Wieliszew, 

EKOSTANDARD Pracownia Ana-

liz Środowiskowych, Wieliszew 

2009. 

W dokumencie wymienia się wśród ob-

szarów objętych ochroną prawną obszar 

Natura 2000 oraz najważniejsze zagroże-

nia dla jego utrzymania. Wśród prioryte-

tów ochrony środowiska przyrodniczego 

wymienia się ochronę obszarów cennych 

przyrodniczo oraz zachowanie istnieją-

cych powierzchni leśnych. W celu zacho-

wania i ochrony bioróżnorodności terenu 

gminy wyznacza się następujące kierunki 

działań: ochronę istniejących kompleksów 

leśnych, prowadzenie zrównoważonej 

gospodarki leśnej, zalesianie gruntów 

nieprzydatnych rolniczo. 

Informacja ogólna, 

przydatne podczas okre-

ślania działań ochron-

nych dla przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 

2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Gminy Wie-

liszew 

http://www.bip.wielisze

w.pl/public/get_file_co

ntents.php?id=160387 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Plan Gospodarki Odpadami dla 

Gminy Wieliszew na lata 2010-

2017. Wójt Gminy Wieliszew, 

EKOSTANDARD Pracownia Ana-

liz Środowiskowych, Wieliszew 

2009. 

W dokumencie przedstawiono zadania i 

działania wspomagające prawidłowe po-

stępowanie z odpadami w zakresie zbie-

rania, transportu, odzysku i unieszkodli-

wiania odpadów, wśród których wymienia 

się bieżącą likwidację miejsc nielegalnego 

składowania odpadów. 

Informacja ogólna, 

przydatne podczas okre-

ślania działań ochron-

nych dla przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 

2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Gminy Wie-

liszew 

http://www.bip.wielisze

w.pl/public/get_file_co

ntents.php?id=160386 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Strategia rozwoju powiatu nowo-

dworskiego. Starostwo Powiatowe 

w Nowym Dworze Mazowieckim, 

Nowy Dwór Mazowiecki 2002. 

Dokument powstał przed powołaniem 

obszaru Natura 2000, więc nie odwołuje 

się bezpośrednio do tej formy ochrony 

przyrody. Zwraca uwagę na obecność 

objętych ochroną konserwatorską obiek-

tów Twierdzy Modlin oraz możliwości ich 

turystycznego wykorzystania. Wśród ce-

Informacja ogólna, 

przydatne podczas okre-

ślania działań ochron-

nych dla przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 

2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Starostwa 

Powiatowego w No-

wym Dworze Mazo-

wieckim 

http://www.bip.nowod

http://www.bip.wieliszew.pl/public/get_file_contents.php?id=160387
http://www.bip.wieliszew.pl/public/get_file_contents.php?id=160387
http://www.bip.wieliszew.pl/public/get_file_contents.php?id=160387
http://www.bip.wieliszew.pl/public/get_file_contents.php?id=160386
http://www.bip.wieliszew.pl/public/get_file_contents.php?id=160386
http://www.bip.wieliszew.pl/public/get_file_contents.php?id=160386
http://www.bip.nowodworski.pl/plik,469,plik-do-pobrania.pdf
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lów strategicznych wymienia ochronę 

zasobów naturalnych i wykorzystanie ich 

dla celów rozwoju społeczno-

gospodarczego z zachowaniem tożsamo-

ści regionu, dziedzictwa kulturowego i 

walorów środowiskowych. Cel ten zosta-

nie osiągnięty w wyniku realizacji nastę-

pujących programów: zalesiania; działań 

ochronnych na terenach prawnie chronio-

nych; międzygminnych inicjatyw w dzie-

dzinie ochrony środowiska, zachowania 

walorów krajobrazowych i osiągnięcia w 

tej dziedzinie standardów Unii Europej-

skiej; pielęgnowania tradycji i dziedzic-

twa kulturowego oraz wykorzystanie ich 

walorów dla rozwoju turystyki. 

worski.pl/plik,469,plik-

do-pobrania.pdf 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Plan rozwoju lokalnego powiatu 

nowodworskiego na lata 2007-

2013. Starostwo Powiatowe w No-

wym Dworze Mazowieckim, Nowy 

Dwór Mazowiecki 2007. 

Dokument powstał przed powołaniem 

obszaru Natura 2000, więc nie odwołuje 

się bezpośrednio do tej formy ochrony 

przyrody. Zgodnie z treścią dokumentu 

szanse na rozwój regionu zapewnia atrak-

cyjne środowisko naturalne o dużych wa-

lorach krajobrazowych, przyrodniczych i 

kulturowych; obecność obiektów histo-

rycznych Twierdzy Modlin, które po za-

gospodarowaniu umożliwią ochronę ich 

wartości kulturowych poprzez powstanie 

nowych podmiotów o charakterze rekre-

acyjno-turystycznym; powojskowe tereny 

takie jak lotnisko w Modlinie, które bę-

dzie miejscem lokalizacji portu lotniczego 

Informacja ogólna, 

przydatna podczas okre-

ślania zagrożeń i działań 

ochronnych dla przed-

miotów ochrony obszaru 

Natura 2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Starostwa 

Powiatowego w No-

wym Dworze Mazo-

wieckim 

http://www.bip.nowod

worski.pl/plik,463,plik-

do-pobrania.pdf 

http://www.bip.nowodworski.pl/plik,463,plik-do-pobrania.pdf
http://www.bip.nowodworski.pl/plik,463,plik-do-pobrania.pdf
http://www.bip.nowodworski.pl/plik,463,plik-do-pobrania.pdf
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o charakterze regionalnym. Wśród celów 

strategicznych wymienia m.in. poprawę 

stanu jakości środowiska oraz ochronę 

zasobów naturalnych i wykorzystanie ich 

dla celów rozwoju społeczno-

gospodarczego, które zostaną osiągnięte 

w wyniku podjęcia następujących działań: 

wspieranie działań na rzecz likwidacji 

dzikich wysypisk śmieci; rozwój terenów 

wokół KPN z zachowaniem ochrony śro-

dowiska naturalnego; współpraca z gmi-

nami na rzecz tworzenia miejsc biwako-

wania, budowy i oznakowania szlaków 

turystycznych i ścieżek rowerowych; 

wspieranie działań na rzecz tworzenia 

bazy turystyczno-wypoczynkowej; wspie-

ranie działań na rzecz zagospodarowania 

Twierdzy Modlin. 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Program ochrony środowiska dla 

powiatu nowodworskiego na lata 

2008-2011 z perspektywą do 2015 

roku – aktualizacja. Zarząd Powiatu 

Nowodworskiego, Przedsiębior-

stwo Geologiczne „POLGEOL” 

S.A., Warszawa 2007. 

Celem nadrzędnym polityki ekologicznej 

powiatu jest ochrona środowiska przyrod-

niczego, poprawa jakości środowiska oraz 

poprawa standardów życia mieszkańców 

powiatu nowodworskiego. Wśród celów 

głównych wymienia się ochronę środowi-

ska przyrodniczego i krajobrazu. Zostanie 

on osiągnięty w wyniku podjęcia następu-

jących działań: ochronę dziedzictwa przy-

rody i zachowanie bioróżnorodności po-

przez kontynuację ochrony istniejących 

już obszarów i obiektów podlegających 

ochronie na mocy prawa, respektowanie 

Informacja ogólna, 

przydatna podczas okre-

ślania działań ochron-

nych dla przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 

2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Starostwa 

Powiatowego w No-

wym Dworze Mazo-

wieckim 

http://www.bip.nowod

wor-

ski.pl/plik,1231,plik-

do-pobrania.pdf 

http://www.bip.nowodworski.pl/plik,1231,plik-do-pobrania.pdf
http://www.bip.nowodworski.pl/plik,1231,plik-do-pobrania.pdf
http://www.bip.nowodworski.pl/plik,1231,plik-do-pobrania.pdf
http://www.bip.nowodworski.pl/plik,1231,plik-do-pobrania.pdf
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przez użytkowników środowiska zasad 

ekorozwoju na terenach cennych przyrod-

niczo i krajobrazowo; ochronę lasów i 

utrzymanie lesistości powiatu na dotych-

czasowym poziomie poprzez prowadzenie 

gospodarki leśnej zgodnej z zasadami 

proekologicznymi; współdziałania z Nad-

leśnictwem Jabłonna oraz KPN; uwzględ-

nianie pozytywnej roli lasów i zadrzewień 

w planach zagospodarowania przestrzen-

nego, ograniczenie nierolniczego i niele-

śnego przeznaczenia gruntów. 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Plan gospodarki odpadami dla po-

wiatu nowodworskiego na lata 

2008-2011 z perspektywą do 2015 

roku – aktualizacja. Zarząd Powiatu 

Nowodworskiego, Przedsiębior-

stwo Geologiczne „POLGEOL” 

S.A., Warszawa 2007. 

Nie zawiera informacji na temat obszaru 

Natura 2000. 

Brak informacji na te-

mat obszaru Natura 

2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Starostwa 

Powiatowego w No-

wym Dworze Mazo-

wieckim 

http://www.bip.nowod

wor-

ski.pl/plik,1230,plik-

do-pobrania.pdf 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Plan strategiczny rozwoju Miasta 

Nowy Dwór Mazowiecki. Strategia 

rozwoju społeczno-gospodarczego 

Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do 

roku 2015. Zarząd Miasta Nowy 

Dwór Mazowiecki, RES CON-

SULTING Jacek Dębczyński – 

Belsk Duży, Nowy Dwór Mazo-

wiecki 2001. 

Dokument przedstawia cele strategiczne  

i strategie działania dla poszczególnych 

potencjałów (zasobów) Miasta Nowy 

Dwór Mazowiecki. Wśród strategii dzia-

łania wymienia się: zachowanie i wyko-

rzystanie unikalności Twierdzy Modlin; 

przejęcie przez miasto terenów powoj-

skowych; opracowanie koncepcji zago-

spodarowania terenów powojskowych; 

Informacja ogólna, 

przydatna podczas okre-

ślania działań ochron-

nych dla przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 

2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Miasta i 

Gminy Nowy Dwór 

Mazowiecki 

http://bip.nowydworma

z.pl/public/get_file_con

tents.php?id=1301 

http://www.bip.nowodworski.pl/plik,1230,plik-do-pobrania.pdf
http://www.bip.nowodworski.pl/plik,1230,plik-do-pobrania.pdf
http://www.bip.nowodworski.pl/plik,1230,plik-do-pobrania.pdf
http://www.bip.nowodworski.pl/plik,1230,plik-do-pobrania.pdf
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=1301
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=1301
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=1301


 

72 

uwzględnianie terenów zielonych w pla-

nowaniu przestrzennym; wyznaczanie 

obszarów szczególnie cennych przyrodni-

czo w planach zagospodarowania prze-

strzennego; systematyczna likwidacja 

dzikich wysypisk śmieci; obejmowanie 

ochroną najcenniejszych obiektów i tere-

nów przyrodniczych; pozyskiwanie środ-

ków zewnętrznych na renowację zabyt-

ków;  zagospodarowanie zabytków zgod-

ne z walorami i wytycznymi konserwato-

ra; wspieranie rozwoju działalności hote-

larsko-usługowej w oparciu o walory 

przyrodniczo-krajobrazowe. 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania Miasta Nowy 

Dwór Mazowiecki. Zarząd Miasta 

Nowy Dwór Mazowiecki, Pracow-

nia ART.-ARCH., s.c. A. Chylak & 

K. Gruszecka, Nowy Dwór Mazo-

wiecki 1999. 

Dokument powstał przed powołaniem 

obszaru Natura 2000 i nie zawiera infor-

macji dotyczących jego ochrony. Przed-

stawia natomiast podział na strefy ochro-

ny konserwatorskiej, gdzie wymienia się 

zakres możliwych do realizacji działań. 

Teren Schronu „Gen. Sowińskiego” znaj-

duje się w I strefie ochrony konserwator-

skiej, gdzie dopuszcza się funkcje rekre-

acyjne z możliwością wprowadzenia ma-

łej architektury związanej z funkcją i nie-

kolidujących swoją formą architekto-

niczną z zabytkowym otoczeniem; zaleca 

się likwidację selekcyjną istniejących ze-

społów zieleni i ich przystosowanie do 

funkcji rekreacyjnych z zakazem wpro-

wadzania obiektów budowlanych trwale 

powiązanych z gruntem. 

Informacja ogólna, 

przydatna podczas okre-

ślania działań ochron-

nych dla przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 

2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Miasta i 

Gminy Nowy Dwór 

Mazowiecki 

http://bip.nowydworma

z.pl/public/popup.php?i

d_menu_item=43442 

http://bip.nowydwormaz.pl/public/popup.php?id_menu_item=43442
http://bip.nowydwormaz.pl/public/popup.php?id_menu_item=43442
http://bip.nowydwormaz.pl/public/popup.php?id_menu_item=43442
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Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Nowy Dwór 

Mazowiecki. Rada Miejska w No-

wym Dworze Mazowieckim, Nowy 

Dwór Mazowiecki 2003. 

Dokument został sporządzony przed po-

wołaniem obszaru Natura 2000, więc bra-

kuje zapisów określających przeznaczenie 

i zasady zagospodarowania terenów znaj-

dujących się w rejonie Schronu „Gen. 

Sowińskiego”. Zgodnie z ustaleniami tego 

dokumentu Schron „Gen. Sowińskiego” 

znajduje się w I strefie ochrony konserwa-

torskiej, gdzie zaleca się selektywną li-

kwidację zieleni i elementów zagospoda-

rowania ograniczających ekspozycję za-

bytkowych walorów Twierdzy; dopuszcza 

się funkcje rekreacyjne z możliwością 

wprowadzenia małej architektury związa-

nej z funkcją i nie kolidujących swoją 

formą architektoniczną z zabytkowym 

otoczeniem. 

Informacja ogólna, 

przydatna podczas okre-

ślania działań ochron-

nych dla przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 

2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Miasta i 

Gminy Nowy Dwór 

Mazowiecki 

http://bip.nowydworma

z.pl/public/?id=33764 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Plan rozwoju lokalnego Miasta 

Nowy Dwór Mazowiecki na lata 

2008-2015 z rozszerzoną prognozą 

do roku 2020. Zarząd Miasta Nowy 

Dwór Mazowiecki, Biuro Projek-

tów Tarnowska Fundacja Kultury, 

Nowy Dwór Mazowiecki, Warsza-

wa 2008. 

Dokument przedstawia program inwesty-

cyjny na lata 2008-2015 dla Miasta Nowy 

Dwór Mazowiecki. Nie wymienia się in-

westycji mogących negatywnie oddziały-

wać na obszar Natura 2000. 

Informacja ogólna, 

przydatna podczas spo-

rządzania Planu zadań 

ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Miasta i 

Gminy Nowy Dwór 

Mazowiecki 

http://bip.nowydworma

z.pl/public/get_file_con

tents.php?id=7275 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Lokalny program rewitalizacji Mia-

sta Nowy Dwór Mazowiecki. Za-

rząd Miasta Nowy Dwór Mazo-

wiecki, Nowy Dwór Mazowiecki 

2010. 

Dokument przedstawia założenia do rewi-

talizacji obszaru miejskiego, powojsko-

wego i poprzemysłowego. Obszar Natura 

2000 znajduje się poza terenem objętym 

rewitalizacją. 

Informacja ogólna, 

przydatna podczas spo-

rządzania Planu zadań 

ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Miasta i 

Gminy Nowy Dwór 

Mazowiecki 

http://bip.nowydworma

http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=33764
http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=33764
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=7275
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=7275
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=7275
http://bip.nowydwormaz.pl/public/popup.php?id_menu_item=97350
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z.pl/public/popup.php?i

d_menu_item=97350 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Program Ochrony Środowiska dla 

miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 

lata 2007-2014. Zarząd Miasta 

Nowy Dwór Mazowiecki, Przed-

siębiorstwo Geologiczne POLGE-

OL S. A., Warszawa 2007. 

Dokument wymienia działania realizowa-

ne jako zadania własne lub koordynowane 

Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, mające 

na celu ochronę środowiska przyrodni-

czego i krajobrazu. Wśród działań reali-

zowanych w ramach zadań własnych 

gminy wymienia się m.in. podejmowanie 

działań w celu powoływania form ochro-

ny przyrody; nawiązanie współpracy z 

konserwatorem przyrody w celu wprowa-

dzenia lepszych procedur ochrony przy-

rody; dalsze uwzględnienie pozytywnej 

roli lasów i zadrzewień w planach zago-

spodarowania przestrzennego i w decy-

zjach lokalizacyjnych w celu utrzymania 

lesistości na obecnym poziomie. Wśród 

działań realizowanych jako zadania koor-

dynowane wymienia się dążenie do obję-

cia ochroną planowanego obszaru Natura 

2000 Forty Modlińskie; współpracę gmi-

ny i powiatu w zakresie wdrażania planu 

rewitalizacji terenów powojskowych i 

poprzemysłowych oraz zagospodarowania 

Twierdzy Modlin; sporządzenie planu 

ochrony dla obszaru Natura 2000; ekspo-

nowanie wartości kulturowych i histo-

rycznych obiektów objętych ochroną kon-

serwatora zabytków; współdziałanie z 

Nadleśnictwem Jabłonna i Kampinoskim 

Informacja ogólna, 

istotna podczas plano-

wania działań ochron-

nych dla przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 

2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Miasta i 

Gminy Nowy Dwór 

Mazowiecki 

http://bip.nowydworma

z.pl/public/?id=88132 

http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=88132
http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=88132
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Parkiem Narodowym w celu ochrony ist-

niejących lasów; prowadzenie zalesień 

terenów państwowych i prywatnych. 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Plan Gospodarki Odpadami dla 

Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 

lata 2010-2013 z perspektywą do 

2017. Aktualizacja. Miasto Nowy 

Dwór Mazowiecki, Przedsiębior-

stwo Geologiczne POLGEOL S.A., 

Warszawa 2010. 

W dokumencie wymienia się wśród ko-

niecznych do podjęcia działań inwentary-

zację i likwidację „dzikich” wysypisk 

śmieci. 

Informacja ogólna, 

przydatna podczas spo-

rządzania Planu zadań 

ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Miasta i 

Gminy Nowy Dwór 

Mazowiecki 

 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Strategia Rozwoju Gminy Pomie-

chówek na lata 2008-2015. Rada 

Gminy Pomiechówek, Pomiechó-

wek 2007. 

Dokument powstał przed powołaniem 

obszaru Natura 2000, więc nie odwołuje 

się bezpośrednio do tej formy ochrony 

przyrody. Wśród silnych stron gminy 

wymienia obecność historycznych obiek-

tów zabytkowych (fortów), wśród słabych 

stron wskazuje na niską świadomość eko-

logiczną mieszkańców i postępującą de-

gradację środowiska naturalnego. W bu-

dowie lotniska w Modlinie upatruje za-

równo szanse rozwoju jak i zagrożenia, 

które może stanowić potencjalną przy-

czynę zmniejszenia liczby mieszkańców 

gminy, utraty walorów miejscowości wy-

poczynkowej. 

Informacja ogólna, 

przydatna podczas spo-

rządzania Planu zadań 

ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Gminy Po-

miechówek 

 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Pomiechówek. Wójt Gminy 

Pomiechówek, Pomiechówek 2010. 

W przedstawionych uwarunkowaniach 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

wymienia się Fort XIV a Goławice jako 

zabytkowy obiekt militarny Twierdzy 

Modlin, wpisany do gminnej ewidencji 

Informacja szczegóło-

wa, istotna podczas 

określania zagrożeń  

i działań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Gminy Po-

miechówek 

http://www.bip.pomiec

http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/Obwieszczenia/2010/studium/5.pdf
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zabytków i włączony do obszaru Natura 

2000 Forty Modlińskie. W polityce zago-

spodarowania gminy zwraca się uwagę na 

konieczność zachowania walorów i po-

lepszenia stanu środowiska przyrodnicze-

go na terenie gminy. Tereny Fortu XIV a 

Goławice, położone w obszarze Natura 

2000, przeznacza się pod zabudowę 

mieszkaniową, jednorodzinną, z budyn-

kami wolnostojącymi z możliwością re-

alizacji nieuciążliwych usług podstawo-

wych dla ludności; zabudowę mieszka-

niową z możliwością realizacji odrębnych 

obiektów związanych z usługami; kom-

pleksy leśne, co do których istnieje obo-

wiązek ich zachowania i wyłączenia spod 

zabudowy. W dokumencie brakuje okre-

ślonych zasad ochrony terenów włączo-

nych do sieci Natura 2000. Istnieją nato-

miast zapisy dotyczące ochrony zabytko-

wych obiektów fortecznych, realizowanej 

m.in. poprzez zachowanie i rekonstrukcję 

elementów zabytkowych i rzeźby terenu, 

zachowanie i konserwację starodrzewu 

oraz usunięcie elementów zniekształcają-

cych kompozycję zieleni, po uprzednim 

uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwa-

torem Zabytków. 

obszaru Natura 2000. ho-

wek.pl/pliki/Obwieszcz

enia/2010/studium/5.pd

f 

http://www.bip.pomiec

ho-

wek.pl/pliki/Obwieszcz

enia/2010/studium/3.pd

f 

http://www.bip.pomiec

ho-

wek.pl/pliki/Obwieszcz

enia/2010/studium/4.jp

g 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

Prognoza oddziaływania na środo-

wisko projektu Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodaro-

Zgodnie z treścią prognozy, z racji tego, 

że specjalny obszar ochrony siedlisk Na-

tura 2000 Forty Modlińskie PLH 140020 

Informacja szczegóło-

wa, istotna podczas 

określania zagrożeń  

Biuletyn Informacji 

Publicznej Gminy Po-

miechówek 

http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/Obwieszczenia/2010/studium/3.pdf
http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/Obwieszczenia/2010/studium/3.pdf
http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/Obwieszczenia/2010/studium/3.pdf
http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/Obwieszczenia/2010/studium/3.pdf
http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/Obwieszczenia/2010/studium/3.pdf
http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/Obwieszczenia/2010/studium/4.jpg
http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/Obwieszczenia/2010/studium/4.jpg
http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/Obwieszczenia/2010/studium/4.jpg
http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/Obwieszczenia/2010/studium/4.jpg
http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/Obwieszczenia/2010/studium/4.jpg
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ty wania przestrzennego gminy Po-

miechówek. Wójt Gminy Pomie-

chówek, Pomiechówek 2009. 

położony jest z dala od istniejących i pro-

jektowanych terenów zainwestowania: 

zabudowy, linii i urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz sieci drogowej, a także 

znajduje się on poza korytarzem po-

wietrznym projektowanego lotniska w 

Modlinie, stwierdza się, że ustalenia pro-

jektu Studium nie mają negatywnego 

wpływu na stan obszaru Natura 2000 i 

jego integralność. 

i działań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

http://www.bip.pomiec

ho-

wek.pl/pliki/Obwieszcz

enia/2010/studium/2.pd

f 

http://www.bip.pomiec

ho-

wek.pl/pliki/Obwieszcz

enia/2010/studium/1.jp

g 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego gruntów Gminy 

Pomiechówek, etap VI wieś Goła-

wice Pierwsze. Wójt Gminy Po-

miechówek, Instytut Gospodarki 

Przestrzennej i Mieszkalnictwa w 

Warszawie, Warszawa 2003. 

Dokument został sporządzony przed po-

wołaniem obszaru Natura 2000, więc bra-

kuje zapisów określających przeznaczenie 

i zasady zagospodarowania na terenach 

objętych tą formą ochrony. Określa prze-

znaczenie gruntów położonych w rejonie 

Fortu XIV a Goławice oraz dopuszczalny 

rodzaj zagospodarowania tych terenów. 

Są to tereny lasów i zieleni miejskiej, w 

obrębie których dopuszcza się prowadze-

nie gospodarki leśnej, oraz tereny zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 

dopuszczalnym wprowadzeniem zabudo-

wy rekreacyjnej, letniskowej. 

Informacja szczegóło-

wa, istotna podczas 

określania zagrożeń i 

działań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Gminy Po-

miechówek 

http://www.bip.pomiec

ho-

wek.pl/index.php?cmd

=zawartosc&opt=pokaz

&id=177 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Program ochrony środowiska dla 

gminy Pomiechówek. Urząd Gminy 

Pomiechówek, „Eco-Progress” Sp. 

z o. o., Warszawa 2005. 

Dokument został sporządzony przed po-

wołaniem obszaru Natura 2000 i nie za-

wiera istotnych informacji na temat Fortu 

XIV a Goławice oraz zimujących w nim 

nietoperzy. 

Brak informacji na te-

mat obszaru Natura 

2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Gminy Po-

miechówek 

http://www.bip.pomiec

ho-

wek.pl/index.php?cmd

http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/Obwieszczenia/2010/studium/2.pdf
http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/Obwieszczenia/2010/studium/2.pdf
http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/Obwieszczenia/2010/studium/2.pdf
http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/Obwieszczenia/2010/studium/2.pdf
http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/Obwieszczenia/2010/studium/2.pdf
http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/Obwieszczenia/2010/studium/1.jpg
http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/Obwieszczenia/2010/studium/1.jpg
http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/Obwieszczenia/2010/studium/1.jpg
http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/Obwieszczenia/2010/studium/1.jpg
http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/Obwieszczenia/2010/studium/1.jpg
http://www.bip.pomiechowek.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=177
http://www.bip.pomiechowek.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=177
http://www.bip.pomiechowek.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=177
http://www.bip.pomiechowek.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=177
http://www.bip.pomiechowek.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=177
http://www.bip.pomiechowek.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=985
http://www.bip.pomiechowek.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=985
http://www.bip.pomiechowek.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=985
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=zawartosc&opt=pokaz

&id=985 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Plan gospodarki odpadami dla gmi-

ny Pomiechówek na lata 2006-

2012. Urząd Gminy Pomiechówek, 

„Eco-Progress” Sp. z o. o., War-

szawa 2005. 

Dokument został sporządzony przed po-

wołaniem obszaru Natura 2000 i nie za-

wiera istotnych informacji na temat Fortu 

XIV a Goławice. 

Brak informacji na te-

mat obszaru Natura 

2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Gminy Po-

miechówek 

http://www.bip.pomiec

ho-

wek.pl/index.php?cmd

=zawartosc&opt=pokaz

&id=984 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania gminy Zakro-

czym. Burmistrz Gminy Zakro-

czym, Biuro Planowania Rozwoju 

Warszawa S.A., Warsza-

wa/Zakroczym 2011. 

W dokumencie przeanalizowano uwarun-

kowania wewnętrzne miasta i gminy Za-

kroczym, wskazując na obecność zabyt-

kowych obiektów fortyfikacyjnych 

Twierdzy Modlin, z których dwa – Fort 

XI b Strubiny i Fort XIII Błogosławie, 

włączone są do obszaru Natura 2000. Na 

terenach objętych tą formą ochrony do-

puszcza się realizację inwestycji niemają-

cych znaczącego negatywnego wpływu na 

przedmioty ochrony obszaru Natura 2000. 

Wskazuje się ponadto na obecność obiek-

tów objętych ochroną konserwatorską, w 

tym wpisanego do rejestru zabytków For-

tu XI b Strubiny i znajdującego się w 

ewidencji zabytków Fortu XIII Błogosła-

wie, co do których istnieje bezwzględny 

obowiązek ich ochrony i ustalania plano-

wanych w ich obrębie działań z właści-

wym konserwatorem zabytków. Zwraca 

Informacja szczegóło-

wa, istotna podczas 

określania zagrożeń i 

działań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

Urząd Miasta i Gminy 

Zakroczym 

http://www.zakroczym.

pl/files/667/4f421d924

9c72/Tekst_Studium%2

0-Zalacznik_nr_1.pdf 

http://www.bip.pomiechowek.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=984
http://www.bip.pomiechowek.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=984
http://www.bip.pomiechowek.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=984
http://www.bip.pomiechowek.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=984
http://www.bip.pomiechowek.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=984
http://www.zakroczym.pl/files/667/4f421d9249c72/Tekst_Studium%20-Zalacznik_nr_1.pdf
http://www.zakroczym.pl/files/667/4f421d9249c72/Tekst_Studium%20-Zalacznik_nr_1.pdf
http://www.zakroczym.pl/files/667/4f421d9249c72/Tekst_Studium%20-Zalacznik_nr_1.pdf
http://www.zakroczym.pl/files/667/4f421d9249c72/Tekst_Studium%20-Zalacznik_nr_1.pdf
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się uwagę na zły stan techniczny fortyfi-

kacji. Dokument przedstawia również 

główne kierunki rozwoju miasta i gminy 

Zakroczym i określa zasady ochrony 

przyrody w obszarze Natura 2000. Jego 

zagospodarowanie powinno być ograni-

czone tak, aby nie powodowało znacząco 

negatywnego oddziaływania na cele 

ochrony obszaru Natura 2000, w tym w 

szczególności: nie pogarszało stanu sie-

dlisk przyrodniczych lub siedlisk gatun-

ków roślin i zwierząt, dla których ochrony 

wyznaczono obszar Natura 2000;   nie 

wpływało negatywnie na gatunki, dla któ-

rych ochrony został wyznaczony obszar 

Natura 2000; nie pogorszało integralności 

obszaru Natura 2000 lub jego powiązania 

z innymi obszarami chronionymi. 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Program Ochrony Środowiska dla 

Gminy Zakroczym na lata 2011-

2014 z perspektywą na lata 2015-

2018. Urząd Miasta i Gminy Za-

kroczym, EKO-PROJEKT, Zakro-

czym 2011. 

Jednym z celów systemowych programu 

jest ochrona i rozwój obszarów chronio-

nych oraz ochrona bioróżnorodności na 

terenie gminy. Osiągnięcie założonego 

celu będzie możliwe w wyniku podjęcia 

działań w kierunku doskonalenia systemu 

obszarów chronionych i ochrony obiek-

tów cennych przyrodniczo; ochrony bio-

różnorodności poprzez utrzymanie tere-

nów zieleni, ich ochronę i konserwację, a 

także utrzymanie i wprowadzanie śródpo-

lnych i przydrożnych zadrzewień i za-

krzewień; ochrony lasów poprzez zwięk-

Informacja szczegóło-

wa, istotna podczas 

określania działań 

ochronnych dla przed-

miotów ochrony obszaru 

Natura 2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miasta i Gminy Zakro-

czym 

http://bip.zakroczym.pl/

pu-

blic/get_file_contents.p

hp?id=190120 

http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=190120
http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=190120
http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=190120
http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=190120
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szanie różnorodności gatunkowej lasów i 

bieżącą ochronę istniejących kompleksów 

leśnych, a także systematyczne zalesianie 

gruntów nieprzydatnych rolniczo. 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Prognoza Oddziaływania na Śro-

dowisko Programu Ochrony Śro-

dowiska dla Gminy Zakroczym na 

lata 2011-2014 z perspektywą na 

lata 2015-2018. Urząd Miasta i 

Gminy Zakroczym, EKO-

PROJEKT, Zakroczym 2011. 

Zgodnie z treścią Prognozy zaniechanie 

realizacji zaplanowanych w Programie 

Ochrony Środowiska działań w kierunku 

doskonalenia systemu obszarów chronio-

nych i ochrony obiektów cennych przy-

rodniczo, ochrony bioróżnorodności i 

ochrony lasów, może przyczynić się do 

zmniejszenia walorów przyrodniczych i 

estetycznych gminy oraz spadku bioróż-

norodności. Z racji tego, że żadne z zadań 

o charakterze inwestycyjnym nie jest 

przewidziane do realizacji w obrębie ob-

szaru Natura 2000 nie przewiduje się ne-

gatywnego wpływu na funkcjonowanie,  

integralność obszaru na etapie realizacji 

zaplanowanych w Programie zadań. Re-

alizacja inwestycji nie będzie również 

oddziaływać na warunki bytowania nieto-

perzy zimujących w opuszczonych for-

tach obszaru Natura 2000. Skala, na jaką 

będą prowadzone prace budowlane – pas 

maksymalnie 6 m, odległość inwestycji 

od kryjówek ok. 300 m, nie będzie miała 

wpływu na obszar żerowania, hibernacji 

czy rojenia tych ssaków. 

Informacja szczegóło-

wa, istotna podczas 

określania działań 

ochronnych dla przed-

miotów ochrony obszaru 

Natura 2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miasta i Gminy Zakro-

czym 

http://bip.zakroczym.pl/

pu-

blic/get_file_contents.p

hp?id=190121 

Plany/ pro- Plan Gospodarki Odpadami dla Wśród zadań na lata 2011-2014 wymienia Informacja przydatna na Biuletyn Informacji 

http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=190121
http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=190121
http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=190121
http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=190121
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gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Gminy Zakroczym na lata 2011-

2014 z perspektywą na lata 2015-

2018. Urząd Miasta i Gminy Za-

kroczym, Zakroczym 2011. 

się w dokumencie działania zmierzające 

do ograniczenia ilości odpadów i ich ne-

gatywnego oddziaływania na środowisko 

poprzez inwentaryzację i likwidację za-

grożeń środowiska powodowanych przez 

nielegalne składowanie odpadów tzw. 

„dzikie wysypiska”. Działania te mają być 

finansowane z budżetu gminy oraz przez 

właścicieli nieruchomości. 

etapie planowania dzia-

łań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

Publicznej Urzędu 

Miasta i Gminy Zakro-

czym 

http://bip.zakroczym.pl/

pu-

blic/get_file_contents.p

hp?id=190117 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Prognoza Oddziaływania na Śro-

dowisko Planu Gospodarki Odpa-

dami dla Gminy Zakroczym na lata 

2011-2014 z perspektywą na lata 

2015-2018. Urząd Miasta i Gminy 

Zakroczym, Zakroczym 2011. 

Zgodnie z treścią Prognozy wdrożenie 

zaproponowanych w Planie Gospodarki 

Odpadami działań powinno przyczynić 

się do poprawy stanu środowiska przy-

rodniczego na terenie gminy Zakroczym. 

Dodatkowo realizacja żadnego z działań 

nie będzie wiązała się z wystąpieniem 

negatywnych oddziaływań na zlokalizo-

wane na terenie gminy obiekty zabytko-

we, wpisane do rejestru zabytków. Reali-

zacja Planu przyczyni się do ograniczenia 

negatywnego wpływu gospodarki odpa-

dami na stan środowiska naturalnego i w 

sposób pośredni będzie korzystnie oddzia-

ływać na bioróżnorodność. 

Informacja przydatna na 

etapie planowania dzia-

łań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miasta i Gminy Zakro-

czym 

http://bip.zakroczym.pl/

pu-

blic/get_file_contents.p

hp?id=190118 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Strategia zrównoważonego rozwoju 

Gminy Czosnów do roku 2020. 

Wójt Gminy Czosnów, Czosnów 

2008. 

Dokument powstał przed powołaniem 

obszaru Natura 2000, dlatego jego ustale-

nia nie odnoszą się bezpośrednio do tej 

formy przyrody. Jako jeden z celów stra-

tegicznych wymienia ochronę zasobów 

oraz poprawę stanu środowiska przyrod-

Informacja ogólna, 

przydatna podczas spo-

rządzania Planu zadań 

ochronnych. 

Urząd Gminy Czosnów 

http://www.czosnow.na

zwa.pl/files/Strategia_

Gminy_Czosnow.pdf 

http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=190117
http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=190117
http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=190117
http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=190117
http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=190118
http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=190118
http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=190118
http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=190118
http://www.czosnow.nazwa.pl/files/Strategia_Gminy_Czosnow.pdf
http://www.czosnow.nazwa.pl/files/Strategia_Gminy_Czosnow.pdf
http://www.czosnow.nazwa.pl/files/Strategia_Gminy_Czosnow.pdf
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niczego poprzez systematyczne prowa-

dzenie edukacji ekologicznej i promocji 

proekologicznego stylu życia wśród 

mieszkańców, a także pełną ochronę wa-

lorów i zasobów środowiska przyrodni-

czego. 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Projekt Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Czosnów. Wójt 

Gminy Czosnów, Biuro Planowania 

Rozwoju Warszawy S.A., Czosnów 

2011. 

W dokumencie przeanalizowano uwarun-

kowania wewnętrzne gminy Czosnów, 

wskazując na obecność zabytkowych 

obiektów fortyfikacyjnych Twierdzy Mo-

dlin, z których Fort V Dębina i obszar 

forteczny w rejonie Kazunia, włączone są 

do obszaru Natura 2000. Na terenach ob-

jętych tą formą ochrony dopuszcza się 

realizację inwestycji nie mających zna-

czącego negatywnego wpływu na przed-

mioty ochrony obszaru Natura 2000. 

Wskazuje się ponadto na obecność obiek-

tów objętych ochroną konserwatorską, w 

tym wpisanego do ewidencji zabytków 

Fortu V Dębina, co do którego istnieje 

bezwzględny obowiązek jego ochrony i 

ustalania planowanych w jego obrębie 

działań z właściwym konserwatorem za-

bytków. Dokument przedstawia również 

główne kierunki rozwoju gminy Czosnów, 

określa przeznaczenie gruntów i zasady 

ochrony przyrody w obszarze Natura 

2000. 

Informacja szczegóło-

wa, istotna podczas 

określania działań 

ochronnych dla przed-

miotów ochrony obszaru 

Natura 2000. 

Urząd Gminy Czosnów 

http://www.czosnow.pl/

files/studium/zal.nr1-

tekst_studium_UiKZP_

gm.Czosnow.pdf 

Plany/ pro- Prognoza oddziaływania na środo- Zgodnie z treścią prognozy planowane w Informacja ogólna, Urząd Gminy Czosnów 

http://www.czosnow.pl/files/studium/zal.nr1-tekst_studium_UiKZP_gm.Czosnow.pdf
http://www.czosnow.pl/files/studium/zal.nr1-tekst_studium_UiKZP_gm.Czosnow.pdf
http://www.czosnow.pl/files/studium/zal.nr1-tekst_studium_UiKZP_gm.Czosnow.pdf
http://www.czosnow.pl/files/studium/zal.nr1-tekst_studium_UiKZP_gm.Czosnow.pdf
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gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

wisko do Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Czosnów. Wójt 

Gminy Czosnów, Czosnów 2011. 

Studium zagospodarowanie terenów w 

obrębie obszaru Natura 2000 jest w zde-

cydowanej większości adaptacją stanu 

istniejącego i nie niesie za sobą nowego 

zainwestowania. Tym samym nie przewi-

duje się negatywnego wpływu propono-

wanych w Studium ustaleń na środowi-

sko, w tym obszar Natura 2000. 

przydatna podczas spo-

rządzania Planu zadań 

ochronnych. 

http://www.czosnow.pl/

fi-

les/studium/prognoza_o

ddzialywa-

nia_na_srodowisko_do

_studium_gminy_Czos.

pdf 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Plan zagospodarowania gminy 

Czosnów. Wójt Gminy Czosnów, 

Czosnów 2003. 

Dokument powstał przed powołaniem 

obszaru Natura 2000, dlatego jego ustale-

nia nie odnoszą się bezpośrednio do tej 

formy przyrody. Przedstawia natomiast 

sposób gospodarowania terenami położo-

nymi w Kampinoskim Parku Narodowym, 

w granicach którego znajduje się Fort V 

Dębina, gdzie nie dopuszcza się wykony-

wania działań niezgodnych z wymogami 

ustawy o ochronie przyrody. Plan ustala 

również zachowanie i rewaloryzację 

obiektów i terenów objętych ochroną Wo-

jewódzkiego Konserwatora Zabytków 

oraz konieczność uzgadniania z nim 

wszelkiej działalności inwestycyjnej. 

Informacja szczegóło-

wa, istotna podczas 

określania działań 

ochronnych dla przed-

miotów ochrony obszaru 

Natura 2000. 

Urząd Gminy Czosnów 

http://czosnow.bip.org.

pl/index.php?tree=228 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Raport o oddziaływaniu na środo-

wisko przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Modernizacja lotniska Modlin w 

celu jego przystosowania do obsłu-

gi przewoźników niskokosztowych” 

– Aneks o oddziaływaniu na obsza-

ry Natura 2000 – Streszczenie w 

Dokument stanowi uzupełnienie Raportu 

o oddziaływaniu na środowisko, sporzą-

dzonego przez firmę Polconsult. Przed-

stawia przewidywane oddziaływanie MPL 

Warszawa-Modlin na obszar Natura 2000 

oraz działania minimalizujące negatywne 

oddziaływanie i zalecane do zrealizowa-

Informacja szczegóło-

wa, istotna podczas 

określania zagrożeń oraz 

działań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

Stowarzyszenie Inte-

gracji Stołecznej Ko-

munikacji 

http://siskom.waw.pl/lo

tnisko_modlin.htm 

http://www.czosnow.pl/files/studium/prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_do_studium_gminy_Czos.pdf
http://www.czosnow.pl/files/studium/prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_do_studium_gminy_Czos.pdf
http://www.czosnow.pl/files/studium/prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_do_studium_gminy_Czos.pdf
http://www.czosnow.pl/files/studium/prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_do_studium_gminy_Czos.pdf
http://www.czosnow.pl/files/studium/prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_do_studium_gminy_Czos.pdf
http://www.czosnow.pl/files/studium/prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_do_studium_gminy_Czos.pdf
http://www.czosnow.pl/files/studium/prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_do_studium_gminy_Czos.pdf
http://czosnow.bip.org.pl/index.php?tree=228
http://czosnow.bip.org.pl/index.php?tree=228
http://siskom.waw.pl/lotnisko_modlin.htm
http://siskom.waw.pl/lotnisko_modlin.htm
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języku niespecjalistycznym. Jacobs 

Polska Sp. z o. o., Warszawa 2007. 

nia podczas funkcjonowania portu lotni-

czego badania monitoringowe nietoperzy. 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Raport o oddziaływaniu na środo-

wisko budowy odcinka linii kole-

jowej od stacji Modlin do stacji 

MPL Warszawa/Modlin oraz bu-

dowy stacji kolejowej MPL War-

szawa/Modlin – Streszczenie nie-

techniczne. Województwo Mazo-

wieckie, SUDOP POLSKA Sp. z o. 

o., SUDOP PRAHA a. s., Warsza-

wa, maj 2012. 

Przedstawia przewidywane oddziaływanie 

budowy linii kolejowej na przedmioty 

ochrony zimujące i rozradzające się w 

jednym z obiektów obszaru Natura 2000 – 

Schronie „gen. Sowińskiego”. Wskazuje 

konieczne do podjęcia na etapie budowy i 

eksploatacji linii kolejowej środki mini-

malizujące potencjalne negatywne oddzia-

ływania na obszar Natura 2000. 

Informacja szczegóło-

wa, istotna podczas 

określania zagrożeń oraz 

działań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

Stowarzyszenie Inte-

gracji Stołecznej Ko-

munikacji 

http://siskom.waw.pl/ko

munika-

cja/kolej/modlin/ros/lk_

laczni-

ca_modlin_ros_aneks_t

ekst_streszczenie.pdf 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Aneks do Raportu o oddziaływaniu 

na środowisko budowy odcinka 

linii kolejowej od stacji Modlin do 

stacji MPL Warszawa/Modlin oraz 

budowy stacji kolejowej MPL War-

szawa/Modlin – Streszczenie nie-

techniczne. Województwo Mazo-

wieckie, SUDOP POLSKA Sp. z o. 

o., SUDOP PRAHA a. s., Warsza-

wa, sierpień 2012. 

Dokument stanowi uzupełnienie do zło-

żonego w maju 2012 Raportu o oddziały-

waniu na środowisko. Zawiera szczegó-

łowe zapisy dotyczące jednego z działań 

minimalizujących negatywne oddziały-

wanie drgań na zimujące w chodnikach 

kontrminowych Schronu „gen. Sowiń-

skiego” nietoperze polegające na wyko-

naniu na długości 150 m podtorza rozwią-

zań antywibracyjnych. 

Informacja szczegóło-

wa, istotna podczas 

określania zagrożeń oraz 

działań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

Stowarzyszenie Inte-

gracji Stołecznej Ko-

munikacji 

http://siskom.waw.pl/ko

munika-

cja/kolej/modlin/ros/lk_

boczni-

ca_modlin_ros_aneks4

_tekst.pdf 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Raport o oddziaływaniu budowy 

odcinka linii kolejowej od stacji 

Modlin do MPL Warszawa/Modlin 

oraz budowy stacji kolejowej MPL 

Warszawa/Modlin na obszar Natura 

2000 PLH140020 Forty Modliń-

skie. Województwo Mazowieckie, 

SUDOP POLSKA Sp. z o. o., SU-

W dokumentacji przedstawiono wyniki 

przeprowadzonych kontroli zimowisk 

nietoperzy, w tym zlokalizowanego w 

pobliżu linii kolejowej Schronu „gen. 

Sowińskiego”, badań nad ich rojeniem w 

rejonie obiektu oraz badań telemetrycz-

nych i nasłuchów detektorowych. Na pod-

stawie wykonanych obserwacji zapropo-

Informacja szczegóło-

wa, istotna podczas 

określania zagrożeń oraz 

działań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. 

Stowarzyszenie Inte-

gracji Stołecznej Ko-

munikacji 

http://siskom.waw.pl/ko

munika-

cja/kolej/modlin/ros/lk_

laczni-

http://siskom.waw.pl/komunikacja/kolej/modlin/ros/lk_lacznica_modlin_ros_aneks_tekst_streszczenie.pdf
http://siskom.waw.pl/komunikacja/kolej/modlin/ros/lk_lacznica_modlin_ros_aneks_tekst_streszczenie.pdf
http://siskom.waw.pl/komunikacja/kolej/modlin/ros/lk_lacznica_modlin_ros_aneks_tekst_streszczenie.pdf
http://siskom.waw.pl/komunikacja/kolej/modlin/ros/lk_lacznica_modlin_ros_aneks_tekst_streszczenie.pdf
http://siskom.waw.pl/komunikacja/kolej/modlin/ros/lk_lacznica_modlin_ros_aneks_tekst_streszczenie.pdf
http://siskom.waw.pl/komunikacja/kolej/modlin/ros/lk_lacznica_modlin_ros_aneks_tekst_streszczenie.pdf
http://siskom.waw.pl/komunikacja/kolej/modlin/ros/lk_bocznica_modlin_ros_aneks4_tekst.pdf
http://siskom.waw.pl/komunikacja/kolej/modlin/ros/lk_bocznica_modlin_ros_aneks4_tekst.pdf
http://siskom.waw.pl/komunikacja/kolej/modlin/ros/lk_bocznica_modlin_ros_aneks4_tekst.pdf
http://siskom.waw.pl/komunikacja/kolej/modlin/ros/lk_bocznica_modlin_ros_aneks4_tekst.pdf
http://siskom.waw.pl/komunikacja/kolej/modlin/ros/lk_bocznica_modlin_ros_aneks4_tekst.pdf
http://siskom.waw.pl/komunikacja/kolej/modlin/ros/lk_bocznica_modlin_ros_aneks4_tekst.pdf
http://siskom.waw.pl/komunikacja/kolej/modlin/ros/lk_lacznica_modlin_ros_aneks_zal_8.1_analiza_chiropt.pdf
http://siskom.waw.pl/komunikacja/kolej/modlin/ros/lk_lacznica_modlin_ros_aneks_zal_8.1_analiza_chiropt.pdf
http://siskom.waw.pl/komunikacja/kolej/modlin/ros/lk_lacznica_modlin_ros_aneks_zal_8.1_analiza_chiropt.pdf
http://siskom.waw.pl/komunikacja/kolej/modlin/ros/lk_lacznica_modlin_ros_aneks_zal_8.1_analiza_chiropt.pdf
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DOP PRAHA a. s., Warszawa, maj 

2012. 

nowano działania minimalizujące nega-

tywne oddziaływanie inwestycji na obszar 

Natura 2000 i zaplanowano konieczny do 

przeprowadzenia podczas fazy eksploata-

cji monitoring. 

ca_modlin_ros_aneks_

za-

l_8.1_analiza_chiropt.p

df 

Plany/ pro-

gramy/ stra-

tegie/ projek-

ty 

Projekt architektoniczno-

budowlany przebudowy i rewitali-

zacji budynku Wieży Michajłow-

skiej na funkcje gastronomiczno-

hotelowe w Nowym Dworze Ma-

zowieckim, działka nr ew. 72, ob-

ręb 8-01. Pracowania Projektowa 

OUTIN Architektura Jarosław 

Gromadka, Nowy Dwór Mazo-

wiecki 2012. 

Dokumentacja zawiera opis stanu tech-

nicznego budynku oraz opis techniczny 

projektu architektoniczno-budowlanego 

przebudowy i rewitalizacji budynku Wie-

ży Michajłowskiej na funkcje gastrono-

miczno-hotelowe. Zawiera informacje na 

temat planowanego zagospodarowania 

dwóch z czternastu pomieszczeń znajdu-

jących się w podziemiach Baszty, które są 

miejscem zimowania przedmiotów ochro-

ny obszaru Natura 2000, po uprzednim 

ich osuszeniu. 

Informacja istotna pod-

czas określania zagrożeń 

i działań ochronnych dla 

przedmiotów ochrony 

stwierdzonych w Basz-

cie Michałowskiej. 

Dokumentacja udo-

stępniona do wglądu w 

Wojewódzkim Urzę-

dzie Ochrony Zabyt-

ków w Warszawie 

Pliki PDF, JPG, TIFF, WORD istniejących i projektowanych planów / programów / projektów dotyczących zagospodarowania przestrzennego 

znajdują się w Załączniku 3 do Planu zadań ochronnych. 
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2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Położenie 

Obszar Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020, o łącznej powierzchni 157,2 ha, obejmuje sześć obiektów fortyfikacyjnych Twierdzy Modlin 

– Fort XIV a Goławice, Fort XIII Błogosławie, Fort XI b Strubiny, Fort V Dębina, Fort IV Janówek oraz Lunetę frontu św. Jerzego, zwaną 

inaczej Schronem „gen. Sowińskiego”, wraz z terenami sąsiadujących gruntów ornych, sadów, innych terenów upraw rolniczych i kompleksów 

leśnych. Fortyfikacje rozmieszczone są wokół Twierdzy Modlin, której częścią jest Luneta frontu św. Jerzego, usytuowanej u zbiegu dwóch 

dużych rzek – Wisły i Narwi, w granicach miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w województwie mazowieckim. Większość obiektów położona jest  

w powiecie nowodworskim, na terenie gmin: Zakroczym – Fort XI b Strubiny i Fort XIII Błogosławie, Pomiechówek – Fort XIV a Goławice, 

Czosnów – Fort V Dębina, a tylko jeden – Fort IV Janówek, znajduje się w powiecie legionowskim, na terenie gminy Wieliszew. 

Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną (Kondracki 1994) obszar Natura 2000 usytuowany jest w granicach mezoregionów: 

Wysoczyzna Płońska i Wysoczyzna Ciechanowska, należących do makroregionu Nizina Północnomazowiecka, oraz w obrębie mezoregionu 

Kotlina Warszawska, leżącego w makroregionie Nizina Środkowomazowiecka, w podprowincji Niziny Środkowopolskie. 

Fragment obszaru Natura 2000, obejmujący Fort V Dębinę wraz z otaczającym go kompleksem leśnym, położony jest w granicach 

Kampinoskiego Parku Narodowego, a ponadto, razem z Fortem XI b Strubiny i Fortem XIV a Goławice, znajduje się na terenie Warszawskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar Natura 2000 położony jest w Nadleśnictwie Jabłonna, przy czym drzewostan podlegający zabiegom 

gospodarczym zajmuje niewielką powierzchnię – 0,87 ha, zlokalizowaną w rejonie Fortu XIV a Goławice. 

Wszystkie obiekty fortyfikacyjne, które obejmuje obszar Natura 2000, są zabytkami budownictwa obronnego i znajdują się pod ochroną 

konserwatorską. Luneta frontu św. Jerzego stanowi część Twierdzy Modlin i razem z nią wpisana jest do rejestru zabytków – nr rej. 1062/69, 

decyzją z dnia 19.04.1957 r. Ponadto luneta i jej otoczenie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, ustanowionej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Fort XI b Strubiny, faktycznie Fort XI Strubiny lub Kroczewo, jest wpisany  
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do rejestru zabytków – nr rej. A-27, decyzją z dnia 1.03.2002 r. Pozostałe obiekty, tj. Fort IV Janówek, Fort V Dębina, Fort XIII Błogosławie  

i Fort XIV a Goławice (faktycznie Fort Goławice), znajdują się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

Historyczne i współczesne funkcje Twierdzy Modlin 

Twierdza Modlin powstała na terenie, który dzięki swojemu położeniu geograficznemu i występującym tam naturalnym czynnikom, od zawsze 

stanowił strategiczne miejsce, wykorzystywane w celach militarnych, m.in. w czasie „potopu” szwedzkiego, jak i podczas wojny północnej. 

Utworzenie tam fortyfikacji miało też dawać możliwość kontrolowania przewozów i przepraw przez rzeki Bugo-Narew i Wisłę. 

1 grudnia 1806 r. Napoleon Bonaparte zlecił budowę umocnień przeprawy przez Bugo-Narew. Projekt pięciobastionowej fortecy został 

wykonany przez gen. Francis Chasseloup-Laubata, a jego realizatorem został Jean Mallet de Granville. Napoleon zaplanował też budowę trzech 

dzieł koronowych, znajdujących się w odległości ok. 600 m od twierdzy. W każdej takiej koronie miała znajdować się działobitnia, jednak  

ze względu na brak pieniędzy i czasu powstała tylko jedna z nich, w koronie Utrackiej, zwana Redutą Napoleona.  

Podczas powstania listopadowego, po upadku Warszawy w grudniu 1831 r., Twierdza Modlin stała się tymczasową stolicą kraju,  

w pobliżu której przebywał wódz naczelny, Rząd Narodowy, a w jej murach odbywały się obrady sejmu i senatu. Po opuszczeniu twierdzy  

przez polskie władze, została ona przejęta przez wojska rosyjskie na niespełna sto lat. 

W latach 1832-1841 fortyfikacje uległy modernizacji, zgodnie z projektem gen. Iwana Dehna, a twierdzy nadano nową nazwę, 

Nowogiergijewsk, na cześć patrona Rosji, św. Jerzego. Stała się ona wówczas jedną z najsilniejszych twierdz w Europie. W drugiej połowie 

XIX wieku zmniejszyło się znaczenie strategiczne Modlina. Mimo to, w wyniku pogarszającej się sytuacji politycznej w Europie, Rosja musiała 

przygotować się do obrony kraju w razie ataku nieprzyjaciół i w latach 1883-1891 dokonano rozbudowy Twierdzy Modlin. Wzniesiono wówczas 

ceglane forty o numeracji od I do VIII, tworzące pierścień wewnętrzny twierdzy o długości ok. 20 km. Miały one narys pięcioboczny, podobnie 

jak bastiony, a dookoła nich poprowadzono obronne wały i fosę. Budowę zewnętrznego pierścienia fortów rozpoczęto w 1912 r. Powstało wtedy 

kolejne 10, tym razem betonowych, fortów w odległości ok. 8 km od twierdzy. Dzięki swej konstrukcji były one odporniejsze od wcześniej 

powstałych obiektów, a ponadto wyposażone były w instalację elektryczną, co umożliwiało ich oświetlenie i wentylację. Dobudowa drugiego 
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pierścienia fortyfikacji zwiększyła obwód Twierdzy Modlin do 45 km. Składała się ona wówczas z cytadeli z najdłuższym w Europie budynkiem 

koszarowym oraz obwarowaniem wewnętrznym i zewnętrznym przedmościa kazuńskiego i nowodworskiego oraz dwóch pierścieni fortów. 

Po zakończeniu I wojny światowej władzę nad twierdzą odzyskało Wojsko Polskie. Modlin stał się jednym z ważniejszych polskich 

garnizonów wojskowych oraz ośrodków szkolenia wojskowego. Stacjonował tu m.in. Korpus Kadetów nr 2, Batalion Mostowy Saperów  

na terenie portu wojennego w Modlinie i na przedmościu kazuńskim oraz Polska Marynarka Wojenna. Początkowo Polska nie miała dostępu  

do morza, dlatego Modlin stał się jednym z pierwszych portów polskiej floty. W Twierdzy Modlin utworzono także Centrum Wyszkolenia 

Saperów oraz Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych. Twierdza Modlin miała duże znaczenie w obronie Warszawy we wrześniu 1939 r. i razem 

ze stolicą i Helem była ostatnią redutą polskiej obrony. 

Po II wojnie światowej Modlin należał do Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W latach 1945-1947 istniała tu Oficerska Szkoła Broni 

Pancernej, a w 1958 r. utworzona została słynna Wyższa Szkoła Pilotów, później nazwana Centrum Szkolenia Lotniczego. Pod koniec XX w. 

jednostki wojskowe stacjonujące w Modlinie zostały rozwiązane lub zmieniły miejsce swego pobytu, lotnisko wojskowe zostało zamknięte,  

a obiekty fortyfikacyjne przeszły na własność Agencji Mienia Wojskowego, miasta Nowy Dwór Mazowiecki i otaczających go gmin. 

Lata 90. XX w. to dla Twierdzy Modlin najgorszy okres w jej dziejach. W związku z zaprzestaniem użytkowania poszczególnych 

obiektów fortyfikacyjnych i brakiem potrzeby lub możliwości ich modernizacji, popadały one w coraz gorszy stan, niszczały i były okradane  

ze stalowych elementów – kopuł, drzwi pancernych, framug, belek wzmacniających stropy pomieszczeń i in. W celu ochrony obiektów  

przed ich dalszą degradacją miłośnicy Twierdzy Modlin utworzyli lokalne stowarzyszenia i fundacje, takie jak Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy 

Modlin, Stowarzyszenie Rozwoju Twierdzy Modlin, Fundacja Park Militarny Twierdzy Modlin, Fundacja Notum. Organizacje te zajmują się 

opieką nad zabytkowymi fortyfikacjami oraz ich promocją. Część obiektów sprzedano prywatnym właścicielom, którzy dostosowują je  

do różnych celów, m. in. gastronomiczno-hotelowych, lub zakładają tam ogródki działkowe, utrzymując obiekty w odpowiednim stanie  

i udostępniając je do zwiedzania turystom. W miejscu, gdzie wcześniej istniało lotnisko wojskowe, funkcjonuje obecnie międzynarodowe lotnisko 

– Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin. 
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Niszczejące obiekty fortyfikacyjne Twierdzy Modlin, niezagospodarowane i nieużytkowane przez ludzi stały się odpowiednią dla wielu 

gatunków nietoperzy kryjówką podczas okresu zimowania. Panujące tam warunki mikroklimatyczne – wysoka wilgotność i stała temperatura, 

utrzymująca się podczas sezonu zimowego stale nieco powyżej zera, zapewniły tym zwierzętom optymalne warunki do hibernacji. Duże 

liczebności zimujących w obiektach Twierdzy Modlin osobników gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej – mopka 

Barbastella barbastellus, nocka dużego Myotis myotis i nocka łydkowłosego Myotis dasycneme, pozwoliły w 2008 roku włączyć wybrane 

fortyfikacje do obszaru Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020. Wśród obiektów położonych w obszarze znalazły się: Fort XIV a Goławice, 

Fort XIII Błogosławie, Fort V Dębina, Fort XVI b Strubiny, Luneta frontu św. Jerzego i Fort IV Janówek. 

Luneta frontu św. Jerzego, nazywana też Schronem „gen. Sowińskiego”, to wielkie ceglano-ziemne umocnienie zbudowane w latach 

1832-1838 na przedpolu twierdzy. Obiekt zachował się w stanie dobrym, ale po wojnie został w znacznym stopniu rozebrany. Położony jest  

w rejonie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin i aktualnie, pomimo istniejącego, zniszczonego ogrodzenia, dostęp do niego jest 

wolny. 

Ceglano-ziemny Fort IV Janówek, wybudowany w latach 1883-1888, został zmodernizowany w latach 1912-1914 i przyłączony do grupy 

fortowej Janówek (wraz z fortami XVII a i XVII b). Po I wojnie światowej został przejęty przez Wojsko Polskie. W roku 1955 został 

odbudowany i do 1995 r. był wykorzystywany przez wojsko jako magazyn i pomieszczenia techniczne. Obecnie pozostawiony jest w stanie 

niszczejącym. Znajduje się na terenie prywatnym, otoczonym zniszczonym ogrodzeniem, przez które dostęp do obiektu jest swobodny. 

Fort V Dębina również został zbudowany w latach 1883-1888. Tuż przed I wojną światową uległ modernizacji, stąd też posiada 

konstrukcję betonową, a nie ceglaną. Jest jednym z dwóch obiektów otoczonych wodną fosą. Większość jego powierzchni stanowią popękane, 

betonowe bloki koszar szyjowych, wysadzonych przez Rosjan w 1915 r. Pomimo tego, że jest częściową ruiną, jego fragmenty zachowały się  

w dobrym stanie. Fort ten jest własnością Kampinoskiego Parku Narodowego i za zgodą dyrektora jest udostępniany turystom i wykorzystywany 

w okresie letnim m. in. do wspinaczki. 

Wybudowany w latach 1912-1914 betonowy Fort XI b Strubiny zachował się w dobrym stanie. Obecnie bardzo mocno zarośnięty,  
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przez co jego kształt jest mało czytelny. Znajduje się na terenie ogródków działkowych i jest udostępniany do zwiedzania głównie w weekendy, 

pod obecność działkowców. 

Fort XIII Błogosławie o konstrukcji betonowej został wybudowany w tym samym okresie, tzn. w latach 1912-1914, ale nie został 

ukończony. Pozostaje w niezmienionym stanie od 1915 r., ale ze względu na brak jego użytkowania, został przekształcony w dzikie wysypisko 

śmieci. Obiekt znajduje się w rękach prywatnych, ale ze względu na brak ogrodzenia, dostęp do niego jest wolny. Część fortu – poterna 

wychodząca w kierunku fosy – jest zalana i odwiedzana przez nurków z profesjonalnym sprzętem. 

W tym samym czasie powstał również Fort XIV a Goławice, także o konstrukcji betonowej. Obecnie na jego terenie znajdują się prywatne 

działki budowlane, które zniekształcają wygląd fortyfikacji. Obiekt ten nie jest udostępniany przez właścicieli do zwiedzania. 

Wartość przyrodnicza i znaczenie obszaru Natura 2000 

Obszar Natura 2000 obejmuje sześć obiektów fortyfikacyjnych wchodzących w skład Twierdzy Modlin. W ich podziemiach nietoperze znajdują 

swoje zimowe kryjówki oraz miejsca jesiennego i wiosennego rojenia, zaś w jednym obiekcie ukrywa się letnia kolonia rozrodcza nietoperzy. 

Kompleks tych umocnień jest jednym z ważniejszych zimowisk nietoperzy w Polsce. Stwierdzono tu zimowanie trzech gatunków nietoperzy 

wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej – mopka Barbastella barbastellus, nocka dużego Myotis myotis i nocka łydkowłosego 

Myotis dasycneme, oraz rozród jednego z nich – nocka dużego. 

Najcenniejszym spośród wymienionych gatunków jest tutaj nocek łydkowłosy, dla którego obiekty Twierdzy Modlin stanowią 

najważniejsze miejsce zimowania na Mazowszu oraz jedno z trzech najważniejszych w Polsce. Wyniki liczeń osobników tego gatunku  

w obiektach twierdzy, uzyskane w ostatnich latach, pozwalają stwierdzić, że gatunek ten jest tutaj nieco liczniejszy niż 20 czy 30 lat temu. 

Podobnie jak nocek duży, zasiedla on obiekty ceglane, praktycznie nie odwiedzane przez ludzi. Również dla mopka forty twierdzy są bardzo 

istotnym miejscem hibernacji – w niektórych latach zimowało tu nawet ponad 500 os. tego gatunku. Mopek w przeciwieństwie do nocka 

łydkowłosego i nocka dużego preferuje podziemia zimne, betonowe (E. Fuszara, M. Fuszara, M. Kowalski, mat. niepubl.). 

Poza gatunkami nietoperzy wymienionymi w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej w obszarze Natura 2000 stwierdzono zimowanie 
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ośmiu innych gatunków tych ssaków – mroczka późnego Eptesicus serotinus, nocka Brandta Myotis brandtii, nocka rudego Myotis daubentonii, 

nocka wąsatka Myotis mystacinus, nocka Natterera Myotis nattereri, gacka brunatnego Plecotus auritus, mroczka pozłocistego Eptesicus nilssonii, 

z których jednego, nocka wąsatka, nie udało się niestety zaobserwować w obszarze Natura 2000, w ostatnim dziesięcioleciu ani razu. Dla nocka 

Natterera obiekty fortyfikacyjne Twierdzy Modlin stanowią ważne na skalę krajową miejsce zimowania (E. Fuszara, M. Fuszara, M. Kowalski, 

mat. niepubl.).. 

Wiosenne i jesienne rojenie nietoperzy nie było obiektem badań we wszystkich obiektach, jednak w tych z nich, w których prowadzono 

dokładne i systematyczne obserwacje, stwierdzano setki rojących się nietoperzy. Podczas odłowów w sieci w ciągu jednej nocy schwytano  

w Forcie XI b Strubiny max. 298 osobników (druga połowa sierpnia 2010 r.), zaś w Forcie IV Janówek – 53 os. (pierwsza połowa sierpnia 

2004 r.). Ponieważ liczba odłowionych powtórnie osobników była bardzo mała (rzędu kilku procent), można przypuszczać, że z fortu korzystało  

w ciągu jednej nocy dużo więcej nietoperzy. W Forcie XI b Strubiny dwukrotnie odłowiono samicę nocka Bechsteina Myotis bechsteinii, 

kolejnego gatunku z Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Dodatkowo w Schronie „gen. Sowińskiego” znalazła swoje ukrycie kolonia 

rozrodcza nocka dużego – jedna z trzech podziemnych kolonii rozrodczych tego gatunku w Polsce (zwykle spotykane są one na dużych, 

zacisznych strychach) (E Fuszara, M. Fuszara, M. Kowalski, mat. niepubl.). 

Obiekty fortyfikacyjne Twierdzy Modlin są niesłychanie ważnym miejscem zimowania i rojenia dla wielu gatunków nietoperzy,  

a także rozrodu dla nocka dużego. W skali kraju stanowią jedno z najważniejszych zimowisk dla wielu gatunków tych ssaków. Obiekty  

te znajdują się na północnej granicy zwartego zasięgu nocka dużego i gacka szarego, a ich ochrona może okazać się kluczowa dla zachowania 

polskiej populacji nocka łydkowłosego oraz bardzo istotna dla utrzymania krajowej populacji mopka, nocka Natterera i nocka dużego. 
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów 

Typy użytków gruntowych Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy - 97,68 62,14 

Grunty orne - 31,78 20,22 

Łąki trwałe - - - 

Pastwiska trwałe - - - 

Sady - - - 

Grunty pod stawami - - - 

Nieużytki - - - 

Wody stojące - - - 

Wody płynące - - - 

Grunty zabudowane - 2,66 1,69 

Inne - 25,14 15,99 

Plik SHP zawierający dane na temat struktury i użytkowania gruntów w obszarze Natura 2000 znajduje się w Załączniku 1 do Planu zadań 

ochronnych. 
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2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

Typy użytków Typ własności Powierzchnia objęta 

dopłatami UE w ha 

Rodzaj dopłaty działania/priorytetu/programu 

Lasy - - - 

Sady - 0,01 
PROW, wariant 2.9 – uprawy sadownicze + jagodowe  

(z certyfikatem zgodności) 

Trwałe użytki zielone - - - 

Wody - - - 

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 
- - - 

Grunty orne - 0,61 PROW, wariant 1.1 – zrównoważony system gospodarowania 

Inne - - - 

Plik SHP zawierający dane na temat zagospodarowania terenu i działalności człowieka w obszarze Natura 2000 znajduje się w Załączniku 1  

do Planu zadań ochronnych. 
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2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 

Tytuł opracowa-

nia 

Instytucja odpo-

wiedzialna za 

przygotowanie 

planu/ programu/ 

wdrażanie projek-

tu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony ob-

jęte wpły-

wem opra-

cowania 

Ustalenia dot. działań minimalizujących 

lub kompensujących 

Projekt Planu 

ochrony dla 

Kampinoskiego 

Parku Narodowe-

go na lata 2012-

2031 z uwzględ-

nieniem zakresu 

planu zadań 

ochronnych dla 

obszaru Natura 

2000 Puszcza 

Kampinoska 

PLC140001. 

Kampinoski Park 

Narodowy 

Wpływ na stan ochrony zimujących w 

Forcie V Dębina mopków mogą mieć 

następujące ustalenia projektu Planu 

ochrony: 

1. Działania ochronne na obszarach 

objętych ochroną krajobrazową: 

 obręb ochronny Kromnów: oddz. 224 

c, g, m 

Rodzaj działalności: Regulacja składu 

gatunkowego i zagęszczenia drzew w 

drzewostanach zwiększająca odpor-

ność drzewostanów na czynniki bio-

tyczne i abiotyczne. 

Sposób wykonywania: Wycięcie 

drzew niepożądanych na powierzchni. 

Trzebieże wczesne na powierzchni 

2190,97 ha. 

 obręb ochronny Kromnów: oddz. 224 

b, h, k, o, p 

Rodzaj działalności: Regulacja składu 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

Wskazane jest uszczegółowienie zapisów 

projektu Planu ochrony Kampinoskiego 

Parku Narodowego, które mogą w przy-

szłości negatywnie wpłynąć na stan ochro-

ny zimujących w Forcie V Dębina mop-

ków. W tym celu zaleca się wprowadzić do 

projektu Planu ochrony informację na te-

mat corocznego, okresowego wyłączenia z 

użytkowania i zwiedzania wybranych po-

mieszczeń Fortu V Dębina w trakcie okre-

su zimowania w nim nietoperzy, trwające-

go od 1 października do 15 kwietnia (cało-

dobowo), a także podczas jesiennego i 

wiosennego rojenia nietoperzy – od 1 

sierpnia do 30 września oraz od 16 kwiet-

nia do 15 czerwca (od zmroku do świtu). 

Zalecenia te odnoszą się do tych terenów, 

na których położony jest Fort V Dębina, tj. 

obrębu ochronnego Kromnów: oddz. 224 i, 

j. 

Prowadzenie zabiegów gospodarczych w 

pobliżu Fortu V Dębina, podczas okresu 

wiosennego i zimowego rojenia nietoperzy, 



 

95 

gatunkowego i zagęszczenia drzew w 

drzewostanach zwiększająca odpor-

ność drzewostanów na czynniki bio-

tyczne i abiotyczne, celem oddania 

ich siłom przyrody. 

Sposób wykonywania: Trzebieże 

późne na powierzchni 6170,32 ha. 

 obręb ochronny Kromnów: oddz. 224 

a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p 

Rodzaj działalności: Przystosowanie 

terenu przyległego do dawnej fortyfi-

kacji dla uprawiania sportu. 

Sposób wykonywania i zakres: We-

dług potrzeb. 

 obręb ochronny Kromnów: oddz. 224 

Rodzaj działalności: Zachowanie 

obiektów powojskowych. 

Sposób wykonywania i zakres: Anali-

za możliwości użytkowania obiektów. 

Działania według potrzeb. 

2. Miejsca udostępniane w celach 

sportowych i rekreacyjnych: 

 Fort V, obręb ochronny Kromnów: 

oddz. 224 

Sposoby udostępniania: Obiekt do-

stępny w zakresie i na warunkach 

uzgodnionych z Dyrektorem Parku. 

może powodować płoszenie tych zwierząt, 

dlatego zaleca się zrezygnować z prowa-

dzenia prac związanych z wykonywaniem 

trzebieży wczesnej i późnej w terminie od 

1 kwietnia do 15 czerwca oraz od 1 sierp-

nia do 30 października. Zaleca się pozo-

stawiać stare lub martwe drzewa, które 

mogą stanowić kryjówkę letnią nietoperzy. 

Zalecenia te odnoszą się do terenów poło-

żonych w rejonie Fortu V Dębina, tj. obrę-

bu ochronnego Kromnów: oddz. 224 a, b, 

c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p. 
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Plan Urządzania 

Lasu dla Nadle-

śnictwa Jabłonna 

sporządzony na 

lata 2009-2018 w 

Regionalnej Dy-

rekcji Lasów Pań-

stwowych w War-

szawie na pod-

stawie stanu lasu 

w dniu 1 stycznia 

2009 r. (elaborat, 

opis taksacyjny). 

Nadleśnictwo Ja-

błonna 

Sporządzono Pro-

gnozę oddziaływa-

nia na środowisko 

Planu Urządzenia 

Lasu dla Nadle-

śnictwa Jabłonna 

na lata 2009-2018. 

Wpływ na stan ochrony przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 mogą mieć 

następujące ustalenia Planu Urządzania 

Lasu: 

1. Opis taksacyjny 

 Adres leśny: 17-05-2-09-104B-a-00 

Gatunek: So 

Wiek: 54 

Rodzaj czynności i pilność zabiegu: 

TPP – trzebież późna pozytywna 

Pow. w ha: 0,97 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

W Planie Urządzania Lasu zaplanowano 

przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych w 

drzewostanie gospodarczym, znajdującym 

się w obszarze Natura 2000, w rejonie For-

tu XIV a Goławice, w oddziale 104Ba. 

Drzewostan porastający omawiany frag-

ment obszaru Natura 2000 jest drzewosta-

nem sosnowym w wieku 50 lat z domiesz-

ką sosny 40-letniej, występującym na bo-

rze mieszanym świeżym. 

Zgodnie z treścią Prognozy oddziaływania 

na środowisko Planu Urządzania Lasu ze 

względu na fakt, że zaprojektowane dzia-

łanie gospodarcze dotyczy terenów le-

śnych, nie wpłynie ono negatywnie na wa-

runki siedliskowe gatunków nietoperzy 

związanych z obszarem Natura 2000. 

Powyższe zapisy, ujęte w Prognozie, są 

niepełne. Prowadzenie zabiegów gospo-

darczych w pobliżu Fortu XIV a Goławice, 

podczas okresu wiosennego i zimowego 

rojenia nietoperzy, może powodować pło-

szenie tych zwierząt, dlatego zaleca się 

zrezygnować z prowadzenie prac związa-

nych z wykonywaniem trzebieży późnej w 

terminie od 1 kwietnia do 15 czerwca oraz 

od 1 sierpnia do 30 października. 

Projekt Studium 

uwarunkowań i 

kierunków zago-

Urząd Gminy 

Wieliszew 

Sporządzono Pro-

Wpływ na stan ochrony przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 mogą mieć 

następujące ustalenia projektu Studium: 

1308 

Mopek 

Barbastella 

Wskazane jest uszczegółowienie zapisów 

projektu Studium dotyczących planowania 

i realizacji inwestycji oraz wprowadzenia 
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spodarowania 

przestrzennego 

gminy Wieliszew. 

Wójt Gminy Wie-

liszew, Biuro Pla-

nowania Rozwoju 

Warszawy S.A., 

Warsza-

wa/Wieliszew 

2011. 

gnozę oddziaływa-

nia na środowisko 

projektu Studium 

uwarunkowań i 

kierunków zago-

spodarowania prze-

strzennego gminy 

Wieliszew. 

1. Rozdział 2.2.4.2. Obszary i obiekty 

chronione 

A. Obszar Natura 2000 

Wszelkie planowane na tym obszarze 

inwestycje wymagają uzgodnień de-

cyzji o warunkach zabudowy i o usta-

leniu lokalizacji celu publicznego  z 

Regionalną Dyrekcją Ochrony Śro-

dowiska. 

2. Rozdział 2.2.8.1. Transport drogo-

wy 

Planowana jest Trasa „Olszynki Gro-

chowskiej”, która będzie wchodziła w 

system transportowy Warszawy jako 

uzupełnienie układu obwodnic stoli-

cy. Będzie ona przebiegać w kierunku 

wschód- zachód poniżej drogi woje-

wódzkiej nr 631. Przebieg „Trasy Ol-

szynki Grochowskiej” przedstawiony 

w dotychczasowych ustaleniach pla-

nistycznych dla Gminy znajduje się w 

kolizji z Fortem IV Janówek, będą-

cym w ewidencji zabytków oraz nale-

żącym do obszaru Natura 2000 Forty 

Modlińskie PLH140020. 

3. Rozdział 3.3.1. Racjonalna gospo-

darka zasobami środowiska 

2. ochrona obszarów i obiektów obję-

tych ochronną prawną: 

barbastellus 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

1318 

Nocek łyd-

kowłosy 

Myotis dasy-

cneme 

ograniczeń w turystycznym i rekreacyjnym 

wykorzystaniu Fortu IV Janówek, które w 

obecnym stanie mogą negatywnie wpły-

wać na stan ochrony zimujących w obiek-

cie nietoperzy. Dodatkowo należy wpro-

wadzić w Studium zapisy dotyczące po-

trzeby utrzymania istniejącej w obszarze 

Natura 2000 zieleni – lasów, zadrzewień i 

zakrzaczeń, szpalerów drzew i krzewów, 

żywopłotów i martwych drzew. 

Wszelkie inwestycje planowane w obsza-

rze Natura 2000 i jego najbliższym otocze-

niu nie mogą kolidować z ustaleniami ni-

niejszego Planu zadań ochronnych oraz 

muszą podlegać ustaleniom z Regionalną 

Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warsza-

wie. Planowana Trasa „Olszynki Gro-

chowskiej” przebiega przez północno-

zachodnią część obszaru Natura 2000, sta-

nowiąc tym samym zagrożenie dla utrzy-

mania we właściwym stanie ochrony zimu-

jących w Forcie IV Janówek nietoperzy, na 

co zwracają uwagę autorzy projektu Stu-

dium. W ramach Prognozy oddziaływania 

na środowisko projektu Studium odstąpio-

no od przebiegu Trasy „Olszynki Gro-

chowskiej”, przedstawionego w projekcie 

Studium, proponując jej przesunięcie w 

kierunku północnym. Pomimo propono-

wanej zmiany przebiegu, planowana droga 

spowoduje fragmentację lasu znajdującego 

się w rejonie Grupy Fortowej „Janówek”, 
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A. Fort IV Janówek – Forty Modliń-

skie - specjalny obszar ochrony sie-

dlisk (SOO) Natura 2000 nr 

PLH140020 (ochrona zgodnie z art. 

33. ustawy o ochronie przyrody z 

dnia 16 kwietnia 2004 r.). 

Podstawowe wytyczne: zakaz tury-

styki i rekreacji w okresie hibernacji 

zwierząt oraz uzgodnienie z Regio-

nalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 

wszelkich działań, które mogłyby 

spowodować zmianę mikroklimatu w 

rejonie fortu. 

zatem na etapie projektowym należy za-

pewnić zachowanie spójności przyrodni-

czej tego obszaru. Zgodnie z zapisami 

Prognozy w miejscach przecięcia drogi z 

trasami migracji zwierząt konieczna jest 

budowa przepustów i przejść. W przypad-

ku stwierdzenia przelotów nietoperzy na 

trasie planowanej drogi dodatkowo zaleca 

się zastosowanie innych zabezpieczeń 

umożliwiających im swobodną migrację 

(ekrany wzdłuż drogi, ewentualne popro-

wadzenie drogi w tunelu itp.). 

W przypadku wprowadzania ograniczeń w 

turystyce i rekreacji na terenie Fortu IV 

Janówek należy wskazać, w których po-

mieszczeniach (informacja wrażliwa) i w 

jakim terminie należy zrezygnować ze 

zwiedzania obiektu. Zastosowane w pro-

jekcie Studium pojęcie „okres hibernacji 

zwierząt” jest zbyt ogólne i może w przy-

szłości powodować nieumyślne niepokoje-

nie zimujących nietoperzy przez turystów.  

W ramach Prognozy wskazuje się również 

na konieczność monitorowania jakości i 

stanu środowiska. W szczególności zaleca 

się prowadzenie stałej kontroli nietoperzy i 

siedlisk obszaru Natura 2000, która po-

winna zostać poprzedzona opracowaniem 

określającym sposób zarządzania obsza-

rem Natura 2000. Zgodnie z Prognozą 

wskazane jest także prowadzenie akcji 
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informacyjnych dotyczących celu i sposo-

bów ochrony obszaru Natura 2000 skiero-

wanych do właścicieli i użytkowników. 

Studium uwarun-

kowań i kierun-

ków zagospoda-

rowania Miasta 

Nowy Dwór Ma-

zowiecki. Zarząd 

Miasta Nowy 

Dwór Mazowiec-

ki, Pracownia 

ART.-ARCH., s.c. 

A. Chylak & K. 

Gruszecka, Nowy 

Dwór Mazowiec-

ki 1999. 

Miasto Nowy 

Dwór Mazowiecki 

Wpływ na stan ochrony przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 mogą mieć 

następujące ustalenia Studium: 

3.2. Ochrona zabytkowych elementów 

układu miejskiego i fortyfikacji 

b) Ochrona systemu fortyfikacji 

Dla stref ochrony konserwatorskiej 

wprowadza się następujące zalecenia 

ogólne: 

2. Dopuszcza się funkcje rekreacyjne z 

możliwością wprowadzenia małej ar-

chitektury związanej z funkcją i nie 

kolidujących swoją formą architekto-

niczną z zabytkowym otoczeniem. 

6. Zaleca się likwidację selekcyjną ist-

niejących zespołów zieleni i ich przy-

stosowanie do funkcji rekreacyjnych 

z zakazem wprowadzania obiektów 

budowlanych trwale powiązanych z 

gruntem. 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

1318 

Nocek łyd-

kowłosy 

Myotis dasy-

cneme 

W I strefie ochrony konserwatorskiej poło-

żony jest Schron „Gen. Sowińskiego”, któ-

ry wraz z otaczającymi go terenami leśny-

mi znajduje się w obszarze Natura 2000. 

Dopuszczenie funkcji rekreacyjnych lub 

też prowadzenia wycinki selekcyjnej na 

tym terenie może wpływać negatywnie na 

przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, 

dlatego podjęcie takich działań musi być 

uprzednio uzgodnione z Regionalną Dy-

rekcją Ochrony Środowiska w Warszawie 

oraz właściwym specjalistą z zakresu chi-

ropterologii. 

Podczas zmiany zapisów Studium należy 

uwzględnić obecność obszaru Natura 2000 

na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 

i określić możliwe sposoby zagospodaro-

wania i użytkowania tego terenu, zgodne z 

ustaleniami niniejszego Planu zadań 

ochronnych 

Miejscowy plan 

zagospodarowa-

nia przestrzenne-

go Miasta Nowy 

Dwór Mazowiec-

Miasto Nowy 

Dwór Mazowiecki 

Wpływ na stan ochrony przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 mogą mieć 

następujące ustalenia Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego: 

Rozdział IV.2. Ustalenia w zakresie 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

1324 

W I strefie ochrony konserwatorskiej poło-

żony jest Schron „Gen. Sowińskiego”, któ-

ry wraz z otaczającymi go terenami leśny-

mi położony jest w obszarze Natura 2000. 

Prowadzenie wycinki na tym terenie może 
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ki. Rada Miejska 

w Nowym Dwo-

rze Mazowiec-

kim, Nowy Dwór 

Mazowiecki 

2003. 

ochrony wartości kulturowo-

historycznych 

§114.4 4. W odniesieniu do ochrony sys-

temu fortyfikacji Twierdzy Modlin jako 

„parku kulturowego” przyjmuje się po-

niższe generalne zasady ochrony: 

Podział terenu Twierdzy na 4 strefy 

ochrony konserwatorskiej w zależności 

od stopnia zachowania historycznych 

struktur twierdzy: 

STREFA I 

Dla strefy tej przyjmuje się następujące 

ustalenia: 

 zalecenie selektywnej likwidacji zie-

leni i elementów zagospodarowania 

ograniczających ekspozycję zabytko-

wych walorów Twierdzy. 

Ponadto wprowadza się następujące zale-

cenia ogólne: 

 zaleca się likwidację selekcyjną ist-

niejących zespołów zieleni i ich przy-

stosowanie do funkcji rekreacyjnych 

z zakazem wprowadzania obiektów 

budowlanych trwale powiązanych z 

gruntem. 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

1318 

Nocek łyd-

kowłosy 

Myotis dasy-

cneme 

wpływać negatywnie na przedmioty 

ochrony obszaru Natura 2000, dlatego pod-

jęcie takich działań musi być uprzednio 

uzgodnione z Regionalną Dyrekcją Ochro-

ny Środowiska w Warszawie oraz właści-

wym specjalistą z zakresu chiropterologii. 

Podczas zmiany zapisów Planu należy 

uwzględnić obecność obszaru Natura 2000 

na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 

i określić możliwe sposoby zagospodaro-

wania i użytkowania tego terenu, zgodne z 

ustaleniami niniejszego Planu zadań 

ochronnych. 

Studium uwarun-

kowań i kierun-

ków zagospoda-

Urząd Gminy 

Pomiechówek 

Sporządzono Pro-

Wpływ na stan ochrony przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 mogą mieć 

następujące ustalenia Studium: 

1308 

Mopek 

Barbastella 

Zgodnie z treścią Prognozy, z racji tego, że 

obszar Natura 2000 Forty Modlińskie po-

łożony jest z dala od istniejących i projek-
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rowania prze-

strzennego gminy 

Pomiechówek. 

Wójt Gminy Po-

miechówek, Po-

miechówek 2010. 

gnozę oddziaływa-

nia na środowisko 

projektu Studium 

uwarunkowań i 

kierunków zago-

spodarowania prze-

strzennego gminy 

Pomiechówek. 

1. Rozdział 3.2.2. Oznaczenia terenów 

inwestycyjnych 

10.06.MN-1 – tereny położone w re-

jonie Fortu XIV a Goławice przezna-

czone zostały pod zabudowę miesz-

kaniową, jednorodzinną, z budynkami 

wolnostojącymi, z możliwością reali-

zacji nieuciążliwych usług podsta-

wowych dla ludności. Tereny zainwe-

stowane w momencie sporządzania 

Studium. 

10.07.U-1 – tereny graniczące z For-

tem XIV a Goławice od północnego 

zachodu przeznaczone zostały pod 

zabudowę związaną z usługami, z 

możliwością realizacji zabudowy 

mieszkaniowej. Tereny zainwestowa-

ne w momencie sporządzania Stu-

dium. 

W planie miejscowym mogą być wy-

znaczone miejsca lokalizacji zabudo-

wy mieszkaniowej jako podstawowe 

przeznaczenie terenów, lecz nie wię-

cej niż 25% tych terenów, pod wa-

runkiem przeznaczenia terenów są-

siadujących z tą zabudową pod usługi 

zapewniające zachowanie standardów 

hałasu jak dla zabudowy mieszka-

niowej. Działalność usługowa  na 

tych terenach może być potencjalnie 

znacząco oddziaływująca na środowi-

barbastellus 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

towanych terenów zainwestowania: zabu-

dowy, linii i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej oraz sieci drogowej, a także znaj-

duje się on poza korytarzem powietrznym 

projektowanego lotniska w Modlinie, 

stwierdza się, że ustalenia projektu Stu-

dium nie mają negatywnego wpływu na 

stan obszaru Natura 2000 i jego integral-

ność. 

Powyższe zapisy, ujęte w Prognozie, są 

niepełne. Pomimo uwzględnienia w Stu-

dium obecności na terenie gminy obszarów 

Natura 2000, nie sprecyzowano zasad ich 

ochrony. Przeznaczenie terenów położo-

nych w rejonie Fortu XIV a Goławice pod 

zabudowę jednorodzinną czy usługi może 

negatywnie wpływać na przedmioty 

ochrony obszaru Natura 2000 m.in. po-

przez płoszenie i niepokojenie nietoperzy 

przez właścicieli gruntów podczas okresu 

ich hibernacji w obiekcie. Dlatego należy 

zrezygnować z użytkowania pomieszczeń 

obiektu fortyfikacyjnego podczas okresu 

zimowania w nich nietoperzy (całodobo-

wo) oraz okresu ich wiosennego i jesien-

nego rojenia (od zmroku do świtu), co po-

winno wynikać z zapisów porozumienia 

zawartego pomiędzy Regionalną Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w Warszawie i wła-

ścicielami działek położonych w obszarze 

Natura 2000. 
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sko pod warunkiem spełnienia wy-

magań określonych w przepisach 

szczególnych. 

2. Rozdział 3.2.3. Oznaczenia terenów 

kompleksów leśnych i terenów do 

zalesień 

10.08.ZL – tereny graniczące od pół-

nocnego wschodu z Fortem XIV a 

Goławice stanowią obszary komplek-

sów leśnych. 

3. Rozdział 3.4. Tereny wyłączone 

spod zabudowy 

Terenami wyłączonymi spod zabu-

dowy są m.in. obszary kompleksów 

leśnych, oznaczonych symbolem ZL. 

4. Rozdział 4.2. Zasady ochrony przy-

rody 

Brak określonych zasad co do ochro-

ny obszarów Natura 2000. Określono 

jedynie zasady ochrony przyrody na 

terenach położonych w Warszawskim 

Obszarze Chronionego Krajobrazu, 

natomiast całkowicie pominięto fakt, 

iż tereny znajdujące się w rejonie For-

tu XIV a Goławice objęte są dodat-

kową ochroną w ramach sieci Natura 

2000. 

Negatywny wpływ na przedmioty ochron-

ny obszaru Natura 2000 może mieć rów-

nież, realizowana w niewłaściwy sposób, 

gospodarka leśna. Prowadzenie zabiegów 

gospodarczych w kompleksach leśnych 

znajdujących się w pobliżu Fortu XIV a 

Goławice, podczas okresu wiosennego i 

zimowego rojenia nietoperzy, może powo-

dować płoszenie tych zwierząt, dlatego 

zaleca się zrezygnować z wykonywania 

tych prac w terminie od 1 kwietnia do 15 

czerwca oraz od 1 sierpnia do 30 paździer-

nika, a ponadto zaleca się zrezygnować na 

tych terenach z wykonywania zrębów zu-

pełnych. W całym obszarze Natura 2000 

postuluje się zrezygnować z usuwania 

martwych i starych drzew, stanowiących 

potencjalną kryjówkę letnią dla nietoperzy 

zimujących w obiekcie fortyfikacyjnym. 

Dodatkowo postuluje się utrzymać istnie-

jące zadrzewienia, szpalery drzew i żywo-

płoty. Ewentualne usuwanie drzew i krze-

wów musi być uprzednio uzgodnione z 

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 

w Warszawie oraz skonsultowane ze spe-

cjalistą z zakresu chiropterologii. 

Podczas zmiany zapisów Studium należy 

sprecyzować zasady ochrony obszaru Na-

tura 2000 i określić możliwe sposoby za-

gospodarowania i użytkowania tego tere-

nu, zgodne z ustaleniami niniejszego Planu 
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zadań ochronnych. 

Miejscowy Plan 

Zagospodarowa-

nia Przestrzenne-

go gruntów Gmi-

ny Pomiechówek, 

etap VI wieś Go-

ławice Pierwsze. 

Wójt Gminy Po-

miechówek, In-

stytut Gospodarki 

Przestrzennej i 

Mieszkalnictwa w 

Warszawie, War-

szawa 2003. 

Urząd Gminy 

Pomiechówek 

Wpływ na stan ochrony przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 mogą mieć 

następujące ustalenia Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego: 

Rozdział III. Przepisy szczegółowe dla 

poszczególnych terenów 

§14. Dla jednostki A plan ustala: 

oznaczenie terenów: A6 RL  

 przeznaczenie podstawowe: 

 tereny lasów i zieleni leśnej; 

 charakter działań: 

 gospodarka leśna; 

 warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

 ochrona istniejącej zieleni leśnej, 

 ochrona walorów widokowych 

(skarpy), 

 zakaz naruszania rzeźby terenu, 

 zakaz zabudowy; 

oznaczenie terenu: A7 MN 

 przeznaczenie podstawowe: 

 zabudowa mieszkaniowa jednoro-

dzinna; 

 dopuszczalne przeznaczenie uzupeł-

niające: 

 zabudowa mieszkaniowa rekre-

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

Negatywny wpływ na przedmioty ochron-

ny obszaru Natura 2000 może mieć reali-

zowana w niewłaściwy sposób gospodarka 

leśna. Prowadzenie zabiegów gospodar-

czych w kompleksach leśnych znajdują-

cych się w pobliżu Fortu XIV a Goławice, 

podczas okresu wiosennego i zimowego 

rojenia nietoperzy, może powodować pło-

szenie tych zwierząt, dlatego zaleca się 

zrezygnować z wykonywania tych prac w 

terminie od 1 kwietnia do 15 czerwca oraz 

od 1 sierpnia do 30 października, a ponad-

to zaleca się zrezygnować na tych terenach 

z wykonywania zrębów zupełnych. W ca-

łym obszarze Natura 2000 postuluje się 

zrezygnować z usuwania martwych i sta-

rych drzew, stanowiących potencjalną kry-

jówkę letnią dla nietoperzy zimujących w 

obiekcie fortyfikacyjnym. Dodatkowo po-

stuluje się utrzymać istniejące zadrzewie-

nia, szpalery drzew i krzewów oraz żywo-

płoty. Ewentualne usuwanie drzew i krze-

wów musi być uprzednio uzgodnione z 

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 

w Warszawie oraz skonsultowane ze spe-

cjalistą z zakresu chiropterologii. 

W przypadku terenów przeznaczonych pod 

zabudowę jednorodzinną należy zrezy-

gnować z użytkowania pomieszczeń obiek-
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acyjna (letniskowa); 

 charakter działań: 

 adaptacja istniejącej zabudowy 

letniskowej z możliwością mo-

dernizacji i przebudowy, 

 adaptacja istniejących podziałów, 

 realizacja nowej zabudowy 

mieszkaniowej; 

 warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

 ochrona układu przestrzennego 

fortu w uzgodnieniu z Wojewódz-

kim Konserwatorem Zabytków z 

zakazem rozbudowy istniejącej 

zabudowy letniskowej w jego ob-

rysie, 

 zakaz naruszania umocnień ziem-

nych fortu,  

 ochrona istniejącej zieleni, w tym 

leśnej. 

tu fortyfikacyjnego podczas okresu zimo-

wania w nich nietoperzy (całodobowo) 

oraz okresu wiosennego i jesiennego roje-

nia (od zmroku do świtu), co powinno wy-

nikać z zapisów porozumienia zawartego 

pomiędzy Regionalną Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Warszawie i właścicielami 

działek położonych w obszarze Natura 

2000. 

Podczas zmiany zapisów Planu należy 

uwzględnić obecność obszaru Natura 2000 

na terenie gminy Pomiechówek i określić 

możliwe sposoby zagospodarowania i 

użytkowania tego terenu, zgodne z ustale-

niami niniejszego Planu zadań ochron-

nych. 

Studium uwarun-

kowań i kierun-

ków zagospoda-

rowania prze-

strzennego gminy 

Zakroczym. Bur-

mistrz Gminy 

Zakroczym, Biuro 

Planowania Roz-

woju Warszawa 

S.A., Warsza-

Urząd Miasta i 

Gminy Zakro-

czym 

Wpływ na stan ochrony przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 mogą mieć 

następujące ustalenia Studium: 

2.2.4.2. Przyrodnicze obszary i obiekty 

chronione 

E. Obszary Natura 2000 

Inwestycje, które nie mają istotnego 

negatywnego wpływu na siedliska 

przyrodnicze i gatunki roślin i zwie-

rząt, dla których ochrony został po-

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

Wskazane jest uszczegółowienie zapisów 

Studium dotyczących planowania i realiza-

cji inwestycji w obszarze Natura 2000 i 

jego najbliższym otoczeniu, które w obec-

nym stanie mogą negatywnie wpływać na 

stan ochrony zimujących w Forcie XI b 

Strubiny i Forcie XIII Błogosławie nieto-

perzy. Niepokoją przede wszystkim zapisy 

związane z przeznaczeniem terenów poło-

żonych na przedpolu Fortu XIII Błogosła-

we, graniczących od południowego 
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wa/Zakroczym 

2011. 

wołany Obszar, są dopuszczalne. W 

przypadku oceny negatywnej planu 

lub projektu przeprowadzenie inwe-

stycji jest możliwe tylko wtedy, jeżeli 

przemawiają za tym konieczne wy-

mogi nadrzędnego interesu publicz-

nego, w tym wymogi o charakterze 

społecznym lub gospodarczym i wo-

bec braku rozwiązań alternatywnych. 

Konieczne jest jednak zminimalizo-

wanie negatywnego wpływu, a gdy 

nie jest to możliwe, skompensowanie 

szkód poniesionych przez przyrodę, 

aby utrzymać integralność sieci. 

3.2.1.2. Obszary otwarte z dopuszcze-

niem ekstensywnych form zagospoda-

rowania 

Obszary usług sportu, rekreacji i/lub 

turystyki (z dopuszczeniem lokaliza-

cji obiektów i budynków związanych 

z funkcją terenu): Obszary usług 

sportu, rekreacji i/lub turystyki wska-

zuje się dla lokalizacji obiektów i za-

budowy takiej jak: hale sportowe, ba-

seny, ośrodki wypoczynkowe, hotele, 

pensjonaty, centra konferencyjne i 

szkoleniowe, lokale gastronomiczne, 

wypożyczalnie sprzętu sportowego 

oraz obiekty agroturystyczne wraz z 

terenami zieleni i terenowymi urzą-

dzeniami sportowo-rekreacyjnymi. 

wschodu z obszarem Natura 2000, gdzie 

zlokalizowane są obszary usług sportu, 

rekreacji i/lub turystyki z dopuszczeniem 

lokalizacji obiektów i budynków związa-

nych z funkcją terenu. Zagospodarowanie 

tych terenów np. w celach hotelarsko-

gastronomicznych, sportowych, letnisko-

wych, będzie się wiązało ze wzrostem po-

ziomu hałasu i wystąpieniem ryzyka nie-

ograniczonej penetracji wnętrz obiektu 

fortyfikacyjnego przez człowieka, co nega-

tywnie wpłynie na zimujące i rojące się w 

tym obiekcie nietoperze. Należy pamiętać, 

że planowane w obszarze Natura 2000 oraz 

w jego najbliższym otoczeniu inwestycje 

nie mogą kolidować z ustaleniami niniej-

szego Planu zadań ochronnych oraz muszą 

podlegać ustaleniom z Regionalną Dyrek-

cją Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Negatywnie na przedmioty ochrony może 

wpływać również penetracja Fortu XI b 

Strubiny i Fortu XIII Błogosławie przez 

ich właścicieli oraz turystów zwiedzają-

cych obiekt podczas okresu zimowania i 

rojenia się w tym nim nietoperzy. Dlatego 

zaleca się wprowadzić w Studium zapisy 

dotyczące ograniczeń w użytkowaniu oraz 

turystycznym i rekreacyjnym przeznacze-

niu Fortu XI b Strubiny i Fortu XIII Bło-

gosławie podczas okresu zimowania i ro-

jenia się w obiekcie nietoperzy. Postuluje 

się również o wprowadzenie w Studium 
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Na obszarach tych dopuszcza się lo-

kalizację zabudowy letniskowej, z 

wyłączeniem obszarów położonych w 

granicach korytarzy ekologicznych. 

Obszarom usług sportu, rekreacji 

i/lub turystyki powinny towarzyszyć 

parkingi publiczne, miejsca biwako-

we, obiekty informacji turystycznej.  

3.3.1. Racjonalna gospodarka zasoba-

mi środowiska 

W racjonalnym kształtowaniu prze-

strzeni gminy obowiązywać będą na-

stępujące zasady ochrony środowiska 

przyrodniczego: 

2. ochrona obszarów i obiektów obję-

tych ochroną prawną: 

D. Obszary Natura 2000 (ochrona 

zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie 

przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., 

Dyrektywą Rady 79/409/EWG z dnia 

2 kwietnia 1979 roku w sprawie 

ochrony dzikich ptaków, Dyrektywą 

Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 

1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 

flory). 

wskazań co do utrzymania istniejącej w 

obszarze Natura 2000 zieleni – lasów, za-

drzewień i zakrzaczeń, szpalerów drzew i 

krzewów, żywopłotów i martwych drzew. 

Projekt Studium 

uwarunkowań i 

kierunków zago-

spodarowania 

Urząd Gminy 

Czosnów 

Sporządzono Pro-

Wpływ na stan ochrony przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 mogą mieć 

następujące ustalenia projektu Studium: 

1308 

Mopek 

Barbastella 

Zgodnie z treścią Prognozy planowane w 

Studium zagospodarowanie terenów w 

obrębie obszaru Natura 2000 jest w zdecy-

dowanej większości adaptacją stanu istnie-
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przestrzennego 

gminy Czosnów. 

Wójt Gminy Czo-

snów, Biuro Pla-

nowania Rozwoju 

Warszawy S.A., 

Czosnów 2011. 

gnozę oddziaływa-

nia na środowisko 

do Studium uwa-

runkowań i kierun-

ków zagospodaro-

wania przestrzen-

nego gminy Czo-

snów. Wójt Gminy 

Czosnów, Czosnów 

2011. 

Część I. Uwarunkowania Zagospoda-

rowania Przestrzennego 

5.2. Zasoby przyrodnicze, walory kra-

jobrazowe i stan ochrony prawnej 

1) Europejska sieć obszarów chronio-

nych Natura 2000. 

Forty Modlińskie – PLH 140020 

Obszar obejmuje obiekty fortowe 

zlokalizowane na terenie gminy. Są to 

Fort V –Dębina oraz Fort i obszar po-

forteczny w rejonie Kazunia. Są to 

obszary związane z obiektami archi-

tektury obronnej – fortami, miejscem 

bytowania mopka. Stanowią jedne z 

największych zimowisk nietoperza w 

Polsce. 

Część II. Kierunki Zagospodarowania 

Przestrzennego 

2.Kierunki i wskaźniki dotyczące zago-

spodarowania i użytkowania terenów 

U/P – usługowo-produkcyjne usługi 

komercyjne w zakresie handlu (z wy-

kluczeniem obiektów o pow. sprzeda-

ży > 2000 m
2
), gastronomii, rzemio-

sła usługowego, zdrowia, oświaty, 

kultury, sportu, hotelarstwa, wysta-

wiennictwa, biurowości, pośrednic-

twa, finansów, usługi motoryzacyjne 

itp. do zdefiniowania w mpzp oraz: 

barbastellus jącego i nie niesie za sobą nowego zainwe-

stowania. Tym samym autorzy dokumentu 

nie przewidują negatywnego wpływu pro-

ponowanych w Studium ustaleń na obszar 

Natura 2000. 

Powyższe zapisy, przedstawione w Pro-

gnozie, są niepełne. Negatywny wpływ na 

przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

może mieć realizowana w niewłaściwy 

sposób gospodarka leśna. Prowadzenie 

zabiegów gospodarczych w kompleksach 

leśnych znajdujących się w rejonie Fortu V 

Dębina podczas okresu wiosennego i zi-

mowego rojenia nietoperzy może powo-

dować płoszenie tych zwierząt, dlatego 

zaleca się zrezygnować z wykonywania 

prac w terminie od 1 kwietnia do 15 

czerwca oraz od 1 sierpnia do 30 paździer-

nika, a ponadto zaleca się zrezygnować na 

tych terenach z wykonywania zrębów zu-

pełnych. W całym obszarze Natura 2000 

postuluje się o pozostawianie martwych i 

starych drzew, stanowiących potencjalną 

kryjówkę letnią dla nietoperzy zimujących 

w obiekcie fortyfikacyjnym. Dodatkowo 

zaleca się utrzymać istniejące zadrzewie-

nia, szpalery drzew i krzewów oraz żywo-

płoty. Ewentualne usuwanie drzew i krze-

wów musi być uprzednio uzgodnione z 

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 

w Warszawie oraz skonsultowane ze spe-
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wytwórczość, obsługa rolnictwa, hur-

townie, składy, magazyny, przemysł 

lekki o zaawansowanej technologii, 

zaplecze transportu i infrastruktury 

technicznej itp. 

ZP –zieleń parkowa. Tereny zieleni 

urządzonej – publicznej o funkcji 

wypoczynkowo-rekreacyjnej. Ustala 

się: ochronę i utrzymanie funkcji par-

ków; zakaz zmniejszania powierzchni 

terenu parków; ochronę terenów zie-

leni o funkcji wypoczynkowo-

rekreacyjnej. Dla obiektów zabytko-

wych obowiązek rewaloryzacji we-

dług wymogów wynikających z 

ochrony wartości zabytkowych i kul-

turowych. Dopuszcza się: moderniza-

cję istniejącej i realizację nowej za-

budowy o charakterze architektury 

ogrodowej związanej m. in. z funkcją 

usługową, gospodarczą, dekoracyjną 

oraz komunikacyjną. 

ZN – tereny lasów KPN. Ochrona i 

kształtowanie ekosystemów leśnych – 

funkcje zgodne z planem ochrony 

KPN. Tereny leśne, zieleni nieleśnej 

oraz inne związane funkcjonalnie z 

przeznaczeniem podstawowym. 

Obowiązuje zakaz zabudowy kubatu-

rowej za wyjątkiem obiektów i urzą-

dzeń służących celom parku narodo-

cjalistą z zakresu chiropterologii. 

Wskazane jest uszczegółowienie zapisów 

projektu Studium dotyczących planowania 

i realizacji inwestycji w obszarze Natura 

2000 i jego najbliższym otoczeniu, które 

pozostawione w obecnej formie mogą ne-

gatywnie wpłynąć na przedmioty ochrony. 

Szczególnie niepokojące są zapisy związa-

ne z przeznaczeniem obszarów zlokalizo-

wanych na północny wschód od obiektu 

pod tereny usługowo-produkcyjne. Zago-

spodarowanie tych terenów np. w celach 

hotelarsko-gastronomicznych, sportowych 

i in. będzie się wiązało ze wzrostem po-

ziomu hałasu i wystąpieniem ryzyka nie-

ograniczonej penetracji wnętrz obiektu 

fortyfikacyjnego przez człowieka, co nega-

tywnie wpłynie na zimujące i rojące się w 

tym obiekcie nietoperze. Należy pamiętać, 

że planowane w obszarze Natura 2000 oraz 

w jego najbliższym otoczeniu inwestycje 

nie mogą kolidować z ustaleniami niniej-

szego Planu zadań ochronnych oraz muszą 

podlegać ustaleniom z Regionalną Dyrek-

cją Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Negatywnie na przedmiot ochrony może 

wpływać również penetracja Fortu V Dę-

bina przez osoby niepożądane oraz tury-

stów zwiedzających obiekt podczas okresu 

zimowania i rojenia się w nim nietoperzy. 

Dlatego zaleca się wprowadzić w Planie 
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wego. Poza głównym kompleksem 

KPN, na wniosek KPN dopuszcza się 

funkcję rekreacyjną, turystyczną i 

sportową, bez zabudowy kubaturo-

wej. 

3. Obszary oraz zasady ochrony śro-

dowiska i jego zasobów 

Ad 1) Zasady ochrony obszaru Na-

tura 2000 

Zgodne z zapisami art. 33 ustawy o 

ochronie przyrody. 

zapisy dotyczące ograniczeń w turystycz-

nym i rekreacyjnym wykorzystaniu Fortu 

V Dębina podczas okresu zimowania i 

rojenia się w obiekcie nietoperzy. 

Plan zagospoda-

rowania gminy 

Czosnów. Wójt 

Gminy Czosnów, 

Czosnów 2003. 

Urząd Gminy 

Czosnów 

Wpływ na przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 mogą mieć następujące usta-

lenia Planu: 

Rozdział 2. Ustalenia w zakresie 

ochrony środowiska 

§10. Obszar Kampinoskiego Parku Naro-

dowego podlega ochronie poprzez niedo-

puszczenie działań niezgodnych z wy-

mogami ustawy o ochronie przyrody. Na 

obszarze Kampinoskiego Parku Narodo-

wego wraz z otuliną, obejmującą cały 

obszar gminy położony poza granicami 

KPN, obowiązują ustalenia Planu Ochro-

ny KPN zatwierdzonego przez Ministra 

OŚ, ZNiL. w 1997 r. 

Rozdział 3. Ustalenia w zakresie 

ochrony dóbr kultury i krajobrazu 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

Objęty ochroną konserwatorską Fort V 

Dębina położony jest wraz z otaczającymi 

go terenami leśnymi w obszarze Natura 

2000. Prowadzenie wycinki drzew i krze-

wów w celu rewaloryzacji obiektu może 

wpływać negatywnie na przedmiot ochro-

ny obszaru Natura 2000, dlatego podjęcie 

takich działań musi być uprzednio uzgod-

nione nie tylko z właściwym konserwato-

rem zabytków, ale także z Regionalną Dy-

rekcją Ochrony Środowiska w Warszawie i 

właściwym specjalistą z zakresu chiropte-

rologii.  

Podobnie negatywny wpływ na przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 może mieć 

realizowana w niewłaściwy sposób gospo-

darka leśna. Prowadzenie zabiegów go-

spodarczych w kompleksach leśnych znaj-

dujących się w rejonie Fortu V Dębina 
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kulturowego. 

§22.1. Plan ustala obowiązek uzgadniania 

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-

ków wszelkiej działalności inwestycyjnej 

związanej z obiektami objętymi ochroną 

konserwatorską. Wykaz obiektów i nu-

meracja wg rysunku planu w skali 

1:10000: 

1) obiekty fortyfikacyjne Twierdzy Mo-

dlin, XIX w.: 

nr 2. fort V 

 wskazane utrzymanie funkcji kul-

turowych i wytyczenie oznako-

wanego szlaku turystycznego łą-

czącego w/w obiekty, 

 w przypadku wprowadzania no-

wych inwestycji przywrócenie 

profili i narysów ziemnych w celu 

ich uczytelnienia, 

 zakaz wprowadzania nowych po-

działów terenu, 

 rewaloryzacja zieleni. 

Plan ustala zachowanie i rewaloryzację 

obiektów i terenów objętych ochroną 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-

ków. 

Rozdział 4. Ustalenia przestrzenne i 

dotyczące zabudowy. 

§37.1. Dla terenów leśnych, oznaczonych 

podczas okresu wiosennego i zimowego 

rojenia nietoperzy może powodować pło-

szenie tych zwierząt, dlatego zaleca się 

zrezygnować z wykonywania prac w ter-

minie od 1 kwietnia do 15 czerwca oraz od 

1 sierpnia do 30 października, a ponadto 

zaleca się zrezygnować na tych terenach z 

wykonywania zrębów zupełnych. W całym 

obszarze Natura 2000 postuluje się o pozo-

stawianie martwych i starych drzew, sta-

nowiących potencjalną kryjówkę letnią dla 

nietoperzy zimujących w obiekcie fortyfi-

kacyjnym. Dodatkowo zaleca się utrzymać 

istniejące zadrzewienia, szpalery drzew i 

krzewów oraz żywopłoty. Ewentualne 

usuwanie drzew i krzewów musi być 

uprzednio uzgodnione z Regionalną Dy-

rekcją Ochrony Środowiska w Warszawie 

oraz skonsultowane ze specjalistą z zakre-

su chiropterologii.  

Negatywnie na przedmiot ochrony może 

wpływać również penetracja Fortu V Dę-

bina przez osoby niepożądane oraz tury-

stów zwiedzających obiekt podczas okresu 

zimowania i rojenia się w tym nim nieto-

perzy. Dlatego zaleca się wprowadzić w 

Planie zapisy dotyczące ograniczeń w tu-

rystycznym i rekreacyjnym wykorzystaniu 

Fortu V Dębina podczas okresu zimowania 

i rojenia się w obiekcie nietoperzy. 

Podczas zmiany zapisów Planu należy 
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na rysunku planu symbolem RL ustala się 

podstawowe przeznaczenie na zieleń le-

śną o funkcji przyrodniczej, krajobrazo-

wej, klimatycznej i ochronnej. 

2. Plan ustala następujące zasady zago-

spodarowania na terenach leśnych: 

1) zachowanie istniejących terenów le-

śnych i ich użytkowanie zgodne z 

ustawą o lasach i ochronie gruntów 

rolnych i leśnych, 

2) dopuszcza się realizację leśnych szla-

ków turystyki pieszej i rowerowej,  

3) zakaz zabudowy kubaturowej, z wy-

jątkiem istniejących obiektów zwią-

zanych z gospodarką leśną, 

4) zasady ochrony i kształtowania eko-

systemów leśnych na obszarze Kam-

pinoskiego Parku Narodowego i w 

jego otulinie określa Plan Ochrony 

KPN. 

uwzględnić obecność obszaru Natura 2000 

na terenie gminy Czosnów i określić moż-

liwe sposoby zagospodarowania i użytko-

wania tego terenu, zgodne z ustaleniami 

niniejszego Planu zadań ochronnych. 

Projekt architek-

toniczno-

budowlany prze-

budowy i rewita-

lizacji budynku 

Wieży Michaj-

łowskiej na funk-

cje gastronomicz-

no-hotelowe w 

Mirosław Pustoła 

– właściciel obiek-

tu 

Wpływ na przedmioty ochrony zimujące 

w obiekcie proponowanym do przyłącze-

nia do obszaru Natura 2000 mogą mieć 

następujące ustalenia Projektu: 

1. Prace towarzyszące przebudowie i 

rewitalizacji Baszty Michałowskiej, 

która docelowo ma pełnić funkcje 

gastronomiczno-hotelowe, w tym: 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

Negatywnie na przedmioty ochrony zimu-

jące oraz prawdopodobnie rojące się w 

pomieszczeniach Baszty Michałowskiej 

może wpłynąć zamknięcie głównego wlotu 

do podziemi prowadzącego najprawdopo-

dobniej przez dziedziniec, pomieszczenia 

przyziemia, klatkę schodową, a także są-

siadujący z nią szyb. Użytkowanie obiektu 

wymaga zamknięcia przyziemia co odetnie 
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Nowym Dworze 

Mazowieckim, 

działka nr ew. 72, 

obręb 8-01. Pra-

cowania Projek-

towa OUTIN Ar-

chitektura Jaro-

sław Gromadka, 

Nowy Dwór Ma-

zowiecki 2012. 

 osuszenie podziemnych pomiesz-

czeń obiektu; 

 wykonanie jednolitego pokrycia 

dachowego; 

 zamknięcie otworów pozostałych 

po wrotach od strony wewnętrz-

nego dziedzińca poprzez wykona-

nie ślusarki aluminiowej prze-

szklonej w jak największym stop-

niu; 

 zamontowanie okien w otworach 

elewacji zewnętrznej; 

 zamknięcie wejścia do podziemi 

drewnianymi drzwiami oraz szy-

bu windy; 

 adaptacja dwóch pomieszczeń 

podziemnych na pomieszczenia 

techniczne, w których zamonto-

wane zostaną niezbędne urządze-

nia, takie jak separator, hydrofor, 

pompa pożarowa; 

 pozostawianie 3-4 pomieszczeń 

podziemnych nie zagospodarowa-

nych i dostępnych dla nietoperzy 

przez zewnętrzne otwory w coko-

le budynku; 

 ogrzewanie przyziemnej części 

obiektu za pomocą listew grzej-

nych, grzejników, nagrzewnic lub 

promienników; 

 wytyczenie nowego układu ko-

munikacji na działce – ciągów 

1318 

Nocek łyd-

kowłosy 

Myotis dasy-

cneme 

nietoperzom główny wlot do podziemi, 

pozostawiając im jedynie wąskie otwory w 

cokole budynku. Ponadto, zagospodaro-

wanie obiektu wiąże się dodatkowo z ko-

niecznością osuszenia podziemnych po-

mieszczeń Baszty i ogrzewania przyzie-

mia, co może drastycznie zmienić warunki 

mikroklimatyczne zimowiska nietoperzy – 

wyższe temperatury, niższa wilgotność. 

Negatywny wpływ na przedmioty ochrony 

mogą mieć również wszelkie prace budow-

lane prowadzone wewnątrz i na zewnątrz 

budynku podczas okresu ich zimowania, a 

więc od 1 października do 15 kwietnia, 

oraz w trakcie wiosennego i jesiennego 

rojenia, tj. od 16 kwietnia do 15 czerwca i 

od 1 sierpnia do 30 września, którym towa-

rzyszyć może hałas, drgania i zwiększona 

penetracja obiektu przez pracowników, co 

może wypłoszyć korzystające z podziemi 

nietoperze. Również przyszłe użytkowanie 

obiektu, które wiązać się będzie ze wzro-

stem liczby osób odwiedzających obiekt 

oraz hałasem towarzyszącym organizowa-

nym imprezom, może zniechęcić nietope-

rze do korzystania z obiektu. 

W związku z rozpoczętymi przez inwesto-

ra pracami remontowymi w Baszcie Mi-

chałowskiej wskazane jest podjęcie działań 

zapobiegających lub minimalizujących 

negatywne odziaływanie na nietoperze 

prowadzonych prac. Podstawowym działa-
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pieszo-jednych wraz z miejscami 

parkingowymi – do 36. 

 ogrodzenie działki ogrodzeniem 

ażurowym z elementami muro-

wanymi; 

 wykonanie nowej aranżacji zieleni 

na całym terenie wokół budynku. 

2. Przyszłe użytkowanie wnętrz przy-

ziemnej części Baszty Michałow-

skiej w zakresie: 

 gastronomicznym – restauracja 

oraz drink bar dostępne przez cały 

dzień z możliwością organizacji 

imprez okolicznościowych w 

dwóch salach konsumpcyjnych; 

 hotelowym – w zmodernizowa-

nym układzie pomieszczeń, w 4 

pokojach z łazienkami, można za-

kwaterować do 12 osób w poko-

jach trzyosobowych. 

Inwestor otrzymał zezwolenie na prze-

prowadzenie inwestycji w Baszcie Mi-

chałowskiej decyzją Mazowieckiego Wo-

jewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 

88/2013 z dnia 1 lutego 2013 r., stano-

wiącą Załącznik11.2 do Planu zadań 

ochronnych. 

niem powinno być wyłączenie z użytko-

wania 7 podziemnych pomieszczeń naj-

liczniej zasiedlanych podczas okresu hi-

bernacji przez nietoperze oraz ich za-

mknięcie szczelnymi drzwiami, wykona-

nymi z drewna lub ze stali. W ten sposób 

zwierzęta te zostaną zabezpieczone przed 

bezpośrednim niepokojeniem ze strony 

człowieka. W przypadku osuszenia pod-

ziemi konieczne będzie zainstalowanie w 

wybranych pomieszczeniach basenów z 

wodą w celu utrzymania w nich odpo-

wiednich warunków wilgotnościowych. 

Ważne jest również zachowanie istnieją-

cych wokół Baszty drzew i krzewów w 

celu zapewnienia nietoperzom możliwości 

migracji pomiędzy zimowiskiem i ich bio-

topami letnimi. Ponadto zaleca się, aby 

inwestor nie stosował inwazyjnego oświe-

tlenia wokół obiektu. 

Wszelkie prace remontowe, mające na celu 

adaptację budynku na funkcję gastrono-

miczno-hotelową, powinny być prowadzo-

ne po ich uprzednim uzgodnieniu z Regio-

nalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w 

Warszawie i specjalistą chiropterologiem. 

Raport o oddzia-

ływaniu na śro-

dowisko przed-

Przedsiębiorstwo 

Państwowe „Porty 

Lotnicze” 

Wpływ na przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000 mogą mieć następujące usta-

lenia Raportu: 

1308 

Mopek 

Barbastella 

Działania minimalizujące negatywne od-

działywanie przedsięwzięcia określone 

zostały w załączonej decyzji środowisko-
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sięwzięcia pod 

nazwą: „Moder-

nizacja lotniska 

Modlin w celu 

jego przystoso-

wania do obsługi 

przewoźników 

niskokosztowych” 

– Aneks o oddzia-

ływaniu na obsza-

ry Natura 2000 – 

Streszczenie w 

języku niespecja-

listycznym. Ja-

cobs Polska Sp. z 

o. o., Warszawa 

2007. 

1. Prace związane z budową portu 

lotniczego w Modlinie obejmujące: 

 modernizację zabudowań znajdu-

jących się na terenie lotniska; 

 modernizację pasa startowego, 

dróg technicznych, płyt postojo-

wych; 

 budowę parkingów i ogrodzenia; 

 przebudowę infrastruktury tech-

nicznej, w tym urządzeń gospo-

darki wodno-ściekowej; 

 posadowienie urządzeń radiona-

wigacyjnych, zapewniające bez-

pieczeństwo ruchu lotniczego; 

 oświetlenie drogi startowej i inne 

światła nawigacyjne; 

 wycinkę drzew w sąsiedztwie pa-

sa startowego, stwarzających za-

grożenie dla bezpieczeństwa ru-

chu lotniczego. 

2. Eksploatacja portu lotniczego w 

Modlinie związana ze wzmożonym 

ruchem lotniczym, samochodowym 

i kolejowym. 

Najistotniejsze potencjalne oddziaływa-

nie lotniska na obszar Natura 2000 zwią-

zane jest z intensyfikacją zagospodaro-

wania terenu, wprowadzeniem sztuczne-

go oświetlenia, wzrostem poziomu hałasu 

i możliwymi kolizjami nietoperzy z sa-

molotami i innymi pojazdami. Zgodnie z 

barbastellus 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

1318 

Nocek łyd-

kowłosy 

Myotis dasy-

cneme 

wej. Zgodnie z treścią Aneksu obejmują 

one następujące działania: 

1. w ramach ochrony nietoperzy i ich 

siedlisk: 

 rozbiórkę nieużytkowanych budyn-

ków na terenie lotniska można 

prowadzić dopiero po upewnieniu 

się, że nie ma w nich nietoperzy; 

 ochronę siedlisk nietoperzy w 

Schronie „gen. Sowińskiego” za-

pewni ogrodzenie tej ostoi i włą-

czenie do zamkniętego obszaru lot-

niska, dzięki czemu można będzie 

chronić obiekt przed nadmierną pe-

netracją przez ludzi i ewentualnym 

zniszczeniem, a w razie potrzeby – 

podejmować niezbędne działania 

ochronne; 

 oświetlenie lotniska i dróg dojaz-

dowych należy zaprojektować tak, 

aby ograniczyć ryzyko zabijania 

nietoperzy; podczas eksploatacji 

należy wyłączać oświetlenie płyty 

lotniska podczas długich przerw 

między operacjami lotniczymi; nie-

które drogi i linia kolejowa powin-

ny być zamknięte o zmierzchu i o 

świcie; 

 jeśli prowadzone badania monito-

ringowe wykażą, że mogą pogor-

szyć się warunki żerowania nieto-
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treścią Aneksu bezpośrednio narażony na 

wpływ planowanej budowy lotniska mo-

że być Schron „gen. Sowińskiego” sąsia-

dujący od północy z Twierdzą Modlin. 

Znaczący wpływ na populację bytujących 

tam nietoperzy mogą mieć następujące 

czynniki: 

 płoszenie nietoperzy przez hałas, 

drgania, ludzi; 

 utrudnienie polowania na owady z 

powodu hałasu;  

 utrudnienie porozumiewania się 

nietoperzy;  

 pogorszenie warunków pokarmo-

wych;  

 przerywanie szlaków, gdzie latały 

nietoperze;  

 ograniczenie dostępu do terenów 

łowieckich; 

 zabijanie lub okaleczanie nietope-

rzy w kolizjach z samolotami, 

samochodami i pociągami. 

Inwestor otrzymał zezwolenie na realiza-

cję przedsięwzięcia pod nazwą: „Moder-

nizacja lotniska Modlin w celu jego przy-

stosowania do obsługi przewoźników 

niskokosztowych” decyzją Burmistrza 

Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nr 

PLM/560/2009 z dnia 12 marca 2009 r., 

stanowiącą Załącznik 11.1 do Planu za-

dań ochronnych. 

perzy, konieczne będzie stworzenie 

dla nich odpowiedniego miejsca i 

umożliwienie im bezpieczne prze-

mieszczania się na żerowiska. 

2. w ramach ochrony przed hałasem: 

 hałas należy eliminować przede 

wszystkim poprzez opracowanie 

właściwych procedur startów i lą-

dowań, ograniczenie lotów w porze 

nocnej i odpowiednie ustawienia 

samolotów na płycie lotniska. 

3. w ramach ochrony wód powierzchnio-

wych i podziemnych 

 właściwe wykonanie i eksploatacja 

zaproponowanych urządzeń gospo-

darki wodno-ściekowej pozwolą na 

minimalizację wpływu przedsię-

wzięcia na środowisko i zapewnią 

ochronę wód i gleb przed zanie-

czyszczeniem. 

Zgodnie z treścią Aneksu zaleca się konty-

nuować prowadzone badania monitorin-

gowe, które pozwolą na ocenę rzeczywi-

stego wpływu inwestycji na przyrodę i 

pozwolą podjąć odpowiednie działania 

zapobiegawcze. Uznano za konieczne 

prowadzenie następujących badań monito-

ringowych nietoperzy: 

 liczenie nietoperzy w Schronie 

„gen. Sowińskiego” w sezonie let-



 

116 

nim (okres rozrodczy) i zimowym; 

 identyfikacja miejsc żerowania nie-

toperzy i tras ich przelotów (z za-

stosowaniem nadajników radio-

wych montowanych na zwierzę-

tach); 

 badania składu pokarmu nietoperzy 

– niezbędne w przypadku, gdyby 

konieczne okazało się przygotowa-

nie żerowiska zastępczego; 

 badania (odłowy) podczas jesien-

nego rojenia nietoperzy; 

 badanie śmiertelności nietoperzy na 

terenie lotniska. 

Raport o oddzia-

ływaniu budowy 

odcinka linii kole-

jowej od stacji 

Modlin do MPL 

Warszawa/Modlin 

oraz budowy sta-

cji kolejowej 

MPL Warsza-

wa/Modlin na 

obszar Natura 

2000 PLH140020 

Forty Modlińskie. 

Województwo 

Mazowieckie, 

SUDOP POLSKA 

Sp. z o. o., SU-

Województwo 

Mazowieckie 

Wpływ na przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000 mogą mieć zarówno działa-

nia związane z budową, jak i eksplo-

atacją linii kolejowej prowadzącej od 

stacji Modlin do Mazowieckiego Portu 

Lotniczego Warszawa/Modlin, prze-

chodzącej przez północną część działki 

ewidencyjnej, na terenie której położony 

jest jeden z obiektów obszaru Natura 

2000 – Schron „gen. Sowińskiego”. Linia 

ta przebiega nad chodnikami kontrmino-

wymi tego obiektu, które są miejscem 

zimowania przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000, oraz w pobliżu poterny 

obiektu – letniego schronienia kolonii 

rozrodczej nocka dużego. Hałas oraz 

drgania przejeżdżających pociągów mogą 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

1318 

Nocek łyd-

kowłosy 

Myotis dasy-

cneme 

Zgodnie z treścią Raportu planowana in-

westycja pn.: Budowa odcinka linii kole-

jowej od stacji Modlin do MPL Warsza-

wa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej 

MPL Warszawa/Modlin, zarówno na etapie 

budowy jak i funkcjonowania, przy za-

chowaniu odpowiednich środków zapobie-

gawczych, nie będzie miała znaczącego, 

negatywnego wpływu na chiropterofaunę 

oraz na integralność i właściwe funkcjo-

nowanie obszarów Natura 2000. 

W związku z tym, iż nie przewiduje się 

znaczącego, negatywnego oddziaływania 

inwestycji na gatunki wymienione w Za-

łączniku II Dyrektywy Siedliskowej, dla 

których utworzono obszar Natura 2000 

Forty Modlińskie, nie zaproponowano w 
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DOP PRAHA a. 

s., Warszawa, maj 

2012. 

potencjalnie negatywnie wpływać na zi-

mujące wewnątrz chodników kontrmi-

nowych nietoperze. Ponadto, taki prze-

bieg linii może stanowić barierę zarówno 

podczas migracji nietoperzy z zimowiska 

do ich biotopów letnich, jak i podczas 

przelotów osobników rozradzających się 

w poternie Schronu na żerowiska. 

Raporcie działań kompensacyjnych. Jed-

nak mając na uwadze niedoskonałość 

współczesnych metod badawczych tej gru-

py ssaków, przez co nie można wykluczyć 

błędów interpretacyjnych, kierując się za-

sadą przezorności, zaleca się wprowadze-

nie środków zapobiegających potencjal-

nym negatywnym oddziaływaniom, tj.: 

 ograniczenie prędkości pociągów 

do 50 km/h na odcinku przebiega-

jącym przez obszar mający znacze-

nie dla Wspólnoty Natura 2000 

Forty Modlińskie w okresie co 

najmniej od maja do października; 

 wykonanie rozwiązań antywibra-

cyjnych w podtorze na długości ok. 

150 m, na odcinku linii przebiega-

jącym przez obszar Natura 2000, 

które w sposób całkowity zabez-

pieczą zimowisko nietoperzy od 

drgań (wibracji); 

 minimalizacja prac budowlanych w 

zasięgu obszaru Natura 2000 do re-

alizacji wyłącznie linii kolejowej i 

infrastruktury z nią związanej, 

prowadzonych w porze dziennej, w 

pasie terenu wynikającym z potrzeb 

projektu. 

Zgodnie z treścią Raportu zaleca się wy-

konanie monitoringu śmiertelności oraz 

aktywności nietoperzy w obrębie inwesty-
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cji w trakcie pierwszych 3 lat od dopusz-

czenia ruchu pociągów oraz stałego moni-

toringu stanu i kondycji kolonii rozrodczej 

nocka dużego, a także zimowisk: w Schro-

nie „gen. Sowińskiego” i w nowo odkry-

tych chodnikach kontrminerskich. Należy 

również wykonać badania podczas swar-

mingu przy otworach wlotowych do no-

wego zimowiska, w tym odłowy w sieci 

chiropterologiczne. Monitoring poinwesty-

cyjny powinien być przeprowadzony przez 

doświadczonego chiropterologa posiadają-

cego niezbędne zezwolenia na chwytanie i 

niepokojenie nietoperzy oraz wskazane 

jest, aby posiadał udokumentowany doro-

bek naukowy w postaci publikacji z dzie-

dziny chiropterologii, posiadał licencję 

Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy i 

rekomendację Ogólnopolskiego Towarzy-

stwa Ochrony Nietoperzy. 

Dane na temat istniejących i projektowanych planów/programów/projektów dotyczących zagospodarowania przestrzennego znajdują się  

w warstwach rastrowych w Załączniku 1 do Planu zadań ochronnych. 
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2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 

Rozmieszczenie przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 w obiektach fortyfikacyjnych (stanowiskach), położonych w granicach obszaru 

Natura 2000. 

Przedmiot 

ochrony 

Ocena 

ogólna 

Po-

wierzch

nia 

Liczba sta-

nowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień rozpo-

znania 

Zakres prac terenowych uzupełniających/ uzasadnienie 

do wyłączenia z prac terenowych 

Gatunki zwierząt 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

B nie do-

tyczy 

6 stanowisk 

zimowania 

gatunku 

Rozmieszczenie 

stanowisk gatun-

ku – obiektów 

fortyfikacyjnych 

położonych w 

obszarze Natura 

2000, przedsta-

wione zostało na 

mapach znajdują-

cych się w Za-

łączniku 6 do 

niniejszego Planu. 

dobry w zakresie 

zimowania gatun-

ku; niewystar-

czający w zakre-

sie wiosennego i 

jesiennego rojenia 

Wykonanymi w sezonie zimowym 2012/2013 wizjami 

terenowymi objęto możliwe do zinwentaryzowania po-

mieszczenia (część była zalana lub niedostępna) wszyst-

kich obiektów fortyfikacyjnych, położonych w obszarze 

Natura 2000, oprócz jednego – Fortu XIII Błogosławie. 

Zaleca się przeprowadzenie pełnej (dwukrotnej) inwenta-

ryzacji gatunku w Forcie XIII Błogosławie, w pierwszym 

lub drugim sezonie zimowym obowiązywania Planu zadań 

ochronnych, w pierwszej połowie grudnia i lutego. Dodat-

kowo wskazane jest uzupełnienie inwentaryzacji w niedo-

stępnych obecnie pomieszczeniach Fortu XIV a Goławice 

w pierwszym lub drugim sezonie zimowym obowiązywa-

nia Planu zadań ochronnych, w pierwszej połowie grudnia 

i lutego. Ponadto wskazane jest przeprowadzenie badań 

nad jesiennym i wiosennym rojeniem gatunku we wszyst-

kich obiektach fortyfikacyjnych położonych w obszarze 

Natura 2000, w których takich badań nie prowadzono, tj. 

Fort XIII Błogosławie i Fort V Dębina. Należy również 

przeprowadzić badania nad występowaniem gatunku w 

innych obiektach Twierdzy Modlin, takich jak Grupa For-

towa Carski Dar, podziemia budynku koszarowego, chod-
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niki kontrminowe. 

1324 

Nocek duży 

Myotis myotis 

C nie do-

tyczy 

4 stanowiska 

zimowania 

gatunku; 1 

stanowisko 

rozrodu 

gatunku 

Rozmieszczenie 

stanowisk gatun-

ku – obiektów 

fortyfikacyjnych 

położonych w 

obszarze Natura 

2000, przedsta-

wione zostało na 

mapach znajdują-

cych się w Za-

łączniku 6 do 

niniejszego Planu. 

dobry w zakresie 

zimowania 

gatunku; dobry w 

zakresie rozrodu; 

niewystarczający 
w zakresie 

wiosennego i 

jesiennego rojenia 

Wykonanymi w sezonie zimowym 2012/2013 wizjami 

terenowymi objęto możliwe do zinwentaryzowania po-

mieszczenia (część była zalana lub niedostępna) wszyst-

kich obiektów fortyfikacyjnych, położonych w obszarze 

Natura 2000, oprócz jednego – Fortu XIII Błogosławie. 

Zaleca się przeprowadzenie pełnej (dwukrotnej) inwenta-

ryzacji gatunku w Forcie XIII Błogosławie, w pierwszym 

lub drugim sezonie zimowym obowiązywania Planu zadań 

ochronnych, w pierwszej połowie grudnia i lutego. Dodat-

kowo wskazane jest przeprowadzenie badań nad jesien-

nym i wiosennym rojeniem gatunku we wszystkich obiek-

tach fortyfikacyjnych położonych w obszarze Natura 2000, 

w których takich badań nie prowadzono, tj. Fort XIII Bło-

gosławie i Fort V Dębina. Ponadto pożądane byłoby zba-

danie rozmieszczenia kryjówek samców wchodzących w 

skład kolonii rozrodczej występującej w Schronie „Gen. 

Sowińskiego”. Należy również przeprowadzić badania nad 

występowaniem gatunku w innych obiektach Twierdzy 

Modlin, takich jak Grupa Fortowa Carski Dar, podziemia 

budynku koszarowego, chodniki kontrminowe. 

1318 

Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

C nie do-

tyczy 

2 stanowiska 

zimowania 

gatunku 

Rozmieszczenie 

stanowisk 

gatunku – 

obiektów 

fortyfikacyjnych 

położonych w 

obszarze Natura 

2000, 

przedstawione 

dobry w zakresie 

zimowania 

gatunku; 

niewystarczający 
w zakresie 

wiosennego i 

jesiennego rojenia 

Wykonanymi w sezonie zimowym 2012/2013 wizjami 

terenowymi objęto możliwe do zinwentaryzowania 

pomieszczenia (część była zalana lub niedostępna) 

wszystkich obiektów fortyfikacyjnych, położonych w 

obszarze Natura 2000, oprócz jednego – Fortu XIII 

Błogosławie. W przypadku tego przedmiotu ochrony nie 

ma jednak konieczności uzupełniania wiedzy na temat 

jego w występowania w tym obiekcie, gdyż nie był on tam 

stwierdzany w latach 2004-2012 podczas corocznego, 
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zostało na 

mapach 

znajdujących się 

w Załączniku 6 

do niniejszego 

Planu. 

zimowego liczenia nietoperzy (M. Fuszara, M. Kowalski, 

mat. niepubl.). Zaleca się wykonać badania nad jesiennym 

i wiosennym rojeniem gatunku we wszystkich obiektach 

fortyfikacyjnych położonych w obszarze Natura 2000, w 

których takich badań nie prowadzono, tj. Fort XIII 

Błogosławie i Fort V Dębina. Dodatkowo należy 

przeprowadzić badania nad występowaniem gatunku w 

innych obiektach Twierdzy Modlin, takich jak Grupa 

Fortowa Carski Dar, podziemia budynku koszarowego, 

chodniki kontrminowe. 

Plik SHP zawierający dane na temat rozmieszczenia stanowisk przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 znajduje się w Załączniku 1  

do Planu zadań ochronnych. 
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Rozmieszczenie przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 w obiektach fortyfikacyjnych (stanowiskach), położonych na terenach 

proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000. 

Przedmiot 

ochrony 

Ocena 

ogólna 

Po-

wierzch

nia 

Liczba sta-

nowisk 

Rozmieszczenie w 

obszarze 

Stopień rozpo-

znania 

Zakres prac terenowych uzupełniających/ uzasad-

nienie do wyłączenia z prac terenowych 

Gatunki zwierząt 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

B nie do-

tyczy 

4 stanowiska 

zimowania 

gatunku 

Rozmieszczenie sta-

nowisk gatunku – 

obiektów fortyfika-

cyjnych położonych 

na terenach propo-

nowanych do przy-

łączenia do obszaru 

Natura 2000, przed-

stawione zostało na 

mapach znajdują-

cych się w Załączni-

ku 7 do niniejszego 

Planu. 

dobry w zakresie 

zimowania gatun-

ku; niewystar-

czający w zakre-

sie wiosennego i 

jesiennego rojenia 

Wykonanymi w sezonie zimowym 2012/2013 wizjami 

terenowymi objęto możliwe do zinwentaryzowania 

pomieszczenia wszystkich obiektów fortyfikacyjnych 

położonych na terenach proponowanych do przyłą-

czenia do obszaru Natura 2000. Wskazane jest powtó-

rzenie pełnej inwentaryzacji gatunku w Forcie II Ko-

sewo, w pierwszym lub drugim sezonie zimowym od 

momentu przyłączenia obiektu do obszaru Natura 

2000, w pierwszej połowie grudnia i lutego. Zaleca się 

wykonać badania nad jesiennym i wiosennym roje-

niem  gatunku we wszystkich obiektach fortyfikacyj-

nych położonych na terenach proponowanych do 

przyłączenia do obszaru Natura 2000. 

1324 

Nocek duży 

Myotis myo-

tis 

C nie do-

tyczy 

4 stanowiska 

zimowania 

gatunku 

Rozmieszczenie sta-

nowisk gatunku – 

obiektów fortyfika-

cyjnych położonych 

na terenach propo-

nowanych do przy-

łączenia do obszaru 

Natura 2000, przed-

stawione zostało na 

dobry w zakresie 

zimowania gatun-

ku; niewystar-

czający w zakre-

sie wiosennego i 

jesiennego rojenia 

Wykonanymi w sezonie zimowym 2012/2013 wizjami 

terenowymi objęto możliwe do zinwentaryzowania 

pomieszczenia wszystkich obiektów fortyfikacyjnych 

położonych na terenach proponowanych do przyłą-

czenia do obszaru Natura 2000. Wskazane jest powtó-

rzenie pełnej inwentaryzacji gatunku w Forcie II Ko-

sewo, w pierwszym lub drugim sezonie zimowym od 

momentu przyłączenia obiektu do obszaru Natura 

2000, w pierwszej połowie grudnia i lutego. Zaleca się 
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mapach znajdują-

cych się w Załączni-

ku 7 do niniejszego 

Planu. 

wykonać badania nad jesiennym i wiosennym roje-

niem gatunku we wszystkich obiektach fortyfikacyj-

nych położonych na terenach proponowanych do 

przyłączenia do obszaru Natura 2000. 

1318 

Nocek łyd-

kowłosy 

Myotis dasy-

cneme 

C nie do-

tyczy 

4 stanowiska 

zimowania 

gatunku 

Rozmieszczenie sta-

nowisk gatunku – 

obiektów fortyfika-

cyjnych położonych 

na terenach propo-

nowanych do przy-

łączenia do obszaru 

Natura 2000, przed-

stawione zostało na 

mapach znajdują-

cych się w Załączni-

ku 7 do niniejszego 

Planu. 

dobry w zakresie 

zimowania gatun-

ku; niewystar-

czający w zakre-

sie wiosennego i 

jesiennego rojenia 

Wykonanymi w sezonie zimowym 2012/2013 wizjami 

terenowymi objęto możliwe do zinwentaryzowania 

pomieszczenia wszystkich obiektów fortyfikacyjnych 

położonych na terenach proponowanych do przyłą-

czenia do obszaru Natura 2000. Wskazane jest powtó-

rzenie pełnej inwentaryzacji gatunku w Forcie II Ko-

sewo, w pierwszym lub drugim sezonie zimowym od 

momentu przyłączenia obiektu do obszaru Natura 

2000, w pierwszej połowie grudnia i lutego. Zaleca się 

wykonać badania nad jesiennym i wiosennym roje-

niem gatunku we wszystkich obiektach fortyfikacyj-

nych położonych na terenach proponowanych do 

przyłączenia do obszaru Natura 2000. 
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2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujące na terenie obszaru Natura 2000 

Siedliska przyrodnicze wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG nie stanowią przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000  

Forty Modlińskie PLH140020. 

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru Natura 2000 

Gatunki roślin wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG nie stanowią przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000  

Forty Modlińskie PLH140020. 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru Natura 2000 

1308 Mopek Barbastella barbastellus 

Gatunek zaliczany do typowych nietoperzy „leśnych”, tj. poza okresem hibernacji zamieszkujących tereny zalesione – przede wszystkim liściaste 

starodrzewy. Rozmieszczenie mopka obejmuje kontynentalną Europę na zachód od linii łączącej Zatokę Ryską i Kaukaz, południową Skandynawię, 

południową część Wysp Brytyjskich oraz izolowane stanowiska w Maroku, Azji Mniejszej i na niektórych wyspach (w tym Irlandii). W północnej 

części Beneluxu uznany został za gatunek wymarły. Do końca lat osiemdziesiątych XX wieku uważano, że przez Polskę przebiega północno-

wschodnia granica zasięgu mopka, obecnie jednak wiadomo, że zasiedla on cały kraj. 

Szacunki liczebności tego gatunku możliwe są jedynie w oparciu o wyniki zimowych liczeń nietoperzy, gdyż ciche sygnały echolokacyjne 

czynią jego obserwacje z wykorzystaniem detektorów ultradźwiękowych bardzo trudnymi i nieefektywnymi, zaś letnie kolonie – liczące  

do kilkudziesięciu samic – wykorzystują jako schronienia miejsca niedostępne i bardzo trudne do odszukania – przestrzenie pod odstającą korą 

drzew, pęknięcia pni i konarów oraz niekiedy szpary w drewnianych budynkach stojących w lasach. Nie zamieszkują natomiast z reguły żadnego  

ze standardowych typów skrzynek rozwieszanych dla nietoperzy. Jedna kolonia mopków wykorzystuje zwykle jednocześnie lub na zmianę od kilku 
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do nawet 30 różnych schronień na zajmowanym przez siebie terenie. Kryjówki umieszczone są zwykle w miejscach, które zapewniają zwierzętom 

swobodny wylot – z tym, że wylatujący nietoperz nie trafia wprost na otwartą przestrzeń, ale jest osłonięty przez zwieszające się gałęzie drzewa  

lub podszyt. Obserwacje poczynione w Wielkiej Brytanii wskazują, że mopki potrafią opuszczać kryjówkę w ciągu dnia, by przenieść się do innego 

schronienia lub polecieć do wodopoju. Na polowanie gatunek ten wylatuje niedługo po zachodzie słońca, żerowiska położone są zazwyczaj  

w odległości do kilku kilometrów wokół dziennej kryjówki. Mopki chwytają swoją zdobycz w locie, polując na wysokości koron drzew lub poniżej. 

Ich ofiarami padają przede wszystkim ćmy, stanowiące w niektórych przypadkach ponad 90% składu diety – żaden inny europejski nietoperz nie 

wydaje się być aż tak wyspecjalizowany. Specyficzny sygnał echolokacyjny mopków uważany jest przy tym za przystosowanie do polowania  

na gatunki ciem wyposażone w narząd tympanalny, który umożliwia słyszenie dźwięków wydawanych przez nietoperze. Kolonie rozrodcze 

rozpraszają się ostatecznie w październiku, ale już od późnego lata trwa w miejscach zimowania tzw. jesienne rojenie – nietoperze zlatują się tam, 

często bardzo licznie i przez znaczną część nocy zapamiętale latają wewnątrz i na zewnątrz zimowych kryjówek. Samice mają wówczas okazję 

spotkać się z samcami (które spędziły lato pojedynczo lub w małych grupach) i wtedy też mają miejsce gody. 

Mopek należy do nietoperzy osiadłych, zazwyczaj letnie kryjówki dzieli od zimowisk dystans nie większy niż 40 km. Najdłuższy znany 

przelot osobnika obrączkowanego wyniósł 290 km. Sen zimowy trwa od października/listopada do marca/kwietnia. Mopki bywają spotykane 

pojedynczo w niewielkich zimowych schronieniach, a także liczniej w dużych obiektach, niekiedy w skupiskach liczących ponad sto osobników. 

Największe znane zimowisko tego gatunku wykorzystywane jest przez ok. 7000 nietoperzy. Zimowiskami mopka są często obiekty chłodne i choć 

w wielu miejscach da się spotkać hibernujące obok siebie nietoperze różnych gatunków, to jednak można przewidzieć, że ciepłe i nieprzewiewne 

ceglane podziemia będą wykorzystywane przede wszystkim przez nocki, zaś betonowe budowle nieco słabiej izolowane od warunków otoczenia 

zajmować będą głównie mopki. Zimujące zwierzęta mogą wisieć wprost na ścianach schronienia, często jednak kryją się w rozmaitych szczelinach, 

zagłębieniach (Fot. 9), pęknięciach ścian (Fot. 10), czy przestrzeniach pod odstającym tynkiem, nierzadko ciasno przytulone jeden do drugiego.  

W Europie zachodniej dobrze udokumentowane jest zimowanie mopków w dziuplach i pod korą drzew. Nie wiadomo, czy i jakie znaczenie mogą 

odgrywać tego typu schronienia w polskich warunkach klimatycznych, jednak wzrastająca w ciągu zimy liczebność mopków w dużych 

zimowiskach (szczyt przypada zwykle na przełom stycznia i lutego) wskazuje, że nietoperze te wykorzystują rozmaite pomniejsze kryjówki, dopóki 
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warunki pogodowe nie zmuszą ich do przeniesienia się do obiektów, które nie przemarzają przez całą zimę. 

     

Fot. 9. Mopki wciśnięte w szczelinę jednej ze ścian Fortu XI b Strubiny. 

 

Fot. 10. Mopki wykorzystujące szczelinę, powstałą na skutek 

pęknięcia ściany w Forcie II Kosewo. 
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Status ochronny 

 Konwencja Berneńska – Załącznik II 

 Konwencja Bońska – Załącznik II 

 Dyrektywa Siedliskowa – Załącznik II i IV 

 EUROBATS – Załącznik I 

Prawo krajowe 

 ochrona gatunkowa w Polsce – ochrona ścisła, włącznie z zakazem fotografowania, filmowania i obserwacji mogących powodować 

płoszenie lub niepokojenie; uznany za gatunek wymagający ochrony czynnej 

 ochrona strefowa – zimowiska, w których w ciągu 3 kolejnych lat choć raz stwierdzono ponad 200 nietoperzy (niezależnie od gatunku): 

strefa ochrony całorocznej – pomieszczenia i kryjówki zajmowane przez nietoperze 

Kategorie IUCN 

 Czerwona lista IUCN (2012) – NT (Near Threatened – gatunek bliski zagrożenia) 

 Obszar Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020 jest jedynym znanym dużym zimowiskiem mopka w tej części kraju i jednym z kilku 

największych w skali całego kraju. 

 Wyniki zimowego monitoringu występowania mopków, prowadzonego w obiektach Twierdzy Modlin w latach 2004 – 2012 (E. Fuszara,  

M. Fuszara, M. Kowalski, G. Lesiński, A. Olszewski, mat. niepubl., Tabela 1), potwierdzone podczas wizji terenowych wykonanych dwukrotnie  

w ramach sporządzanego projektu Planu w terminach 14-22.12.2012 i 25.01-18.02.2013 (za wyjątkiem Fortu XIII Błogosławie, Tabela 2), wykazują 

występowanie tego gatunku we wszystkich sześciu obiektach włączonych do sieci Natura 2000 oraz wszystkich czterech proponowanych obecnie  

do przyłączenia do obszaru Natura 2000. Zdecydowanie można jednak wskazać obiekty, gdzie mopek występuje sporadycznie – Schron  
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„Płk. Piętki”, Schron „Gen. Sowińskiego”, Baszta Michałowska, oraz takie, gdzie występuje regularnie – Fort IV Janówek, Fort V Dębina, Fort XIII 

Błogosławie, Fort XVI Czarnowo, i wreszcie takie, gdzie występuje regularnie i bardzo licznie – Fort XI b Strubiny – maksymalnie 596 osobników, 

Fort II Kosewo – 158 osobników. Szczególnym przypadkiem jest Fort XIV a Goławice, gdzie od roku 2004 zimowanie mopków obserwowano tylko 

raz, za to w liczbie 42 osobników. Podczas wizji terenowej przeprowadzonej w ramach sporządzania projektu Planu zadań ochronnych  

w umocnieniach znajdujących się obecnie w obszarze Natura 2000 (z wyjątkiem nieudostępnionego Fortu XIII Błogosławie) stwierdzono 

zimowanie 393 mopków, zaś w obiektach proponowanych do włączenia do tego obszaru – 165 os. 

Tabela 1. Liczba zimujących osobników mopka stwierdzona podczas wizji terenowych przeprowadzonych w obiektach fortyfikacyjnych położonych 

w obszarze Natura 2000 oraz na terenach proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000 w terminach 14-22.12.2012 r.  

i 25.01-18.02.2013 r.. XX – brak kontroli. 

Obiekt fortyfikacyjny 
Liczba osobników 

XII.2012 I/II.2013 

Obiekty w obszarze Natura 2000 

Fort XIV a Goławice - - 

Fort XIII Błogosławie XX XX 

Fort XI b Strubiny 231 339 

Fort V Dębina 37 46 

Schron "Gen. Sowińskiego" –  poterna centralna - - 

Schron "Gen. Sowińskiego" –  chodniki kontrminowe XX 1 

Fort IV Janówek XX 7 

Obiekty proponowane do przyłączenia do obszaru Natura 2000 

Fort II Kosewo XX 158 

Schron "Płk. Piętki" 2 1 

Fort XVI Czarnowo 14 6 

Baszta Michałowska 1 - 
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Tabela 2. Liczba zimujących osobników mopka stwierdzona w obszarze Natura 2000 oraz na terenach proponowanych do przyłączenia do obszaru 

Natura 2000 podczas monitoringu gatunku przeprowadzonego w latach 2004-2012, w drugiej połowie stycznia i pierwszej połowie lutego 

(E. Fuszara, M. Fuszara, M. Kowalski, G. Lesiński, A. Olszewski, mat. niepubl.), oraz wizji terenowej wykonanej w roku 2013, w terminie  

od 25 stycznia do18 lutego. XX – brak kontroli. 

Obiekt fortyfikacyjny 
Liczba osobników Średnia  

z lat 2009-

2013 

Średnia  

z lat 2004-

2013 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Obiekty w obszarze Natura 2000 

Fort XIV a Goławice - - - - 42 - - - - - - - 

Fort XIII Błogosławie 6 31 23 25 - 20 XX 24 11 XX 18 18 

Fort XI b Strubiny 325 288 435 182 383 357 596 252 445 339 398 360 

Fort V Dębina 45 17 12 34 33 43 25 68 XX 46 46 36 

Schron „Gen. Sowińskiego” 

(poterna centralna) 
XX XX - - - - 1 - - - - - 

Schron „Gen. Sowińskiego” 

(chodniki kontrminowe)* 
XX XX XX XX XX XX XX XX XX 1 - - 

Fort IV Janówek 6 6 11 8 5 12 11 10 3 7 9 8 

Obiekty proponowane do przyłączenia do obszaru Natura 2000 

Fort II Kosewo XX XX XX XX XX XX XX XX XX 158 - - 

Schron "Płk. Piętki" - - - - - - - - - 1 - - 

Fort XVI Czarnowo 34 48 31 57 51 57 XX 71 14 6 37 41 

Baszta Michałowska XX XX XX XX - 1 2 1 - - 1 - 

*fragment obiektu kontrolowany od marca 2012 r. 
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Spośród dostępnych w systemie Twierdzy Modlin obiektów mopki wybierają na zimowe schronienia przede wszystkim budowle betonowe, 

chłodniejsze na ogół od ceglanych. W każdym przypadku zimowisko musi zapewniać możliwość ukrywania się w szczelinach lub zagłębieniach 

ścian – w przypadku Fortu XI b Strubiny i Fortu II Kosewo możliwość taką zapewniają zagłębienia, pozostałe w stropach i ścianach po zbutwiałych 

klockach drewnianych (w Strubinach dodatkowo luki między niedokładnie dopasowanymi kamieniami w części stropów fortu, Fot. 11), w Forcie V 

Dębina – szczeliny powstałe w wyniku rozsunięcia się poszczególnych części obiektu po jego wysadzeniu, w Forcie XVI Czarnowo – szpary 

pomiędzy tworzącymi sufit niektórych pomieszczeń szynami kolejowymi (Fot.12 i Fot. 13) oraz zagłębienia po drewnianych kołkach w ścianach.  

W Forcie XIII Błogosławie kryjówki mopków stanowiły szczeliny pomiędzy stalowymi belkami, którymi wyłożone były stropy kojców 

artyleryjskich w fosie – kryjówki te niemal całkowicie zniknęły po zdewastowaniu fortu przez złodziei złomu w roku 2004 (Lesiński, Fuszara, 

Fuszara 2006). 

 

Fot. 11. Mopki w zagłębieniu pozostałym po drewnianym kołku w jednej ze ścian Fortu II Kosewo. 
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Fot. 12. Płaskie, stalowe szyny wzmacniające strop jednego  

z pomieszczeń Fortu XVI Czarnowo. 

Fot 13. Łukowato wygięte, stalowe belki korytkowe wzmacniające 

strop jednego z pomieszczeń Fortu XVI Czarnowo. 
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 Wiedza o zimowaniu mopków w obiektach fortyfikacyjnych Twierdzy Modlin nie pozostawia wiele do życzenia. Podczas wizji terenowej, 

przeprowadzonej w dniach 25.01-18.02.2013, udało się dotrzeć do wszystkich obiektów za wyjątkiem fortu XIII Błogosławie oraz pomieszczeń 

podwalni Fortu XIV a Goławice. Z tego względu wskazane jest przeprowadzenie pełnej (dwukrotnej) inwentaryzacji gatunku w tych obiektach  

w pierwszym lub drugim sezonie zimowym obowiązywania Planu zadań ochronnych, w pierwszej połowie grudnia i pierwszej połowie lutego. 

Podobnie w Forcie II Kosewo, gdzie dotychczas wykonane było tylko jedno zimowe liczenie nietoperzy, niezbędne jest wykonanie dwukrotnej 

inwentaryzacji gatunku w celu uzupełnienia wiedzy na temat liczby zimujących w tym obiekcie osobników. Konieczne jest ponadto 

przeprowadzenie badań nad jesiennym i wiosennym rojeniem nietoperzy w tych obiektach położonych w obszarze Natura 2000, w których takich 

badań wcześniej nie prowadzono, tj. w Forcie XIII Błogosławie i Fort V Dębina, a także we wszystkich obiektach proponowanych do przyłączenia 

do obszaru Natura 2000. Należy również przeprowadzić badania nad występowaniem nietoperzy w innych obiektach Twierdzy Modlin, takich jak 

Grupa Fortowa Carski Dar, podziemia budynku koszarowego, czy pozostałe umocnienia i chodniki kontrminowe. 

 Podstawowym zagrożeniem dla utrzymania korzystnego stanu zachowania mopka w obszarze Natura 2000 Forty Modlińskie jest 

antropopresja – w obecnym stanie przede wszystkim zakłócanie hibernacji nietoperzy przez odwiedzających podziemia ludzi. Nie chodzi przy tym 

jedynie o świadome działanie na szkodę zwierząt, chociaż zdarzały się przypadki umyślnego zabijania (podpalania!) śpiących nietoperzy. Sama 

obecność w zimowisku zwiedzających fortyfikacje ludzi powoduje nieznaczny wzrost temperatury powietrza oraz zawartości w nim dwutlenku 

węgla, zwykle też hałas, nie wspominając już o oświetleniu – pół biedy, jeśli elektrycznym, ale ślady wskazują na częste wykorzystanie 

wykonanych naprędce pochodni. Wszystkie te czynniki mogą powodować wybudzanie śpiących nietoperzy (może to nastąpić po dłuższym czasie 

od takich nieproszonych odwiedzin i ludzie mogą być przekonani, że żadnej szkody zwierzętom nie uczynili), co pozbawia je części zgromadzonych 

na zimę zapasów i tym samym zmniejsza ich szanse na przeżycie do wiosny. Niektóre obiekty oprócz zwiedzania przez miłośników fortyfikacji 

bywają wykorzystywane przez pasjonatów gry w paintball oraz kierowców ATV. Zdarzają się także mające bezpośredni, negatywny wpływ  

na nietoperze akty wandalizmu – od kradzieży na złom stalowych elementów konstrukcji fortów po zabawy w rodzaju podpalania wewnątrz 

budowli opon samochodowych, co skutkuje długotrwałym zadymieniem pomieszczeń (oraz pokryciem ścian warstwą sadzy) i zmusza zimujące 

nietoperze do porzucenia kryjówki, o ile uda im się przeżyć (Lesiński, Fuszara, Fuszara 2006). Katastrofalne w skutkach dla nietoperzy byłoby 
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oczywiście zagospodarowanie pomieszczeń fortów w sposób zmieniający panujące tam obecnie warunki mikroklimatyczne lub zamknięcie ich  

w sposób uniemożliwiający zwierzętom dostęp do dotychczasowych kryjówek – nietoperze są bowiem ssakami niezwykle jak na swoje niewielkie 

rozmiary długowiecznymi i z roku na rok pozostają wierne wykorzystywanym schronieniom. Wiele obiektów wchodzących w skład obszaru Natura 

2000 oraz proponowanych do jego przyłączenia jest zaś obecnie prywatną własnością lub jest wystawiona na sprzedaż i nie są znane plany ich 

ewentualnego zagospodarowania. 

 Główne cele działań ochronnych w przypadku tego gatunku to zabezpieczenie zwierząt przed niepokojeniem podczas hibernacji, 

zapewnienie dostępności schronień dla nietoperzy zarówno w okresie zimowym, jak i w okresie wiosennego i jesiennego rojenia, oraz utrzymanie 

panującego obecnie w obiektach mikroklimatu. Należy również zapewnić dostępność wykorzystywanych obecnie przez mopki kryjówek (szczelin, 

zagłębień etc.), a wszędzie tam, gdzie takich kryjówek już ubyło (jak w Forcie XIII „Błogosławie”) lub obserwuje się ich ubywanie albo istnieje 

groźba ich ubywania w wyniku stopniowego niszczenia budowli – należy zwiększyć ich liczbę. 

1324 Nocek duży Myotis myotis 

Jest jednym z trzech największych krajowych nietoperzy. Występuje we wschodniej Eurazji oraz w północnej Afryce, chociaż ostatnie badania 

wskazują na to, że kontynent afrykański zamieszkuje oddzielny gatunek nocka. W Europie występuje na całym jej obszarze, z wyjątkiem północy 

(Islandia, Wyspy Brytyjskie, Skandynawia, Państwa Bałtyckie) i wschodu (państwa byłego Związku Radzieckiego). W Polsce występuje licznie  

w południowej i środkowej części kraju, natomiast z północnej części znane są nieliczne obserwacje. Na zachodzie sięga Pobrzeża Bałtyckiego, 

natomiast na wschodzie nie był notowany w północnej części kraju (Mazury, Suwalszczyzna). 

 Późną wiosną samice nocka dużego grupują się w tzw. koloniach rozrodczych, zlokalizowanych na dużych, przestronnych strychach.  

W Polsce znane są także trzy kolonie podziemne (w jaskini i budowlach fortyfikacyjnych). Nietoperze te najczęściej nie kryją się w szczelinach, 

lecz wiszą na ścianach kryjówki. Samce, żyjące w tym okresie pojedynczo, mogą zajmować szersze spektrum kryjówek – spotykane są także  

w dużych podziemiach oraz – sporadycznie – w skrzynkach lęgowych. Wielkość kolonii rozrodczych jest różna, liczą one od kilku do 2000 samic. 

Samica rodzi raz do roku (najczęściej w czerwcu) jedno młode, całkowicie nagie i ślepe. Młode nietoperze rozwijają się powoli. Przez pierwsze dni 
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pozostają pod stała opieka matki, która nie wylatuje na żerowanie. Później młode pozostają bez opieki podczas krótkiego okresu żerowania samicy, 

najczęściej o zmroku i o świcie. Młode nocki duże uzyskują samodzielność po dwóch-trzech miesiącach. 

 Późnym latem, po uzyskaniu przez młode nietoperze samodzielności, ma miejsce okres godowy. Samce zajmują wówczas określona 

kryjówkę, najczęściej fragment strychu, i starają się przywabić do siebie jak najwięcej samic. Na dużym strychu może być nawet kilkanaście 

samców rozmieszczonych w rożnych miejscach. Wtedy następuje kopulacja, natomiast zapłodnienie jest przesunięte na wiosnę kolejnego roku. 

Późnym latem i jesienią w rejonie jaskiń lub sztolni obserwować można wzmożoną aktywność nocków dużych latających w otworach i korytarzach 

tych obiektów. Powód takiego zachowania nietoperzy nie jest dokładnie poznany, ale można przypuszczać, że jest ono związane z godami. 

 Zimą nocek duży spotykany jest przede wszystkim w dużych podziemiach, zarówno naturalnych, jak i sztucznych. Poszczególne osobniki 

często przebywają w ciasnych skupieniach, wisząc na ścianach (Fot. 14), w szparach pomiędzy cegłami, czy też w zatkanych kominach 

wentylacyjnych (Fot. 15). Pojedyncze osobniki tego gatunku, najczęściej samce, przebywają w nich także wiosną i latem, ale nietoperze 

rozpoczynające hibernację pojawiają się dopiero w październiku. Zimowanie gatunku trwa do końca marca lub początku kwietnia. Gatunek ten 

preferuje miejsca ciepłe, o temperaturze utrzymującej się poziomie 3-6
o
C. Kryjówki zimowe najczęściej znajdują się w pobliżu letnich, chociaż 

stwierdzono również dłuższe przeloty pomiędzy wspomnianymi schronieniami nawet na odległość przekraczającą 250 km. 

 Nocek duży odżywia się większymi, nielotnymi owadami, głównie biegającymi po ziemi chrząszczami z rodziny biegaczowatych. Wskazuje 

to na odmienny niż u innych nietoperzy sposób polowania tego gatunku, który lata nisko nad ziemią zbierając z niej duże owady. Poluje w lasach  

(o bardzo ubogim runie) lub na terenach otwartych. 
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Fot. 14. Nocek duży wiszący na ścianie Schronu „Płk Piętki”. 
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Fot. 15. Nocki duże zimujące razem z nockami Natterera w niedrożnym kominie wentylacyjnym w Schronie „Płk Piętki”. 

Status ochronny 

 Konwencja Berneńska – Załącznik II 

 Konwencja Bońska – Załącznik II 

 Dyrektywa Siedliskowa – Załącznik II i IV 
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 EUROBATS – Załącznik I 

Prawo krajowe 

 ochrona gatunkowa w Polsce – ochrona ścisła (2) 

 ochrona strefowa – zimowiska, w których w ciągu 3 kolejnych lat choć raz stwierdzono ponad 200 nietoperzy (niezależnie od gatunku): 

strefa ochrony całorocznej – pomieszczenia i kryjówki zajmowane przez nietoperze 

Kategorie IUCN 

 Czerwona lista IUCN (2012) – LC (Least concern – gatunek najmniejszej troski) 

 Obszar Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020 znajduje się na granicy zwartego zasięgu nocka dużego. Obiekty fortyfikacyjne Twierdzy 

Modlin stanowią ważne na skalę krajową miejsce zimowania tego gatunku. Dodatkowo, corocznie, w okresie letnim, w jednym z obiektów 

fortyfikacyjnych położonych w obszarze Natura 2000 – Schronie „Gen. Sowińskiego” (poterna centralna), stwierdza się występowanie kolonii 

rozrodczej tego gatunku (M. Fuszara, M. Kowalski, mat. niepubl.). 

 Na podstawie wizji terenowych wykonanych dwukrotnie w ramach sporządzanego projektu Planu w terminach 14-22.12.2012  

i 25.01-18.02.2013 (Tabela 3) oraz wyników monitoringu gatunku z lat 2004-2012 (E. Fuszara, M. Fuszara, M. Kowalski, G. Lesiński,  

A. Olszewski, mat. niepubl., Tabela 4), prowadzonego m.in. w terminie corocznego, krajowego liczenia nietoperzy w ich kryjówkach zimowych,  

tj. 15.01-15.02.2013, wykazano 6 stanowisk nocka dużego w obszarze Natura 2000 (nie stwierdzony tylko w Forcie XI b Strubiny)  

oraz 4 stanowiska gatunku na terenach proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000. Podczas wizji terenowej przeprowadzonej  

w terminie 25.01-18.02.2013 w obiektach fortyfikacyjnych znajdujących się w obszarze Natura 2000 stwierdzono zimowanie 86 os. nocka dużego, 

zaś w czterech obiektach proponowanych do włączenia do obszaru Natura 2000 – 18 os. W Schronie „Gen. Sowińskiego” znajduje się ponadto 

kolonia rozrodcza tego gatunku, licząca ok. 100-120 samic. 
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Tabela 3. Liczba zimujących osobników nocka dużego stwierdzona podczas wizji terenowych przeprowadzonych w obiektach fortyfikacyjnych 

położonych w obszarze Natura 2000 oraz na terenach proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000 w terminach 14-22.12.2012  

i 25.01-18.02.2013. XX – brak kontroli. 

Obiekt fortyfikacyjny 
Liczba osobników 

XII.2012 I/II.2013 

Obiekty w obszarze Natura 2000 

Fort XIV a Goławice 7 3 

Fort XIII Błogosławie XX XX 

Fort XI b Strubiny - - 

Fort V Dębina - - 

Schron "Gen. Sowińskiego" 
poterna centralna 36 55 

chodniki kontrminowe XX 15 

Fort IV Janówek XX 13 

Obiekty proponowane do przyłączenia do obszaru Natura 2000 

Fort II Kosewo XX 4 

Schron "Płk. Piętki" 12 12 

Fort XVI Czarnowo - - 

Baszta Michałowska 1 2 
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Tabela 4. Liczba zimujących osobników nocka dużego stwierdzona w obszarze Natura 2000 oraz na terenach proponowanych do przyłączenia  

do obszaru Natura 2000 podczas monitoringu gatunku przeprowadzonego w latach 2004-2012, w drugiej połowie stycznia i pierwszej połowie 

lutego (E. Fuszara, M. Fuszara, M. Kowalski, G. Lesiński, A. Olszewski, mat. niepubl.), oraz wizji terenowej wykonanej w roku 2013, w terminie od 

25 stycznia do 18 lutego. XX – brak kontroli. 

Obiekt fortyfikacyjny 
Liczba osobników Średnia z 

lat 2009-

2013 

Średnia z 

lat 2004-

2013 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Obiekty w obszarze Natura 2000 

Fort XIV a Goławice 1 2 3 - - 1 - 1 - 3 - - 

Fort XIII Błogosławie 1 1 - 1 2 - - 1 - XX - - 

Fort XI b Strubiny - - - - - - - - - - - - 

Fort V Dębina - - - - - - - - - - - - 

Schron „Gen. 

Sowińskiego” 

(poterna centralna) 

XX XX 27 24 25 42 25 85 52 55 52 42 

Schron „Gen. 

Sowińskiego” 

(chodniki kontrminowe)* 

XX XX XX XX XX XX XX XX XX 15 - - 

Fort IV Janówek 9 5 17 9 10 10 1 5 3 13 6 8 

Obiekty proponowane do przyłączenia do obszaru Natura 2000 

Fort II Kosewo XX XX XX XX XX XX XX XX XX 4 - - 

Schron "Płk. Piętki" 18 19 14 8 8 19 9 20 14 12 15 14 

Fort XVI Czarnowo 1 - - - - - - - - - - - 

Baszta Michałowska XX XX XX XX 6 5 6 3 4 2 4 - 

*fragment obiektu kontrolowany od marca 2012 r. 
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Największe znaczenie dla nocka dużego mają ceglane obiekty, w których nocki duże licznie zimują. Są to: obiekty znajdujące się w obszarze 

Natura 2000 – Schron „Gen. Sowińskiego” (max. 85 os., luty 2011 r.), Fort IV Janówek (max. 17 os., luty 2006 r.), oraz proponowany do włączenia 

do obszaru Natura 2000 Schron „Płk. Piętki” (max. 20 os., luty 2011 r.). W położonym w obszarze Natura 2000 Forcie XIV a Goławice  

oraz proponowanych do włączenia do obszaru Natura 2000 – Forcie II Kosewo i Baszcie Michałowskiej, gatunek występuje w miarę regularnie, 

aczkolwiek w liczbie max. kilku osobników, zaś w Forcie XIII Błogosławie, Forcie V Dębina (obszar Natura 2000) oraz Forcie XVI Czarnowo 

(proponowany do włączenia do obszaru Natura 2000), sporadycznie spotykane są pojedyncze osobniki. 

 Rozpoznanie gatunku na terenie fortów modlińskich jest dobre, a podczas wizji terenowej, zrealizowanej w terminie 25.01-18.02.2013, udało 

się dotrzeć do wszystkich obiektów za wyjątkiem Fortu XIII Błogosławie. Z tego względu wskazane jest przeprowadzenie pełnej (dwukrotnej) 

inwentaryzacji nocka dużego w Forcie XIII Błogosławie w pierwszym lub drugim sezonie zimowym obowiązywania Planu zadań ochronnych,  

w pierwszej połowie grudnia i lutego. Podobnie w Forcie II Kosewo niezbędne jest wykonanie dwukrotnej inwentaryzacji gatunku w celu 

uzupełnienia wiedzy na temat liczby zimujących w tym obiekcie osobników. Dodatkowo zaleca się przeprowadzić badania nad jesiennym  

i wiosennym rojeniem nietoperzy we wszystkich obiektach fortyfikacyjnych położonych w obszarze Natura 2000, w których takich badań wcześniej 

nie prowadzono, tj. Fort XIII Błogosławie, Fort V Dębina, a także we wszystkich fortach proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000. 

Ponadto, pożądane jest zbadanie rozmieszczenia kryjówek samców wchodzących w skład kolonii rozrodczej występującej w Schronie  

„Gen. Sowińskiego”. Należy również przeprowadzić badania nad występowaniem nietoperzy w innych obiektach Twierdzy Modlin takich jak Grupa 

Fortowa Carski Dar, podziemia budynku koszarowego, czy pozostałe umocnienia i chodniki kontrminowe. 

 Podstawowym zagrożeniem dla utrzymania nocka dużego w obszarze Natura 2000 jest zakłócanie hibernacji tego gatunku przez działalność 

człowieka – począwszy od zwiedzania obiektów fortyfikacyjnych w okresie zimowania w nich nietoperzy, poprzez wykorzystywanie ich np. do gier 

sportowych typu paintball, a skończywszy na niewłaściwym zagospodarowaniu tych obiektów. Przy okazji odwiedzania fortów przez ludzi zdarzają 

się też akty wandalizmu, polegające przede wszystkim na niszczeniu kryjówek nietoperzy czy też świadomym zabijaniu tych ssaków. Obiekty 

fortyfikacyjne są ponadto wykorzystywane jako doskonałe miejsce do pozostawiania w nich różnych odpadów. Dodatkowo,  

w Forcie IV Janówek istnieje niebezpieczeństwo zawalenia się jego podziemnych korytarzy, zaś w Forcie XIII Błogosławie i XIV a Goławice 
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zatopienia pewnych odcinków korytarzy, w których zimują nietoperze. Ponadto, w przypadku większości obiektów fortyfikacyjnych położonych  

w obszarze Natura 2000 trudno jest przewidzieć przyszłe zagospodarowanie fortów przez ich właścicieli. Można zatem obawiać się, że może ono  

w przyszłości zagrozić utrzymaniu nietoperzy na tym terenie. 

 Potencjalnie negatywnie wpływać na nietoperze obszaru Natura 2000 może także ruch na pobliskim Lotnisku Warszawa-Modlin  

oraz powstająca wokół niego infrastruktura (np. bocznica kolejowa łącząca stację Modlin z Lotniskiem), a także modernizowana linia kolejowa 

Warszawa-Gdańsk. 

 Zagrożenia w obiektach proponowanych do włączenia do obszaru Natura 2000 są podobne. W przypadku Baszty Michałowskiej  

nie znany jest wpływ prowadzonej adaptacji obiektu do celów gastronomiczno-hotelarskich na zimujące w piwnicach nietoperze, zaś Fort II Kosewo 

jest obecnie wystawiony na sprzedaż przez Agencję Mienia Wojskowego, zatem nie wiadomo, jakie będą plany zagospodarowania obiektu  

przez nowych właścicieli. 

 Działania ochronne muszą koncentrować się przede wszystkim na właściwym zamknięciu obiektów, utrzymaniu w nich mikroklimatu 

panującego obecnie oraz zwiększeniu liczby ukryć dla nietoperzy. 

1318 Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 

Gatunek ten należy do większych krajowych nietoperzy. Występuje we wschodniej i środkowej Europie oraz w Azji (do rzeki Jenisej). W Polsce 

stwierdzony w całym kraju. Większość stanowisk gatunku pochodzi z okresu zimowego, a latem spotykane są głównie dorosłe samce – rozród 

stwierdzono tylko na Suwalszczyźnie i w Borach Tucholskich oraz w okolicach Warszawy. Latem nocek łydkowłosy jest związany z dużymi 

zbiornikami wody, zarówno stojącej, jak i płynącej, nad którymi poluje. 

 Wiosną samice gromadzą się w koloniach rozrodczych, liczących kilkadziesiąt-kilkaset osobników. Kolonia może wykorzystywać kilka 

strychów jako swoje kryjówki. W czerwcu samica rodzi jedno młode. Po około 4-5 tygodniach młode uzyskują zdolność lotu i zaczynają 

samodzielnie żerować. Od sierpnia kolonie rozrodcze zaczynają się rozpraszać. W okresie letnim samce żyją najczęściej pojedynczo, rzadziej  

w małych grupkach. 
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 Pod koniec lata rozpoczyna się okres godów. Najpewniej z nim związane jest grupowanie się samców w niewielkich koloniach  

(w budynkach lub dziuplach) – być może na trasach przelotów samic. 

 Zimę (od października do marca) przesypiają w ciepłych podziemiach, gdzie preferują miejsca o temperaturze 3-9
o
C. Najczęściej spotykane 

są pojedyncze osobniki (Fot. 16 i Fot. 17), jednak w obiektach grupujących kilka czy kilkanaście nocków łydkowłosych widać tendencję  

do hibernowania w grupkach. 

 Może wykonywać wędrówki na odległość do 300 km. Poluje latając tuż nad powierzchnią wody jezior i stawów, rzadziej rzek. Jego lot 

odbywa się po linii prostej, w przeciwieństwie do nocka rudego, który latając bardzo często zakręca. Odżywia się drobnymi owadami, które chwyta 

z powierzchni wody lub znad jej powierzchni. Są to przede wszystkim muchówki z rodziny ochotkowatych. Maksymalny wiek stwierdzony  

w warunkach naturalnych wynosi 20,5 roku, a w Polsce 14 lat i 4 miesięce. 
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Fot. 17. Nocek łydkowłosy (u dołu) zimujący razem z nockiem 

rudym (u góry) w Forcie II Kosewo. 

Fot. 16. Nocek łydkowłosy wiszący na ścianie Schronu „Płk Piętki”. 
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Status ochronny 

 Konwencja Berneńska – Załącznik II 

 Konwencja Bońska – Załącznik II 

 Dyrektywa Siedliskowa – Załącznik II i IV 

 EUROBATS – Załącznik I 

Prawo krajowe 

 ochrona gatunkowa w Polsce – ochrona ścisła (1) (2) 

 ochrona strefowa – zimowiska, w których w ciągu 3 kolejnych lat choć raz stwierdzono ponad 200 nietoperzy (niezależnie od gatunku): 

strefa ochrony całorocznej – pomieszczenia i kryjówki zajmowane przez nietoperze 

Kategorie IUCN 

 Czerwona lista IUCN (2012) – NT (Near Threatened – gatunek bliski zagrożenia) 

 Obszar Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020 znajduje się w obrębie zwartego zasięgu nocka łydkowłosego. Obiekty fortyfikacyjne 

Twierdzy Modlin stanowią bardzo ważne w skali krajowej miejsce zimowania tego gatunku. 

 Na podstawie wizji terenowych wykonanych dwukrotnie w ramach sporządzanego projektu Planu w terminach 14-22.12.2012  

i 25.01-18.02.2013 (Tabela 5) oraz wyników monitoringu gatunku z lat 2004-2012 (E. Fuszara, M. Fuszara, M. Kowalski, G. Lesiński,  

A. Olszewski, mat. niepubl., Tabela 6), prowadzonego m.in. w terminie corocznego, krajowego liczenia nietoperzy w ich kryjówkach zimowych,  

tj. 15.01-15.02.2013, wykazano 3 stanowiska nocka łydkowłosego w obszarze Natura 2000 (Schron „Gen. Sowińskiego”, Fort IV Janówek  

oraz Fort XIV a Goławice) oraz 4 stanowiska na terenach proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000. Podczas wizji terenowej 

przeprowadzonej w terminie 25.01-18.02.2013 w obiektach fortyfikacyjnych znajdujących się w obszarze Natura 2000 stwierdzono zimowanie 9 os. 
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nocka łydkowłosego, zaś w czterech obiektach proponowanych do włączenia do obszaru Natura 2000 – 9 os. Istnieje jednak możliwość stwierdzenia 

nowych stanowisk tego gatunku na terenie Twierdzy Modlin w niedostępnych obecnie dla badaczy podziemnych korytarzach. 

Tabela 5. Liczba zimujących osobników nocka łydkowłosego stwierdzona podczas wizji terenowych przeprowadzonych w obiektach 

fortyfikacyjnych położonych w obszarze Natura 2000 oraz na terenach proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000 w terminach  

14-22.12.2012 i 25.01-18.02.2013. XX – brak kontroli. 

Obiekt fortyfikacyjny 
Liczba osobników 

XII.2012 I/II.2013 

Obiekty w obszarze Natura 2000 

Fort XIV a Goławice - - 

Fort XIII Błogosławie XX XX 

Fort XI b Strubiny - - 

Fort V Dębina - - 

Schron "gen. 

Sowińskiego" 

poterna centralna 1 - 

chodniki kontrminowe XX 7 

Fort IV Janówek XX 2 

Obiekty proponowane do przyłączenia do obszaru Natura 2000 

Fort II Kosewo XX 2 

Schron "płk. Piętki" - 1 

Fort XVI Czarnowo - - 

Baszta Michałowska - 1 
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Tabela 6. Liczba zimujących osobników nocka łydkowłosego stwierdzona w obszarze Natura 2000 oraz na terenach proponowanych  

do przyłączenia do obszaru Natura 2000 podczas monitoringu gatunku przeprowadzonego w latach 2004-2012, w drugiej połowie stycznia i 

pierwszej połowie lutego (E. Fuszara, M. Fuszara, M. Kowalski, G. Lesiński, A. Olszewski, mat. niepubl.), oraz wizji terenowej wykonanej w roku 

2013, w terminie od 25 stycznia do18 lutego. XX – brak kontroli. 

Obiekt fortyfikacyjny 
Liczba osobników Średnia z 

lat 2009-

2013 

Średnia z 

lat 2004-

2013 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Obiekty w obszarze Natura 2000 

Fort XIV a Goławice - - - - - - - - - - - - 

Fort XIII Błogosławie - - - - - - - - - XX - - 

Fort XI b Strubiny - - - - - - - - - - - - 

Fort V Dębina - - - - - - - - - - - - 

Kompleks schronów koło 

Cybulic 
- - - - - - - - - - - - 

Schron „Gen. 

Sowińskiego”  

(poterna centralna) 

XX XX - - - - 1 - 2 - 1 - 

Schron „Gen. 

Sowińskiego” 

(chodniki kontrminowe)* 

XX XX XX XX XX XX XX XX XX 7 - - 

Fort IV Janówek 5 7 5 7 5 4 3 8 7 2 5 5 

Obiekty proponowane do przyłączenia do obszaru Natura 2000 

Fort II Kosewo XX XX XX XX XX XX XX XX XX 2 - - 

Schron "Płk. Piętki" - - - - - 1 1 2 2 1 1 1 

Fort XVI Czarnowo 1 - - - - - - - - - - - 

Baszta Michałowska XX XX XX XX - - 1 - 1 1 1 - 

*fragment obiektu kontrolowany od marca 2012 r. 
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Największe znaczenie dla nocka łydkowłosego mają ceglane, ciepłe obiekty. Są to: obiekty znajdujące się w obszarze Natura 2000  

– Fort IV Janówek (max. 8 osobników, luty 2011 r., gatunek zimuje tu regularnie, od czasu rozpoczęcia kontroli w poternie centralnej obiektu 

obserwowany corocznie), Schron „Gen. Sowińskiego” (max. 7 os. w chodnikach kontrminowych, luty 2013 r.), Fort XIV a Goławice (w grudniu 

1998 r. stwierdzono 1 os.), oraz proponowane do włączenia do obszaru Natura 2000 – Fort II Kosewo (max. 5 os., marzec 2012 r.), Schron  

„Płk. Piętki” (max. 2 os., luty 2011 i 2012 r.), Baszta Michałowska (max. 1 os., ostatnio luty 2013 r.) i Fort XVI Czarnowo (w lutym 2004 r. 

stwierdzono 1 os.). Pomimo tego, że liczby stwierdzanych w fortach modlińskich osobników nie są duże, to jednak obiekty te stanowią jedno  

z najważniejszych zimowisk nocka łydkowłosego w Polsce – rocznie, podczas ogólnopolskich liczeń zimowych, stwierdzanych jest na terenie 

naszego kraju w sumie zaledwie kilkadziesiąt osobników tego gatunku (Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy, mat. niepubl.). 

 Rozpoznanie gatunku na terenie fortów modlińskich jest dobre, a podczas wizji terenowej, zrealizowanej w terminie 25.01-18.02.2013, udało 

się dotrzeć do wszystkich obiektów za wyjątkiem Fortu XIII Błogosławie. Pomimo tego, nie zaleca się wykonywania inwentaryzacji gatunku  

w Forcie XIII Błogosławie, gdyż w ciągu ostatniego 10-lecia gatunek nie był tam stwierdzany. Wskazane jest natomiast wykonanie dwukrotnej 

inwentaryzacji gatunku w Forcie II Kosewo w celu uzupełnienia wiedzy na temat liczby zimujących w tym obiekcie osobników. Dodatkowo zaleca 

się przeprowadzić badania nad jesiennym i wiosennym rojeniem nietoperzy we wszystkich obiektach fortyfikacyjnych położonych w obszarze 

Natura 2000, w których takich badań wcześniej nie prowadzono, tj. Fort XIII Błogosławie, Fort V Dębina, a także we wszystkich fortach 

proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000. Należy również przeprowadzić badania nad występowaniem nietoperzy w innych 

obiektach Twierdzy Modlin takich jak Grupa Fortowa Carski Dar, podziemia budynku koszarowego, czy pozostałe umocnienia i chodniki 

kontrminowe. 

 Podstawowym zagrożeniem dla utrzymania nocka łydkowłosego w obszarze Natura 2000 jest zakłócanie hibernacji tego gatunku  

przez działalność człowieka – począwszy od zwiedzania obiektów fortyfikacyjnych w okresie zimowania w nich nietoperzy,  

poprzez wykorzystywanie ich np. do gier sportowych typu paintball, a skończywszy na niewłaściwym zagospodarowaniu tych obiektów.  

W przypadku dwóch z trzech najważniejszych zimowisk istnieje niebezpieczeństwo ich niewłaściwego zagospodarowania – właściciel Fortu  

IV Janówek nie wyraził chęci współpracy przy tworzeniu Planu zadań ochronnych, zaś Fort II Kosewo jest wystawiony przez Agencję Mienia 
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Wojskowego na sprzedaż. W fortach zdarzają się też akty wandalizmu, polegające przede wszystkim na niszczeniu kryjówek nietoperzy czy też 

świadomym zabijaniu tych ssaków. Obiekty fortyfikacyjne są ponadto wykorzystywane jako doskonałe miejsce do pozostawiania w nich różnych 

odpadów. Dodatkowo, w Forcie IV Janówek istnieje niebezpieczeństwo zawalenia się jego podziemnych korytarzy.  

 Potencjalnie negatywnie wpływać na nietoperze obszaru Natura 2000 może także ruch na pobliskim Lotnisku Warszawa-Modlin  

oraz powstająca wokół niego infrastruktura (np. bocznica kolejowa łącząca stację Modlin z Lotniskiem), a także modernizowana linia kolejowa 

Warszawa-Gdańsk. 

 Zagrożenia w obiektach proponowanych do włączenia do obszaru Natura 2000 są podobne. W przypadku Baszty Michałowskiej nie znany 

jest wpływ prowadzonej adaptacji obiektu do celów gastronomiczno-hotelarskich na zimujące w piwnicach nietoperze, zaś Fort II Kosewo jest 

obecnie wystawiony na sprzedaż przez Agencję Mienia Wojskowego, zatem nie wiadomo, jakie będą plany zagospodarowania obiektu  

przez nowych właścicieli. 

 Działania ochronne muszą koncentrować się przede wszystkim na właściwym zamknięciu obiektów, utrzymaniu w nich mikroklimatu 

panującego obecnie i zwiększeniu liczby ukryć dla nietoperzy. 
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Moduł B 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

Stan ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 w obiektach fortyfikacyjnych (stanowiskach), położonych w granicach obszaru  

Natura 2000. 

Przedmiot 

ochrony 
Kod  Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, 

UI, U2 

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej 

wg skali FV, 

UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

gatunku 

wg skali 

FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

1308 Fort XIV a 

Goławice 

{c33844e9-

30c4-4a52-

9711-

11507da4422

0} 

Parametr 

populacji 

Liczebność nie dotyczy FV U1 Mopek zimuje w tym 

obiekcie sporadycznie – 

zimujące osobniki obser-

wowane były w ostatnim 

10-leciu tylko raz. Podczas 

przeprowadzonej w sezo-

nie zimowym 2012/2013 

wizji terenowej nie stwier-

dzono w obrębie stanowi-

ska zimujących osobników 

tego gatunku. Wpływ na 

nadanie niezadowalającej 

oceny ogólnej stanu 

ochrony gatunku – U1, 

miało niedostateczne za-

bezpieczenie zimowiska 

przed niepokojeniem. 

Obiekt fortyfikacyjny 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia nie dotyczy FV 

Zabezpieczenie 

przed niepoko-

jeniem 

nie dotyczy U1 

Dostępność wy-

lotów 

nie dotyczy FV 

Temperatura nie dotyczy FV 

Udział terenów 

zalesionych w 

otoczeniu zi-

mowiska 

nie dotyczy FV 

Łączność zimo-

wiska z poten-

cjalnymi bioto-

nie dotyczy FV 
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pami letnimi znajduje się w obrębie 

ogródków działkowych, 

gdzie brakuje stosownych 

zapisów informujących 

właścicieli o konieczności 

ograniczenia użytkowania 

pomieszczeń fortu podczas 

okresu zimowania w nim 

nietoperzy. 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

nie dotyczy FV 

Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nie dotyczy FV 

Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

nie dotyczy FV 

Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

nie dotyczy FV 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

nie dotyczy FV 

Fort XIII 

Błogosławie 

Parametr 

populacji 

Liczebność U1 brak 

weryfikacji 

terenowej w 

U2 Mopek zimuje w tym 

obiekcie regularnie – zi-

mujące osobniki obser-
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{8a756feb-

6643-41f6-

aafd-

b83e6e0ae8e

d} 

sezonie 

2012/2013 

wowane są tutaj corocznie. 

Wpływ na nadanie złej 

oceny ogólnej stanu 

ochrony gatunku – U2, 

miał brak zabezpieczenia 

zimowiska przed niepoko-

jeniem – obiekt otwarty i 

ogólnodostępny, a także 

zaobserwowany w 2004 

roku spadek liczby kryjó-

wek – szczelin i szpar po-

między stalowymi belkami 

zabezpieczającymi sufity 

pomieszczeń. Po kradzieży 

stalowych elementów licz-

ba zimujących w obiekcie 

mopków drastycznie spa-

dła. Dodatkowo, nadanie 

złej oceny ogólnej wynika 

z możliwości całkowitego 

wypełnienia wodą klu-

czowych podczas zimo-

wania nietoperzy pomiesz-

czeń fortu. Nieznane są 

także przyszłe plany zago-

spodarowania obiektu 

przez właściciela. 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia U2 brak wery-

fikacji tere-

nowej w 

sezonie 

2012/2013 

Zabezpieczenie 

przed niepoko-

jeniem 

U2 brak wery-

fikacji tere-

nowej w 

sezonie 

2012/2013 

Dostępność wy-

lotów 

FV brak wery-

fikacji tere-

nowej w 

sezonie 

2012/2013 

Temperatura FV brak wery-

fikacji tere-

nowej w 

sezonie 

2012/2013 

Udział terenów 

zalesionych w 

otoczeniu zi-

mowiska 

FV brak wery-

fikacji tere-

nowej w 

sezonie 

2012/2013 

Łączność zimo-

wiska z poten-

cjalnymi bioto-

pami letnimi 

FV brak wery-

fikacji tere-

nowej w 

sezonie 

2012/2013 
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Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

U1 brak wery-

fikacji tere-

nowej w 

sezonie 

2012/2013 

Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

U2 brak wery-

fikacji tere-

nowej w 

sezonie 

2012/2013 

Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

FV brak wery-

fikacji tere-

nowej w 

sezonie 

2012/2013 

Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

U2 brak wery-

fikacji tere-

nowej w 

sezonie 

2012/2013 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

U2 brak wery-

fikacji tere-

nowej w 

sezonie 

2012/2013 

Fort XI b Parametr 

populacji 

Liczebność nie dotyczy U1 U1 Mopek zimuje w tym 

obiekcie regularnie – zi-
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Strubiny 

{333eb7f8-

8379-4b56-

95ae-

743e8b7309c

7} 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia nie dotyczy FV mujące osobniki obser-

wowane są tutaj corocznie. 

Podczas przeprowadzonej 

w sezonie zimowym 

2012/2013 wizji terenowej 

stwierdzono w obrębie 

stanowiska gatunku zimo-

wanie 231 os. – grudzień 

2012; 339 os. – luty 2013. 

Wpływ na nadanie nieza-

dowalającej oceny ogólnej 

stanu ochrony gatunku – 

U1, miał spadek liczby 

zimujących w forcie osob-

ników, niedostateczne za-

bezpieczenie zimowiska 

przed niepokojeniem oraz 

możliwe wypełnienie wo-

dą pomieszczeń, w których 

zimują nietoperze. Wokół 

obiektu znajdują się 

ogródki działkowe – teren 

zamknięty, co ogranicza 

dostęp do fortu osobom 

niepożądanym. Sam fort 

nie jest jednak ogrodzony, 

dlatego zdarzają się sytu-

acje niepokojenia zimują-

cych w nim nietoperzy 

przez właścicieli i inne 

osoby niepożądane (zło-

dzieje). Brakuje stosow-

Zabezpieczenie 

przed niepoko-

jeniem 

nie dotyczy U1 

Dostępność wy-

lotów 

nie dotyczy FV 

Temperatura nie dotyczy FV 

Udział terenów 

zalesionych w 

otoczeniu zi-

mowiska 

nie dotyczy FV 

Łączność zimo-

wiska z poten-

cjalnymi bioto-

pami letnimi 

nie dotyczy FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

nie dotyczy FV 

Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nie dotyczy U1 

Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

nie dotyczy FV 
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lub części) nych zapisów informują-

cych właścicieli o zaleca-

nej rezygnacji z odwiedza-

nia pomieszczeń fortu 

podczas okresu zimowania 

w nim nietoperzy. 

Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

nie dotyczy U1 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

nie dotyczy U1 

Fort V 

Dębina 

{d55c8d59-

39e4-4114-

8abf-

43f8d2a64a8

b} 

Parametr 

populacji 

Liczebność nie dotyczy U1 U2 Mopek zimuje w tym 

obiekcie regularnie – zi-

mujące osobniki obser-

wowane są tutaj corocznie. 

Podczas przeprowadzonej 

w sezonie zimowym 

2012/2013 wizji terenowej 

stwierdzono w obrębie 

stanowiska gatunku zimo-

wanie 37 os. – grudzień 

2012; 46 os. – luty 2013. 

Wpływ na nadanie złej 

oceny ogólnej stanu 

ochrony gatunku – U2, 

miał spadek liczby osob-

ników zimujących w for-

cie, brak zabezpieczenia 

przed niepokojeniem – 

obiekt jest otwarty i ogól-

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia nie dotyczy U1 

Zabezpieczenie 

przed niepoko-

jeniem 

nie dotyczy U2 

Dostępność wy-

lotów 

nie dotyczy FV 

Temperatura nie dotyczy FV 

Udział terenów 

zalesionych w 

otoczeniu zi-

mowiska 

nie dotyczy FV 

Łączność zimo-

wiska z poten-

cjalnymi bioto-

pami letnimi 

nie dotyczy FV 
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Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

nie dotyczy FV nodostępny, a także moż-

liwe całkowite zalanie 

pomieszczenia, w którym 

gatunek zimuje. Ponadto, 

niepokoi zmniejszanie się 

liczby kryjówek w obiek-

cie. 
Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nie dotyczy U2 

Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

nie dotyczy FV 

Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

nie dotyczy U2 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

nie dotyczy U2 

Schron 

"Gen. 

Sowińskiego

Parametr 

populacji 

Liczebność nie dotyczy FV U2 Mopek zimuje w poternie 

centralnej tego obiektu 

sporadycznie – zimujące 

osobniki obserwowane są 
Parametr 

siedliska 

Powierzchnia nie dotyczy FV 
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" 

{feec2e24-

5042-46a8-

863e-

900a207446a

3} 

gatunku Zabezpieczenie 

przed niepoko-

jeniem 

nie dotyczy U2 tutaj raz na klika lat. W 

marcu 2012 roku po raz 

pierwszy skontrolowano w 

obiekcie chodniki kon-

trminowe, w których 

stwierdzono obecność zi-

mujących osobników tego 

gatunku (M. Fuszara, M. 

Kowalski, mat. niepubl.). 

Podczas przeprowadzonej 

w sezonie 2012/2013 wizji 

terenowej nie stwierdzono 

w poternie centralnej 

obiektu obecności zimują-

cych mopków, natomiast 

w chodnikach kontrmino-

wych zaobserwowano zi-

mowanie 1 os. – luty 2013. 

Wpływ na nadanie złej 

oceny ogólnej stanu 

ochrony gatunku – U2, 

miał brak zabezpieczenia 

przed niepokojeniem – 

obiekt jest otwarty i do-

stępny dla niepożądanych 

osób. Dodatkowo obiekt 

ten znajduje się w bliskim 

otoczeniu lotniska War-

szawa/Modlin i ze wzglę-

du na swoją wartość histo-

ryczną może zostać w naj-

Dostępność wy-

lotów 

nie dotyczy FV 

Temperatura nie dotyczy FV 

Udział terenów 

zalesionych w 

otoczeniu zi-

mowiska 

nie dotyczy FV 

Łączność zimo-

wiska z poten-

cjalnymi bioto-

pami letnimi 

nie dotyczy FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

nie dotyczy U1 

Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nie dotyczy U2 

Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

nie dotyczy FV 
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Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

nie dotyczy FV bliższej przyszłości zago-

spodarowany w celu 

zwiększenia atrakcyjności 

turystycznej miasta Nowy 

Dwór Mazowiecki. 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

nie dotyczy FV 

Fort IV 

Janówek 

{9ae454e6-

cdf5-47ed-

a53d-

62ccc8b7916

a} 

Parametr 

populacji 

Liczebność nie dotyczy FV U2 Mopek zimuje w tym 

obiekcie regularnie – zi-

mujące osobniki obser-

wowane są tutaj corocznie. 

Podczas przeprowadzonej 

w sezonie zimowym 

2012/2013 wizji terenowej 

stwierdzono w obrębie 

stanowiska gatunku zimo-

wanie 7 os. – luty 2013. 

Wpływ na nadanie złej 

oceny ogólnej stanu 

ochrony gatunku – U2, 

miał brak zabezpieczenia 

przed niepokojeniem – 

obiekt jest otwarty i do-

stępny dla niepożądanych 

osób. Dodatkowo, z po-

wodu braku możliwości 

nawiązania kontaktu z 

właścicielem obiektu, nie 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia nie dotyczy FV 

Zabezpieczenie 

przed niepoko-

jeniem 

nie dotyczy U2 

Dostępność wy-

lotów 

nie dotyczy FV 

Temperatura nie dotyczy FV 

Udział terenów 

zalesionych w 

otoczeniu zi-

mowiska 

nie dotyczy FV 

Łączność zimo-

wiska z poten-

cjalnymi bioto-

pami letnimi 

nie dotyczy FV 

Szanse 

zachowania 

Przewidywany 

sposób zago-

nie dotyczy U1 
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gatunku spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

są znane plany dotyczące 

zagospodarowania tego 

fortu. 

Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nie dotyczy U2 

Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

nie dotyczy FV 

Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

nie dotyczy FV 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

nie dotyczy FV 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

1324 Fort XIV a 

Goławice 

{d36b01e9-

04c7-4aa6-

adda-

3b6062912ce

Parametr 

populacji 

Liczebność nie dotyczy FV U2 Nocek duży zimuje w tym 

obiekcie regularnie, ale w 

niewielkiej liczbie –

corocznie obserwuje się 

kilka osobników zimują-

cych. Podczas przeprowa-

dzonej w sezonie zimo-

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia nie dotyczy FV 

Zabezpieczenie 

przed niepoko-

jeniem 

nie dotyczy U1 
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3} Dostępność wy-

lotów 

nie dotyczy FV wym 2012/2013 wizji te-

renowej stwierdzono w 

obrębie stanowiska gatun-

ku zimowanie 7 os. – gru-

dzień 2012; 3 os. – luty 

2013. Wpływ na nadanie 

złej oceny ogólnej stanu 

ochrony gatunku – U2, 

miało niedostateczne za-

bezpieczenie zimowiska 

przed niepokojeniem oraz 

możliwość całkowitego 

wypełnienia wodą po-

mieszczeń, w których ga-

tunek zimuje. Obiekt for-

tyfikacyjny znajduje się w 

obrębie ogródków dział-

kowych, gdzie brakuje 

stosownych zapisów in-

formujących właścicieli o 

konieczności ograniczenia 

użytkowania pomieszczeń 

fortu podczas okresu zi-

mowania w nim nietope-

rzy. 

Warunki mikro-

klimatyczne 

nie dotyczy FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

nie dotyczy FV 

Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nie dotyczy FV 

Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

nie dotyczy FV 

Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

nie dotyczy U2 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

nie dotyczy FV 
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Fort XIII 

Błogosławie 

{e4951591-

03f5-4210-

af08-

674fc7a70ad

9} 

Parametr 

populacji 

Liczebność FV brak 

weryfikacji 

terenowej w 

sezonie 

2012/2013 

U2 Nocek duży zimuje w tym 

obiekcie regularnie, ale w 

niewielkiej liczbie –

corocznie obserwuje się 

kilka osobników zimują-

cych. Wpływ na nadanie 

złej oceny ogólnej stanu 

ochrony gatunku – U2, 

miał brak zabezpieczenia 

zimowiska przed niepoko-

jeniem – obiekt otwarty i 

ogólnodostępny. Dodat-

kowo nadanie złej oceny 

ogólnej wynika z możli-

wości całkowitego wypeł-

nienia wodą kluczowych 

podczas zimowania nieto-

perzy pomieszczeń fortu. 

Nieznane są także przyszłe 

plany zagospodarowania 

obiektu przez właściciela. 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia FV brak wery-

fikacji tere-

nowej w 

sezonie 

2012/2013 

Zabezpieczenie 

przed niepoko-

jeniem 

U2 brak wery-

fikacji tere-

nowej w 

sezonie 

2012/2013 

Dostępność wy-

lotów 

FV brak wery-

fikacji tere-

nowej w 

sezonie 

2012/2013 

Warunki mikro-

klimatyczne 

FV brak wery-

fikacji tere-

nowej w 

sezonie 

2012/2013 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

U1 brak wery-

fikacji tere-

nowej w 

sezonie 

2012/2013 

Przewidywana 

dostępność 

U2 brak wery-

fikacji tere-
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obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nowej w 

sezonie 

2012/2013 

Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

FV brak wery-

fikacji tere-

nowej w 

sezonie 

2012/2013 

Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

U2 brak wery-

fikacji tere-

nowej w 

sezonie 

2012/2013 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

FV brak wery-

fikacji tere-

nowej w 

sezonie 

2012/2013 

Schron 

"Gen. 

Sowińskiego

" 

{78c23fc8-

0169-4938-

af5d-

0b129c7ebec

6} 

Parametr 

populacji 

Liczebność nie dotyczy FV U2 Nocek duży zimuje w po-

ternie centralnej tego 

obiektu regularnie – zimu-

jące osobniki obserwowa-

ne są tutaj corocznie. W 

marcu 2012 roku po raz 

pierwszy skontrolowano w 

obiekcie chodniki kon-

trminowe, w których 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia nie dotyczy FV 

Zabezpieczenie 

przed niepoko-

jeniem 

nie dotyczy U2 

Dostępność wy-

lotów 

nie dotyczy FV 
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Warunki mikro-

klimatyczne 

nie dotyczy FV stwierdzono obecność zi-

mujących osobników tego 

gatunku. Podczas prze-

prowadzonej w sezonie 

zimowym 2012/2013 wizji 

terenowej stwierdzono w 

poternie centralnej obiektu 

zimowanie 36 os. – gru-

dzień 2012; 55 os. – luty 

2013, natomiast wewnątrz 

chodników kontrmino-

wych zaobserwowano zi-

mowanie – 15 os. sty-

czeń/luty 2013. Wpływ na 

nadanie złej oceny ogólnej 

stanu ochrony gatunku – 

U2, miał brak zabezpie-

czenia przed niepokoje-

niem – obiekt jest otwarty 

i dostępny dla niepożąda-

nych osób. Dodatkowo, 

obiekt ten znajduje się w 

bliskim otoczeniu lotniska 

Warszawa/Modlin i ze 

względu na swoją wartość 

historyczną może zostać w 

najbliższej przyszłości 

zagospodarowany w celu 

zwiększenia atrakcyjności 

turystycznej miasta Nowy 

Dwór Mazowiecki. 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

nie dotyczy U2 

Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nie dotyczy U2 

Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

nie dotyczy U1 

Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

nie dotyczy FV 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

nie dotyczy FV 
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Schron 

"Gen. 

Sowińskiego

" (poterna 

centralna) 

{803c3335-

8abe-4b28-

8801-

d121f457f51

1} 

Parametr 

populacji 

Liczebność nie dotyczy FV U2 Nocek duży rozradza się w 

tym obiekcie regularnie – 

kolonie rozrodcze obser-

wowane są corocznie i 

liczą od 100 do 120 doro-

słych samic. Wpływ na 

nadanie złej oceny ogólnej 

stanu ochrony gatunku – 

U2, miał brak zabezpie-

czenia przed niepokoje-

niem – obiekt jest otwarty 

i dostępny dla niepożąda-

nych osób. Dodatkowo, 

obiekt ten znajduje się w 

bliskim otoczeniu lotniska 

Warszawa/Modlin i ze 

względu na swoją wartość 

historyczną może zostać w 

najbliższej przyszłości 

zagospodarowany w celu 

zwiększenia atrakcyjności 

turystycznej miasta Nowy 

Dwór Mazowiecki. 

Struktura wie-

kowa 

nie dotyczy FV 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia nie dotyczy FV 

Zabezpieczenie 

przed niepoko-

jeniem 

nie dotyczy U2 

Dostępność wy-

lotów 

nie dotyczy FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

nie dotyczy U1 

Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nie dotyczy U2 

Przewidywana 

możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

nie dotyczy FV 

Fort IV 

Janówek 

{32ad06e8-

Parametr 

populacji 

Liczebność nie dotyczy FV U2 Nocek duży zimuje w tym 

obiekcie regularnie – zi-

mujące osobniki obser-

wowane są tutaj corocznie. 
Parametr 

siedliska 

Powierzchnia nie dotyczy FV 
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6f68-4f87-

8294-

0e9c60a86f4

0} 

gatunku Zabezpieczenie 

przed niepoko-

jeniem 

nie dotyczy U2 Podczas przeprowadzonej 

w sezonie zimowym 

2012/2013 wizji terenowej 

stwierdzono w obrębie 

stanowiska gatunku zimo-

wanie 13 os. – luty 2013. 

Wpływ na nadanie złej 

oceny ogólnej stanu 

ochrony gatunku – U2, 

miał brak zabezpieczenia 

przed niepokojeniem – 

obiekt jest otwarty i do-

stępny dla niepożądanych 

osób. Istnieje także po-

ważne niebezpieczeństwo 

zawalenia się części pod-

ziemnej obiektu. Dodat-

kowo, ze względu brak 

możliwości nawiązania 

kontaktu z właścicielem, 

nie są znane plany doty-

czące jego zagospodaro-

wania. 

Dostępność wy-

lotów 

nie dotyczy FV 

Warunki mikro-

klimatyczne 

nie dotyczy FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

nie dotyczy U1 

Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nie dotyczy U2 

Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

nie dotyczy U2 

Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

nie dotyczy FV 

Możliwość 

zmniejszenia się 

nie dotyczy FV 
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liczby ukryć w 

obiekcie 

Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

1318 Schron 

"Gen. 

Sowińskiego

" 

{77989369-

a153-460b-

a55d-

a84cede4196

b} 

Parametr 

populacji 

Liczba osobni-

ków 

nie dotyczy FV U2 Nocek łydkowłosy zimuje 

w poternie centralnej 

obiektu sporadycznie – 

zimujące osobniki obser-

wowane są raz na kilka lat.  

W marcu 2012 roku po raz 

pierwszy skontrolowano w 

obiekcie chodniki kon-

trminowe, w których 

stwierdzono obecność zi-

mujących osobników tego 

gatunku (M. Fuszara, M. 

Kowalski, mat. niepubl.). 

Podczas przeprowadzonej 

w sezonie zimowym 

2012/2013 wizji terenowej 

stwierdzono w poternie 

centralnej obiektu zimo-

wanie 1 os. – grudzień 

2012, natomiast wewnątrz 

chodników kontrmino-

wych zaobserwowano zi-

mowanie – 7 os. – luty 

2013. Tak wysoka liczba 

hibernujących w chodni-

kach kontrminowych noc-

ków łydkowłosych może 

świadczyć o regularnym 

(corocznym) wykorzysty-

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia nie dotyczy U1 

Zabezpieczenie 

przed niepoko-

jeniem 

nie dotyczy U2 

Dostępność wy-

lotów 

nie dotyczy FV 

Temperatura nie dotyczy FV 

Wilgotność nie dotyczy FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

nie dotyczy U2 

Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nie dotyczy U2 

Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

nie dotyczy U1 
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Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

nie dotyczy FV waniu tej części obiektu 

jako kryjówki zimowej. 

Wpływ na nadanie złej 

oceny ogólnej stanu 

ochrony gatunku – U2, 

miał brak zabezpieczenia 

przed niepokojeniem – 

obiekt jest otwarty i do-

stępny dla niepożądanych 

osób. Dodatkowo, obiekt 

ten znajduje się w bliskim 

otoczeniu lotniska War-

szawa/Modlin i ze wzglę-

du na swoją wartość histo-

ryczną może zostać w naj-

bliższej przyszłości zago-

spodarowany w celu 

zwiększenia atrakcyjności 

turystycznej miasta Nowy 

Dwór Mazowiecki. 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

nie dotyczy FV 

Fort IV 

Janówek 

{e1faa8f2-

627f-473c-

820a-

2638aa87216

9} 

Parametr 

populacji 

Liczba osobni-

ków 

nie dotyczy FV U2 Nocek łydkowłosy zimuje 

w tym obiekcie regularnie 

– zimujące osobniki ob-

serwowane są tutaj co-

rocznie. Podczas przepro-

wadzonej w sezonie zi-

mowym 2012/2013 wizji 

terenowej stwierdzono w 

obrębie stanowiska gatun-

ku zimowanie 2 os. – luty 

2013. Wpływ na nadanie 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia nie dotyczy FV 

Zabezpieczenie 

przed niepoko-

jeniem 

nie dotyczy U2 

Dostępność wy-

lotów 

nie dotyczy FV 

Temperatura nie dotyczy FV 
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Wilgotność nie dotyczy FV złej oceny ogólnej stanu 

ochrony gatunku – U2, 

miał brak zabezpieczenia 

przed niepokojeniem – 

obiekt jest otwarty i do-

stępny dla niepożądanych 

osób. Istnieje także po-

ważne niebezpieczeństwo 

zawalenia się części pod-

ziemnej obiektu. Dodat-

kowo, ze względu na brak 

możliwości nawiązania 

kontaktu z właścicielem, 

nie są znane plany doty-

czące jego zagospodaro-

wania. 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

nie dotyczy U1 

Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nie dotyczy U2 

Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

nie dotyczy U2 

Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

nie dotyczy FV 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

nie dotyczy FV 

Plik SHP zawierający informacje na temat ocen ochrony przedmiotów ochrony w poszczególnych stanowiskach w obszarze Natura 2000 znajduje 

się w Załączniku 1 do Planu zadań ochronnych. 
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Podane w powyższej tabeli oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony w poszczególnych stanowiskach nadano w oparciu o metodykę 

monitoringu mopka, nocka dużego i nocka łydkowłosego, opracowaną przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (2012). Do oceny 

parametru „Stan populacji” i parametru „Stan siedliska” dla każdego z gatunków posłużono się wskaźnikami wymienionymi we wspomnianej 

metodyce, natomiast parametr „Szanse zachowania gatunku” oceniano wg. przyjętych przez ekspertów z zakresu chiropterologii wskaźników, tj.: 

1. Przewidywany sposób zagospodarowania obiektu i jego otoczenia: 

 FV – nieszkodliwy lub jego brak; 

 U1 – nieznany, ale można przypuszczać, że wkrótce obiekt zostanie zagospodarowany; 

 U2 – szkodliwy. 

2. Przewidywana dostępność obiektu dla osób niepożądanych w okresie przebywania w nim nietoperzy: 

 FV – obiekt niedostępny; 

 U1 – dostępność obiektu ograniczona; 

 U2 – obiekt ogólnie dostępny. 

3. Możliwość zawalenia się obiektu (całości lub części): 

 FV – brak; 

 U1 – niewielka; 

 U2 – znaczna. 

4. Możliwość całkowitego wypełnienia wodą kluczowych dla utrzymania gatunku pomieszczeń w obiekcie: 

 FV – brak; 

 U1 – niewielka; 

 U2 – znaczna. 
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5. Możliwość zmniejszenia się liczby ukryć w obiekcie: 

 FV – brak; 

 U1 – niewielka; 

 U2 – znaczna. 

Fort XIV a Goławice 

Dostępna część obiektu (kaponiera w przeciwskarpie fortu) jest w zarządzie stowarzyszania działkowców i mieści lokalną hydrofornię. 

Pomieszczenia i korytarze podwalni znajdują się obecnie na terenie poszczególnych działek i podczas przygotowywania niniejszego Planu zadań 

ochronnych nie były dostępne – podobnie jak przez kilkanaście ostatnich lat. Być może to jest wyjaśnienie stwierdzanego we wcześniejszych 

wynikach regularnego zimowania mopków, których obecnie na ogół się tu nie spotyka – za wyjątkiem roku 2008, kiedy zaobserwowano ich  

aż 42. Nie można wykluczyć, że mopki zimują nadal w pomieszczeniach, które od wielu lat nie były objęte liczeniem nietoperzy. Wizję 

terenową przeprowadzono dwukrotnie – w grudniu 2012 r. oraz w lutym 2013 r. Stwierdzono zimowanie jednego gatunku nietoperza 

wymienionego w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: 

 nocek duży Myotis myotis 1324 

Podczas wizji terenowej stwierdzono w obiekcie obecność 7 osobników w grudniu 2012 r. i 3 osobników w lutym 2013 r. Nocek duży 

zimuje tu niezbyt licznie, ale regularnie. Często spotykane pary zimujących razem osobników sugerować mogą, że w Forcie XIV a maja 

miejsce zachowania godowe tego gatunku. 

Obiekt jest skutecznie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych przez stalowe drzwi zamykane na kłódkę. Brak jest natomiast 

ustaleń z użytkownikami na temat tego, w jakich okresach roku należałoby w ogóle zrezygnować z wchodzenia do wnętrza obiektu. Główne 

zimowisko nietoperzy (przynajmniej w części dostępnej) stanowi przechodzący pod fosą, obecnie na końcu zamurowany fragment poterny, 

łączącej dawniej kaponierę z podwalnią. Najniżej położona część poterny jest w różnym stopniu zalewana wodą – na ogół jej głębokość wynosi 
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ponad 1 metr. Niekiedy woda sięga aż po strop korytarza i wówczas nietoperze zimujące w najniższym odcinku poterny mogą zostać zatopione 

(znajdowane były nietoperze, które zginęły w ten sposób), natomiast te, które ulokowały się wyżej, tam, gdzie woda nie sięga, mają odciętą 

jedyną drogę wylotu i mogą zostać uwięzione – w takim przypadku grozi im uduszenie lub śmierć z głodu, jeśli woda nie opadnie dostatecznie 

szybko. 

Fort XIII Błogosławie 

Obiekt jest obecnie własnością prywatną. Składa się z trzech niepołączonych ze sobą części – podwalni (pozbawionej tradytorów barkowych) 

oraz dwóch kojców artyleryjskich w fosie. Pozbawiona drzwi i okiennic budowla jest – nie licząc podziemnych korytarzy w obu kojcach  

– bardzo przewiewna. Do roku 2004 główne miejsce zimowania nietoperzy stanowiły szczeliny pomiędzy stalowymi belkami, stanowiącymi 

wzmocnienie stropów w kojcach. Po ich kradzieży kryjówki te przestały istnieć. Ze względu na nieobecność właściciela nie udało się 

przeprowadzić w obiekcie wizji terenowej w ramach przygotowywania niniejszego Planu zadań ochronnych. 

Pomieszczenia Fortu XIII są w chwili obecnej prawie zupełnie nie zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych – jedynie 

częściowo zniszczone ogrodzenie z żerdzi i tablice informujące, że obiekt jest własnością prywatną, mogłyby powstrzymać intruzów  

przed wejściem. Ślady wskazują na intensywne wykorzystywanie ziemnych umocnień fortu przez użytkowników ATV. Ponadto, nie są znane 

plany właściciela co do sposobu zagospodarowania i wykorzystania obiektu. 

Fort XI b Strubiny 

Obiekt jest własnością prywatną. Znaczna długość korytarzy i zróżnicowany stopień ich izolacji od warunków zewnętrznych zapewniają 

nietoperzom szeroki wybór warunków zimowania. Obiekt jest bogaty w różnego rodzaju mikroukrycia, chętnie wykorzystywane  

przez hibernujące nietoperze. Wizję terenową przeprowadzono dwukrotnie – w grudniu 2012 r. oraz w lutym 2013 r. Stwierdzono zimowanie 

jednego gatunku nietoperza wymienionego w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: 
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 mopek Barbastella barbastellus 1308 

Podczas wykonanej wizji terenowej stwierdzono w grudniu 2012 obecność 231, a w lutym 2013 – 339 osobników tego gatunku. Tak duża 

liczba osobników pozwala zaliczyć ten obiekt do dziesiątki najważniejszych zimowisk mopka w naszym kraju. Stanowisko to jest zatem 

kluczowe z punktu widzenia utrzymania we właściwym stanie ochrony zimujących w obszarze Natura 2000 osobników tego gatunku. 

Pomieszczenia Fortu XI b są w pewnej mierze zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, gdyż obiekt znajduje się na terenie 

ogródków działkowych. Niestety, albo sforsowanie płotu działek nie jest trudne, albo też właściciele zbyt beztrosko rozprowadzali wśród 

znajomych kopie kluczy – w każdym razie działkowcy skarżą się obecnie na plagę złodziei, a zatem również dostęp do wnętrza obiektu nie 

stanowi dla zdeterminowanych wielkiego problemu. Tymczasem znakomita większość nietoperzy zimuje w taki sposób, że dosięgnięcie ich nie 

byłoby żadnym problemem nawet dla osób niskiego wzrostu. Jeden człowiek o złych zamiarach mógłby zatem unicestwić prawie wszystkie 

zimujące tu mopki. Ponadto nie są znane plany właściciela co do przyszłego sposobu użytkowania obiektu. 

Fort V Dębina 

Obiekt znajduje się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, poza głównym kompleksem Parku, który pokrywa się z obszarem 

Natura 2000 Puszcza Kampinoska PLC140001. Wycofujący się obrońcy wysadzili fort podczas pierwszej wojny światowe i obecnie większa 

jego część nie zapewnia odpowiednich warunków dla nietoperzy. Kilka ocalałych w mniejszym lub większym stopniu pomieszczeń jest jednak 

wystarczająco odizolowanych od warunków zewnętrznych, by umożliwić zimowanie tych zwierząt. Wizję terenową przeprowadzono dwukrotnie 

– w grudniu 2012 r. oraz w lutym 2013 r. Stwierdzono zimowanie jednego gatunku nietoperza wymienionego w Załączniku II Dyrektywy 

Siedliskowej: 
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 mopek Barbastella barbastellus 1308 

Podczas wykonanej wizji terenowej stwierdzono w grudniu 2012 obecność 37, a w lutym 2013 – 46 osobników tego gatunku. Nie jest to 

zatem zimowisko wykorzystywane masowo, ale dla regularnie zimujących tu mopków z pewnością odgrywa bardzo ważną rolę – wyższa 

liczebność w lutym wskazuje, że w ciągu zimy nietoperze z zimniejszych kryjówek trafiają tutaj, nie zaś przenoszą się stąd gdzieś indziej. 

Pamiętać należy przy tym, że mopek nie należy do gatunków, podejmujących dalekie wędrówki na zimowiska, spotykane tu zwierzęta to 

zapewne miejscowa subpopulacja gatunku. 

Poza tablicami informacyjnymi parku narodowego obiekt nie jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, a ponieważ leży 

bardzo blisko zabudowań wsi, jest licznie odwiedzany. Częstymi gośćmi są tu także wspinacze, którzy trenują na popękanych ścianach kojca 

artyleryjskiego w fosie fortu. Wzrastająca popularność obiektów fortyfikacyjnych jako atrakcji turystycznych i coraz lepsza o nich informacja  

w internecie zaowocują zapewne wzrostem liczby odwiedzających obiekt ludzi. Zwiedzający są jednak często nieprzygotowani na ciemności 

panujące wewnątrz pomieszczeń fortu i zamiast latarek używają przygotowanych naprędce pochodni. Znane są z tego obiektu przypadki spalenia 

nietoperzy żywcem – zapewne niestety nieprzypadkowego. W części wykorzystywanych przez nietoperze pomieszczeń zmniejszyła się  

w ostatnich latach liczba dostępnych kryjówek – odstające od stropu fragmenty popękanego tynku, za którymi chętnie kryły się mopki,  

w znacznej mierze odpadły lub zostały obtłuczone. Najniższa część przechodzącego pod fosą odcinka poterny centralnej jest w różnym stopniu 

zalewana wodą, co grozi zatopieniem lub uduszeniem zimujących w tej części obiektu nietoperzy. 

Schron „Gen. Sowińskiego” 

Obiekt jest własnością Skarbu Państwa. Nietoperze bytują w dwu kompleksach podziemi – w poternie centralnej oraz w chodnikach 

kontrminowych. Wizję terenową przeprowadzono dwukrotnie – w grudniu 2012 r. (tylko w poternie centralnej) oraz w lutym 2013 r. (w obu 

podziemiach). Stwierdzono tu występowanie trzech gatunków nietoperzy wpisanych do Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, tj.: 
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 mopek Barbastella barbastellus 1308 

Podczas wizji terenowej stwierdzono w chodnikach kontrminowych obecność 1 os. – luty 2013 r. Mopek jest tu stwierdzany sporadycznie 

– co kilka lat obserwowany jest 1 os., dlatego też można powiedzieć, że stanowisko nie jest kluczowe dla utrzymania we właściwym 

stanie ochrony zimujących w obszarze Natura 2000 osobników tego gatunku. 

 nocek duży Myotis myotis 1324 

Podczas wizji terenowej stwierdzono w poternie centralnej obecność 36 os. – grudzień 2012 r. oraz 55 os. – luty 2013 r.,  

zaś w chodnikach kontrminowych – 15 os. – luty 2013 r. Nocek duży zimuje tu regularnie, a maksymalna liczba obserwowanych w lutym 

osobników tego gatunku to w poternie centralnej – 85 os. (2011 r.) i w chodnikach kontrminowych – 15 os. (2013 r.). Ponadto w poternie 

centralnej wiosną i latem przebywa kolonia rozrodcza nocka dużego, licząca od kilku lat od 100 do 120 os. Liczba samic w kolonii 

rozrodczej nie zmienia się od kilku lat, natomiast liczba osobników zimujących lekko wzrasta. 

 nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 1318 

Podczas wizji stwierdzono w poternie centralnej obecność 1 os. – grudzień 2012 r., zaś w chodnikach kontrminowych – 7 os.  

– luty 2013 r. Należy zaznaczyć, że od czasu, kiedy chodniki kontrminowe zostały zinwentaryzowane po raz pierwszy, w więc od marca 

2012 r., gatunek ten stwierdzany był podczas każdej kontroli, przy czym maksymalną liczbę hibernujących osobników zaobserwowano  

w chodnikach kontrminowych w lutym 2013 r. podczas wizji terenowej. Obecność hibernujących w chodnikach kontrminowych nocków 

łydkowłosych podczas każdej wykonanej kontroli może świadczyć o regularnym (corocznym) wykorzystywaniu tej części obiektu  

jako kryjówki zimowej. W poternie centralnej obserwuje się wzrost liczby zimujących osobników nocka łydkowłosego. Stanowisko jest 

bardzo ważne dla zimowania tego gatunku i pomimo hibernacji w obiekcie na pozór niewielkiej liczby nocków łydkowłosych fort ten 

znajduje się w gronie 10 najważniejszych miejsc zimowania tego ssaka w Polsce. 
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 Analizując siedlisko, w którym bytują nietoperze, zauważono, iż dostęp do miejsc przebywania nietoperzy jest bardzo łatwy.  

Poza zniszczonym ogrodzeniem całej działki fortecznej, nic nie stanowi przeszkody w odwiedzeniu korytarzy podziemnych przez osoby 

niepożądane. Dodatkowo nie są znane plany co do przyszłego sposobu użytkowania obiektu, a z uwagi na sąsiedztwo Lotniska Warszawa-

Modlin istnieje niebezpieczeństwo jego zagospodarowania jako atrakcji turystycznej. Ponadto wraz z rozwojem Lotniska najprawdopodobniej 

okoliczne tereny zostaną zabudowane (turystyka, magazyny itp.), co spowoduje ograniczenie dogodnych terenów do przemieszczania się 

nietoperzy między ich kryjówką a miejscami żerowania. 

Fort IV Janówek 

Obiekt ten jest własnością osób prywatnych i nie jest w tym momencie użytkowany. Nietoperze zasiedlają część naziemną oraz poternę, 

znajdującą się pod ziemią. Wizję terenową przeprowadzono w tym obiekcie tylko raz w lutym 2013 r. Stwierdzono tu występowanie trzech 

gatunków nietoperzy wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, tj.: 

 mopek Barbastella barbastellus 1308 

Podczas przeprowadzonej wizji terenowej w naziemnej części fortu stwierdzono obecność 7 os. tego gatunku. Mopek jest tu stwierdzany 

regularnie, ale dosyć nielicznie – maksymalnie obserwowano w ostatnim 10-leciu, w pierwszej połowie lutego, 12 os. (2009 r.). 

Występuje on jedynie w naziemnej części obiektu. 

 nocek duży Myotis myotis 1324 

Podczas wizji terenowej stwierdzono obecność 13 os. tego gatunku. Obiekt jest bardzo ważnym miejscem zimowania nocka dużego  

w obszarze Natura 2000. Gatunek jest tutaj stwierdzany regularnie – maksymalnie obserwowano ostatnim 10-leciu, w pierwszej połowie 

lutego, 17 os. nocka dużego (2006 r.). 
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 nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 1318 

Podczas wizji stwierdzono obecność 2 os. tego gatunku – po jednym w poternie i naziemnej części fortu. W ostatnich 10 latach 

obserwowano tu spore wahania liczby zimujących nocków łydkowłosych – między 2 os. (luty 2013 r.) a 8 os. (luty 2011 r.), dlatego niski 

wynik z roku 2013 nie powinien być interpretowany jako spadek liczby zimujących nietoperzy. Stanowisko jest bardzo ważne  

dla zimowania tego gatunku. Mimo niewielkiej liczby zimujących tu nocków łydkowłosych obiekt ten znajduje się w gronie 10 

najważniejszych miejsc zimowania tego ssaka w Polsce. 

 Analizując siedlisko, w którym bytują nietoperze, zauważono, iż dostęp do miejsc przebywania nietoperzy jest bardzo łatwy  

– nic nie przeszkadza w odwiedzeniu części naziemnej oraz korytarzy podziemnych obiektu przez osoby niepożądane. Zniszczone ogrodzenie 

nie zabezpiecza w żaden sposób tego terenu. Dodatkowo nie są znane plany właścicieli dotyczące przyszłego użytkowania pomieszczeń fortu.  

W przypadku nocka dużego i nocka łydkowłosego, zimujących głównie w części podziemnej obiektu, istnieje ryzyko zniszczenia ich miejsca 

zimowania – w poternie widać liczne pęknięcia w ścianach, a w dwóch miejscach nastąpiło zawalenie fragmentów ścian i stropu. 
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Stan ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 w obiektach fortyfikacyjnych (stanowiskach), położonych na terenach proponowanych 

do przyłączenia do obszaru Natura 2000. 

Przedmiot 

ochrony 
Kod  Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg 

skali FV, 

UI, U2 

Ocena stanu 

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej 

wg skali FV, 

UI, U2 

Ogólna 

ocena 

stanu 

ochrony 

gatunku 

wg skali 

FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

1308 Fort II 

Kosewo 

Parametr 

populacji 

Liczebność nie dotyczy XX U1 Podczas przeprowadzonej 

w sezonie zimowym 

2012/2013 wizji terenowej 

stwierdzono w obrębie 

stanowiska gatunku zimo-

wanie 158 os. – luty 2013. 

Zgodnie z metodyką moni-

toringu gatunku (Główny 

Inspektorat Ochrony Śro-

dowiska 2012) wyniki 

liczenia zimujących w 

obiekcie osobników mop-

ka, uzyskane podczas wizji 

terenowej przeprowadzo-

nej w sezonie zimowym 

2012/2013, należałoby 

porównać z wynikami z 

ubiegłego sezonu zimowe-

go. Niestety, ze względu 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia nie dotyczy U1 

Zabezpieczenie 

przed niepoko-

jeniem 

nie dotyczy U1 

Dostępność wy-

lotów 

nie dotyczy FV 

Temperatura nie dotyczy FV 

Udział terenów 

zalesionych w 

otoczeniu zi-

mowiska 

nie dotyczy FV 
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Łączność zimo-

wiska z poten-

cjalnymi bioto-

pami letnimi 

nie dotyczy FV na fakt, iż obiekt ten jest 

własnością Agencji Mienia 

Wojskowego, nie prowadzi 

się w nim corocznych kon-

troli zimujących nietope-

rzy. Stąd ocena liczebności 

mopka – XX. Wpływ na 

nadanie niezadowalającej 

oceny ogólnej stanu 

ochrony gatunku – U1, 

miało niepełne zabezpie-

czenie przed niepokoje-

niem – obiekt jest odwie-

dzany także w sezonie 

zimowym, oraz niewielka 

liczba odpowiadających 

temu gatunkowi kryjówek. 

Obecnie obiekt ten jest 

wystawiony na sprzedaż, 

zatem nie są znane plany 

przyszłego właściciela 

dotyczące zagospodaro-

wania fortu. 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

nie dotyczy U1 

Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nie dotyczy U1 

Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

nie dotyczy FV 

Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

nie dotyczy FV 
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Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

nie dotyczy FV 

Schron "Płk. 

Piętki" 

Parametr 

populacji 

Liczebność nie dotyczy FV U2 Mopek zimuje w tym 

obiekcie sporadycznie – 

zimujące osobniki obser-

wowane są tutaj raz na 

kilka lat. Podczas prze-

prowadzonej w sezonie 

zimowym 2012/2013 wizji 

terenowej stwierdzono w 

obrębie stanowiska gatun-

ku zimowanie 2 os. – gru-

dzień 2012; 1 os. – styczeń 

2013. Wpływ na nadanie 

złej oceny ogólnej stanu 

ochrony gatunku – U2, 

miał brak zabezpieczenia 

przed niepokojeniem – 

obiekt jest otwarty i do-

stępny dla niepożądanych 

osób. Dodatkowo obiekt 

ten znajduje się w pobliżu 

Twierdzy Modlin i ze 

względu na dużą wartość 

historyczną może zostać 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia nie dotyczy FV 

Zabezpieczenie 

przed niepoko-

jeniem 

nie dotyczy U2 

Dostępność wy-

lotów 

nie dotyczy FV 

Temperatura nie dotyczy FV 

Udział terenów 

zalesionych w 

otoczeniu zi-

mowiska 

nie dotyczy FV 

Łączność zimo-

wiska z poten-

cjalnymi bioto-

pami letnimi 

nie dotyczy FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

nie dotyczy U1 
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Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nie dotyczy U2 zagospodarowany przez 

właściciela w celu zwięk-

szenia atrakcyjności tury-

stycznej miasta Nowy 

Dwór Mazowiecki. 

Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

nie dotyczy FV 

Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

nie dotyczy FV 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

nie dotyczy FV 

Fort XVI 

Czarnowo 

Parametr 

populacji 

Liczebność nie dotyczy U1 U2 Mopek zimuje w tym 

obiekcie regularnie – zi-

mujące osobniki obser-

wowane są tutaj corocznie. 

Podczas przeprowadzonej 

w sezonie zimowym 

2012/2013 wizji terenowej 

stwierdzono w obrębie 

stanowiska gatunku zimo-

wanie 14 os. – grudzień 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia nie dotyczy U2 

Zabezpieczenie 

przed 

niepokojeniem 

nie dotyczy U1 

Dostępność 

wylotów 

nie dotyczy FV 

Temperatura nie dotyczy U1 
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Udział terenów 

zalesionych w 

otoczeniu 

zimowiska 

nie dotyczy FV 2012; 6 os. – luty 2013. 

Wpływ na nadanie złej 

oceny ogólnej stanu 

ochrony gatunku – U2, 

miało pogorszenie się wa-

runków mikroklimatycz-

nych w kluczowych dla 

zimowania gatunku po-

mieszczeniach, w wyniku 

przywrócenia ich drożno-

ści i zwiększenia przewie-

wu (spadek temperatury). 

Przyczyniło się to naj-

prawdopodobniej do spad-

ku liczby zimujących 

osobników tego gatunku w 

obiekcie. Wokół obiektu 

znajdują się ogródki dział-

kowe – teren zamknięty, 

co ogranicza dostęp do 

fortu osobom niepożąda-

nym. Brakuje jednak sto-

sownych zapisów informu-

jących właścicieli o zale-

canej rezygnacji z odwie-

dzania pomieszczeń fortu 

podczas okresu zimowania 

w nim nietoperzy. 

Łączność 

zimowiska z 

potencjalnymi 

biotopami 

letnimi 

nie dotyczy FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

nie dotyczy U1 

Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nie dotyczy U1 

Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

nie dotyczy FV 

Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

nie dotyczy FV 
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Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

nie dotyczy FV 

Baszta Mi-

chałowska 

Parametr 

populacji 

Liczebność nie dotyczy FV U2 Mopek zimuje w tym 

obiekcie sporadycznie – 

zimujące osobniki obser-

wowane są tutaj raz na 

kilka lat. Podczas prze-

prowadzonej w sezonie 

zimowym 2012/2013 wizji 

terenowej stwierdzono w 

obrębie stanowiska gatun-

ku zimowanie 1 os. – gru-

dzień 2012. Wpływ na 

nadanie złej oceny ogólnej 

stanu ochrony – U2, miały 

przede wszystkim prace 

remontowe, adaptujące 

obiekt na hotel i restaura-

cję. W ich wyniku zmieni-

ły się warunki mikrokli-

matyczne w obiekcie, 

zwiększył się ruch ludzi w 

piwnicach, a także zlikwi-

dowane zostały niektóre 

otwory wlotowe (w tym 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia nie dotyczy FV 

Zabezpieczenie 

przed 

niepokojeniem 

nie dotyczy U2 

Dostępność 

wylotów 

nie dotyczy U2 

Temperatura nie dotyczy U1 

Udział terenów 

zalesionych w 

otoczeniu 

zimowiska 

nie dotyczy FV 

Łączność 

zimowiska z 

potencjalnymi 

biotopami 

letnimi 

nie dotyczy FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

nie dotyczy U2 
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Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nie dotyczy U1 zatkany kluczowy wlot). 

Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

nie dotyczy FV 

Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

nie dotyczy FV 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

nie dotyczy FV 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

1324 Fort II 

Kosewo 

Parametr 

populacji 

Liczebność nie dotyczy XX U1 Podczas przeprowadzonej 

w sezonie zimowym 

2012/2013 wizji terenowej 

stwierdzono w obrębie 

stanowiska gatunku zimo-

wanie 4 os. – luty 2013. 

Zgodnie z metodyką moni-

toringu gatunku (Główny 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia nie dotyczy FV 

Zabezpieczenie 

przed 

niepokojeniem 

nie dotyczy U1 

Dostępność 

wylotów 

nie dotyczy FV 
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Warunki 

mikroklimatycz

ne 

nie dotyczy FV Inspektorat Ochrony Śro-

dowiska 2012) wyniki 

liczenia zimujących w 

obiekcie osobników nocka 

dużego, uzyskane podczas 

wizji terenowej przepro-

wadzonej w sezonie zi-

mowym 2012/2013, nale-

żałoby porównać z wyni-

kami z ubiegłego sezonu 

zimowego. Niestety, ze 

względu na fakt, iż obiekt 

ten jest własnością Agencji 

Mienia Wojskowego, nie 

prowadzi się w nim co-

rocznych kontroli zimują-

cych nietoperzy. Stąd oce-

na liczebności nocka du-

żego – XX. Wpływ na 

nadanie niezadowalającej 

oceny ogólnej stanu 

ochrony gatunku – U1, 

miało niepełne zabezpie-

czenie przed niepokoje-

niem – obiekt jest odwie-

dzany także w sezonie 

zimowym. Obiekt ten jest 

wystawiony na sprzedaż, 

zatem nie są znane plany 

przyszłego właściciela 

dotyczące zagospodaro-

wania fortu. 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

nie dotyczy U1 

Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nie dotyczy U1 

Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

nie dotyczy FV 

Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

nie dotyczy FV 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

nie dotyczy FV 
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Schron "Płk. 

Piętki" 

Parametr 

populacji 

Liczebność nie dotyczy FV U2 Nocek duży zimuje w tym 

obiekcie regularnie – zi-

mujące osobniki obser-

wowane są tutaj corocznie. 

Podczas przeprowadzonej 

w sezonie zimowym 

2012/2013 wizji terenowej 

stwierdzono w obrębie 

stanowiska gatunku zimo-

wanie 12 os. – grudzień 

2012; 12 os. – styczeń 

2013. Wpływ na nadanie 

złej oceny ogólnej stanu 

ochrony gatunku – U2, 

miał brak zabezpieczenia 

przed niepokojeniem – 

obiekt jest otwarty i do-

stępny dla niepożądanych 

osób. Dodatkowo obiekt 

ten znajduje się w pobliżu 

Twierdzy Modlin i ze 

względu na dużą wartość 

historyczną może zostać 

zagospodarowany przez 

właściciela w celu zwięk-

szenia atrakcyjności tury-

stycznej miasta Nowy 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia nie dotyczy U1 

Zabezpieczenie 

przed 

niepokojeniem 

nie dotyczy U2 

Dostępność 

wylotów 

nie dotyczy FV 

Warunki 

mikroklimatycz

ne 

nie dotyczy FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

nie dotyczy U1 

Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nie dotyczy U2 

Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

nie dotyczy FV 
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Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

nie dotyczy FV Dwór Mazowiecki. 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

nie dotyczy FV 

Fort XVI 

Czarnowo 

Parametr 

populacji 

Liczebność nie dotyczy FV U1 Nocek duży zimuje w tym 

obiekcie sporadycznie – 

zimujące osobniki obser-

wowane są tutaj raz na 

klika lat. Podczas prze-

prowadzonej w sezonie 

zimowym 2012/2013 wizji 

terenowej nie stwierdzono 

obecności zimujących 

osobników tego gatunku w 

obrębie stanowiska. 

Wpływ na nadanie nieza-

dowalającej oceny ogólnej 

– U1, miało niedostateczne 

zabezpieczenie zimowiska 

przed niepokojeniem – 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia nie dotyczy FV 

Zabezpieczenie 

przed 

niepokojeniem 

nie dotyczy U1 

Dostępność 

wylotów 

nie dotyczy FV 

Warunki 

mikroklimatycz

ne 

nie dotyczy FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

nie dotyczy U1 
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Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nie dotyczy U1 brakuje stosownych zapi-

sów informujących wła-

ścicieli ogródków dział-

kowych o zalecanej rezy-

gnacji z odwiedzania po-

mieszczeń fortu podczas 

okresu zimowania w nim 

nietoperzy. Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

nie dotyczy FV 

Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

nie dotyczy FV 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

nie dotyczy FV 

Baszta Mi-

chałowska 

Parametr 

populacji 

Liczebność nie dotyczy U2 U2 Nocek duży zimuje w tym 

obiekcie regularnie – zi-

mujące osobniki obser-

wowane są tutaj corocznie. 

Podczas przeprowadzonej 

w sezonie zimowym 

2012/2013 wizji terenowej 

stwierdzono w obrębie 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia nie dotyczy FV 

Zabezpieczenie 

przed 

niepokojeniem 

nie dotyczy U2 

Dostępność 

wylotów 

nie dotyczy U2 
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Warunki 

mikroklimatycz

ne 

nie dotyczy U1 stanowiska gatunku zimo-

wanie 1 os. – grudzień 

2012; 2 os. – luty 2013. 

Wpływ na nadanie złej 

oceny ogólnej stanu 

ochrony – U2, miały 

przede wszystkim prace 

remontowe, adaptujące 

obiekt na hotel i restaura-

cję. W ich wyniku zmieni-

ły się warunki mikrokli-

matyczne w obiekcie, 

zwiększył się ruch ludzi w 

piwnicach, a także zlikwi-

dowane zostały niektóre 

otwory wlotowe (w tym 

zatkany kluczowy wlot). 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

nie dotyczy U2 

Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nie dotyczy U1 

Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

nie dotyczy FV 

Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

nie dotyczy FV 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

nie dotyczy FV 

Nocek 

łydkowłosy  

1318 Fort II 

Kosewo 

Parametr 

populacji 

Liczba osobni-

ków 

nie dotyczy XX U1 Podczas przeprowadzonej 

w sezonie zimowym 
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Myotis 

dasycneme 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia nie dotyczy U1 2012/2013 wizji terenowej 

stwierdzono w obrębie 

stanowiska gatunku zimo-

wanie 2 os. – luty 2013. 

Zgodnie z metodyką moni-

toringu gatunku (Główny 

Inspektorat Ochrony Śro-

dowiska 2012) wyniki 

liczenia zimujących w 

obiekcie osobników nocka 

łydkowłosego, uzyskane 

podczas wizji terenowej 

przeprowadzonej w sezo-

nie zimowym 2012/2013, 

należałoby porównać z 

wynikami z ubiegłego se-

zonu zimowego. Niestety, 

ze względu na fakt, iż 

obiekt ten jest własnością 

Agencji Mienia Wojsko-

wego, nie prowadzi się w 

nim corocznych kontroli 

zimujących nietoperzy. 

Stąd ocena liczebności 

nocka łydkowłosego – 

XX. Wpływ na nadanie 

niezadowalającej oceny 

ogólnej stanu ochrony ga-

tunku – U1, miało niepeł-

ne zabezpieczenie przed 

niepokojeniem – obiekt 

Zabezpieczenie 

przed niepoko-

jeniem 

nie dotyczy U1 

Dostępność wy-

lotów 

nie dotyczy FV 

Temperatura nie dotyczy FV 

Wilgotność nie dotyczy FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

nie dotyczy U1 

Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nie dotyczy U1 

Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

nie dotyczy FV 

Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

nie dotyczy FV 
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Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

nie dotyczy FV jest odwiedzany także w 

sezonie zimowym oraz 

zbyt mała liczba kryjówek 

w obiekcie. Obecnie 

obiekt ten jest wystawiony 

na sprzedaż, zatem nie są 

znane plany przyszłego 

właściciela dotyczące za-

gospodarowania fortu. 

Schron "Płk. 

Piętki" 

Parametr 

populacji 

Liczba osobni-

ków 

nie dotyczy FV U2 Zimujące osobniki nocka 

łydkowłosego były stwier-

dzane w obiekcie corocz-

nie podczas prowadzonego 

w latach 2009-2012 zi-

mowego liczenia nietope-

rzy. Podczas przeprowa-

dzonej w sezonie zimo-

wym 2012/2013 wizji te-

renowej stwierdzono w 

obrębie stanowiska gatun-

ku zimowanie 1 os. – sty-

czeń 2013. Wpływ na na-

danie złej oceny ogólnej 

stanu ochrony gatunku – 

U2, miał brak zabezpie-

czenia przed niepokoje-

niem – obiekt jest otwarty 

i dostępny dla niepożąda-

nych osób. Dodatkowo 

obiekt ten znajduje się w 

pobliżu Twierdzy Modlin  

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia nie dotyczy U1 

Zabezpieczenie 

przed niepoko-

jeniem 

nie dotyczy U2 

Dostępność wy-

lotów 

nie dotyczy FV 

Temperatura nie dotyczy FV 

Wilgotność nie dotyczy FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

nie dotyczy U1 

Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nie dotyczy U2 
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Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

nie dotyczy FV i ze względu na dużą war-

tość historyczną może zo-

stać zagospodarowany 

przez właściciela w celu 

zwiększenia atrakcyjności 

turystycznej miasta Nowy 

Dwór Mazowiecki. 

Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

nie dotyczy FV 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

nie dotyczy FV 

Fort XVI 

Czarnowo 

Parametr 

populacji 

Liczba osobni-

ków 

nie dotyczy FV U1 Nocek łydkowłosy zimuje 

w tym obiekcie spora-

dycznie – zimujące osob-

niki obserwowane są tutaj 

raz na kilka lat. Podczas 

przeprowadzonej w sezo-

nie zimowym 2012/2013 

wizji terenowej nie stwier-

dzono zimujących osobni-

ków gatunku w obrębie 

stanowiska. Wpływ na 

nadanie niezadowalającej 

oceny ogólnej – U1, miało 

niedostateczne zabezpie-

czenie zimowiska przed 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia nie dotyczy FV 

Zabezpieczenie 

przed niepoko-

jeniem 

nie dotyczy U1 

Dostępność wy-

lotów 

nie dotyczy FV 

Temperatura nie dotyczy FV 

Wilgotność nie dotyczy FV 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

nie dotyczy U1 
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Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nie dotyczy U1 niepokojeniem – brakuje 

stosownych zapisów in-

formujących właścicieli 

ogródków działkowych o 

zalecanej rezygnacji z od-

wiedzania pomieszczeń 

fortu podczas okresu zi-

mowania w nim nietope-

rzy. 
Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

nie dotyczy FV 

Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

nie dotyczy FV 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

nie dotyczy FV 

Baszta Mi-

chałowska 

Parametr 

populacji 

Liczba osobni-

ków 

nie dotyczy FV U2 Zimujące osobniki nocka 

łydkowłosego były stwier-

dzane w obiekcie corocz-

nie podczas prowadzonego 

w latach 2010-2012 zi-

mowego liczenia nietope-

rzy. Podczas przeprowa-

dzonej w sezonie zimo-

wym 2012/2013 wizji te-

renowej stwierdzono  

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Powierzchnia nie dotyczy FV 

Zabezpieczenie 

przed niepoko-

jeniem 

nie dotyczy U2 

Dostępność wy-

lotów 

nie dotyczy U2 

Temperatura nie dotyczy U1 

Wilgotność nie dotyczy U1 
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Szanse 

zachowania 

gatunku 

Przewidywany 

sposób zago-

spodarowania 

obiektu i jego 

otoczenia 

nie dotyczy U2 w obrębie stanowiska ga-

tunku zimowanie 1 os. – 

luty 2013. Wpływ na na-

danie złej oceny ogólnej 

stanu ochrony – U2, miały 

przede wszystkim prace 

remontowe, adaptujące 

obiekt na hotel i restaura-

cję. W ich wyniku zmieni-

ły się warunki mikrokli-

matyczne w obiekcie, 

zwiększył się ruch ludzi w 

piwnicach, a także zlikwi-

dowane zostały niektóre 

otwory wlotowe (w tym 

zatkany kluczowy wlot). 

Przewidywana 

dostępność 

obiektu dla osób 

niepożądanych 

w okresie prze-

bywania w nim 

nietoperzy 

nie dotyczy U1 

Możliwość za-

walenia się 

obiektu (całości 

lub części) 

nie dotyczy FV 

Możliwość cał-

kowitego wy-

pełnienia wodą 

kluczowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

nie dotyczy FV 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

nie dotyczy FV 
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Podane w powyższej tabeli oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony w poszczególnych stanowiskach nadano w oparciu o metodykę monito-

ringu mopka, nocka dużego i nocka łydkowłosego opracowaną przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (2012). Do oceny parametru 

„Stan populacji” i parametru „Stan siedliska” dla każdego z gatunków posłużono się wskaźnikami wymienionymi we wspomnianej metodyce, 

natomiast parametr „Szanse zachowania gatunku” oceniano wg. przyjętych przez ekspertów z zakresu chiropterologii wskaźników, tj.: 

1. Przewidywany sposób zagospodarowania obiektu i jego otoczenia: 

 FV – nieszkodliwy lub jego brak; 

 U1 – nieznany, ale można przypuszczać, że wkrótce obiekt zostanie zagospodarowany; 

 U2 – szkodliwy. 

2. Przewidywana dostępność obiektu dla osób niepożądanych w okresie przebywania w nim nietoperzy: 

 FV – obiekt niedostępny; 

 U1 – dostępność obiektu ograniczona; 

 U2 – obiekt ogólnie dostępny. 

3. Możliwość zawalenia się obiektu (całości lub części): 

 FV – brak; 

 U1 – niewielka; 

 U2 – znaczna. 

4. Możliwość całkowitego wypełnienia wodą kluczowych dla utrzymania gatunku pomieszczeń w obiekcie: 

 FV – brak; 

 U1 – niewielka; 

 U2 – znaczna. 
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5. Możliwość zmniejszenia się liczby ukryć w obiekcie: 

 FV – brak; 

 U1 – niewielka; 

 U2 – znaczna. 

Fort II Kosewo 

Fort jest własnością Skarbu Państwa i zarządzany przez Agencję Mienia Wojskowego. Obecnie obiekt ten wystawiony jest na sprzedaż.  

Ze względu na ograniczoną możliwość dostępu do obiektu – fort znajduje się na terenie ogrodzonym i dodatkowo strzeżonym, nie był on  

w ostatnim 10-leciu regularnie kontrolowany pod względem zimowania w nim nietoperzy. Pierwszą kontrolę przeprowadzono w tym obiekcie  

w roku 2012, przy czym liczenie nietoperzy odbyło się w połowie marca (M. Fuszara, M. Kowalski, mat. niepubl.), czyli w okresie opuszczania 

przez nietoperze zimowiska. Wizję terenową wykonano w lutym 2013 r. Z uwagi na brak porównywalnych z danymi z 2013 r. wyników liczenia 

zimujących w tym obiekcie nietoperzy w roku 2012 zaistniała konieczność nadania parametrowi populacji wartości XX – brak danych,  

co wynika z przyjętej metodyki monitoringu, opracowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (2012). 

 W forcie stwierdzono podczas wizji terenowej obecność trzech gatunków wpisanych do Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, tj.: 

 mopek Barbastella barbastellus 1308 

Podczas wykonanej wizji terenowej stwierdzono obecność 158 os. tego gatunku. Tak duża liczba zaobserwowanych osobników mopka 

stawia ten obiekt fortyfikacyjny w gronie najważniejszych zimowisk mopka na Mazowszu. 
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 nocek duży Myotis myotis 1324 

Podczas wykonanej wizji terenowej stwierdzono obecność 4 os tego gatunku. Nocek duży zimuje w tym obiekcie regularnie, 

obserwowane są jednak dość duże wahania liczby obserwowanych osobników. Dodatkowo ze względu na krótki czas prowadzonych  

w tym forcie badań nie ma możliwości wyznaczeniu trendu zmian liczby osobników. 

 nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 1318 

Podczas wizji terenowej stwierdzono obecność 2 os. tego gatunku, zaś w marcu 2012 r. zimowało w obiekcie aż 5 os. Stanowisko jest 

bardzo ważne dla zimowania tego gatunku. Pomimo niewielkiej liczby hibernujących tu nocków łydkowłosych obiekt ten znajduje się  

w gronie 15 najważniejszych miejsc zimowania tego ssaka w Polsce. 

 Analizując siedlisko, w którym bytują nietoperze, zauważono, iż dostęp do miejsc przebywania nietoperzy jest łatwy – mimo dobrze 

funkcjonującego ogrodzenia i pilnowania terenu przez strażników możliwe jest jego zwiedzanie podczas okresu zimowania w obiekcie 

nietoperzy, m.in. przez chętnych do jego nabycia. Dodatkowo nie wiadomo w jaki sposób obiekt zostanie zagospodarowany po jego sprzedaży. 

Schron „Płk. Piętki” 

Obiekt jest własnością Skarbu Państwa. Kontrolowany jest od roku 2004. Wizję terenową przeprowadzono w tym schronie dwukrotnie  

– w grudniu 2012 r. i w styczniu 2013 r. Stwierdzono tu występowanie trzech gatunków nietoperzy wymienionych w Załączniku II Dyrektywy 

Siedliskowej, tj.: 

 mopek Barbastella barbastellus 1308 

Podczas wizji w forcie stwierdzono obecność 2 os. tego gatunku – grudzień 2012 r., oraz 1 os. – styczeń 2013 r. Gatunek występuje tu 

bardzo nielicznie i rzadko. Schron nie ma kluczowego znaczenia dla utrzymania we właściwym stanie ochrony zimujących w obszarze 

Natura 2000 osobników mopka. 
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 nocek duży Myotis myotis 1324 

Podczas wizji przeprowadzonych w grudniu 2012 r. oraz styczniu 2013 r. stwierdzono każdorazowo obecność 12 os. tego gatunku. Nocek 

duży zimuje tutaj regularnie, obserwowane są jednak wahania liczby osobników – od 8 os. (w lutym 2007 i 2008 roku) do 20 os.  

(w lutym 2011 roku). Z uwagi na spore wahania i krótki czas prowadzenia obserwacji w tym obiekcie nie ma możliwości wyznaczeniu 

trendu zmian liczby osobników. 

 nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 1318 

Podczas wizji terenowej stwierdzono obecność 1 os. tego gatunku – luty 2013 r. W ostatnich pięciu latach (2009-2013), nocek 

łydkowłosy stwierdzany był w tym obiekcie fortyfikacyjnym corocznie w liczbie 1-2 os., natomiast wcześniej nie był obserwowany. 

Stanowisko ma mniejsze znaczenie dla zimowania tego gatunku niż Schron „Gen. Sowińskiego”, Fort IV Janówek czy Fort II Kosewo, 

ale każdy obiekt, w którym gatunek ten zimuje regularnie, ma znaczenie dla jego ochrony. 

 Analizując siedlisko, w którym bytują nietoperze, zauważono, iż dostęp do miejsc ich przebywania jest bardzo łatwy  

– nic nie przeszkadza w odwiedzeniu podziemnych korytarzy obiektu przez osoby niepożądane lub turystów. Dodatkowo nie są znane plany 

ewentualnego zagospodarowania obiektu przez władze miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 

Fort XVI Czarnowo 

Fort jest własnością Stowarzyszenia Miłośników Fortu XVI w Czarnowie. Jest budowlą dosyć przewiewną, ale kryjówki dla nietoperzy 

zapewniają szczeliny pomiędzy stanowiącymi wzmocnienie części stropów szynami kolejowymi oraz zagłębienia, pozostałe w ścianach  

po wypadnięciu drewnianych kołków. Wizję terenową przeprowadzono dwukrotnie – w grudniu 2012 r. i w lutym 2013 r. Stwierdzono 

występowanie jednego gatunku nietoperza wymienionego w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej:  
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 mopek Barbastella barbastellus 1308 

Podczas wykonanej wizji terenowej stwierdzono obecność 14 osobników tego gatunku w grudniu 2012 i 6 w lutym 2013. Ta niewielka  

w porównaniu z danymi z lat ubiegłych (maksymalnie 71 osobników w lutym 2011) może wynikać ze zmiany warunków 

mikroklimatycznych w najchętniej do tej pory wykorzystywanej części obiektu – szyjowym odcinku poterny centralnej. Otwarcie 

zamurowanego wcześniej przejścia z poterny do podwalni znacznie zwiększyło przewiew i zapewne zmniejszyło izolację pomieszczeń  

od warunków zewnętrznych. 

Pomieszczenia fortu są – z wyjątkiem jednej półkaponiery w fosie – zamknięte kratami, a dodatkowo obiekt znajduje się na zamkniętym 

terenie ogródków działkowych. Brak jest natomiast ustaleń z użytkownikami na temat tego, w jakich okresach roku należałoby w ogóle 

zrezygnować z wchodzenia do wnętrza obiektu.  

Baszta Michałowska 

Baszta Michałowska jest własnością osób prywatnych. Obiekt ten jest obecnie przystosowywany do prowadzenia w nim działalności 

gastronomicznej i hotelarskiej. Liczba zimujących w obiekcie osobników poszczególnych gatunków nietoperzy monitorowana jest począwszy  

od 21 lutego 2008 r. – nietoperze liczone są raz na miesiąc w terminie od 1 października do 15 kwietnia (G. Lesiński, A. Olszewski,  

mat. niepubl.). Podczas badań monitoringowych przeprowadzonych w  podziemiach Baszty w grudniu 2012 r. i w lutym 2013 r. zaobserwowano 

tam  zimowanie trzech gatunków nietoperzy wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, tj.: 

 mopek Barbastella barbastellus 1308 

W grudniu 2012 r. stwierdzono obecność 1 os. tego gatunku. Mopek jest tutaj obserwowany bardzo nielicznie – najczęściej zimują tu 

pojedyncze osobniki. 
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 nocek duży Myotis myotis 1324 

Podczas badań monitoringowych stwierdzono obecność 1 os. – grudzień 2012 r. oraz 2 os. – luty 2013 r. Nocek duży zimuje tu 

regularnie, acz nielicznie – podczas kontroli prowadzonych w pierwszej połowie lutego 2008-2013 r. obserwowano od 2 do 6 os. 

zimujących. Z uwagi na krótki czas prowadzonego w tym obiekcie monitoringu (zaledwie 6 lat) nie ma możliwości wyznaczenia trendu 

zmian liczby hibernujących tutaj nocków dużych, zwraca uwagę jednak fakt, że w roku 2013 stwierdzono najniższą liczbę zimujących  

w obiekcie osobników tego gatunku. 

 nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 1318 

W lutym 2013 r. stwierdzono obecność 1 os. tego gatunku. Nocek łydkowłosy jest tu obserwowany bardzo nielicznie – najczęściej zimują 

tu pojedyncze osobniki. 

Pomimo niezbyt licznie stwierdzanych w Baszcie Michałowskiej gatunków nietoperzy z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej obiekt ten 

pełni kluczową rolę w utrzymaniu zimujących w tym rejonie innych prawnie chronionych w Polsce gatunków nietoperzy, takich jak nocek 

Natterera Myotis nattereri, nocek rudy Myotis daubentonii czy gacek brunatny Plecotus auritus,. Rekordową liczbę osobników hibernujących  

w tym obiekcie gatunków nietoperzy stwierdzono w marcu 2011 r. – 3363 os. (G. Lesiński, A. Olszewski, mat. niepubl.). 

Podczas badań monitoringowych wykonanych w sezonie zimowym 2012/2013 zauważono spadek liczby zimujących w obiekcie osobników 

poszczególnych gatunków nietoperzy. Odnotowana w lutym 2013 r. liczba zimujących osobników wszystkich gatunków nietoperzy, tj. 1357, 

była najniższa względem wyników uzyskiwanych w tym samym okresie w latach wcześniejszych – od 2019 os. w lutym 2009 r. do 2961 os.  

w lutym 2011 r (G. Lesiński, A. Olszewski, mat. niepubl.). Zaobserwowany w sezonie zimowym 2012/2013 spadek liczby zimujących 

nietoperzy może być wynikiem prowadzonych od zeszłego roku prac remontowych w obiekcie. W grudniu 2012 r. zamknięte zostało główne 

wejście do podziemi, którym z pewnością wcześniej wlatywały nietoperze. Dostęp do kluczowych dla zimowania nietoperzy pomieszczeń 

obiektu ogranicza się obecnie do niewielkich okienek, zlokalizowanych w cokole obiektu.. W przypadku tych wlotów, położonych nieco 
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powyżej powierzchni gruntu, istnieje ryzyko ich całkowitego zasypania podczas intensywnych opadów śniegu, co może uniemożliwić 

nietoperzom opuszczenie kryjówki. Ponadto podczas prac remontowych z podziemi została usunięta woda (chociaż błotko jeszcze pozostało),  

co mogło wpłynąć na zmniejszenie wilgotności powietrza wewnątrz kluczowych dla zimowania nietoperzy pomieszczeń. 
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4. Analiza zagrożeń 

Zagrożenia dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 w obiektach fortyfikacyjnych (stanowiskach), położonych w granicach obszaru  

Natura 2000. 

L.p. Przedmiot ochrony 
Numer sta-

nowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1.  1308 

Mopek 

Barbastella barbastel-

lus 

Fort XIV a 

Goławice 

{c33844e9-

30c4-4a52-

9711-

11507da44220

} 

G05 – inna ingerencja i zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka. 

B02.02 – wycinka lasu; 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B03 – eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-

ralnego odrastania; 

E03.01 – pozbywanie się odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów rekreacyjnych; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikro-

bowe); 

K03.04 – drapieżnictwo. 

2.  1308 

Mopek 

Barbastella barbastel-

Fort XIII 

Błogosławie 

{8a756feb-

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 

D05 – usprawniony dostęp do obszaru; 

E03.01 – pozbywanie się odpadów z gospodarstw 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B02.06 – przerzedzenie warstwy drzew; 
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lus 6643-41f6-

aafd-

b83e6e0ae8ed

} 

domowych / obiektów rekreacyjnych; 

G01.02 – turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych; 

G01.08 – inne rodzaje sportu i aktywnego wypo-

czynku; 

G05.04 – wandalizm; 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska; 

K01.04 – zatopienie. 

D04.01 – lotnisko; 

E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.06 – chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby 

bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikro-

bowe); 

K03.04 – drapieżnictwo. 

3.  1308 

Mopek 

Barbastella barbastel-

lus 

Fort XI b 

Strubiny 

{333eb7f8-

8379-4b56-

95ae-

743e8b7309c7

} 

G05 – inna ingerencja i zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka. 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B02.06 – przerzedzenie warstwy drzew; 

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 

D04.01 – lotnisko; 

E03.01 – pozbywanie się odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów rekreacyjnych; 

E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G01.02 – turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych; 

G01.08 – inne rodzaje sportu i aktywnego wypo-



 

202 

czynku; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.04 – wandalizm; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska; 

K01.04 – zatopienie; 

K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikro-

bowe); 

K03.04 – drapieżnictwo. 

4.  1308 

Mopek 

Barbastella barbastel-

lus 

Fort V Dębi-

na 

{d55c8d59-

39e4-4114-

8abf-

43f8d2a64a8b

} 

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 

D05 – usprawniony dostęp do obszaru; 

E03.01 – pozbywanie się odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów rekreacyjnych; 

G01.02 – turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych; 

G01.08 – inne rodzaje sportu i aktywnego wypo-

czynku; 

G05.04 – wandalizm; 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska; 

K01.04 – zatopienie. 

B02.02 – wycinka lasu; 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B03 – eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-

ralnego odrastania; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikro-

bowe); 

K03.04 – drapieżnictwo. 

5.  1308 Schron "Gen. D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; B02.02 – wycinka lasu; 
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Mopek 

Barbastella barbastel-

lus 

Sowińskiego" 

{feec2e24-

5042-46a8-

863e-

900a207446a3

} 

D05 – usprawniony dostęp do obszaru; 

E03.01 – pozbywanie się odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów rekreacyjnych; 

G01.02 – turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych; 

G01.08 – inne rodzaje sportu i aktywnego wypo-

czynku; 

G05.04 – wandalizm. 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B03 – eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-

ralnego odrastania; 

D01.02 – drogi, autostrady; 

D01.04 – drogi kolejowe, w tym TGV; 

D04.01 – lotnisko; 

E02.03 – inne tereny przemysłowe lub handlowe; 

E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji; 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska; 

J03.02.01 – zmniejszenie migracji / bariery dla mi-

gracji; 

K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikro-

bowe); 

K03.04 – drapieżnictwo. 

6.  1308 

Mopek 

Barbastella barbastel-

Fort IV Ja-

nówek  

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 

D05 – usprawniony dostęp do obszaru; 

B02.02 – wycinka lasu; 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 
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lus 
{9ae454e6-

cdf5-47ed-

a53d-

62ccc8b7916a

} 

G01.02 – turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych; 

G01.08 – inne rodzaje sportu i aktywnego wypo-

czynku; 

G05.04 – wandalizm. 

drzew; 

B03 – eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-

ralnego odrastania; 

D01.04 – drogi kolejowe, w tym TGV; 

E03.01 – pozbywanie się odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów rekreacyjnych; 

E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G01.03 – pojazdy zmotoryzowane; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji; 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska; 

J03.02.01 – zmniejszenie migracji / bariery dla mi-

gracji; 

K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikro-

bowe); 

K03.04 – drapieżnictwo. 

7.  1324 

Nocek duży 

Myotis myotis 

Fort XIV a 

Goławice 

{d36b01e9-

04c7-4aa6-

G05 – inna ingerencja i zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka; 

K01.04 – zatopienie. 

B02.02 – wycinka lasu; 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B03 – eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-
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adda-

3b6062912ce3

} 

ralnego odrastania; 

E03.01 – pozbywanie się odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów rekreacyjnych; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska; 

K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikro-

bowe); 

K03.04 – drapieżnictwo. 

8.  1324 

Nocek duży 

Myotis myotis 

Fort XIII 

Błogosławie 

{e4951591-

03f5-4210-

af08-

674fc7a70ad9

} 

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 

D05 – usprawniony dostęp do obszaru; 

E03.01 – pozbywanie się odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów rekreacyjnych; 

G01.02 – turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych; 

G01.08 – inne rodzaje sportu i aktywnego wypo-

czynku; 

G05.04 – wandalizm; 

K01.04 – zatopienie. 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B02.06 – przerzedzenie warstwy drzew; 

D04.01 – lotnisko; 

E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.06 – chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby 

bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech 
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siedliska; 

K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikro-

bowe); 

K03.04 – drapieżnictwo. 

9.  1324 

Nocek duży 

Myotis myotis 

Schron "Gen. 

Sowińskiego" 

{78c23fc8-

0169-4938-

af5d-

0b129c7ebec6

} 

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 

D05 – usprawniony dostęp do obszaru; 

E03.01 – pozbywanie się odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów rekreacyjnych; 

G01.02 – turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych; 

G01.08 – inne rodzaje sportu i aktywnego wypo-

czynku; 

G05.04 – wandalizm; 

L10 – inne naturalne katastrofy. 

B02.02 – wycinka lasu; 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B03 – eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-

ralnego odrastania; 

D01.02 – drogi, autostrady; 

D01.04 – drogi kolejowe, w tym TGV; 

D04.01 – lotnisko; 

E02.03 – inne tereny przemysłowe lub handlowe; 

E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji; 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska; 

J03.02.01 – zmniejszenie migracji / bariery dla mi-

gracji; 
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K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikro-

bowe); 

K03.04 – drapieżnictwo. 

10.  1324 

Nocek duży 

Myotis myotis 

Schron "Gen. 

Sowińskiego" 

(poterna cen-

tralna) 

{803c3335-

8abe-4b28-

8801-

d121f457f511

} 

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 

D05 – usprawniony dostęp do obszaru; 

E03.01 – pozbywanie się odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów rekreacyjnych; 

G01.02 – turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych; 

G01.08 – inne rodzaje sportu i aktywnego wypo-

czynku; 

G05.04 – wandalizm. 

B02.02 – wycinka lasu; 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B03 – eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-

ralnego odrastania; 

D01.02 – drogi, autostrady; 

D01.04 – drogi kolejowe, w tym TGV; 

D04.01 – lotnisko; 

E02.03 – inne tereny przemysłowe lub handlowe; 

E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji; 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska; 

J03.02.01 – zmniejszenie migracji / bariery dla mi-

gracji; 

K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikro-
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bowe); 

K03.04 – drapieżnictwo. 

11.  1324 

Nocek duży 

Myotis myotis 

Fort IV Ja-

nówek 

{32ad06e8-

6f68-4f87-

8294-

0e9c60a86f40

} 

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 

D05 – usprawniony dostęp do obszaru; 

E03.01 – pozbywanie się odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów rekreacyjnych; 

G01.02 – turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych; 

G01.08 – inne rodzaje sportu i aktywnego wypo-

czynku; 

G05.04 – wandalizm; 

L10 – inne naturalne katastrofy. 

B02.02 – wycinka lasu; 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B03 – eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-

ralnego odrastania; 

D01.04 – drogi kolejowe, w tym TGV; 

E03.01 – pozbywanie się odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów rekreacyjnych; 

E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G01.03 – pojazdy zmotoryzowane; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji; 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska; 

J03.02.01 – zmniejszenie migracji / bariery dla mi-

gracji; 

K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikro-

bowe); 
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K03.04 – drapieżnictwo. 

12.  1318 

Nocek łydkowłosy 

Myotis dasycneme 

Schron "Gen. 

Sowińskiego" 

{77989369-

a153-460b-

a55d-

a84cede4196b

} 

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 

D05 – usprawniony dostęp do obszaru; 

E03.01 – pozbywanie się odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów rekreacyjnych; 

G01.02 – turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych; 

G01.08 – inne rodzaje sportu i aktywnego wypo-

czynku; 

G05.04 – wandalizm; 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska; 

L10 – inne naturalne katastrofy. 

B02.02 – wycinka lasu; 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B03 – eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-

ralnego odrastania; 

D01.02 – drogi, autostrady; 

D01.04 – drogi kolejowe, w tym TGV; 

D04.01 – lotnisko; 

E02.03 – inne tereny przemysłowe lub handlowe; 

E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji; 

J03.02.01 – zmniejszenie migracji / bariery dla mi-

gracji; 

K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikro-

bowe); 

K03.04 – drapieżnictwo. 

13.  1318 

Nocek łydkowłosy 

Fort IV Ja-

nówek 

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; B02.02 – wycinka lasu; 
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Myotis dasycneme 
{e1faa8f2-

627f-473c-

820a-

2638aa872169

} 

D05 – usprawniony dostęp do obszaru; 

G01.02 – turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych; 

G01.08 – inne rodzaje sportu i aktywnego wypo-

czynku; 

G05.04 – wandalizm; 

L10 – inne naturalne katastrofy. 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B03 – eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-

ralnego odrastania; 

D01.04 – drogi kolejowe, w tym TGV; 

E03.01 – pozbywanie się odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów rekreacyjnych; 

E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G01.03 – pojazdy zmotoryzowane; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji; 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska; 

J03.02.01 – zmniejszenie migracji / bariery dla mi-

gracji; 

K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikro-

bowe); 

K03.04 – drapieżnictwo. 

Plik SHP zawierający informacje na temat zagrożeń dla przedmiotów ochrony w poszczególnych stanowiskach w obszarze Natura 2000 znajduje 

się w Załączniku 1 do Planu zadań ochronnych. 
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Przy ocenie zagrożeń na poszczególnych stanowiskach przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 posłużono się kodami i objaśnieniami 

zagrożeń wskazanymi w Załączniku 5 do Instrukcji wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000 (Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 2012). Za zagrożenia istniejące uznano te czynniki, które odpowiedzialne są za obserwowane obecnie niekorzystne zmiany 

w obrębie siedlisk gatunków nietoperzy, wpływające na pogorszenie ich oceny ochrony z właściwej – FV na niezadowalającą – U1 lub złą – U2. 

Jako zagrożenia potencjalne wymieniono natomiast te czynniki, które mogą, ale nie muszą, negatywnie oddziaływać (obecnie i w najbliższej 

przyszłości) na siedliska nietoperzy, powodując pogorszenie warunków ich zimowania czy rozrodu w poszczególnych stanowiskach, co może 

skutkować zmianą ocen parametrów i wskaźników stanu ochrony na niezadowalające lub złe. 

Poniżej zamieszczono wyjaśnienia tych spośród zastosowanych kodów zagrożeń, które ze względu na zbyt ogólną treść wymagały 

szerszego omówienia. 

B02.02 – wycinka lasu; B02.04 – usuwanie martwych i umierających drzew; B02.06 – przerzedzenie warstwy drzew;  

B03 – eksploatacja lasu bez odnawiania czy naturalnego odrastania 

Zmniejszenie powierzchni zwartych kompleksów leśnych, terenów zadrzewionych i zakrzewionych, likwidacja szpalerów drzew  

oraz żywopłotów otaczających obiekty fortyfikacyjne w obszarze Natura 2000 może doprowadzić do przerwania łączności pomiędzy 

zimowiskiem nietoperzy i ich letnimi biotopami oraz ograniczyć możliwości migracji. Dodatkowo, nietoperzom zakładającym w obszarze 

Natura 2000 kolonie rozrodcze, podejmowanie takich działań może utrudniać przeloty na żerowiska, co pociągnie za sobą brak możliwości 

wykarmienia potomstwa. Starsze drzewostany i martwe drzewa mogą obfitować w letnie kryjówki dla wybranych gatunków nietoperzy  

m.in. mopka, a ich wycinka może ograniczyć liczbę dogodnych do rozrodu schronień. 

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe 

Liczne ścieżki, szlaki piesze i rowerowe prowadzą przez tereny o dużych wartościach przyrodniczych, kulturowych i historycznych,  

a więc także przez obszar Natura 2000, obejmujący zabytkowe obiekty fortyfikacyjne Twierdzy Modlin. Obiekty te są miejscem zimowania 
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przedmiotów ochrony, a Schron „Gen. Sowińskiego” również kryjówką kolonii rozrodczej nocka dużego, dlatego możliwość łatwego dotarcia  

w ich rejon zwiększa możliwość penetracji fortów przez turystów i osoby niepożądane (np. wandali) oraz płoszenia przebywających w ich 

wnętrzach nietoperzy. Problem nie dotyczy obiektów ogrodzonych – Fortu XI b Strubiny i Fortu XIV a Goławice. 

D01.02 – drogi, autostrady; D01.04 – drogi kolejowe, w tym TGV 

Drogi szybkiego ruchu oraz linie kolejowe nie tylko generują hałas, ale przecinając szlaki migracji/przelotów nietoperzy, mogą utrudniać 

przemieszczanie się tym zwierzętom pomiędzy kryjówkami letnimi i zimowiskami, a także żerowiskami. Problem ten w obszarze Natura 2000 

dotyczy przede wszystkim dwóch obiektów – Fortu IV Janówek i Schronu „Gen. Sowińskiego”.  

Działka ewidencyjna, w obrębie której położony jest Fort IV Janówek, graniczy od południa z linią kolejową E-65 Warszawa-Gdańsk,  

a od północy w przyszłości graniczyć będzie z planowaną Trasą „Olszynki Grochowskiej”, którą będzie odbywał się wzmożony ruch 

samochodów. Taki układ drogi i linii kolejowej może stanowić potencjalne zagrożenie podczas wiosennych i jesiennych przelotów nietoperzy 

pomiędzy letnimi i zimowymi kryjówkami.  

Letnia kolonia nocka dużego, zakładana przez ten gatunek w Schronie „Gen. Sowińskiego” znajduje się bezpośrednio pod drogą krajową 

nr 62 i może stanowić utrudnienie w przelotach na żerowiska. Od północnego wschodu Schron graniczy z istniejącą, aczkolwiek jeszcze nie 

uruchomioną linią kolejową, łączącą stację Modlin z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa/Modlin. Linia ta przebiega nad chodnikami 

kontrminowymi – miejscem licznego zimowania nietoperzy, które obecnie grożą zawaleniem. Przejazdy pociągów mogą potencjalnie 

negatywnie wpłynąć na zimujące tam zwierzęta generując hałas oraz drgania, co dodatkowo może pogorszyć stan techniczny podziemii. 

D04.01 – lotnisko; E02.03 – inne tereny przemysłowe lub handlowe 

Modernizacja wojskowego lotniska i przystosowanie go do obsługi przewoźników niskokosztowych może w przyszłości negatywnie 

wpłynąć na możliwość migracji przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 pomiędzy zimowiskami i kryjówkami letnimi. Dodatkowo rozwój 

Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin będzie się zapewne wiązał z przeznaczeniem części terenów leśnych i zadrzewionych  

na tereny usługowe, zagospodarowane. Istnieje zatem ryzyko zmniejszenia się powierzchni drzewostanów położonych w rejonie lotniska, 
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stanowiących potencjalne biotopy letnie nietoperzy lub też szlaki ich migracji/przelotów. Dodatkowo jedno z zimowisk i miejsc rozrodu tych 

zwierząt – Schron „Gen. Sowińskiego” znajduje się w bliskim otoczeniu lotniska Warszawa/Modlin i ze względu na swoją wartość historyczną 

może zostać w najbliższej przyszłości zagospodarowany w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 

D05 – usprawniony dostęp do obszaru 

Usprawniony dostęp do obszaru Natura 2000 związany jest z łatwym dostępem osób niepożądanych do wnętrz nieogrodzonych obiektów 

fortyfikacyjnych, odsłoniętych, widzianych z przebiegających w ich pobliżu dróg lub, co gorsza, takich, do których prowadzą drogi gruntowe  

i leśne. Zagrożenie to występuje przy Forcie XIII Błogosławie, Forcie V Dębina, Forcie IV Janówek i Schronie „Gen. Sowińskiego”. 

E03.01 – pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnych 

Wybrane obiekty fortyfikacyjne, nieużytkowane i niezagospodarowane, zamieniły się w dzikie wysypiska śmieci. Wśród obiektów 

położnych w obszarze Natura 2000 problem ten dotyczy dwóch obiektów – Fortu XI b Strubiny oraz Fortu V Dębina. Obecność dużych ilości 

odpadów w miejscach przebywania nietoperzy sprzyja aktom wandalizmu np. podpalaniu śmieci w korytarzach, co zmienia warunki 

mikroklimatyczne pomieszczeń (a co gorsza może spowodować podpalenie nietoperzy), a także drapieżnictwu – po śmieciach drapieżniki, takie 

jak kuny, koty, mogą wspinać się do nietoperzy zimujących w górnych partiach korytarzy. 

E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane z urbanizacją, przemysłem etc.; E06.02 – odbudowa, remont budynków 

Ze względu na nieznane plany zagospodarowania wybranych obiektów fortyfikacyjnych przez ich właścicieli istnieje zagrożenie 

niewłaściwego wykorzystania kluczowych dla zimowania nietoperzy pomieszczeń Fortu XIII Błogosławie, Fortu IV Janówek, Fortu XI b 

Strubiny oraz położonego w rejonie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin Schronu „Gen. Sowińskiego”. Prawdopodobne jest,  

że przy zagospodarowaniu obiektów, obecnie niszczejących, konieczne będzie ich odremontowanie, w wyniku czego zmniejszy się  

lub całkowicie znikną mikroukrycia wykorzystywane podczas zimowania i rozrodu przez nietoperze. 
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G01.02 – turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych 

Niekontrolowana turystyka i rekreacja stanowi problem w obszarze Natura 2000 wtedy, kiedy wnętrza obiektów fortyfikacyjnych 

odwiedzane są podczas zimowania lub rozrodu w nich nietoperzy, a także podczas wiosennego i jesiennego rojenia, po zapadnięciu zmroku. 

Penetracja obiektów w okresie hibernacji powoduje częste wybudzanie się nietoperzy, co w konsekwencji może utrudniać im przetrwanie 

trudnych warunków zimowych. Problem nie dotyczy obiektów ogrodzonych – Fortu XI b Strubiny czy Fortu XIV a Goławice. 

G01.08 – inne rodzaje sportu i aktywnego wypoczynku 

Obiekty fortyfikacyjne obszaru Natura 2000 często wykorzystywane są do gier zespołowych typu paintball lub do wspinaczki. Problem 

nie dotyczy obiektów ogrodzonych – Fortu XI b Strubiny czy Fortu XIV a Goławice. 

G02.09 – obserwowanie przyrody 

Swobodny wstęp do obiektów fortyfikacyjnych położonych w obszarze Natura 2000 przez turystów, hobbystów, a także właścicieli 

posesji w celu obserwacji zimujących w ich wnętrzach nietoperzy może stanowić potencjalne zagrożenie dla tych zwierząt. Takie zachowania 

mogą prowadzić do częstszego wybudzania się nietoperzy, co w konsekwencji może utrudnić im przetrwanie trudnych warunków zimowych. 

G05 – inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka 

Zagrożenie dotyczy penetracji ogrodzonych obiektów fortyfikacyjnych obszaru Natura 2000, położonych na terenie ogródków 

działkowych – Fort XI b Strubiny oraz Fort XIV a Goławice, których pomieszczenia są odwiedzane podczas okresu zimowania w nich 

nietoperzy przez działkowców. 

G05.04 – wandalizm 

W obiektach niezagospodarowanych, nieużytkowanych i nieogrodzonych obserwowano liczne akty wandalizmu, prowadzącego  

do zmniejszania się odpowiednich dla nietoperzy kryjówek oraz zmian mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń – kradzieże stalowych elementów, 
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podpalenia, a także umyślnego zabijania zimujących w nich nietoperzy. Problem nie dotyczy obiektów ogrodzonych – Fortu XI b Strubiny  

czy Fortu XIV a Goławice. 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska 

Istotnym zagrożeniem dla przebywających w okresie zimowym w obiektach Twierdzy Modlin nietoperzy jest stopniowe zmniejszanie się 

liczby mikrokryjówek dla nietoperzy. W Forcie V Dębina obserwuje się odpadanie dużych fragmentów, wcześniej odstających od ściany, płatów 

tynku, za którymi chowały się w okresie hibernacji m.in. mopki. W roku 2004 z Fortu XIII Błogosławie skradzione zostały przy użyciu palnika 

acetylenowego stalowe belki, stanowiące wzmocnienie stropów w położonych w fosie kojcach artyleryjskich. Szczeliny pomiędzy tymi belkami 

stanowiły główny rodzaj mikroukryć wykorzystywanych przez mopki w tym zimowisku. Po tym incydencie gatunek nie opuścił stanowiska 

całkowicie, ale nigdy już nie osiągnął liczebności sprzed dewastacji. Zanikanie szczelin obserwuje się ponadto w Schronie „Gen. Sowińskiego”. 

K01.04 – zatopienie 

Zagrożenie związane z zalewaniem kluczowych dla zimowania nietoperzy pomieszczeń wybranych obiektów fortyfikacyjnych. W trzech 

obiektach – Forcie XIV a Goławice (Fot. 18 i 19), Forcie XIII Błogosławie, Forcie V Dębina, corocznie, podczas zimowego monitoringu 

nietoperzy, stwierdza się zalewanie ważnych dla tych zwierząt korytarzy. W Forcie XI b Strubiny problem zalewania pomieszczeń 

zaobserwowano podczas wiosennej wizji terenowej, wykonanej w 2013 roku, w ramach sporządzanego Planu zadań ochronnych (Fot. 20 i 21). 

Nieszczelność ścian pomieszczeń lub brak drożności funkcjonującego dawniej odwodnienia może prowadzić do ich całkowitego wypełniania 

wodą (po strop). W przypadku szybkiego podnoszenia się poziomu wody w pomieszczeniu hibernujące nietoperze nie mają szansy zdążyć się 

wybudzić i zmienić swojej kryjówki. Doprowadza to do ich śmierci oraz odcięcia wylotu dla osobników zimujących w innych częściach obiektu. 

L10 – inne naturalne katastrofy 

Zagrożenie dotyczy złego stanu technicznego obiektów fortyfikacyjnych położonych w obszarze Natura 2000. W podziemnych 

korytarzach dwóch z nich – Fortu IV Janówek oraz chodników kontrminowych Schronu „Gen. Sowińskiego”, obserwowane są liczne spękania,  
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a nawet zawalenia elementów stropu i ścian oraz osuwiska, które zwiastują możliwe przyszłe pogorszenie się warunków siedliskowych  

w zimowisku, nie wyłączając możliwości zawalenia się części obiektu. 

             

Fot. 18 i 19. Zalany korytarz Fortu XIV a Goławice podczas wizji terenowej w grudniu 2012 r. 
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Fot. 20 i 21. Zalane podziemne pomieszczenia Fortu XI b Strubiny podczas wiosennej wizji terenowej w kwietniu 2013 r. 
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Zagrożenia dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 w obiektach fortyfikacyjnych (stanowiskach), położonych na terenach proponowa-

nych do przyłączenia do obszaru Natura 2000. 

L.p. Przedmiot ochrony 
Numer sta-

nowiska 

Zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1.  1308 

Mopek 

Barbastella barbastel-

lus 

Fort II 

Kosewo 

G05 – inna ingerencja i zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka; 

G04.02 – zaniechanie użytkowania dla celów woj-

skowych; 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska. 

B02.02 – wycinka lasu; 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B03 – eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-

ralnego odrastania; 

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 

E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G01.02 – turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych; 

G01.08 – inne rodzaje sportu i aktywnego wypo-

czynku; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikrobo-

we); 

K03.04 – drapieżnictwo. 
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2.  1308 

Mopek 

Barbastella barbastel-

lus 

Schron "Płk. 

Piętki" 

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 

D05 – usprawniony dostęp do obszaru; 

E03.01 – pozbywanie się odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów rekreacyjnych; 

G01.02 – turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych; 

G01.08 – inne rodzaje sportu i aktywnego wypo-

czynku; 

G05.04 – wandalizm. 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B02.06 – przerzedzenie warstwy drzew; 

D01.02 – drogi, autostrady; 

D04.01 – lotnisko; 

E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.06 – chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby 

bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji; 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska; 

K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikrobo-

we); 

K03.04 – drapieżnictwo. 

3.  1308 

Mopek 

Barbastella barbastel-

lus 

Fort XVI 

Czarnowo 

G05 – inna ingerencja i zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka; 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska. 

B02.02 – wycinka lasu; 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B03 – eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-

ralnego odrastania; 

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 
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E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G01.02 – turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych; 

G01.08 – inne rodzaje sportu i aktywnego wypo-

czynku; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.04 – wandalizm; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikrobo-

we); 

K03.04 – drapieżnictwo. 

4.  1308 

Mopek 

Barbastella barbastel-

lus 

Baszta 

Michałowska 

D05 – usprawniony dostęp do obszaru; 

E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G05 – inna ingerencja i zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka; 

H06.01 – uciążliwości hałasu, zanieczyszczenie 

hałasem; 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska; 

J03.02.01 – zmniejszenie migracji / bariery dla mi-

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B02.06 – przerzedzenie warstwy drzew; 

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 

D01.02 – drogi, autostrady; 

D01.03 – parkingi samochodowe i miejsca posto-

jowe; 

E02.03 – inne tereny przemysłowe i handlowe; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 
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gracji. ochronne lub ich brak; 

G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji; 

H06.02 – zanieczyszczenie świetlne; 

K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikrobo-

we); 

K03.04 – drapieżnictwo. 

5.  1324 

Nocek duży 

Myotis myotis 

Fort II 

Kosewo 

G05 – inna ingerencja i zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka; 

G04.02 – zaniechanie użytkowania dla celów woj-

skowych. 

B02.02 – wycinka lasu; 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B03 – eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-

ralnego odrastania; 

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 

E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G01.02 – turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych; 

G01.08 – inne rodzaje sportu i aktywnego wypo-

czynku; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikrobo-

we); 
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K03.04 – drapieżnictwo. 

6.  1324 

Nocek duży 

Myotis myotis 

Schron "Płk. 

Piętki" 

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 

D05 – usprawniony dostęp do obszaru; 

E03.01 – pozbywanie się odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów rekreacyjnych; 

G01.02 – turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych; 

G01.08 – inne rodzaje sportu i aktywnego wypo-

czynku; 

G05.04 – wandalizm; 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska. 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B02.06 – przerzedzenie warstwy drzew; 

D01.02 – drogi, autostrady; 

D04.01 – lotnisko; 

E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.06 – chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby 

bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji; 

K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikrobo-

we); 

K03.04 – drapieżnictwo. 

7.  1324 

Nocek duży 

Myotis myotis 

Fort XVI 

Czarnowo 

G05 – inna ingerencja i zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka. 

B02.02 – wycinka lasu; 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B03 – eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-

ralnego odrastania; 

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 
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E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G01.02 – turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych; 

G01.08 – inne rodzaje sportu i aktywnego wypo-

czynku; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.04 – wandalizm; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska; 

K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikrobo-

we); 

K03.04 – drapieżnictwo. 

8.  1324 

Nocek duży 

Myotis myotis 

Baszta 

Michałowska 

D05 – usprawniony dostęp do obszaru; 

E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G05 – inna ingerencja i zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka; 

H06.01 – uciążliwości hałasu, zanieczyszczenie 

hałasem; 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B02.06 – przerzedzenie warstwy drzew; 

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 

D01.02 – drogi, autostrady; 

D01.03 – parkingi samochodowe i miejsca posto-

jowe; 

E02.03 – inne tereny przemysłowe i handlowe; 
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siedliska; 

J03.02.01 – zmniejszenie migracji / bariery dla mi-

gracji. 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji; 

H06.02 – zanieczyszczenie świetlne; 

K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikrobo-

we); 

K03.04 – drapieżnictwo. 

9.  1318 

Nocek łydkowłosy 

Myotis dasycneme 

Fort II 

Kosewo 

G05 – inna ingerencja i zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka; 

G04.02 – zaniechanie użytkowania dla celów woj-

skowych; 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska. 

B02.02 – wycinka lasu; 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B03 – eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-

ralnego odrastania; 

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 

E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G01.02 – turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych; 

G01.08 – inne rodzaje sportu i aktywnego wypo-

czynku; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 
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K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikrobo-

we); 

K03.04 – drapieżnictwo. 

10.  1318 

Nocek łydkowłosy 

Myotis dasycneme 

Schron "Płk. 

Piętki" 

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 

D05 – usprawniony dostęp do obszaru; 

E03.01 – pozbywanie się odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów rekreacyjnych; 

G01.02 – turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych; 

G01.08 – inne rodzaje sportu i aktywnego wypo-

czynku; 

G05.04 – wandalizm; 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska. 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B02.06 – przerzedzenie warstwy drzew; 

D01.02 – drogi, autostrady; 

D04.01 – lotnisko; 

E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.06 – chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby 

bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji; 

K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikrobo-

we); 

K03.04 – drapieżnictwo. 

11.  1318 

Nocek łydkowłosy 

Myotis dasycneme 

Fort XVI 

Czarnowo 

G05 – inna ingerencja i zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka. 

B02.02 – wycinka lasu; 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B03 – eksploatacja lasu bez odnawiania czy natu-
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ralnego odrastania; 

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 

E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G01.02 – turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych; 

G01.08 – inne rodzaje sportu i aktywnego wypo-

czynku; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.04 – wandalizm; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska; 

K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikrobo-

we); 

K03.04 – drapieżnictwo. 

12.  1318 

Nocek łydkowłosy 

Myotis dasycneme 

Baszta 

Michałowska 

D05 – usprawniony dostęp do obszaru; 

E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane 

z urbanizacją, przemysłem etc.; 

E06.02 – odbudowa, remont budynków; 

G05 – inna ingerencja i zakłócenia powodowane 

przez działalność człowieka; 

H06.01 – uciążliwości hałasu, zanieczyszczenie 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających 

drzew; 

B02.06 – przerzedzenie warstwy drzew; 

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe; 

D01.02 – drogi, autostrady; 

D01.03 – parkingi samochodowe i miejsca posto-

jowe; 
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hałasem; 

J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech 

siedliska; 

J03.02.01 – zmniejszenie migracji / bariery dla mi-

gracji. 

E02.03 – inne tereny przemysłowe i handlowe; 

G02.09 – obserwowanie przyrody; 

G05.07 – niewłaściwie realizowane działania 

ochronne lub ich brak; 

G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji; 

H06.02 – zanieczyszczenie świetlne; 

K03.03 – zawleczenie choroby (patogeny mikrobo-

we); 

K03.04 – drapieżnictwo. 
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Przy ocenie zagrożeń w poszczególnych stanowiskach przedmiotów ochrony znajdujących się na terenach proponowanych  

do przyłączenia do obszaru Natura 2000 posłużono się kodami i objaśnieniami zagrożeń wskazanymi w Załączniku 5 do Instrukcji wypełniania 

Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000 (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 2012). Za zagrożenia istniejące uznano  

te czynniki, które odpowiedzialne są za obserwowane obecnie niekorzystne zmiany w obrębie siedlisk gatunków nietoperzy, wpływające  

na pogorszenie ich oceny ochrony z właściwej – FV na niezadowalającą – U1 lub złą – U2. Jako zagrożenia potencjalne wymieniono natomiast 

te czynniki, które mogą, ale nie muszą, negatywnie oddziaływać (obecnie i w najbliższej przyszłości) na siedliska nietoperzy, powodując 

pogorszenie warunków ich zimowania w poszczególnych stanowiskach, co może skutkować zmianą ocen parametrów i wskaźników stanu 

ochrony na niezadowalające lub złe. 

Poniżej zamieszczono wyjaśnienia tych spośród zastosowanych kodów zagrożeń, które ze względu na zbyt ogólną treść wymagały 

szerszego omówienia. 

B02.02 – wycinka lasu; B02.04 – usuwanie martwych i umierających drzew; B03 – eksploatacja lasu bez odnawiania czy 

naturalnego odrastania; B02.06 – przerzedzenie warstwy drzew; G05.06 – chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby 

bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych 

Zmniejszenie powierzchni zwartych kompleksów leśnych, terenów zadrzewionych i zakrzewionych znajdujących się poza zwartym 

zasięgiem kompleksów leśnych, likwidacja szpalerów drzew oraz żywopłotów otaczających obiekty fortyfikacyjne położone na terenach 

proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000 może doprowadzić do przerwania łączności pomiędzy zimowiskiem nietoperzy  

i ich letnimi biotopami oraz ograniczyć możliwości ich migracji. Starsze drzewostany i martwe drzewa mogą obfitować w letnie kryjówki  

dla wybranych gatunków nietoperzy m.in. mopka, a ich wycinka może ograniczyć liczbę dogodnych do rozrodu schronień. 

D01.01 – ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe 
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Liczne ścieżki, szlaki piesze i rowerowe prowadzą przez miejsca o dużych wartościach przyrodniczych, kulturowych i historycznych,  

a więc także przez tereny proponowane do przyłączenia do obszaru Natura 2000, obejmujące zabytkowe obiekty fortyfikacyjne Twierdzy 

Modlin. Obiekty te są miejscem zimowania przedmiotów ochrony, dlatego możliwość łatwego dotarcia w ich rejon zwiększa 

prawdopodobieństwo penetracji fortów przez turystów i osoby niepożądane (np. wandali), niszczenia ich zimowych schronień oraz płoszenia 

przebywających w ich wnętrzach nietoperzy. Problem nie dotyczy obiektu ogrodzonego – Fortu II Kosewo. 

D01.02 – drogi, autostrady; D04.01 – lotnisko 

Drogi szybkiego ruchu nie tylko generują hałas, ale przecinając szlaki migracji/przelotów nietoperzy, mogą utrudniać przemieszczanie się 

tym zwierzętom pomiędzy kryjówkami letnimi i zimowiskami, a także żerowiskami. Problem ten na terenach proponowanych do przyłączenia 

do obszaru Natura 2000 dotyczy przede wszystkim Baszty Michałowskiej, graniczącej od zachodu z drogą krajową nr 85, w mniejszym stopniu 

Schronu „Płk. Piętki”, w którego najbliższej okolicy znajdują się mniej uczęszczane drogi miejskie, a nieco dalej na północ droga krajowa nr 62. 

Taki układ dróg może stanowić potencjalne zagrożenie podczas wiosennych i jesiennych przelotów nietoperzy pomiędzy letnimi i zimowymi 

kryjówkami, a także ograniczać możliwości przelotu na żerowiska. Podobnie modernizacja wojskowego lotniska i przystosowanie go do obsługi 

przewoźników niskokosztowych może w przyszłości negatywnie wpłynąć na migracje przedmiotów ochrony pomiędzy zimowiskami  

i biotopami letnimi. Dodatkowo rozwój Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin będzie się zapewne wiązał z przeznaczeniem części 

terenów leśnych i zadrzewionych na tereny usługowe, zagospodarowane. Istnieje zatem ryzyko zmniejszenia się powierzchni drzewostanów 

położonych w rejonie lotniska, stanowiących potencjalne biotopy letnie nietoperzy lub też szlaki ich migracji/przelotów. 

D01.03 – parkingi samochodowe i miejsca postojowe; E02.03 – inne tereny przemysłowe lub handlowe; H06.02 – zanieczyszczenie 

świetlne 

Zagrożenia te obecnie związane są z adaptacją Baszty Michałowskiej na funkcję gastronomiczno-hotelową. Przewidywany sposób 

zagospodarowania przyczyni się do zwiększenia liczby osób zainteresowanych odwiedzeniem restauracji lub zwiedzeniem obiektu oraz możliwą 

wzmożoną penetracją przez ludzi podziemnych części budynku. Dodatkowo organizowane w Baszcie przyjęcia okolicznościowe wiązać się będą 
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ze wzrostem hałasu, co może prowadzić do częstszych wybudzeń nietoperzy i w konsekwencji zniechęcenia ich do korzystania z podziemnych 

pomieszczeń obiektu, co przy braku możliwości odnalezienia przez nie alternatywnej kryjówki może być katastrofalne w skutkach dla regularnie 

zimujących w tym obiekcie nietoperzy. Adaptacja Baszty na cele gastronomiczno-hotelarskie pociąga za sobą konieczność stworzenia miejsc 

parkingowych wokół obiektu, co może się wiązać z potrzebą likwidacji istniejącej wokół obiektu zieleni, co w konsekwencji utrudni tym 

zwierzętom przeloty pomiędzy zimowiskiem i biotopami letnimi oraz żerowiskami. Zagrożenie dla zimujących w obiekcie nietoperzy może 

ponadto stanowić silne, inwazyjne oświetlenie obiektu zastosowane zarówno podczas prac remontowych, jak i późniejszego funkcjonowania  

w tym obiekcie restauracji i hotelu. 

D05 – usprawniony dostęp do obszaru 

Usprawniony dostęp do terenów proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000 związany jest z łatwym dostępem osób 

niepożądanych do wnętrz nieogrodzonych obiektów fortyfikacyjnych, odsłoniętych, widzianych z przebiegających w ich pobliżu dróg  

lub, co gorsza, takich, do których prowadzą drogi gruntowe i leśne. Zagrożenie to występuje przy dwóch obiektach – Schronie „Płk. Piętki”  

i Baszcie Michałowskiej. 

E03.01 – pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnych 

Wybrane obiekty fortyfikacyjne Twierdzy Modlin, nieużytkowane i niezagospodarowane, zamieniły się w dzikie wysypiska śmieci. 

Wśród obiektów położnych na terenach proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000 problem ten dotyczy jednego obiektu, Schronu 

„Płk. Piętki”. Obecność dużych ilości odpadów w miejscach przebywania nietoperzy sprzyja aktom wandalizmu np. podpalaniu śmieci  

w korytarzach, co zmienia warunki mikroklimatyczne pomieszczeń (a co gorsza może spowodować podpalenie nietoperzy),  

a także drapieżnictwu – po śmieciach drapieżniki, takie jak kuny, koty, mogą wspinać się do nietoperzy zimujących w górnych partiach 

korytarzy. 
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E06 – inne rodzaje aktywności człowieka związane z urbanizacją, przemysłem etc.; E06.02 – odbudowa, remont budynków 

Ze względu na nieznane plany zagospodarowania trzech obiektów fortyfikacyjnych przez ich właścicieli – Fortu II Kosewo, Schronu 

„Płk. Piętki” i Fortu XVI Czarnowo, istnieje zagrożenie przyszłego niesprzyjającego nietoperzom użytkowania kluczowych dla ich zimowania 

pomieszczeń obiektów. Prawdopodobne jest, że przy zagospodarowaniu tych fortów, obecnie niszczejących, konieczne będzie  

ich odremontowanie, w wyniku czego zmniejszy się lub całkowicie znikną mikroukrycia wykorzystywane podczas zimowania przez nietoperze.  

Wpływ takich działań na nietoperze możemy obserwować aktualnie w Baszcie Michałowskiej, w której trwają prace zabezpieczające 

obiekt przed dalszą degradacją i adaptujące przyziemne pomieszczenia do pełnienia funkcji gastronomiczno-hotelowej. Wśród prac 

zabezpieczających zabytkową konstrukcję obiektu wskazane jest tutaj całkowite osuszenie podziemnych pomieszczeń, co zmieni mikroklimat 

panujący w ich wnętrzach (spadek wilgotności). Ponadto obiekt ten jest już na tym etapie i będzie w przyszłości ogrzewany, co może 

spowodować wzrost temperatury w podziemiach. Wszelkie zmiany mikroklimatu zimowiska mogą sprawić, że kryjówka ta przestanie być 

atrakcyjna dla nietoperzy w okresie zimowym, co w przypadku braku alternatywnego schronienia może być katastrofalne w skutkach  

dla regularnie zimujących w tym obiekcie nietoperzy. 

G01.02 – turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych 

Niekontrolowana turystyka i rekreacja stanowi problem na terenach proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000 wtedy, 

kiedy wnętrza obiektów fortyfikacyjnych odwiedzane są podczas zimowania w nich nietoperzy, a także podczas wiosennego i jesiennego rojenia, 

po zapadnięciu zmroku. Penetracja obiektów w okresie hibernacji powoduje częstsze wybudzanie się nietoperzy, co w konsekwencji może 

utrudnić im przetrwanie trudnych warunków zimowych. Problem aktualnie dotyczy nieogrodzonego Schronu „Płk. Piętki”. 

G01.08 – inne rodzaje sportu i aktywnego wypoczynku 

Obiekty fortyfikacyjne Twierdzy Modlin często wykorzystywane są do gier zespołowych typu paintball lub do wspinaczki. Problem 

aktualnie dotyczy nieogrodzonego Schronu „Płk. Piętki”. 
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G02.09 – obserwowanie przyrody 

Swobodny wstęp do obiektów fortyfikacyjnych położonych na terenach proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000  

przez turystów, hobbystów, a także właścicieli posesji w celu obserwacji zimujących w ich wnętrzach nietoperzy może stanowić potencjalne 

zagrożenie dla tych zwierząt. Takie zachowania mogą prowadzić do częstszego wybudzania się nietoperzy, co w konsekwencji może utrudnić im 

przetrwanie trudnych warunków zimowych. 

G04.02 – zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych 

Zagrożenie dotyczy Fortu II Kosewo, w tym momencie własności Agencji Mienia Wojskowego, która wystawiła obiekt na sprzedaż. 

Dotychczasowe użytkowanie obiektu nie stanowiło zagrożenia dla zimujących w jego wnętrzach nietoperzy, jednak w przypadku sprzedaży 

może on zostać w nieodpowiedni sposób zagospodarowany przez nowego właściciela, a otaczające go tereny leśne przekształcone zgodnie  

z nowym przeznaczeniem terenu. 

G05 – inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka 

Zagrożenie dotyczy penetracji ogrodzonych i/lub użytkowanych obiektów fortyfikacyjnych znajdujących się na terenach proponowanych 

do przyłączenia do obszaru Natura 2000 – Fortu II Kosewo, Fortu XVI Czarnowo i Baszty Michałowskiej, których pomieszczenia są odwiedzane 

podczas okresu zimowania w nich nietoperzy przez osoby zainteresowane kupnem obiektu (Kosewo), działkowców (Czarnowo), właścicieli 

budynku i osoby wykonujące w nim prace remontowe (Baszta Michałowska). 

G05.04 – wandalizm  

W obiektach niezagospodarowanych, nieużytkowanych i nieogrodzonych Twierdzy Modlin obserwowano liczne akty wandalizmu, 

prowadzącego do zmniejszania się odpowiednich dla nietoperzy kryjówek oraz zmian mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń – kradzieże 

stalowych elementów, podpalenia, a także umyślnego zabijania zimujących w nich nietoperzy. Problem dotyczy nieogrodzonego  

i niezagospodarowanego Schronu „Płk. Piętki”. 
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J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska; J03.02.01 – zmniejszenie migracji / bariery dla migracji 

Istotnym zagrożeniem dla przebywających w okresie zimowym w obiektach Twierdzy Modlin nietoperzy jest stopniowe zmniejszanie się 

liczby mikrokryjówek dla nietoperzy i niekorzystne zmiany warunków mikroklimatycznych powodowane przez działalność człowieka  

w wybranych obiektach.  

Po częściowej rozbiórce ceglanej ściany zamykającej wejście do najchętniej zasiedlanych przez mopka pomieszczeń Fortu XVI 

Czarnowo (Fot. 22) zaobserwowano spadek liczby zimujących osobników tego gatunku. Otwarcie zamurowanego wcześniej przejścia znacznie 

zwiększyło przewiew i zapewne zmniejszyło izolację pomieszczeń od warunków zewnętrznych.  

W remontowanym obecnie budynku Baszty Michałowskiej odcięto nietoperzom główny wlot do podziemi poprzez zamknięcie  

od wewnątrz dziedzińca, klatki schodowej, a także szybu, którymi zwierzęta te najprawdopodobniej wlatywały do zimowiska, pozostawiając im 

jedynie niewielkie otwory w cokole budynku. Dalsze osuszanie budynku i ogrzewanie przyziemia może diametralnie zmienić warunki 

mikroklimatyczne siedliska, doprowadzając do wzrostu temperatury i spadku wilgotności, w wyniku czego podziemia nie będą już pełnić swojej 

roli podczas okresu hibernacji tych zwierząt. W przypadku problemów z odnalezieniem przez nietoperze, corocznie hibernujących w Baszcie, 

alternatywnej kryjówki zimowej, zapewniającej im podobne do panujących w podziemiach obiektu warunki podczas hibernacji, przetrwanie 

zimy może okazać się dla większości z nich niemożliwe. 

W Schronie „Płk. Piętki” obserwuje się zmniejszanie liczby odpowiednich dla zimowania nocka łydkowłosego i nocka dużego szczelin  

i szpar, w Forcie II Kosewo wskazane jest natomiast zwiększenie liczby odpowiadających mopkowi zagłębień w ścianach korytarzy obiektu 

najchętniej zasiedlanych przez ten gatunek. 
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Fot. 22. Niegdyś całkowicie zamurowane wejście do najchętniej zasiedlanych przez mopki pomieszczeń Fortu XVI Czarnowo. 
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5. Cele działań ochronnych 

Cele działań ochronnych dla zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 w obiektach fortyfikacyjnych (stanowiskach), położonych 

w granicach obszaru Natura 2000. 

Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

Fort XIV a 

Goławice 

{c33844e9-

30c4-4a52-

9711-

11507da44220

} 

U1 1. Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez poprawę 

warunków zimowania mopka w obrębie stanowiska w wyniku zabezpie-

czenia zimowiska przed niepokojeniem. 

2. Uzyskanie pełnej informacji na temat liczby zimujących w obrębie stano-

wiska osobników gatunku poprzez wykonanie inwentaryzacji niedostęp-

nych obecnie pomieszczeń Fortu XIV a Goławice. 

10 lat 

1308 

Mopek 

Barbastella bar-

bastellus 

Fort XIII Bło-

gosławie 

{8a756feb-

6643-41f6-

aafd-

b83e6e0ae8ed} 

U2 1. Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez: 

 zwiększenie powierzchni zimowiska – liczby szczelin i szpar w obiek-

cie fortyfikacyjnym; 

 zabezpieczenie pomieszczeń, w których gatunek zimuje najliczniej, 

przed niepokojeniem; 

 zabezpieczenie pomieszczeń, w których gatunek zimuje najliczniej, 

przed całkowitym zalaniem wodą; 

 właściwe zagospodarowanie obiektu lub rezygnację z jego użytkowa-

nia; 

co doprowadzi do wzrostu liczby zimujących w obrębie stanowiska 

osobników gatunku – średnia liczba osobników zimujących w obiekcie w 

terminie 15.01-15.02 podczas 10-letniego okresu obowiązywania PZO > 

10 lat 
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średnia liczba osobników zimujących w obiekcie w terminie 15.01-15.02, 

w latach 2009-2013 – 18 os. 

2. Uzupełnienie informacji na temat liczby zimujących w obrębie stanowiska 

osobników gatunku poprzez wykonanie dwukrotnej inwentaryzacji po-

mieszczeń Fortu XIII Błogosławie w pierwszym sezonie zimowym obo-

wiązywania PZO. 

3. Określenie znaczenia Fortu XIII Błogosławie dla gatunku podczas jesien-

nego i wiosennego rojenia. 

1308 

Mopek 

Barbastella bar-

bastellus 

Fort XI b 

Strubiny 

{333eb7f8-

8379-4b56-

95ae-

743e8b7309c7} 

U1 Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez: 

 zabezpieczenie pomieszczeń, w których gatunek zimuje najliczniej, przed 

niepokojeniem; 

 zabezpieczenia wybranych pomieszczeń przed całkowitym zalaniem wo-

dą; 

co doprowadzi do wzrostu liczby zimujących osobników w obrębie 

stanowiska gatunku – średnia liczba osobników zimujących w obiekcie w 

terminie 15.01-15.02 podczas 10-letniego okresu obowiązywania PZO > 

średnia liczba osobników zimujących w obiekcie w terminie 15.01-15.02, w 

latach 2009-2013 – 398 os. 

10 lat 

1308 

Mopek 

Barbastella bar-

bastellus 

Fort V Dębina 

{d55c8d59-

39e4-4114-

8abf-

43f8d2a64a8b} 

U2 1. Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez: 

 zwiększenie powierzchni zimowiska – liczby szczelin i szpar w obiek-

cie fortyfikacyjnym; 

 zabezpieczenia wybranych pomieszczeń przed całkowitym zalaniem 

wodą; 

 zabezpieczenie pomieszczeń, w których gatunek zimuje najliczniej, 

przed niepokojeniem; 

co doprowadzi do wzrostu liczby zimujących w obrębie stanowiska 

osobników gatunku – średnia liczba osobników zimujących w obiekcie w 

10 lat 
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terminie 15.01-15.02 podczas 10-letniego okresu obowiązywania PZO > 

średnia liczba osobników zimujących w obiekcie w terminie 15.01-15.02, 

w latach 2009-2013 – 46 os. 

2. Określenie znaczenia Fortu V Dębina dla gatunku podczas jesiennego i 

wiosennego rojenia. 

1308 

Mopek 

Barbastella bar-

bastellus 

Schron "Gen. 

Sowińskiego" 

{feec2e24-

5042-46a8-

863e-

900a207446a3} 

U2 1. Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez poprawę 

warunków zimowania mopka w obrębie stanowiska w wyniku zabezpie-

czenia zimowiska przed niepokojeniem oraz właściwego zagospodarowa-

nia obiektu lub rezygnacji z jego użytkowania. 

2. Rozpoznanie wpływu drogi krajowej nr 62 (ul. Gen. Thommee w Nowym 

Dworze Mazowieckim) na nietoperze. 

3. Rozpoznanie aktywności nietoperzy na planowanym przebiegu linii kole-

jowej Modlin-MPL Warszawa/Modlin. 

10 lat 

1308 

Mopek 

Barbastella bar-

bastellus 

Fort IV 

Janówek 

{9ae454e6-

cdf5-47ed-

a53d-

62ccc8b7916a} 

U2 1. Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez: 

 zabezpieczenie pomieszczeń, w których gatunek zimuje najliczniej, 

przed niepokojeniem; 

 właściwe zagospodarowanie obiektu lub rezygnację z jego użytkowa-

nia; 

co pozwoli utrzymać liczbę zimujących w obrębie stanowiska osobników 

gatunku na poziomie ≥ średnia liczba osobników zimujących w obiekcie w 

terminie 15.01-15.02, w latach 2009-2013 – 9 os. 

2. Rozpoznanie wpływu linii kolejowej E-65 Warszawa-Gdańsk na nietope-

rze. 

3. Rozpoznanie aktywności nietoperzy na planowanym przebiegu Trasy „Ol-

szynki Grochowskiej”. 

10 lat 

1324 

Nocek duży 

Fort XIV a U2 Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez poprawę 

warunków zimowania nocka dużego w obrębie stanowiska w wyniku 

10 lat 
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Myotis myotis Goławice 

{d36b01e9-

04c7-4aa6-

adda-

3b6062912ce3} 

zabezpieczenia zimowiska przed niepokojeniem, a wybranych pomieszczeń 

przed całkowitym zalaniem wodą. 

1324 

Nocek duży 

Myotis myotis 

Fort XIII 

Błogosławie 

{e4951591-

03f5-4210-

af08-

674fc7a70ad9} 

U2 1. Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez poprawę 

warunków zimowania nocka dużego w obrębie stanowiska w wyniku pod-

jęcia następujących działań: 

 zabezpieczenia zimowiska przed niepokojeniem; 

 zabezpieczenia wybranych pomieszczeń przed całkowitym zalaniem 

wodą; 

 właściwego zagospodarowania obiektu lub rezygnacji z jego użytko-

wania. 

2. Uzupełnienie informacji na temat liczby zimujących w obrębie stanowiska 

osobników gatunku poprzez wykonanie dwukrotnej inwentaryzacji po-

mieszczeń Fortu XIII Błogosławie w pierwszym sezonie zimowym obo-

wiązywania PZO. 

3. Określenie znaczenia Fortu XIII Błogosławie dla gatunku podczas jesien-

nego i wiosennego rojenia. 

10 lat 

1324 

Nocek duży 

Myotis myotis 

Schron "Gen. 

Sowińskiego" 

{78c23fc8-

0169-4938-

af5d-

0b129c7ebec6} 

U2 1. Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez: 

 zabezpieczenie pomieszczeń, w których gatunek zimuje najliczniej, 

przed niepokojeniem; 

 zabezpieczenie pomieszczeń, w których gatunek zimuje najliczniej, 

przed możliwym zawalaniem; 

 właściwe zagospodarowanie obiektu lub rezygnację z jego użytkowa-

nia; 

co pozwoli utrzymać liczbę zimujących w obrębie stanowiska osobników 

10 lat 
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gatunku na poziomie ≥ średnia liczba osobników zimujących w obiekcie w 

terminie 15.01-15.02 w latach 2009-2013 – 52 os. 

2. Rozpoznanie wpływu drogi krajowej nr 62 (ul. Gen. Thommee w Nowym 

Dworze Mazowieckim) na nietoperze. 

3. Rozpoznanie aktywności nietoperzy na planowanym przebiegu linii kole-

jowej Modlin-MPL Warszawa/Modlin. 

1324 

Nocek duży 

Myotis myotis 

Schron "Gen. 

Sowińskiego" 

(poterna cen-

tralna) 

{803c3335-

8abe-4b28-

8801-

d121f457f511} 

U2 1. Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez: 

 zabezpieczenie pomieszczeń, w których gatunek zakłada kolonie roz-

rodcze, przed niepokojeniem; 

 właściwe zagospodarowanie obiektu lub rezygnację z jego użytkowa-

nia; 

co pozwoli utrzymać liczbę dorosłych samic nocka dużego tworzących 

kolonie rozrodcze w obrębie stanowiska na poziomie 100-120 os. 

2. Rozpoznanie wpływu drogi krajowej nr 62 (ul. Gen. Thommee w Nowym 

Dworze Mazowieckim) na nietoperze. 

3. Rozpoznanie aktywności nietoperzy na planowanym przebiegu linii kole-

jowej Modlin-MPL Warszawa/Modlin. 

10 lat 

1324 

Nocek duży 

Myotis myotis 

Fort IV 

Janówek 

{32ad06e8-

6f68-4f87-

8294-

0e9c60a86f40} 

U2 1. Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez: 

 zabezpieczenie pomieszczeń, w których gatunek zimuje najliczniej, 

przed niepokojeniem; 

 zabezpieczenie pomieszczeń, w których gatunek zimuje najliczniej, 

przed możliwym zawalaniem; 

 właściwe zagospodarowanie obiektu lub rezygnację z jego użytkowa-

nia; 

co pozwoli utrzymać liczbę zimujących w obrębie stanowiska osobników 

gatunku na poziomie ≥ średnia liczba osobników zimujących w obiekcie w 

terminie 15.01-15.02, w latach 2009-2013 – 6 os. 

10 lat 
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2. Rozpoznanie wpływu linii kolejowej E-65 Warszawa-Gdańsk na nietope-

rze. 

3. Rozpoznanie aktywności nietoperzy na planowanym przebiegu Trasy „Ol-

szynki Grochowskiej”. 

1318 

Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

Schron "Gen. 

Sowińskiego" 

{77989369-

a153-460b-

a55d-

a84cede4196b} 

U2 1. Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez: 

 zwiększenie powierzchni zimowiska – liczby szczelin i szpar w obiek-

cie fortyfikacyjnym; 

 zabezpieczenie pomieszczeń, w których gatunek zimuje najliczniej, 

przed niepokojeniem; 

 zabezpieczenie pomieszczeń, w których gatunek zimuje najliczniej, 

przed możliwym zawalaniem; 

 właściwego zagospodarowania obiektu lub rezygnacji z jego użytko-

wania; 

co pozwoli utrzymać liczbę zimujących w obrębie stanowiska osobników 

gatunku na poziomie min. 7 os. 

2. Rozpoznanie wpływu drogi krajowej nr 62 (ul. Gen. Thommee w Nowym 

Dworze Mazowieckim) na nietoperze. 

3. Rozpoznanie aktywności nietoperzy na planowanym przebiegu linii kole-

jowej Modlin-MPL Warszawa/Modlin. 

10 lat 
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1318 

Nocek łydko-

włosy 

Myotis dasyc-

neme 

Fort IV 

Janówek 

{e1faa8f2-

627f-473c-

820a-

2638aa872169} 

U2 1. Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez: 

 zabezpieczenie pomieszczeń, w których gatunek zimuje najliczniej, 

przed niepokojeniem; 

 zabezpieczenie pomieszczeń, w których gatunek zimuje najliczniej, 

przed możliwym zawalaniem; 

 właściwe zagospodarowanie obiektu lub rezygnacja z jego użytkowa-

nia; 

co pozwoli utrzymać liczbę zimujących w obrębie stanowiska osobników 

gatunku na poziomie ≥ średnia liczba osobników zimujących w obiekcie w 

terminie 15.01-15.02, w latach 2009-2013 – 5 os. 

2. Rozpoznanie wpływu linii kolejowej E-65 Warszawa-Gdańsk na nietope-

rze. 

3. Rozpoznanie aktywności nietoperzy na planowanym przebiegu Trasy „Ol-

szynki Grochowskiej”. 

10 lat 

Fort XIV a Goławice 

Obiekt jest miejscem regularnego zimowania nocka dużego. Wcześniejsze dane wskazują również na regularne zimowanie mopka,  

ale w ostatnich latach gatunek ten napotkano w dostępnych obecnie pomieszczeniach fortu XIV a tylko raz – za to w liczbie 42 osobników. Stan 

ochrony obu gatunków oceniony został jako zły – U2, dlatego konieczne jest podjęcie działań mających na celu ich przywrócenie do właściwego 

stanu ochrony – FV. 

 Mopek Barbastella barbastellus 1308 

Celem działań ochronnych jest przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony – FV – poprzez zabezpieczenie pomieszczeń,  

gdzie zimują nietoperze, przed niepokojeniem przez ludzi. Oprócz tego ze względu na fakt, że podczas przygotowywania niniejszego 

Planu zadań ochronnych (podobnie jak w latach poprzednich) dostępna była tylko część pomieszczeń fortu, niezbędne jest uzupełnienie 
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informacji na temat liczby zimujących w obrębie stanowiska osobników gatunku poprzez wykonanie dwukrotnej inwentaryzacji 

niedostępnych obecnie pomieszczeń obiektu w pierwszym lub drugim sezonie zimowym obowiązywania Planu zadań ochronnych. 

 Nocek duży Myotis myotis 1324 

Celem działań ochronnych jest przywrócenie właściwego stanu ochrony – FV – poprzez poprawę warunków zimowania gatunku  

w obrębie stanowiska w wyniku zabezpieczenia zwierząt przed niepokojeniem. Ponadto, najliczniej wykorzystywany przez nocki duże fragment 

fortu – poterna pod fosą – jest w swojej najniższej części w różnym stopniu zalany wodą, która niekiedy sięga stropu korytarza. Może to 

doprowadzać do zatopienia lub uduszenia zimujących nietoperzy i wobec tego konieczne jest zabezpieczenie zagrożonej części obiektu przed 

zalewaniem przez wodę. 

Fort XIII Błogosławie 

W obiekcie regularnie stwierdza się zimowanie mopka i rzadziej nocka dużego. Stan ochrony obu gatunków oceniony został jako zły – U2, 

dlatego konieczne jest podjęcie działań mających na celu ich przywrócenie do właściwego stanu ochrony – FV. 

 Mopek Barbastella barbastellus 1308 

Celem działań ochronnych jest przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony – FV – poprzez zwiększenie dostępnej dla nietoperzy 

powierzchni zimowiska, tj. odtworzenie zniszczonych przez złodziei złomu kryjówek, jakie mopki wykorzystywały w Forcie XIII  

przed rokiem 2004. Konieczne jest także zabezpieczenie pomieszczeń, gdzie zimują nietoperze, przed dostępem ludzi za pomocą 

odpowiednio wytrzymałych krat lub – tam, gdzie nie spowoduje to niekorzystnych zmian mikroklimatu – innego rodzaju zamknięć. 

Dolne kondygnacje kojców artyleryjskich w fosie Fortu XIII są w różnym stopniu zalewane przez wodę, co grozi zatopieniem 

zimujących nietoperzy i wobec tego konieczne jest zabezpieczenie zagrożonej części obiektu przed zalewaniem przez wodę. 

Przywrócenie właściwego stanu ochrony gatunku wymagać będzie także zapewnienia odpowiedniego zagospodarowania obiektu (lub 
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rezygnację z użytkowania jego pomieszczeń). Ponadto, ze względu na nieobecność właściciela w Forcie XIII, nie przeprowadzono wizji 

terenowej w ramach przygotowywania niniejszego Planu zadań ochronnych, dlatego niezbędne jest uzupełnienie informacji na temat 

liczby zimujących w obrębie stanowiska osobników gatunku poprzez wykonanie dwukrotnej inwentaryzacji pomieszczeń fortu  

w pierwszym lub drugim sezonie zimowym obowiązywania Planu zadań ochronnych. Ponadto istotne jest określenie znaczenia Fortu 

XIII dla gatunku podczas jesiennego i wiosennego rojenia. Działania te powinny podczas 10-letniego okresu obowiązywania Planu zadań 

ochronnych doprowadzić do wzrostu liczby zimujących w obrębie stanowiska osobników gatunku ponad średnią z ostatniego pięciolecia, 

tj. 18 osobników. 

 Nocek duży Myotis myotis 1324 

Cele działań ochronnych dla tego gatunku w forcie XIII są takie same, jak w przypadku mopka, za wyjątkiem odtwarzania utraconych 

kryjówek – miejsca wykorzystywane przez nocki duże nie ucierpiały w wyniku wandalizmu. 

Fort XI b Strubiny 

Obiekt jest miejscem regularnego zimowania mopka i stanowi jedno z najważniejszych zimowisk tego gatunku w naszym kraju. Stan ochrony 

oceniony został na niezadowalający – U1, konieczne jest zatem podjęcie działań mających na celu przywrócenie właściwego stanu ochrony – FV. 

 Mopek Barbastella barbastellus 1308 

Celem działań ochronnych jest przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony – FV – przede wszystkim poprzez zabezpieczenie 

pomieszczeń, gdzie najliczniej zimują nietoperze, przed dostępem osób niepożądanych. W tym celu w wejściach do najważniejszych  

z punktu widzenia nietoperzy części obiektu powinny zostać zainstalowane odpowiednio wytrzymałe kraty. Konieczne jest również 

zabezpieczenie najniżej położonych części obiektu przed zalaniem przez wodę. Działania te powinny podczas 10-letniego okresu 
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obowiązywania Planu zadań ochronnych doprowadzić do wzrostu liczby zimujących w obrębie stanowiska osobników gatunku  

ponad średnią z ostatniego pięciolecia, tj. 398 osobników. 

Fort V Dębina 

Obiekt jest miejscem regularnego zimowania mopka. Stan ochrony oceniony został na zły – U2, przede wszystkim ze względu na to, że obiekt 

nie jest zabezpieczony przed dostępem osób niepożądanych, co miewa dla nietoperzy bardzo poważne konsekwencje – znajdowane były tu już 

mopki podpalone przez odwiedzających obiekt wandali. Konieczne jest podjęcie kroków mających na celu przywrócenie właściwego stanu 

ochrony – FV. 

 Mopek Barbastella barbastellus 1308 

Celem działań ochronnych jest przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony – FV – poprzez zabezpieczenie pomieszczeń,  

gdzie zimują nietoperze, przed dostępem ludzi. W tym celu w wejściach do najważniejszych z punktu widzenia nietoperzy pomieszczeń 

powinny zostać zainstalowane odpowiednio wytrzymałe kraty lub – tam, gdzie nie spowoduje to niekorzystnych zmian mikroklimatu  

– inne rodzaje zamknięć. Ponadto, z uwagi na fakt, że obiekt jest w znacznej mierze zrujnowany i wobec tego bardzo przewiewny, należy 

zwiększyć liczbę dostępnych dla nietoperzy szczelin i/lub innego rodzaju mikroukryć, gdyż odstające fragmenty popękanego betonu,  

pod którymi mopki znajdowały odpowiednie dla siebie kryjówki, z czasem odpadają i liczba dostępnych ukryć zmniejsza się. Jedno  

z pomieszczeń (fragment poterny centralnej) jest częściowo zalane wodą, która niekiedy całkowicie wypełnia najniższy fragment 

korytarza. Mogłoby to doprowadzić do zatopienia lub uduszenia zimujących nietoperzy i wobec tego konieczne jest zabezpieczenie 

zagrożonej części obiektu przed zalewaniem przez wodę. Działania te powinny podczas 10-letniego okresu obowiązywania Planu zadań 

ochronnych doprowadzić do wzrostu liczby zimujących w obrębie stanowiska osobników gatunku ponad średnią z ostatniego pięciolecia, 

tj. 46 osobników. 
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Schron „Gen. Sowińskiego” 

W obiekcie regularnie stwierdza się występowania nocka dużego i nocka łydkowłosego oraz sporadycznie obserwuje się zimujące mopki. Stan 

ochrony wszystkich tych gatunków jest zły – U2, dlatego konieczne jest podjęcie działań mających na celu ich przywrócenie do właściwego 

stanu ochrony – FV. Ze względu na odmienne preferencje tych gatunków co do wyboru miejsca hibernacji w obiekcie oraz zmienną 

częstotliwość wykorzystywania przez nie kryjówki podczas okresu zimowania, cele działań ochronnych różnią się nieznacznie  

dla poszczególnych gatunków. 

 Nocek duży Myotis myotis 1324 

Celem działań ochronnych dla tego gatunku jest przywrócenie go do właściwego stanu ochrony FV poprzez zamknięcie pomieszczeń,  

w których gatunek zimuje lub zakłada kolonie rozrodcze, odpowiednimi kratami, co uniemożliwi niepokojenie nietoperzy przez ludzi; 

zabezpieczenie kluczowych dla gatunku pomieszczeń obiektu przed możliwością jego całkowitego lub częściowego zawalenia; 

pozostawienie obiektu niezagospodarowanym, albo zagospodarowanie nie wpływające na zimowanie nietoperzy – pozwoli  

to na utrzymanie obecnych warunków mikroklimatycznych oraz nie niepokojenie nietoperzy przez ludzi. Podjęcie takich działań powinno 

podczas 10-letniego okresu obowiązywania Planu zadań ochronnych zapewnić możliwość utrzymania liczby zimujących w obrębie 

stanowiska osobników gatunku co najmniej na poziomie średniej z ostatniego pięciolecia, tj. 52 osobników oraz liczby dorosłych samic  

w kolonii rozrodczej gatunku na poziomie min. 100 osobników. 

 Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 1318 

Cele działań ochronnych są podobne jak w przypadku nocka dużego. Dodatkowo należy zwiększyć liczbę szczelin (mikroukryć),  

w których zimuje nocek łydkowłosy. Osobniki tego gatunku bardzo chętnie ukrywają się w szczelinach (spękaniach ścian, szparach 

między cegłami) oraz w niedrożnych kominach wentylacyjnych. Działania te powinny podczas 10-letniego okresu obowiązywania Planu 
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zadań ochronnych zapewnić możliwość utrzymania liczby zimujących w obrębie stanowiska osobników gatunku na poziomie min. 7 

osobników. 

 Mopek Barbastella barbastellus 1308 

Cele działań ochronnych są tożsame z celami przyjętymi dla nocka dużego, dlatego realizacja działań zaplanowanych dla tego gatunku 

wystarczy, aby przywrócić zimujące w tym obiekcie osobniki mopka do właściwego stanu ochrony. 

Dodatkowo, ze względu na możliwość negatywnego oddziaływania na wszystkie przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 drogi krajowej nr 62 

(ul. Gen. Thommee w Nowym Dworze Mazowieckim), należałoby ocenić poziom śmiertelności nietoperzy, wynikającej z ich kolizji  

z samochodami w rejonie Schronu „Gen. Sowińskiego” podczas wiosennego i jesiennego rojenia. Ponadto należałoby rozpoznać aktywność 

nietoperzy w rejonie linii kolejowej, która w przyszłości połączy stację Modlin z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa/Modlin, co ułatwi 

prawidłowo zaplanować działania minimalizujące jej oddziaływanie na nietoperze zimujące, rozradzające oraz rojące się we wnętrzach schronu. 

Fort IV Janówek 

W obiekcie regularnie stwierdza się występowanie mopka, nocka dużego i nocka łydkowłosego. Stan ochrony wszystkich tych gatunków jest zły 

– U2, dlatego konieczne jest podjęcie działań mających na celu ich przywrócenie do właściwego stanu ochrony – FV. Ze względu na odmienne 

preferencje tych gatunków co do wyboru miejsca hibernacji w obiekcie oraz zmienną częstotliwość wykorzystywania przez nie kryjówki 

podczas okresu zimowania, cele działań ochronnych w obrębie tego stanowiska różnią się w niewielkim stopniu dla każdego z nich. 

 Mopek Barbastella barbastellus 1308 

Celem działań ochronnych jest przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez zamknięcie kluczowego pomieszczenia 

w przyziemnej części obiektu odpowiednimi kratami w okresie przebywania tam nietoperzy, co uniemożliwi niepokojenie nietoperzy 

przez ludzi; pozostawienie obiektu niezagospodarowanym, albo zagospodarowanie nie wpływające na zimowanie nietoperzy – pozwoli  
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to na utrzymanie obecnych warunków mikroklimatycznych oraz nie niepokojenie nietoperzy przez ludzi. Podjęcie takich działań powinno 

podczas 10-letniego okresu obowiązywania Planu zadań ochronnych zapewnić możliwość utrzymania liczby zimujących w obrębie 

stanowiska osobników gatunku co najmniej na poziomie średniej z ostatniego pięciolecia, tj. 9 osobników. 

 Nocek duży Myotis myotis 1324 i Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 1318 

Celem działań ochronnych jest przywrócenie gatunków do właściwego stanu ochrony FV poprzez zamknięcie wejścia do pomieszczeń 

podziemnych odpowiednią kratą, co uniemożliwi niepokojenie nietoperzy podczas okresu zimowania przez ludzi; pozostawienie obiektu 

niezagospodarowanym, albo zagospodarowanie nie wpływające na zimowanie nietoperzy – pozwoli to na utrzymanie obecnych 

warunków mikroklimatycznych oraz nie niepokojenie nietoperzy przez ludzi; niedopuszczenie do zawalenia się podziemnej części 

obiektu – widoczne są w niej liczne spękania oraz dwa zawały. Realizacja tych działań powinna podczas 10-letniego okresu 

obowiązywania Planu zadań ochronnych zapewnić możliwość utrzymania liczby zimujących w obrębie stanowiska osobników nocka 

dużego i nocka łydkowłosego co najmniej na poziomie średniej z ostatniego pięciolecia, tj. kolejno 6 i 5 osobników. 

Dodatkowo, ze względu na możliwe negatywne oddziaływanie linii kolejowej nr 9 Warszawa-Gdańsk na przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000, należałoby ocenić poziom śmiertelności nietoperzy, wynikającej z ich kolizji z pociągami w rejonie Fortu IV Janówek podczas 

wiosennego i jesiennego rojenia. Ponadto należałoby rozpoznać aktywność nietoperzy w rejonie planowanego w pobliżu obiektu przebiegu Trasy 

„Olszynki Grochowskiej”, co ułatwiłoby w przyszłości prawidłowo zaplanować działania minimalizujące jej oddziaływanie na nietoperze 

zimujące lub rojące we wnętrzach fortu. 
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Cele działań ochronnych dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 w obiektach fortyfikacyjnych (stanowiskach), położonych na terenach 

proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000. 

Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego 

stanu ochrony 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

Fort II Kose-

wo 

U1 1. Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez poprawę 

warunków zimowania mopka w obrębie stanowiska w wyniku podjęcia 

następujących działań: 

 zwiększenia powierzchni zimowiska – liczby szczelin i szpar w obiek-

cie fortyfikacyjnym; 

 zabezpieczenia zimowiska przed niepokojeniem; 

 właściwego zagospodarowania obiektu lub rezygnacji z jego użytko-

wania. 

2. Uzupełnienie informacji na temat liczby zimujących w obrębie stanowiska 

osobników gatunku poprzez wykonanie dwukrotnej inwentaryzacji po-

mieszczeń Fortu II Kosewo w pierwszym lub drugim sezonie zimowym od 

momentu przyłączenia obiektu do obszaru Natura 2000. 

3. Określenie znaczenia Fortu II Kosewo dla gatunku podczas jesiennego i 

wiosennego rojenia. 

10 lat 

1308 

Mopek 

Barbastella bar-

bastellus 

Schron „Płk. 

Piętki” 

U2 1. Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez poprawę 

warunków zimowania mopka w obrębie stanowiska w wyniku zabezpie-

czenia  zimowiska przed niepokojeniem oraz właściwego zagospodarowa-

nia obiektu lub rezygnacji z jego użytkowania. 

2. Określenie znaczenia Schronu „Płk. Piętki” dla gatunku podczas jesienne-

go i wiosennego rojenia. 

10 lat 
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1308 

Mopek 

Barbastella bar-

bastellus 

Fort XVI 

Czarnowo 

U2 1. Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez: 

 zwiększenie powierzchni zimowiska – liczby szczelin i szpar w obiek-

cie fortyfikacyjnym; 

 zabezpieczenie pomieszczeń, w których gatunek zimuje najliczniej, 

przed niepokojeniem; 

 poprawę warunków mikroklimatycznych pomieszczeń, w których ga-

tunek zimuje najliczniej; 

 właściwe zagospodarowanie obiektu lub rezygnację z jego użytkowa-

nia; 

co doprowadzi do wzrostu liczby zimujących w obrębie stanowiska 

osobników gatunku – średnia liczba osobników zimujących w obiekcie w 

terminie 15.01-15.02, podczas 10-letniego okresu obowiązywania PZO > 

średnia liczba osobników zimujących w obiekcie w terminie 15.01-15.02, 

w latach 2009-2013 – 37 os. 

2. Określenie znaczenia Fortu XVI Czarnowo dla gatunku podczas jesienne-

go i wiosennego rojenia. 

10 lat 

1308 

Mopek 

Barbastella bar-

bastellus 

Baszta Micha-

łowska 

U2 1. Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez poprawę 

warunków zimowania mopka w obrębie stanowiska w wyniku podjęcia 

następujących działań: 

 zabezpieczenia zimowiska przed niepokojeniem; 

 zapewnienie drożności wylotów z zimowiska; 

 poprawy warunków mikroklimatycznych zimowiska; 

 właściwego zagospodarowania obiektu lub rezygnacji z jego użytko-

wania. 

2. Rozpoznanie wpływu drogi krajowej nr 85 (ul. Gen. Thommee w Nowym 

Dworze Mazowieckim) na nietoperze. 

10 lat 

1324 

Nocek duży 

Fort II Kose- U1 1. Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez poprawę 

warunków zimowania nocka dużego w obrębie stanowiska w wyniku za-

10 lat 
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Myotis myotis wo bezpieczenia zimowiska przed niepokojeniem oraz właściwego zagospo-

darowania obiektu lub rezygnacji z jego użytkowania. 

2. Uzupełnienie informacji na temat liczby zimujących w obrębie stanowiska 

osobników gatunku poprzez wykonanie dwukrotnej inwentaryzacji po-

mieszczeń Fortu II Kosewo w pierwszym lub drugim sezonie zimowym od 

momentu przyłączenia obiektu do obszaru Natura 2000. 

3. Określenie znaczenia Fortu II Kosewo dla gatunku podczas jesiennego i 

wiosennego rojenia. 

1324 

Nocek duży 

Myotis myotis 

Schron „Płk. 

Piętki” 

U2 1. Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez: 

 zwiększenie powierzchni zimowiska – liczby szczelin i szpar w obiek-

cie fortyfikacyjnym; 

 zabezpieczenie pomieszczeń, w których gatunek zimuje najliczniej, 

przed niepokojeniem; 

 właściwe zagospodarowanie obiektu lub rezygnację z jego użytkowa-

nia; 

co pozwoli utrzymać liczbę zimujących w obrębie stanowiska osobników 

gatunku na poziomie ≥ średnia liczba osobników zimujących w obiekcie w 

terminie 15.01-15.02, w latach 2009-2013 – 15 os. 

2. Określenie znaczenia Schronu „Płk. Piętki” dla gatunku podczas jesienne-

go i wiosennego rojenia. 

10 lat 

1324 

Nocek duży 

Myotis myotis 

Fort XVI 

Czarnowo 

U1 1. Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez poprawę 

warunków zimowania nocka dużego w obrębie stanowiska w wyniku za-

bezpieczenia zimowiska przed niepokojeniem oraz właściwego zagospo-

darowania obiektu lub rezygnacji z jego użytkowania. 

2. Określenie znaczenia Fortu XVI Czarnowo dla gatunku podczas jesienne-

go i wiosennego rojenia. 

10 lat 
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1324 

Nocek duży 

Myotis myotis 

Baszta Micha-

łowska 

U2 1. Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez: 

 zabezpieczenie zimowiska przed niepokojeniem; 

 zapewnienie drożności wylotów z zimowiska; 

 poprawę warunków mikroklimatycznych zimowiska; 

 właściwe zagospodarowanie obiektu lub rezygnację z jego użytkowa-

nia; 

co doprowadzi do wzrostu liczby zimujących w obrębie stanowiska 

osobników gatunku – średnia liczba osobników zimujących w obiekcie w 

terminie 15.01-15.02, podczas 10-letniego okresu obowiązywania PZO > 

średnia liczba osobników zimujących w obiekcie w terminie 15.01-15.02, 

w latach 2009-2013 – 4 os. 

2. Określenie znaczenia Baszty Michałowskiej dla gatunku podczas jesien-

nego i wiosennego rojenia. 

3. Rozpoznanie wpływu drogi krajowej nr 85 (ul. Gen. Thommee w Nowym 

Dworze Mazowieckim) na nietoperze. 

10 lat 

1318 

Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

Fort II Kose-

wo 

U1 1. Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez poprawę 

warunków zimowania nocka łydkowłosego w obrębie stanowiska w wyni-

ku: 

 zwiększenia powierzchni zimowiska – liczby szczelin i szpar w obiek-

cie fortyfikacyjnym; 

 zabezpieczenia zimowiska przed niepokojeniem;  

 właściwego zagospodarowania obiektu lub rezygnacji z jego użytko-

wania. 

2. Uzupełnienie informacji na temat liczby zimujących w obrębie stanowiska 

osobników gatunku poprzez wykonanie dwukrotnej inwentaryzacji po-

mieszczeń Fortu II Kosewo w pierwszym lub drugim sezonie zimowym od 

momentu przyłączenia obiektu do obszaru Natura 2000. 

3. Określenie znaczenia Fortu II Kosewo dla gatunku podczas jesiennego i 

10 lat 
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wiosennego rojenia. 

1318 

Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

Schron „Płk. 

Piętki” 

U2 1. Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez poprawę 

warunków zimowania nocka łydkowłosego w wyniku: 

 zwiększenie powierzchni zimowiska – liczby szczelin i szpar w obiek-

cie fortyfikacyjnym; 

 zabezpieczenie pomieszczeń, w których gatunek zimuje najliczniej, 

przed niepokojeniem; 

 właściwe zagospodarowanie obiektu lub rezygnację z jego użytkowa-

nia. 

2. Określenie znaczenia Schronu „Płk. Piętki” dla gatunku podczas jesienne-

go i wiosennego rojenia. 

10 lat 

1318 

Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

Fort XVI 

Czarnowo 

U1 1. Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez poprawę 

warunków zimowania nocka łydkowłosego w wyniku zabezpieczenia zi-

mowiska przed niepokojeniem oraz właściwego zagospodarowania obiek-

tu lub rezygnacji z jego użytkowania. 

2. Określenie znaczenia Fortu XVI Czarnowo dla gatunku podczas jesienne-

go i wiosennego rojenia. 

10 lat 

1318 

Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

Baszta Micha-

łowska 

U2 1. Przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez poprawę 

warunków zimowania gatunku w wyniku podjęcia następujących działań: 

 zabezpieczenia zimowiska przed niepokojeniem; 

 zapewnienia drożności wylotów z zimowiska; 

 poprawy warunków mikroklimatycznych  zimowiska; 

 właściwego zagospodarowania obiektu lub rezygnacji z jego użytko-

wania. 

2. Określenie znaczenia Baszty Michałowskiej dla gatunku podczas jesien-

nego i wiosennego rojenia. 

3. Rozpoznanie wpływu drogi krajowej nr 85 (ul. Gen. Thommee w Nowym 

10 lat 
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Dworze Mazowieckim) na nietoperze. 

Fort II Kosewo 

W obiekcie regularnie stwierdza się występowanie dużej liczby zimujących mopków oraz niewielkiej liczby osobników nocka dużego i nocka 

łydkowłosego. Stan ochrony wszystkich tych gatunków jest niezadowalający – U1, dlatego konieczne jest podjęcie działań mających na celu ich 

przywrócenie do właściwego stanu ochrony – FV. Ze względu na odmienne preferencje tych gatunków co do wyboru miejsca hibernacji  

w obiekcie oraz zmienną częstotliwość wykorzystywania przez nie kryjówki podczas okresu zimowania, cele działań ochronnych różnią się  

nieznacznie dla poszczególnych gatunków. 

 Nocek duży Myotis myotis 1324 

Celem działań ochronnych jest przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez zamknięcie głównego wejścia do obiektu 

w okresie przebywania tam nietoperzy, co uniemożliwi niepokojenie nietoperzy przez ludzi; pozostawienie obiektu 

niezagospodarowanym, albo zagospodarowanie nie wpływające na zimowanie nietoperzy – pozwoli to na utrzymanie obecnych 

warunków mikroklimatycznych oraz nie niepokojenie nietoperzy przez ludzi. 

 Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 1318 i Mopek Barbastella barbastellus 1308 

Celem działań ochronnych jest przywrócenie gatunków do właściwego stanu ochrony FV poprzez zastosowanie tych samych działań,  

jak w przypadku nocka dużego. Dodatkowo należy zwiększyć liczbę szczelin (mikroukryć), w których bardzo chętnie zimują te gatunki. 

Dodatkowo wskazane jest uzupełnienie informacji na temat liczby zimujących w obrębie stanowiska osobników każdego z gatunków poprzez 

wykonanie dwukrotnej inwentaryzacji pomieszczeń obiektu w pierwszym lub drugim sezonie zimowym licząc od momentu przyłączenia obiektu 

do obszaru Natura 2000, co pozwoli na porównanie wyników liczeń z dwóch sezonów (jak na razie nie istnieją porównywalne do wyników  

z lutego 2013 r. dane na temat zimowania nietoperzy w tym obiekcie). Ponadto istotne jest również określenie znaczenia Fortu II Kosewo  
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dla każdego z gatunków podczas jesiennego i wiosennego rojenia. W okresie tym w niektórych fortach następuje bardzo liczne rojenie się 

nietoperzy – osobniki latają w korytarzach przez całą noc, co najprawdopodobniej ma związek z godami tych ssaków. 

Schron „Płk. Piętki” 

W obiekcie regularnie stwierdza się występowanie nocka dużego oraz niewielkiej liczby nocków łydkowłosych, natomiast rzadko i nielicznie 

zimuje tutaj mopek. Stan ochrony wszystkich tych gatunków jest zły – U2, dlatego konieczne jest podjęcie działań mających na celu ich 

przywrócenie do właściwego stanu ochrony – FV. 

 Nocek duży Myotis myotis 1324 i Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 1318 

Celem działań ochronnych jest przywrócenie gatunków do właściwego stanu ochrony FV poprzez zamknięcie głównego wejścia  

do obiektu specjalną kratą w okresie przebywania w nim nietoperzy, co uniemożliwi niepokojenie ich przez ludzi; zwiększenie liczby 

mikroukryć – szczelin i szpar, w których gatunki te lubią hibernować; pozostawienie obiektu niezagospodarowanym,  

albo zagospodarowanie nie wpływające na zimowanie nietoperzy – zagwarantuje to możliwość utrzymania obecnych warunków 

mikroklimatycznych w obiekcie oraz nie niepokojenie nietoperzy przez ludzi. Realizacja tych działań pozwoli utrzymać liczbę 

zimujących w obrębie stanowiska osobników nocka dużego na poziomie min. 15 os. 

 Mopek Barbastella barbastellus 1308 

Celem działań ochronnych jest przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez realizację działań zaplanowanych  

dla nocka dużego i nocka łydkowłosego. 

Dodatkowo istotne jest określenie znaczenia Schronu „Płk. Piętki” dla każdego z ww. gatunków podczas jesiennego i wiosennego rojenia.  

W okresie tym, w niektórych fortach, następuje bardzo liczne rojenie się nietoperzy – osobniki latają w korytarzach przez całą noc,  

co najprawdopodobniej ma związek z godami tych ssaków. 



 

255 

Fort XVI Czarnowo 

W obiekcie stwierdza się regularne zimowanie mopka, a rzadziej – nocka dużego i nocka łydkowłosego. Stan ochrony dwóch ostatnich gatunków 

jest niezadowalający – U1, zaś mopka zły – U2, dlatego konieczne jest podjęcie działań mających na celu ich przywrócenie do właściwego stanu 

ochrony – FV. Ponadto istotne jest określenie znaczenia fortu XVI dla wszystkich wymienionych gatunków podczas jesiennego i wiosennego 

rojenia. 

 Mopek Barbastella barbastellus 1308 

Celem działań ochronnych jest przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony – FV – poprzez zwiększenie dostępnej dla nietoperzy 

powierzchni zimowiska, tj. zwiększenie liczby szczelin i podobnych kryjówek w obiekcie oraz zabezpieczenie pomieszczeń, gdzie zimują 

nietoperze, przed dostępem ludzi. Konieczna jest również poprawa warunków mikroklimatycznych pomieszczeń, w których gatunek 

zimuje najliczniej, poprzez odtworzenie zamknięcia ścianą lub pełnymi drzwiami wejścia z podwalni do szyjowego odcinka poterny 

centralnej. Przywrócenie właściwego stanu ochrony gatunku wymagać będzie także zapewnienia odpowiedniego sposobu 

zagospodarowania obiektu (lub rezygnację z użytkowania jego pomieszczeń). Działania te powinny doprowadzić do wzrostu liczby 

zimujących w obrębie stanowiska mopków do min. 37 osobników. 

  Nocek duży Myotis myotis 1324 i nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 1318  

Celem działań ochronnych jest przywrócenie gatunków do właściwego stanu ochrony FV poprzez zabezpieczenie zimowiska  

przed niepokojeniem oraz właściwe zagospodarowanie obiektu (lub rezygnację z użytkowania jego pomieszczeń). 

Baszta Michałowska 

W obiekcie regularnie stwierdza się zimowanie nocka dużego, rzadziej i mniej licznie mopka i nocka łydkowłosego. Stan ochrony każdego  

z tych gatunków jest zły – U2, dlatego konieczne jest podjęcie działań mających na celu ich przywrócenie do właściwego stanu ochrony – FV. 
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Celem nadrzędnym będzie tutaj zabezpieczenie zimujących w podziemiach obiektu nietoperzy przed negatywnym oddziaływaniem 

realizowanych obecnie w Baszcie prac remontowych przystosowujących obiekt do pełnienia funkcji gastronomiczno-hotelarskich. 

 Nocek duży Myotis myotis 1324 

Celem działań ochronnych jest przywrócenie gatunku do właściwego stanu ochrony FV poprzez zabezpieczenie zimujących  

w podziemiach obiektu nietoperzy przed niepokojeniem poprzez szczelne zamknięcie wybranych pomieszczeń; zapewnienie nietoperzom 

drożności wlotów do zimowiska; poprawienie warunków mikroklimatycznych – niedopuszczenie do całkowitego osuszenia kluczowych 

dla zimowania gatunku pomieszczeń; właściwe zagospodarowanie obiektu nie ograniczające możliwości zimowania w nim nietoperzy. 

Podjęcie wymienionych działań powinno doprowadzić do wzrostu liczby zimujących w obrębie stanowiska osobników gatunku  

do poziomu > 4 os. 

 Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 1318 i Mopek Barbastella barbastellus 1308  

Celem działań ochronnych jest przywrócenie gatunków do właściwego stanu ochrony FV poprzez zastosowanie tych samych działań,  

jak w przypadku nocka dużego. 

Dodatkowo istotne jest także określenie znaczenia Baszty Michałowskiej dla każdego z gatunków podczas jesiennego i wiosennego rojenia.  

W okresie tym w niektórych fortach następuje bardzo liczne rojenie się nietoperzy – osobniki latają w korytarzach przez całą noc,  

co najprawdopodobniej ma związek z godami tych ssaków. Ponadto, ze względu na możliwość negatywnego oddziaływania na wszystkie 

przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 drogi krajowej nr 85 (ul. Gen. Thommee w Nowym Dworze Mazowieckim), należałoby ocenić poziom 

śmiertelności nietoperzy, wynikającej z ich kolizji z samochodami w rejonie Baszty podczas wiosennego i jesiennego rojenia. 
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Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

Działania ochronne dla utrzymania lub przywrócenia przedmiotów ochrony do właściwego stanu ochrony w obiektach fortyfikacyjnych 

(stanowiskach) położonych w granicach obszaru Natura 2000. 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot od-

powiedzialny 

za wykonanie  

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

{d36b01e9-

04c7-4aa6-

adda-

3b6062912c

e3} 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 1. Wykonanie 

ekspertyzy 

stanu tech-

nicznego 

odwodnienia 

w Forcie 

XIV a Goła-

wice 

Wykonanie ekspertyzy stanu tech-

nicznego odwodnienia obiektu ze 

wskazaniem rekonstrukcji urządzeń 

lub instalacji urządzeń zastępczych 

w celu zabezpieczenia kluczowych 

dla zimowania gatunku pomieszczeń 

Fortu XIV a Goławice przed całko-

witym zalaniem wodą (Załącznik 

8.1). Prace przeprowadzone w ra-

mach ekspertyzy powinny pozwolić 

na wskazanie źródła napływu wody 

do tych pomieszczeń oraz na identy-

fikację systemu odwodnienia zasto-

sowanego podczas budowy / moder-

nizacji obiektu w celu podjęcia pró-

by jego udrożnienia. Może to wy-

magać uzyskania kopii carskich pla-

Fort XIV a Goławice 

– powiat nowodwor-

ski, gmina Pomie-

chówek, obręb 10 

GOŁAWICE 

PIERWSZE, działki 

nr: 872, 898, 901, 

818, 796, 869, 912, 

812, 853, 874, 851, 

916/3, 920, 919/4, 

893, 794, 882, 835, 

919/12, 899, 895, 

863, 919/1, 909, 786, 

892, 807, 915, 792, 

884, 822, 860, 805, 

779/1, 845, 814, 833, 

879, 867, 857, 829, 

pierwszy / 

drugi rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

30 tys. zł / 

wykonanie 

ekspertyzy 

stanu tech-

nicznego 

odwodnienia 

obiektu; 

30 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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nów obiektu z moskiewskich archi-

wów. Udrożnienie odwodnienia po-

zwoliłoby na całkowite odprowa-

dzenie wody z zalanych obecnie 

pomieszczeń fortu, będących waż-

nym miejscem zimowania nietope-

rzy. Ryzyko zatopienia hibernują-

cych nietoperzy w wyniku podno-

szenia się poziomu wody w tych 

pomieszczeniach zostałoby w ten 

sposób zredukowane do zera. W 

przypadku wystąpienia trudności z 

udrożnieniem odwodnienia poprzez 

rekonstrukcję urządzeń należy roz-

ważyć możliwość odprowadzenia 

nadmiaru wody z zalanych pomiesz-

czeń przy wykorzystaniu urządzeń 

zastępczych np. wykonanie drenażu 

opaskowego wokół obiektu fortyfi-

kacyjnego. 

779/4, 876, 789, 877, 

848, 784, 799, 816, 

888, 808, 797, 875, 

897, 834, 842, 866, 

910, 809, 856, 878, 

850, 855, 900, 873, 

859, 868, 790, 782, 

817, 861, 791, 798, 

858, 849, 800, 883, 

890, 907, 919/13, 

827, 830, 919/6, 908, 

871, 887, 905, 919/7, 

839, 894, 896, 788, 

913, 846, 832, 891, 

811, 886, 828, 826, 

919/8, 880, 777, 785, 

914, 778, 824, 919/2, 

906, 819, 919/9, 

779/6, 795, 779/2, 

903, 781, 911, 820, 

917/2, 904, 787, 862, 

813, 902, 919/10, 

841, 801, 852, 783, 

881, 823, 825, 854, 

870, 806, 815, 

919/11, 847, 916/1, 

793, 821, 889, 810, 

885, 916/2, 836, 831, 

917/1, 919/3, 844, 

780, 865, 864, 779/5, 

843, 776, 766, 773, 

765, 758, 755, 775, 
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770/3, 748, 747, 756, 

754, 764, 804, 767, 

752, 97/32, 763, 

703/5, 761, 803, 772, 

837, 768, 770/1, 771, 

750, 774, 802, 745, 

759, 751, 819, 757, 

746, 760, 840, 749, 

753, 762, 770/2, 769, 

919/5. 

 2. Wykonanie 

projektu 

odwodnienia 

Fortu XIV a 

Goławice 

Wykonanie projektu odwodnienia 

obiektu poprzez rekonstrukcję urzą-

dzeń lub instalację urządzeń zastęp-

czych w celu zabezpieczenia klu-

czowych dla zimowania gatunku 

pomieszczeń Fortu XIV a Goławice 

przed całkowitym zalaniem wodą 

(Załącznik 8.1).W przypadku braku 

możliwości udrożnienia funkcjonu-

jącego pierwotnie systemu odwod-

nienia obiektu poprzez rekonstrukcję 

jego elementów wskazane jest zasto-

sowanie urządzeń zastępczych np. 

wykonanie drenażu opaskowego 

wokół obiektu fortyfikacyjnego. 

Może się to jednak wiązać z naru-

szeniem zabytkowej konstrukcji 

obiektu. Alternatywą dla takiego 

rozwiązania może być zainstalowa-

nie pompy odprowadzającej nadmiar 

wody z zalanych pomieszczeń poza 

nie dotyczy trzeci / 

czwarty rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

20 tys. zł / 

wykonanie 

projektu od-

wodnienia 

obiektu; 

1 tys. zł / 

konsultacja 

zapisów pro-

jektu ze spe-

cjalistą chi-

ropterolo-

giem; 

21 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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teren obiektu, bez naruszania zabyt-

kowej konstrukcji obiektu. Pompa 

powinna zapewniać utrzymanie wo-

dy w zalanych pomieszczeniach 

obiektu na stałym poziomie, nie 

przekraczającym w najgłębszym 

miejscu 0,3 m wysokości, licząc od 

poziomu podłogi. Przy wyborze ta-

kiego wariantu zaleca się, żeby 

nadmiar wody odprowadzany był do 

znajdującego się poza obiektem 

zbiornika, co umożliwi jej ponowne 

wykorzystanie (np. do celów prze-

ciwpożarowych). Wskazane jest, aby 

projekt odwodnienia obiektu zawie-

rał pełny kosztorys zaplanowanych 

prac. Projekt powinien zostać skon-

sultowany i zaakceptowany przez 

specjalistę z zakresu chiropterologii 

oraz właściwego konserwatora za-

bytków. 

 3. Wykonanie 

odwodnienia 

Fortu XIV a 

Goławice 

Wykonanie odwodnienia obiektu 

poprzez rekonstrukcję urządzeń lub 

instalację urządzeń zastępczych w 

celu zabezpieczenia kluczowych dla 

zimowania gatunku pomieszczeń 

Fortu XIV a Goławice przed całko-

witym zalaniem wodą (Załącznik 

8.1). Prace powinny być prowadzone 

pod nadzorem specjalisty z zakresu 

chiropterologii oraz właściwego 

Zgodnie z projektem 

na wykonanie od-

wodnienia w Forcie 

XIV a Goławice. 

piąty / szó-

sty rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

800 tys. zł / 

szacunkowy 

koszt wyko-

nania od-

wodnienia 

obiektu 

(przedsta-

wienie real-

nego kosztu 

wykonania 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-
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konserwatora zabytków. odwodnienia 

możliwe bę-

dzie po wy-

konaniu eks-

pertyzy i do-

kumentacji 

projektowej); 

800 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

 4. Opracowa-

nie projektu 

na wykona-

nie basenów 

z wodą w 

Forcie XIV a 

Goławice 

Opracowanie projektu na wykonanie 

basenów wypełnionych wodą w tych 

pomieszczeniach Fortu XIV a Goła-

wice, z których w wyniku udrożnie-

nia systemu odwodnienia obiektu 

woda zostanie całkowicie odprowa-

dzona. Instalacja basenów wypeł-

nionych wodą zapewni w tych po-

mieszczeniach utrzymanie odpo-

wiednich warunków wilgotnościo-

wych podczas okresu zimowania w 

obiekcie nietoperzy, a przykrycie ich 

plastikową (polietylenową) siatką o 

niewielkiej średnicy oczek – 10 mm, 

zabezpieczy nietoperze przed uto-

nięciem w przypadku ich ewentual-

nego upadku. Baseny powinny mieć 

sumaryczną powierzchnię lustra wo-

dy minimum 3 m
2
. Wskazane jest, 

nie dotyczy trzeci / 

czwarty rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

2,0 tys. zł / 

opracowanie 

projektu na 

wykonanie 

basenów; 

0,6 tys. zł / 

konsultacja 

zapisów pro-

jektu ze spe-

cjalistą chi-

ropterolo-

giem; 

2,6 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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aby projekt na wykonanie basenów 

zawierał pełny kosztorys zaplano-

wanych prac. Projekt powinien zo-

stać skonsultowany i zaakceptowany 

przez specjalistę z zakresu chiropte-

rologii oraz właściwego konserwato-

ra zabytków. 

 5. Wykonanie 

basenów z 

wodą w For-

cie XIV a 

Goławice 

Wykonanie basenów wypełnionych 

wodą w tych pomieszczeniach Fortu 

XIV a Goławice, z których w wyni-

ku udrożnienia systemu odpływu 

woda została całkowicie odprowa-

dzona. Instalacja basenów wypeł-

nionych wodą zapewni w tych po-

mieszczeniach utrzymanie odpo-

wiednich warunków wilgotnościo-

wych podczas okresu zimowania w 

obiekcie nietoperzy. Zezwala się na 

demontaż basenów poza okresem 

zimowania nietoperzy w obiekcie. 

Wskazane jest, aby montaż i demon-

taż basenów odbywał się pod nadzo-

rem specjalisty z zakresu chiroptero-

logii oraz właściwego konserwatora 

zabytków, przy czym nadzór specja-

listy chiropterologa nie generuje do-

datkowych kosztów, gdyż działanie 

realizowane będzie równolegle do 

montażu i demontażu termohigrome-

tru oraz monitoringu warunków mi-

kroklimatycznych w obiekcie. 

Zgodnie z projektem 

na wykonanie base-

nów w Forcie XIV a 

Goławice. 

corocznie 

po wykona-

niu odwod-

nienia 

obiektu, 

począwszy 

od piątego / 

szóstego 

sezonu je-

sienno-

zimowego 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych; 

montaż w 

terminie od 

15 do 30 

września, 

demontaż w 

terminie od 

16 do 30 

kwietnia, 

przy czym 

0,4 tys. zł / 

zakup mate-

riałów po-

trzebnych do 

wykonania 

basenów; 

1,9 tys. zł / 

montaż base-

nów wraz z 

napełnieniem 

ich wodą 

oraz ich póź-

niejszy de-

montaż w 

jednym sezo-

nie jesienno-

zimowym; 

9,7 tys. zł / 

10 lat w 

przypadku 

rozpoczęcia 

realizacji 

działania w 

piątym roku 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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prac nie 

należy pro-

wadzić od 

zmroku do 

świtu 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1. Montaż ter-

mohigrome-

tru w Forcie 

XIV a Goła-

wice 

Zakup i montaż termohigrometru 

stacjonarnego w zalewanych obecnie 

pomieszczeniach Fortu XIV a Goła-

wice rejestrującego temperaturę po-

wietrza i wilgotność względną z 

przyjętą częstotliwością podczas 

okresu zimowania w obiekcie nieto-

perzy. Zainstalowanie urządzenia 

jest zalecane z racji zaplanowanych 

w obiekcie działań związanych z 

udrożnieniem odwodnienia obiektu i 

późniejszą instalacją basenów z wo-

dą. Montaż / demontaż urządzenia 

powinien być wykonywany przez 

specjalistę chiropterologa (w sumie 

dwa dni w jednym sezonie jesienno-

zimowym). 

Zalewane corocznie 

pomieszczenia Fortu 

XIV a Goławice – 

powiat nowodwor-

ski, gmina Pomie-

chówek, obręb 10 

GOŁAWICE 

PIERWSZE, działki 

nr: 919/1, 919/13, 

919/2, 917/1, 917/2, 

901, 852, 853, 854, 

855, 856, 869, 870, 

871, 872, 873, 874, 

875, 915. 

corocznie, 

począwszy 

od pierw-

szego / dru-

giego sezo-

nu jesienno-

zimowego 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych; 

montaż w 

terminie od 

15 do 30 

września, 

demontaż w 

terminie od 

16 do 30 

kwietnia, 

przy czym 

prac nie 

należy pro-

wadzić od 

zmroku do 

2,2 tys. zł / 

zakup urzą-

dzenia; 

0,6 tys. zł / 

montaż i de-

montaż urzą-

dzenia przez 

specjalistę 

chiropterolo-

ga w jednym 

sezonie je-

sienno-

zimowym; 

7,6 tys. zł / 

10 lat w 

przypadku 

rozpoczęcia 

realizacji 

działania w 

pierwszym 

roku obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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świtu 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1. Monitoring 

warunków 

mikroklima-

tycznych w 

Forcie XIV a 

Goławice 

Monitorowanie mikroklimatu panu-

jącego w zalewanych obecnie po-

mieszczeniach Fortu XIV a Goławi-

ce podczas okresu zimowania w 

obiekcie nietoperzy polegające na 

obserwacji zmiany parametrów tem-

peratury i wilgotności względnej 

zarejestrowanych przez termohigro-

metr. Prowadzenie stałego monito-

ringu warunków mikroklimatycz-

nych zimowiska pozwoli uzasadnić 

lub przynajmniej wykluczyć wpływ 

wybranych czynników na ewentual-

ne zmiany w liczbie zimujących w 

obiekcie nietoperzy. Zaleca się, aby 

monitoring prowadzony był zarówno 

w okresie poprzedzającym wykona-

nie działań związanych z odprowa-

dzeniem nadmiaru wody z zalewa-

nych obecnie pomieszczeń obiektu, 

jak i po ich zrealizowaniu, co po-

zwoli zaobserwować ewentualne 

zmiany w mikroklimacie zimowiska 

i umożliwi, w razie potrzeby, podję-

cie działań dodatkowych m.in. uzu-

pełnianie wody w basenach. Zaleca 

się, aby kontrole prowadzone były 

przez specjalistę chiropterologa raz 

Zalewane corocznie 

pomieszczenia Fortu 

XIV a Goławice – 

powiat nowodwor-

ski, gmina Pomie-

chówek, obręb 10 

GOŁAWICE 

PIERWSZE, działki 

nr: 919/1, 919/13, 

919/2, 917/1, 917/2, 

901, 852, 853, 854, 

855, 856, 869, 870, 

871, 872, 873, 874, 

875, 915. 

corocznie, 

począwszy 

od pierw-

szego / dru-

giego sezo-

nu jesienno-

zimowego 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych, 

raz na mie-

siąc, w ter-

minie od 

15 września 

do 

30 kwietnia 

0,3 tys. zł / 

jednorazowa 

kontrola spe-

cjalisty chi-

ropterologa; 

1,5 tys. zł / 5 

kontroli w 

jednym sezo-

nie jesienno-

zimowym 

(pozostałe 

kontrole zo-

staną wyko-

nane w ra-

mach innych 

zaplanowa-

nych w 

obiekcie 

działań 

ochronnych); 

13,5 tys. zł / 

10 lat w 

przypadku 

rozpoczęcia 

realizacji 

działania w 

pierwszym 

sezonie je-

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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na miesiąc podczas okresu zimowa-

nia w obiekcie nietoperzy – w sumie 

8 kontroli w sezonie, przy czym 

pierwsza z nich odbywać się będzie 

podczas montażu termohigrometru, 

piąta w trakcie zaplanowanego w 

ramach Planu zadań ochronnych 

monitoringu liczby zimujących nie-

toperzy, ósma podczas demontażu 

urządzenia. 

sienno-

zimowym 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

{c33844e9-

30c4-4a52-

9711-

11507da442

20} 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 1. Inwentary-

zacja gatun-

ku w Forcie 

XIV a Goła-

wice 

Uzupełnienie wizji terenowej prze-

prowadzonej w obszarze Natura 

2000 w sezonie zimowym 2012 / 

2013 poprzez wykonanie pełnej in-

wentaryzacji gatunku w niedostęp-

nych obecnie pomieszczeniach Fortu 

XIV a Goławice (Załącznik 8.2) 

położonych w obrębie działek nale-

żących do właścicieli prywatnych. 

Inwentaryzację należy przeprowa-

dzić zgodnie z metodyką monitorin-

gu gatunku opracowaną przez 

Główny Inspektorat Ochrony Śro-

dowiska (2012), przy czym parametr 

„Szanse zachowania gatunku” nale-

ży oceniać korzystając ze wskaźni-

ków zastosowanych podczas opra-

cowywania Planu zadań ochronnych 

(patrz pkt. 3). 

Fort IV a Goławice – 

powiat nowodwor-

ski, gmina Pomie-

chówek, obręb 10 

GOŁAWICE 

PIERWSZE, działki 

nr: 872, 898, 901, 

818, 796, 869, 912, 

812, 853, 874, 851, 

916/3, 920, 919/4, 

893, 794, 882, 835, 

919/12, 899, 895, 

863, 919/1, 909, 786, 

892, 807, 915, 792, 

884, 822, 860, 805, 

779/1, 845, 814, 833, 

879, 867, 857, 829, 

779/4, 876, 789, 877, 

848, 784, 799, 816, 

pierwszy / 

drugi sezon 

zimowy 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych, 

w terminach 

1-15 grud-

nia i 1-15 

lutego 

2 tys. zł / 

wykonanie 

inwentaryza-

cji gatunku w 

obiekcie; 

2 tys. zł / 10 

lat obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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888, 808, 797, 875, 

897, 834, 842, 866, 

910, 809, 856, 878, 

850, 855, 900, 873, 

859, 868, 790, 782, 

817, 861, 791, 798, 

858, 849, 800, 883, 

890, 907, 919/13, 

827, 830, 919/6, 908, 

871, 887, 905, 919/7, 

839, 894, 896, 788, 

913, 846, 832, 891, 

811, 886, 828, 826, 

919/8, 880, 777, 785, 

914, 778, 824, 919/2, 

906, 819, 919/9, 

779/6, 795, 779/2, 

903, 781, 911, 820, 

917/2, 904, 787, 862, 

813, 902, 919/10, 

841, 801, 852, 783, 

881, 823, 825, 854, 

870, 806, 815, 

919/11, 847, 916/1, 

793, 821, 889, 810, 

885, 916/2, 836, 831, 

917/1, 919/3, 844, 

780, 865, 864, 779/5, 

843, 776, 766, 773, 

765, 758, 755, 775, 

770/3, 748, 747, 756, 

754, 764, 804, 767, 
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752, 97/32, 763, 

703/5, 761, 803, 772, 

837, 768, 770/1, 771, 

750, 774, 802, 745, 

759, 751, 819, 757, 

746, 760, 840, 749, 

753, 762, 770/2, 769, 

919/5. 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

{c33844e9-

30c4-4a52-

9711-

11507da442

20} 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

{d36b01e9-

04c7-4aa6-

adda-

3b6062912c

e3} 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1. Ogranicze-

nie użytko-

wania wy-

branych 

pomieszczeń 

Fortu XIV a 

Goławice 

Zawarcie porozumienia w sprawie 

corocznej rezygnacji z użytkowania i 

zwiedzania wybranych pomieszczeń 

Fortu XIV a Goławice w trakcie 

okresu zimowania w nim nietoperzy 

(Załącznik 8.3), trwającego od 1 

października do 15 kwietnia (cało-

dobowo), a także podczas jesiennego 

i wiosennego rojenia nietoperzy – od 

1 sierpnia do 30 września oraz od 16 

kwietnia do 15 czerwca (od zmroku 

do świtu). Porozumienie powinno 

zostać zawarte pomiędzy Regionalną 

Dyrekcją Ochrony Środowiska w 

Warszawie a właścicielami działek 

położonych w obszarze Natura 2000. 

Treść porozumienia powinna zostać 

skonsultowana i zaakceptowana 

przez specjalistę z zakresu chiropte-

rologii. 

nie dotyczy pierwszy / 

drugi rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

0,6 tys. zł / 

konsultacje 

zapisów po-

rozumienia 

ze specjalistą 

chiropterolo-

giem; 

0,6 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

{8a756feb-

6643-41f6-

aafd-

b83e6e0ae8

ed} 

 Nr Działania związane z ochroną czynną 

 1. Opracowa-

nie projektu 

na wykona-

nie kopii 

stalowych 

belek w For-

cie XIII Bło-

gosławie 

Opracowanie projektu na wykonanie 

kopii zabytkowych, stalowych belek 

korytkowych (łukowato wygiętych), 

wzmacniających niegdyś stropy w 

kluczowych dla zimowania gatunku 

pomieszczeniach Fortu XIII Błogo-

sławie (Załącznik 8.4). Wykonanie 

kopii tych elementów jest wskazane 

w celu zwiększenia (odtworzenia) 

powierzchni zimowiska gatunku w 

dwóch pomieszczeniach – każde o 

wymiarach (długość x szerokość) – 

80 m x 1,5 m. Zaleca się wykonanie 

kopii belek z materiału odpornego 

na zawilgocenie, np. żelbetu, oraz 

osadzenie ich na stalowych ceowni-

kach, po wcześniejszym ich zama-

skowaniu odpowiednim materiałem 

(zabezpieczenie przed ewentualną 

kradzieżą). Pomiędzy belkami nale-

ży pozostawić szczeliny o szerokości 

15-20 mm, tak aby nietoperze mogły 

bez trudu wykorzystywać podczas 

okresu zimowania znajdujące się 

między tymi elementami przestrze-

nie. Wskazane jest, aby projekt na 

wykonanie kopii stalowych belek 

zawierał pełny kosztorys zaplano-

wanych prac. Projekt powinien zo-

stać skonsultowany i zaakceptowany 

nie dotyczy pierwszy / 

drugi rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

3 tys. zł / 

opracowanie 

projektu na 

wykonanie 

belek i ceow-

ników; 

0,6 tys. zł / 

konsultacja 

zapisów pro-

jektu ze spe-

cjalistą chi-

ropterolo-

giem; 

3,6 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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przez specjalistę z zakresu chiropte-

rologii oraz właściwego konserwato-

ra zabytków. 

 2. Wykonanie 

kopii stalo-

wych belek 

w Forcie 

XIII Błogo-

sławie 

Wykonanie kopii stalowych belek 

korytkowych w kluczowych dla zi-

mowania gatunku pomieszczeniach 

Fortu XIII Błogosławie w celu 

zwiększenia (odtworzenia) po-

wierzchni zimowiska gatunku. Zale-

ca się wykonanie ceowników ze stali 

i ich zamaskowanie odpowiednim 

materiałem, natomiast belek z mate-

riału odpornego na zawilgocenie np. 

żelbetu. Montaż belek oraz ceowni-

ków powinien odbywać się pod nad-

zorem specjalisty z zakresu chiropte-

rologii oraz właściwego konserwato-

ra zabytków – wytyczne i nadzór w 

pierwszym dniu prowadzonych prac 

oraz odbiór prac po ich zakończeniu 

(w sumie 2 dni). 

Zgodnie z projektem 

na wykonanie kopii 

stalowych belek w 

Forcie XIII Błogo-

sławie – powiat no-

wodworski, gmina 

Zakroczym, obręb 1 

BŁOGOSŁAWIE, 

działka ewidencyjna 

nr 55 (Załącznik 

8.4). 

trzeci / 

czwarty rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych, 

w terminie 

od 16 

kwietnia do 

30 września, 

przy czym 

podczas 

okresu wio-

sennego i 

jesiennego 

rojenia nie-

toperzy – od 

16 kwietnia 

do 15 

czerwca 

oraz od 1 

sierpnia do 

30 września, 

prac nie 

należy pro-

wadzić od 

zmroku do 

świtu 

133,3 tys. zł / 

wykonanie 

żelbetowych 

belek i sta-

lowych ce-

owników 

oraz ich mon-

taż w obiek-

cie; 

0,6 tys. zł / 

dwudniowy 

nadzór ze 

strony spe-

cjalisty chi-

ropterologa; 

133,9 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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 3. Opracowa-

nie projektu 

na wykona-

nie stalo-

wych krat w 

Forcie XIII 

Błogosławie 

Opracowanie projektu na wykonanie 

7 stalowych krat – 2 większych w 

otworach wejściowych i 5 mniej-

szych w otworach okiennych, zamy-

kających kluczowe dla zimowania 

gatunku pomieszczenia Fortu XIII 

Błogosławie (Załącznik 8.5). Wy-

konanie krat jest konieczne w celu 

zabezpieczenia zimowiska przed 

niepokojeniem nietoperzy podczas 

okresu ich hibernacji w obiekcie. 

Kraty muszą być zaprojektowane w 

taki sposób, aby umożliwić nietope-

rzom swobodny wlot do zimowiska 

oraz utrudnić osobom niepożądanym 

ich wyłamanie, wygięcie, pocięcie 

itp. Odległość pomiędzy elementami 

pionowymi kraty powinna wynosić 

min. 45 cm, a odległość między 

elementami poziomymi 13–15 cm. 

Wskazane jest, aby kratę przygoto-

wano z rur stalowych o średnicy ok. 

50 mm i grubości ścian min. 5 mm. 

Rury powinny być starannie wpaso-

wane w ramę wykonaną z odpo-

wiednio solidnego kątownika lub 

ceownika, tak aby możliwie najbar-

dziej utrudniać ich wyłamanie. We-

wnątrz rur postuluje się umieścić 

luźny, stalowy pręt, co uniemożliwi 

jego przecięcie za pomocą piły. Za-

leca się aby kraty zamykane były na 

nie dotyczy pierwszy / 

drugi rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

3 tys. zł / 

opracowanie 

projektu na 

wykonanie 

krat w obiek-

cie; 

0,6 tys. zł / 

konsultacja 

zapisów pro-

jektu ze spe-

cjalistą chi-

ropterolo-

giem; 

3,6 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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klucz. Wskazane jest, aby projekt na 

wykonanie stalowych krat zawierał 

pełny kosztorys zaplanowanych 

prac. Projekt powinien zostać skon-

sultowany i zaakceptowany przez 

specjalistę z zakresu chiropterologii 

oraz właściwego konserwatora za-

bytków. 

 4. Wykonanie 

stalowych 

krat w For-

cie XIII Bło-

gosławie 

Wykonanie 7 stalowych krat – 2 

większych w otworach wejściowych 

i 5 mniejszych w otworach okien-

nych, prowadzących do kluczowych 

dla zimowania gatunku pomieszczeń 

Fortu XIII Błogosławie w celu za-

bezpieczenia zimowiska przed nie-

pokojeniem nietoperzy podczas ich 

hibernacji w obiekcie. Zezwala się 

na demontaż krat poza okresem zi-

mowania w obiekcie nietoperzy. 

Montaż i demontaż stalowych krat 

powinien odbywać się pod nadzorem 

eksperta z zakresu chiropterologii 

oraz właściwego konserwatora za-

bytków (w sumie 2 dni w każdym 

sezonie jesienno-zimowym). 

Zgodnie z projektem 

na wykonanie stalo-

wych krat w klu-

czowych dla zimo-

wania gatunku po-

mieszczeniach Fortu 

XIII Błogosławie – 

powiat nowodwor-

ski, gmina Zakro-

czym, obręb 1 

BŁOGOSŁAWIE, 

działka ewidencyjna 

nr 55 (Załącznik 

8.5). 

corocznie, 

począwszy 

od drugiego 

/ trzeciego 

sezonu je-

sienno-

zimowego 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych; 

montaż w 

terminie od 

20 do 31 

październi-

ka, demon-

taż w termi-

nie od 25 

marca do 5 

kwietnia 

30 tys. zł / 

wykonanie 

2 szt. krat w 

otworach 

wejściowych;  

25 tys. zł / 

wykonanie 5 

szt. krat w 

otworach 

okiennych; 

1,4 tys. zł / 

montaż i de-

montaż krat 

w jednym 

sezonie je-

sienno-

zimowym; 

0,6 tys. zł / 

dwudniowy 

nadzór ze 

strony spe-

cjalisty chi-

ropterologa 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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w jednym 

sezonie je-

sienno-

zimowym; 

71 tys. zł / 10 

lat w przy-

padku roz-

poczęcia 

realizacji 

działania w 

drugim se-

zonie jesien-

no-zimowym 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

 5. Wykonanie 

ogrodzenia 

wokół Fortu 

XIII Błogo-

sławie 

Wykonanie ogrodzenia wzdłuż gra-

nicy działki – 1420 m, w obrębie 

której położony jest Fort XIII Bło-

gosławie w celu zabezpieczenia zi-

mowiska przed niepokojeniem nie-

toperzy podczas okresu ich zimowa-

nia w obiekcie. Wykonanie ogrodze-

nia wzmocni ochronę obiektu (a tym 

samym kryjówek nietoperzy) przed 

dalszą dewastacją. Ogrodzenie po-

winno być wykonane z prętów 

(ewentualnie siatki) i umieszczone 

na betonowym fundamencie, co 

utrudni osobom niepożądanym 

Fort XIII Błogosła-

wie – powiat nowo-

dworski, gmina Za-

kroczym, obręb 1 

BŁOGOSŁAWIE, 

działka ewidencyjna 

nr 55 

drugi / trze-

ci rok obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

220,1 tys. zł / 

wykonanie 

ogrodzenia z 

siatki ogro-

dzeniowej, 

osadzonej na 

słupkach i 

betonowym 

fundamencie; 

224,4 tys. zł / 

wykonanie 

ogrodzenia z 

metalowych 

prętów, osa-

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 
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wchodzenie na teren prywatny. Nie 

zaleca się wykonywania drewniane-

go ogrodzenia, ani umieszczania 

drutu kolczastego jako jednego z 

elementów zabezpieczających obiekt 

przed intruzami. 

dzonych na 

betonowym 

fundamencie; 

w zależności 

o wyboru 

wariantu – 

220,1 tys. zł 

lub 

224,4 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

nieruchomości 

(*). 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1. Monitoring 

istnienia 

zabezpieczeń 

w Forcie 

XIII Błogo-

sławie 

Monitoring istnienia krat zainstalo-

wanych w otworach wejściowych i 

otworach okiennych do kluczowych 

dla zimowania gatunku pomieszczeń 

Fortu XIII Błogosławie. Zaleca się, 

aby kontrole prowadzone były przez 

specjalistę z zakresu chiropterologii 

raz w miesiącu podczas okresu zi-

mowania w obiekcie nietoperzy – w 

sumie 6 kontroli w sezonie, przy 

czym pierwsza z nich odbędzie się 

podczas montażu krat, czwarta w 

trakcie zaplanowanego w ramach 

Planu zadań ochronnych monitorin-

gu liczby zimujących nietoperzy, a 

szósta podczas demontażu krat. 

Fort XIII Błogosła-

wie – powiat nowo-

dworski, gmina Za-

kroczym, obręb 1 

BŁOGOSŁAWIE, 

działka ewidencyjna 

nr 55 

corocznie, 

raz na mie-

siąc, w ter-

minie od 20 

październi-

ka do 5 

kwietnia, 

począwszy 

od drugiego 

/ trzeciego 

sezonu je-

sienno-

zimowego 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

0,9 tys. zł / 3 

kontrole / 

sezon (pozo-

stałe kontrole 

nie generują 

dodatkowych 

kosztów, 

gdyż wyko-

nywane będą 

w ramach 

innych za-

planowanych 

w obiekcie 

działań 

ochronnych); 

7,2 tys. zł / 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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ochronnych 10 lat w 

przypadku 

rozpoczęcia 

realizacji 

działania w 

drugim se-

zonie jesien-

no-zimowym 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

{8a756feb-

6643-41f6-

aafd-

b83e6e0ae8

ed} 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

{e4951591-

03f5-4210-

af08-

674fc7a70a

 Nr Działania związane z ochroną czynną 

 1. Wykonanie 

ekspertyzy 

stanu tech-

nicznego 

odwodnienia 

w Forcie 

XIII Błogo-

sławie 

Wykonanie ekspertyzy stanu tech-

nicznego odwodnienia obiektu ze 

wskazaniem rekonstrukcji urządzeń 

lub instalacji urządzeń zastępczych 

w celu zabezpieczenia kluczowych 

dla zimowania gatunku pomieszczeń 

Fortu XIII Błogosławie przed cał-

kowitym zalaniem wodą (Załącznik 

8.6). Prace przeprowadzone w ra-

mach ekspertyzy powinny pozwolić 

na wskazanie źródła napływu wody 

do tych pomieszczeń oraz identyfi-

kację systemu odwodnienia zasto-

sowanego podczas budowy / moder-

nizacji obiektu w celu podjęcia pró-

by jego udrożnienia. Może to wy-

magać uzyskania kopii carskich pla-

Fort XIII Błogosła-

wie – powiat nowo-

dworski, gmina Za-

kroczym, obręb 1 

BŁOGOSŁAWIE, 

działka ewidencyjna 

nr 55 

pierwszy / 

drugi rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

30 tys. zł/ 

wykonanie 

ekspertyzy 

stanu tech-

nicznego 

odwodnienia 

obiektu; 

30 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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d9} nów obiektu z moskiewskich archi-

wów. Udrożnienie odwodnienia po-

zwoliłoby na całkowite odprowa-

dzenie wody z zalanych obecnie 

pomieszczeń fortu, będących waż-

nym miejscem zimowania nietope-

rzy. Ryzyko zatopienia hibernują-

cych nietoperzy w wyniku podno-

szenia się poziomu wody w tych 

pomieszczeniach zostałoby w ten 

sposób zredukowane do zera. W 

przypadku wystąpienia trudności z 

udrożnieniem odwodnienia poprzez 

rekonstrukcję urządzeń należy roz-

ważyć możliwość odprowadzenia 

nadmiaru wody z zalanych pomiesz-

czeń przy wykorzystaniu urządzeń 

zastępczych, np. wykonanie drenażu 

opaskowego wokół obiektu fortyfi-

kacyjnego. 

 2. Wykonanie 

projektu 

odwodnienia 

Fortu XIII 

Błogosławie 

Wykonanie projektu odwodnienia 

obiektu poprzez rekonstrukcję urzą-

dzeń lub instalację urządzeń zastęp-

czych w celu zabezpieczenia klu-

czowych dla zimowania gatunku 

pomieszczeń Fortu XIII Błogosławie 

przed całkowitym zalaniem wodą 

(Załącznik 8.6). W przypadku braku 

możliwości udrożnienia funkcjonu-

jącego pierwotnie systemu odwod-

nienia obiektu poprzez rekonstrukcję 

nie dotyczy trzeci / 

czwarty rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

20 tys. zł/ 

wykonanie 

projektu od-

wodnienia 

obiektu; 

1 tys. zł/ 

konsultacja 

zapisów pro-

jektu ze spe-

cjalistą chi-

ropterolo-

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-
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jego elementów, wskazane jest za-

stosowanie urządzeń zastępczych np. 

wykonanie drenażu opaskowego 

wokół obiektu fortyfikacyjnego. 

Może się to jednak wiązać z naru-

szeniem zabytkowej konstrukcji 

obiektu. Alternatywą dla takiego 

rozwiązania może być zainstalowa-

nie pompy odprowadzającej nadmiar 

wody z zalanych pomieszczeń poza 

teren obiektu, bez naruszania zabyt-

kowej konstrukcji obiektu. Pompa 

powinna zapewniać utrzymanie wo-

dy w zalanych pomieszczeniach 

obiektu na stałym poziomie, nie 

przekraczającym w najgłębszym 

miejscu 0,3 m wysokości, licząc od 

poziomu podłogi. Przy wyborze ta-

kiego wariantu zaleca się, żeby 

nadmiar wody odprowadzany był do 

znajdującego się poza obiektem 

zbiornika, co umożliwi jej ponowne 

wykorzystanie (np. do celów prze-

ciwpożarowych). Wskazane jest, aby 

projekt odwodnienia obiektu zawie-

rał pełny kosztorys zaplanowanych 

prac. Projekt powinien zostać skon-

sultowany i zaakceptowany przez 

specjalistę z zakresu chiropterologii 

oraz właściwego konserwatora za-

bytków. 

giem; 

21 tys. zł / 10 

lat obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych 

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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 3. Wykonanie 

odwodnienia 

Fortu XIII 

Błogosławie 

Wykonanie odwodnienia obiektu 

poprzez rekonstrukcję urządzeń lub 

instalację urządzeń zastępczych w 

celu zabezpieczenia kluczowych dla 

zimowania gatunku pomieszczeń 

Fortu XIII Błogosławie przed cał-

kowitym zalaniem wodą (Załącznik 

8.6). Prace powinny być prowadzone 

pod nadzorem specjalisty z zakresu 

chiropterologii oraz właściwego 

konserwatora zabytków. 

Zgodnie z projektem 

na wykonanie od-

wodnienia w Forcie 

XIII Błogosławie. 

piąty / szó-

sty rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

800 tys. zł / 

szacunkowy 

koszt wyko-

nania od-

wodnienia 

obiektu 

(przedsta-

wienie real-

nego kosztu 

wykonania 

odwodnienia 

możliwe bę-

dzie po wy-

konaniu eks-

pertyzy i do-

kumentacji 

projektowej); 

800 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

 4. Opracowa-

nie projektu 

na wykona-

nie basenów 

z wodą w 

Forcie XIII 

Błogosławie 

Opracowanie projektu na wykonanie 

basenów w tych pomieszczeniach 

Fortu XIII Błogosławie, z których w 

wyniku udrożnienia systemu od-

wodnienia obiektu woda zostanie 

całkowicie odprowadzona. Instalacja 

basenów wypełnionych wodą za-

pewni w tych pomieszczeniach 

utrzymanie odpowiednich warunków 

nie dotyczy trzeci / 

czwarty rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

2 tys. zł/ 

opracowanie 

projektu na 

wykonanie 

basenów; 

0,6 tys. zł/ 

konsultacja 

zapisów pro-

jektu ze spe-

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-
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wilgotnościowych podczas okresu 

zimowania w obiekcie nietoperzy, a 

przykrycie ich plastikową (poliety-

lenową) siatką o niewielkiej średnicy 

oczek – 10 mm, zabezpieczy nieto-

perze przed utonięciem w przypadku 

ich ewentualnego upadku. Baseny 

powinny mieć powierzchnię lustra 

wody minimum 3 m
2
. Wskazane 

jest, aby projekt na wykonanie base-

nów zawierał pełny kosztorys zapla-

nowanych prac. Projekt powinien 

zostać skonsultowany i zaakcepto-

wany przez specjalistę z zakresu chi-

ropterologii oraz właściwego kon-

serwatora zabytków. 

cjalistą chi-

ropterolo-

giem; 

2,6 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

 5. Wykonanie 

basenów z 

wodą w For-

cie XIII Bło-

gosławie 

Wykonanie basenów w tych po-

mieszczeniach Fortu XIII Błogosła-

wie, z których w wyniku udrożnienia 

systemu odpływu woda została cał-

kowicie odprowadzona. Instalacja 

basenów w tych pomieszczeniach 

zapewni utrzymanie odpowiednich 

warunków wilgotnościowych pod-

czas okresu zimowania w obiekcie 

nietoperzy. Zezwala się na demontaż 

basenów poza okresem zimowania 

nietoperzy w obiekcie. Wskazane 

jest, aby montaż i demontaż base-

nów odbywał się pod nadzorem spe-

cjalisty z zakresu chiropterologii 

Zgodnie z projektem 

na wykonanie base-

nów w Forcie XIII 

Błogosławie 

corocznie 

po wykona-

niu odwod-

nienia 

obiektu, 

począwszy 

od piątego / 

szóstego 

sezonu je-

sienno-

zimowego 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych; 

1,3 tys. zł / 

zakup mate-

riałów po-

trzebnych do 

wykonania 

basenów; 

2,5 tys. zł / 

montaż base-

nów wraz z 

napełnieniem 

ich wodą 

oraz ich póź-

niejszy de-

montaż w 

jednym sezo-

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 
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oraz właściwego konserwatora za-

bytków, przy czym nadzór specjali-

sty chiropterologa nie generuje do-

datkowych kosztów, gdyż działanie 

realizowane będzie równolegle do 

montażu i demontażu krat oraz mo-

nitoringu zabezpieczeń w obiekcie. 

montaż w 

terminie od 

20 do 31 

październi-

ka, demon-

taż w termi-

nie od 25 

marca do 5 

kwietnia, 

równolegle 

do zakłada-

nia krat w 

obiekcie 

nie jesienno-

zimowym; 

13,9 tys. zł / 

10 lat w 

przypadku 

rozpoczęcia 

realizacji 

działania w 

piątym roku 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

(*). 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1. Ogranicze-

nie użytko-

wania wy-

branych 

pomieszczeń 

Fortu XIII 

Błogosławie 

Zawarcie porozumienia w sprawie 

corocznej rezygnacji z użytkowania i 

zwiedzania wybranych pomieszczeń 

Fortu XIII Błogosławie w trakcie 

okresu zimowania w nim nietoperzy 

(Załącznik 8.7), trwającego od 1 

października do 15 kwietnia (cało-

dobowo), a także podczas jesiennego 

i wiosennego rojenia nietoperzy – od 

1 sierpnia do 30 września oraz od 16 

kwietnia do 15 czerwca (od zmroku 

do świtu). Porozumienie powinno 

zostać zawarte pomiędzy Regionalną 

Dyrekcją Ochrony Środowiska w 

Warszawie a właścicielem działki, w 

obrębie której położony jest obiekt 

nie dotyczy pierwszy / 

drugi rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

0,6 tys. zł/ 

konsultacje 

zapisów po-

rozumienia 

ze specjalistą 

chiropterolo-

giem; 

0,6 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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fortyfikacyjny (działka nr 55, obręb 

1 BŁOGOSŁAWIE, gmina Zakro-

czym, powiat nowodworski), oraz 

jak największą liczbą lokalnych or-

ganizacji zajmujących się populary-

zacją wiedzy historycznej dotyczącej 

Twierdzy Modlin, takich jak: Funda-

cja Park Militarny Twierdzy Modlin, 

Fundacja Notum, Towarzystwo 

Przyjaciół Twierdzy Modlin, Stowa-

rzyszenie Przyjaciół „Muzeum 

Kampanii Wrześniowej i Twierdzy 

Modlin”, Lokalna Organizacja Tury-

styczna Trzech Rzek, Biuro Zarządu 

Głównego Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego, Koło 

Przewodników Terenowych „Ba-

stion” po Twierdzy Modlin przy Od-

dziale Polskiego Towarzystwa Tury-

styczno-Krajoznawczego w Nowym 

Dworze Mazowieckim. Treść poro-

zumienia powinna zostać skonsul-

towana i zaakceptowana przez spe-

cjalistę z zakresu chiropterologii. 

 2. Montaż 

termohigro

metru w 

Forcie XIII 

Błogosławie 

Zakup termohigrometru stacjonarne-

go, rejestrującego temperaturę po-

wietrza i wilgotność względną z 

przyjętą częstotliwością, oraz jego 

montaż w zalewanych obecnie po-

mieszczeniach Fortu XIII Błogosła-

wie, po uprzednim wykonaniu od-

Fort XIII 

Błogosławie – 

powiat 

nowodworski, gmina 

Zakroczym, obręb 1 

BŁOGOSŁAWIE, 

działka ewidencyjna 

corocznie 

po 

wykonaniu 

odwodnieni

a obiektu, 

począwszy 

od piątego / 

2,2 tys. zł / 

zakup 

urządzenia 

(montaż i 

demontaż 

urządzenia 

nie generuje 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Warszawie 
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wodnienia obiektu. Zainstalowanie 

urządzenia jest zalecane z racji za-

planowanych w obiekcie działań 

związanych z odwodnieniem obiektu 

i późniejszą instalacją basenów z 

wodą. Montaż i demontaż urządze-

nia powinien być wykonywany 

przez specjalistę chiropterologa 

równolegle do zakładania i zdejmo-

wania krat (w sumie 2 dni w jednym 

sezonie jesienno-zimowym). 

nr 55 szóstego 

sezonu 

jesienno-

zimowego 

obowiązywa

nia Planu 

zadań 

ochronnych; 

montaż w 

terminie od 

20 do 31 

październik

a, demontaż 

w terminie 

od 25 marca 

do 5 

kwietnia, 

równolegle 

do 

zakładania / 

zdejmowani

a krat w 

obiekcie 

dodatkowych 

kosztów, 

gdyż 

realizowany 

będzie przez 

specjalistę 

chiropterolog

a podczas 

zakładania i 

zdejmowania 

krat w 

obiekcie); 

2,2 tys. zł / 

10 lat 

obowiązywa

nia Planu 

zadań 

ochronnych 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1. Monitoring 

warunków 

mikroklima-

tycznych w 

Forcie XIII 

Błogosławie 

Monitorowanie mikroklimatu panu-

jącego podczas okresu zimowania 

nietoperzy w tych pomieszczeniach 

Fortu XIII Błogosławie, z których 

woda została odprowadzona w wy-

niku wykonanego odwodnienia 

Fort XIII Błogosła-

wie – powiat nowo-

dworski, gmina Za-

kroczym, obręb 1 

BŁOGOSŁAWIE, 

działka ewidencyjna 

corocznie, 

raz na mie-

siąc, w ter-

minie od 20 

październi-

ka do 5 

działanie nie 

generuje 

dodatko-

wych kosz-

tów, gdyż 

realizowane 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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obiektu. Prowadzone obserwacje 

pozwolą określić zmiany w mikro-

klimacie pomieszczeń po realizacji 

działań ochronnych, a w przypadku 

stwierdzenia niekorzystnych dla zi-

mowania nietoperzy warunków 

umożliwią szybkie podjęcie nie-

zbędnych działań, w tym regularne 

uzupełnianie wody w basenach. Sta-

ły monitoring warunków mikrokli-

matycznych zimowiska pozwoli 

również uzasadnić lub przynajmniej 

wykluczyć wpływ wybranych czyn-

ników na ewentualne zmiany w licz-

bie zimujących w obiekcie nietope-

rzy. Zaleca się, aby kontrole prowa-

dzone były przez specjalistę z zakre-

su chiropterologii raz w miesiącu 

podczas okresu zimowania w obiek-

cie nietoperzy – w sumie 6 kontroli 

w sezonie, przy czym wszystkie 

kontrole odbędą się podczas wyko-

nywania monitoringu istnienia za-

bezpieczeń w Forcie XIII Błogosła-

wie. 

nr 55 kwietnia, 

począwszy 

od piątego / 

szóstego 

sezonu je-

sienno-

zimowego 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

będzie przez 

specjalistę 

chiroptero-

loga podczas 

monitoringu 

istnienia 

zabezpieczeń 

w Forcie 

XIII Błogo-

sławie 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 1. Inwentary-

zacja gatun-

ku w Forcie 

XIII Błogo-

Wykonanie pełnej inwentaryzacji 

gatunku w Forcie XIII Błogosławie. 

Inwentaryzację należy przeprowa-

dzić w pierwszym lub drugim sezo-

Fort XIII Błogosła-

wie – powiat nowo-

dworski, gmina Za-

kroczym, obręb 1 

pierwszy / 

drugi sezon 

zimowy 

obowiązy-

2 tys. zł / 

wykonanie 

inwentaryza-

cji gatunku w 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 
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sławie nie zimowym obowiązywania Planu 

zadań ochronnych, dwukrotnie w 

terminach 1-15 grudnia i 1-15 lute-

go. Inwentaryzację należy przepro-

wadzić zgodnie z metodyką monito-

ringu gatunku opracowaną przez 

Główny Inspektorat Ochrony Śro-

dowiska (2012), przy czym parametr 

„Szanse zachowania gatunku” nale-

ży oceniać korzystając ze wskaźni-

ków zastosowanych podczas opra-

cowywania Planu zadań ochronnych 

(patrz pkt. 3). 

BŁOGOSŁAWIE, 

działka ewidencyjna 

nr 55 

wania Planu 

zadań 

ochronnych, 

dwukrotnie 

w terminach 

1-15 grud-

nia i 1-15 

lutego 

obiekcie; 

2 tys. zł / 10 

lat obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Warszawie 

 2. Wykonanie 

badań nad 

jesiennym i 

wiosennym 

rojeniem 

nietoperzy w 

Forcie XIII 

Błogosławie 

Określenie znaczenia Fortu XIII 

Błogosławie dla gatunku podczas 

jesiennego i wiosennego rojenia. W 

celu wykonania badań konieczne jest 

wyznaczenie wewnątrz obiektu 

trzech punktów badawczych, w któ-

rych należy wykonać odłowy nieto-

perzy w sieci. W każdym punkcie 

należy postawić 1 sieć, zasłaniającą 

całkowicie światło korytarza, co po-

zwoli na złapanie i oznaczenie ga-

tunków nietoperzy korzystających z 

obiektu podczas okresu jesiennego i 

wiosennego rojenia. 

Fort XIII Błogosła-

wie – powiat nowo-

dworski, gmina Za-

kroczym, obręb 1 

BŁOGOSŁAWIE, 

działka ewidencyjna 

nr 55 

pierwszy / 

drugi rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych, 

w terminach 

od 16 

kwietnia do 

15 czerwca 

oraz od 1 

sierpnia do 

31 paź-

dziernika, 

dwukrotnie 

w każdym 

miesiącu 

17 tys. zł / 

wykonanie 

badań nad 

jesiennym i 

wiosennym 

rojeniem 

nietoperzy w 

obiekcie; 

17 tys. zł / 10 

lat obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

{333eb7f8-

8379-4b56-

95ae-

743e8b7309

c7} 

 Nr Działania związane z ochroną czynną 

 1. Opracowa-

nie projektu 

na wykona-

nie stalo-

wych krat w 

Forcie XI b 

Strubiny 

Opracowanie projektu na wykonanie 

3 stalowych krat w otworach wej-

ściowych do kluczowych dla zimo-

wania gatunku pomieszczeń Fortu 

XI b Strubiny, o wymiarach (wyso-

kość x szerokość): krata nr I – ok. 

2,45 m x 1,70 m; krata nr II – ok. 

1,93 m x 1,23 m; krata nr III – ok. 

1,93 m x 1,23 m (Załącznik 8.8). 

Wykonanie krat jest konieczne w 

celu zabezpieczenia zimowiska 

przed niepokojeniem nietoperzy 

podczas okresu ich hibernacji w 

obiekcie. Kraty muszą być zaprojek-

towane w taki sposób, aby umożli-

wić nietoperzom swobodny wlot do 

zimowiska oraz utrudnić osobom 

niepożądanym ich wyłamanie, wy-

gięcie, pocięcie itp. Odległość po-

między elementami pionowymi kra-

ty powinna wynosić min. 45 cm, a 

odległość między elementami po-

ziomymi 13–15 cm. Wskazane jest, 

aby kratę przygotowano z rur stalo-

wych o średnicy ok. 50 mm i grubo-

ści ścian min. 5 mm. Rury powinny 

być starannie wpasowane w ramę 

wykonaną z odpowiednio solidnego 

kątownika lub ceownika, tak aby 

możliwie najbardziej utrudniać ich 

nie dotyczy pierwszy / 

drugi rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

2 tys. zł / 

opracowanie 

projektu na 

wykonanie 

krat w obiek-

cie; 

0,6 tys. zł/ 

konsultacja 

zapisów pro-

jektu ze spe-

cjalistą chi-

ropterolo-

giem; 

2,6 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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wyłamanie. Wewnątrz rur postuluje 

się umieścić luźny, stalowy pręt, co 

uniemożliwi jego przecięcie za po-

mocą piły. Zaleca się aby kraty za-

mykane były na klucz. Wskazane 

jest, aby projekt na wykonanie krat 

zawierał pełny kosztorys zaplano-

wanych prac. Projekt powinien zo-

stać skonsultowany i zaakceptowany 

przez specjalistę z zakresu chiropte-

rologii oraz właściwego konserwato-

ra zabytków. 

 2. Wykonanie 

stalowych 

krat w For-

cie XI b 

Strubiny 

Wykonanie 3 stalowych krat w 

otworach wejściowych do kluczo-

wych dla zimowania gatunku po-

mieszczeń Fortu XI b Strubiny w 

celu zabezpieczenia zimowiska 

przed niepokojeniem nietoperzy 

podczas ich hibernacji w obiekcie. 

Zezwala się na demontaż krat poza 

okresem zimowania nietoperzy w 

obiekcie. Montaż i demontaż stalo-

wych krat powinien odbywać się 

pod nadzorem eksperta z zakresu 

chiropterologii oraz właściwego 

konserwatora zabytków (w sumie 2 

dni w jednym sezonie jesienno-

zimowym). 

Zgodnie z projektem 

na wykonanie stalo-

wych krat w Forcie 

XI b Strubiny – po-

wiat nowodworski, 

gmina Zakroczym, 

obręb 11 STRUBI-

NY, działki ewiden-

cyjne nr 4/3, 4/2 

(Załącznik 8.8). 

corocznie, 

począwszy 

od drugiego 

/ trzeciego 

sezonu je-

sienno-

zimowego 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych; 

montaż w 

terminie od 

20 do 31 

październi-

ka, demon-

taż w termi-

nie od 25 

marca do 5 

20 tys. zł / 

wykonanie 

kraty nr I; 

12 tys. zł / 

wykonanie 

kraty nr II; 

12 tys. zł / 

wykonanie 

kraty nr III; 

1,4 tys. zł / 

montaż i de-

montaż krat 

w jednym 

sezonie je-

sienno-

zimowym; 

0,6 tys. zł / 

dwudniowy 

nadzór ze 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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kwietnia strony spe-

cjalisty chi-

ropterologa 

w jednym 

sezonie je-

sienno-

zimowym; 

60 tys. zł / 10 

lat w przy-

padku roz-

poczęcia 

realizacji 

działania w 

drugim roku 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

 3. Wykonanie 

ekspertyzy 

stanu tech-

nicznego 

odwodnienia 

w Forcie XI 

b Strubiny 

Wykonanie ekspertyzy stanu tech-

nicznego odwodnienia obiektu ze 

wskazaniem rekonstrukcji urządzeń 

lub instalacji urządzeń zastępczych 

w celu zabezpieczenia kluczowych 

dla zimowania gatunku pomieszczeń 

Fortu XI b Strubiny przed całkowi-

tym zalaniem wodą (Załącznik 8.9). 

Prace przeprowadzone w ramach 

ekspertyzy powinny pozwolić na 

wskazanie źródła napływu wody do 

tych pomieszczeń oraz identyfikację 

systemu odwodnienia zastosowane-

Fort XI b Strubiny – 

powiat nowodwor-

ski, gmina Zakro-

czym, obręb 11 

STRUBINY, działki 

ewidencyjne nr 4/3, 

4/2. 

pierwszy / 

drugi rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

20 tys. zł / 

wykonanie 

ekspertyzy 

stanu tech-

nicznego 

odwodnienia 

obiektu; 

20 tys. zł / 10 

lat obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-
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go podczas budowy / modernizacji 

obiektu w celu podjęcia próby jego 

udrożnienia. Może to wymagać uzy-

skania archiwalnej dokumentacji 

projektowej obiektu. Udrożnienie 

odwodnienia pozwoliłoby na całko-

wite odprowadzenie wody z zala-

nych obecnie pomieszczeń fortu. W 

przypadku wystąpienia trudności z 

udrożnieniem odwodnienia poprzez 

rekonstrukcję urządzeń należy roz-

ważyć możliwość odprowadzenia 

nadmiaru wody z zalanych pomiesz-

czeń przy wykorzystaniu urządzeń 

zastępczych, np. wykonanie drenażu 

opaskowego wokół obiektu fortyfi-

kacyjnego. 

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

 4. Usunięcie 

odpadów 

stałych z 

wnętrza For-

tu XI b 

Strubiny 

Usunięcie odpadów stałych pozo-

stawionych wewnątrz Fortu XI b 

Strubiny w celu zabezpieczenia zi-

mujących nietoperzy przed drapież-

nictwem oraz ewentualnymi aktami 

wandalizmu (podpalenia). 

Fort XI b Strubiny – 

powiat nowodwor-

ski, gmina Zakro-

czym, obręb 11 

STRUBINY, działka 

ewidencyjna nr 4/3, 

4/2. 

drugi / trze-

ci sezon 

wiosenno-

letni obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych, 

w terminie 

od 16 

kwietnia do 

30 września, 

przy czym 

podczas 

okresu wio-

1,7 tys. zł / 

usunięcie 

odpadów z 

obiektu; 

1,7 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 
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sennego i 

jesiennego 

rojenia nie-

toperzy, a 

więc od 16 

kwietnia do 

15 czerwca 

oraz od 1 

sierpnia do 

30 września, 

należy zre-

zygnować z 

prowadze-

nia prac od 

zmroku do 

świtu 

nieruchomości 

(*). 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1. Ogranicze-

nie użytko-

wania wy-

branych 

pomieszczeń 

Fortu XI b 

Strubiny 

Zawarcie porozumienia w sprawie 

corocznej rezygnacji z użytkowania i 

zwiedzania wybranych pomieszczeń 

Fortu XI b Strubiny w trakcie okresu 

zimowania w nim nietoperzy (Za-

łącznik 8.10), trwającego od 1 paź-

dziernika do 15 kwietnia (całodobo-

wo), a także podczas jesiennego i 

wiosennego rojenia nietoperzy – od 

1 sierpnia do 30 września oraz od 16 

kwietnia do 15 czerwca (od zmroku 

do świtu). Porozumienie powinno 

zostać zawarte pomiędzy Regionalną 

nie dotyczy pierwszy / 

drugi rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

0,6 tys. zł / 

konsultacje 

zapisów po-

rozumienia 

ze specjalistą 

chiropterolo-

giem; 

0,6 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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Dyrekcją Ochrony Środowiska w 

Warszawie a właścicielami działek, 

w obrębie których położony jest Fort 

XI b Strubiny (działki nr 4/2, 4/3, 

obręb 11 STRUBINY, gmina Zakro-

czym, powiat nowodworski), oraz 

jak największą liczbą lokalnych or-

ganizacji zajmujących się populary-

zacją wiedzy historycznej dotyczącej 

Twierdzy Modlin, takich jak: Funda-

cja Park Militarny Twierdzy Modlin, 

Fundacja Notum, Towarzystwo 

Przyjaciół Twierdzy Modlin, Stowa-

rzyszenie Przyjaciół „Muzeum 

Kampanii Wrześniowej i Twierdzy 

Modlin”, Lokalna Organizacja Tury-

styczna Trzech Rzek, Biuro Zarządu 

Głównego Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego, Koło 

Przewodników Terenowych „Ba-

stion” po Twierdzy Modlin przy Od-

dziale Polskiego Towarzystwa Tury-

styczno-Krajoznawczego w Nowym 

Dworze Mazowieckim. Treść poro-

zumienia powinna zostać skonsul-

towana i zaakceptowana przez spe-

cjalistę z zakresu chiropterologii. 

 2. Montaż ter-

mohigrome-

tru w Forcie 

XI b Strubi-

Zakup i montaż termohigrometru 

stacjonarnego w Forcie XI b 

Strubiny, rejestrującego temperaturę 

powietrza i wilgotność względną z 

Fort XI b Strubiny – 

powiat 

nowodworski, gmina 

Zakroczym, obręb 

corocznie, 

począwszy 

od drugie-

go/ trzecie-

2,2 tys. zł / 

zakup urzą-

dzenia (mon-

taż i demon-

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 
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ny przyjętą częstotliwością. 

Zainstalowanie urządzenia jest 

zalecane w celu prowadzenia stałego 

monitoringu warunków 

mikroklimatycznych zimowiska, 

które pozwolą uzasadnić lub 

przynajmniej wykluczyć wpływ 

wybranych czynników na 

ewentualne zmiany w liczbie 

zimujących w obiekcie nietoperzy. 

Dodatkowo, w przypadku 

stwierdzenia podczas ekspertyzy 

stanu technicznego odwodnienia 

obiektu konieczności 

przeprowadzenia dodatkowych prac 

udrażniających system 

odprowadzający wodę z zalanych w 

2013 roku pomieszczeń fortu, 

montaż tego urządzenia umożliwi 

prowadzenie monitoringu zmian 

mikroklimatu pomieszczeń przed i 

po zrealizowaniu prac. Montaż i 

demontaż urządzenia powinien być 

wykonywany przez specjalistę 

chiropterologa równolegle do 

zakładania i zdejmowania krat w 

obiekcie (w sumie 2 dni w jednym 

sezonie jesienno-zimowym). 

11 STRUBINY, 

działki ewidencyjne 

nr 4/3, 4/2 

go sezonu 

jesienno-

zimowego 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych; 

montaż w 

terminie od 

20 do 31 

październi-

ka, demon-

taż w termi-

nie od 25 

marca do 5 

kwietnia, 

równolegle 

do zakłada-

nia i zdej-

mowania 

krat w 

obiekcie 

taż nie gene-

ruje dodat-

kowych 

kosztów, 

gdyż reali-

zowany bę-

dzie podczas 

zakładania i 

zdejmowania 

krat w obiek-

cie); 

2,2 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Warszawie 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1. Monitoring Monitorowanie mikroklimatu panu- Fort XI b Strubiny – corocznie, 0,9 tys. zł / 3 Regionalna 
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warunków 

mikroklima-

tycznych i 

istnienia 

zabezpieczeń 

w pomiesz-

czeniach 

Fortu XI b 

Strubiny 

jącego w Forcie XI b Strubiny pod-

czas okresu hibernacji nietoperzy 

oraz monitoring istnienia krat za-

montowanych w otworach wejścio-

wych do kluczowych pomieszczeń 

obiektu. Stały monitoring warunków 

mikroklimatycznych zimowiska po-

zwoli uzasadnić lub przynajmniej 

wykluczyć wpływ wybranych czyn-

ników na ewentualne zmiany w licz-

bie zimujących w obiekcie nietope-

rzy. Zaleca się, aby kontrole prowa-

dzone były przez specjalistę chirop-

terologa raz w miesiącu podczas 

okresu zimowania w obiekcie nieto-

perzy – w sumie 6 kontroli w sezo-

nie, przy czym pierwsza z nich od-

będzie się podczas montażu termo-

higrometru i krat, czwarta w trakcie 

zaplanowanego w ramach Planu za-

dań ochronnych monitoringu liczby 

zimujących nietoperzy, a szósta pod-

czas demontażu urządzenia i krat. 

powiat nowodwor-

ski, gmina Zakro-

czym, obręb 11 

STRUBINY, działki 

ewidencyjne nr 4/3, 

4/2 

raz na mie-

siąc, w ter-

minie od 20 

październi-

ka do 5 

kwietnia, 

począwszy 

od drugiego 

/ trzeciego 

sezonu je-

sienno-

zimowego 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

kontrole / 

sezon (pozo-

stałe kontrole 

nie generują 

dodatkowych 

kosztów, 

gdyż wyko-

nywane będą 

w ramach 

innych za-

planowanych 

w obiekcie 

działań 

ochronnych); 

7,2 tys. zł / 

10 lat w 

przypadku 

rozpoczęcia 

realizacji 

działania w 

drugim se-

zonie jesien-

no-zimowym 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 

1308 

Mopek 

Barbastella 

 Nr Działania związane z ochroną czynną 

 1. Opracowa-

nie projektu 

Opracowanie projektu na wykonanie 

płaskich i szerokich płyt wewnątrz 

nie dotyczy pierwszy / 

drugi rok 

3 tys. zł/ 

opracowanie 

Właściciel, 

dzierżawca 
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barbastellus 

{d55c8d59-

39e4-4114-

8abf-

43f8d2a64a

8b} 

na wykona-

nie elemen-

tów zwęża-

jących szcze-

liny w Forcie 

V Dębina 

dwóch szczelin o wymiarach (dłu-

gość x szerokość) – ok. 8 m x 0,1 m, 

powstałych w stropie jednego z klu-

czowych dla zimowania gatunku 

pomieszczeń Fortu V Dębina (Za-

łącznik 8.11). Płyty te utworzą we-

wnątrz szerokiej szczeliny jednorod-

ną powierzchnię, powodując po-

wstanie dwóch węższych, głębokich 

szczelin, z których nietoperze będą 

mogły korzystać podczas okresu hi-

bernacji. Zaleca się wykonanie płyt z 

materiałów odpornych na zawilgo-

cenie, np. żelbetu. Szczeliny te po-

winny być w górnych częściach za-

izolowane materiałem nie chłoną-

cym wilgoci, który nie pozwoli na 

przenikanie zimna w głąb szczeliny. 

Wskazane jest, aby projekt na wy-

konanie elementów zwężających 

szczeliny w obiekcie zawierał pełny 

kosztorys zaplanowanych prac. Pro-

jekt powinien zostać skonsultowany 

i zatwierdzony przez specjalistę z 

zakresu chiropterologii oraz właści-

wego konserwatora zabytków. 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

projektu na 

wykonanie 

elementów 

zwężających 

szczeliny w 

obiekcie; 

0,6 tys. zł/ 

konsultacje 

zapisów pro-

jektu ze spe-

cjalistą chi-

ropterolo-

giem; 

3,6 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

 2. Wykonanie 

elementów 

zwężających 

szczeliny w 

Forcie V 

Zwiększenie liczby szczelin i szpar 

w ważnym dla zimowania gatunku 

pomieszczeniu Fortu V Dębina po-

przez zainstalowanie w dwóch sze-

rokich szczelinach odpornych na 

Fort V Dębina – po-

wiat nowodworski, 

gmina Czosnów, 

obręb 13, działka 

ewidencyjna nr 

drugi / trze-

ci sezon 

wiosenno-

letni obo-

wiązywania 

9,3 tys. zł / 

wykonanie i 

montaż ele-

mentów zwę-

żających 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 
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Dębina zawilgocenie płyt. Spowoduje to 

powstanie w każdej ze szczelin, 

dwóch węższych, które stanowić 

będą dodatkową kryjówkę dla nieto-

perzy podczas ich hibernacji w 

obiekcie. Dodatkowo należy 

uszczelnić od zewnątrz obie szczeli-

ny materiałem nie chłonącym wilgo-

ci, który ograniczy przenikanie zim-

na w głąb szczeliny. Montaż płyt 

powinien odbywać się pod nadzorem 

specjalisty z zakresu chiropterologii 

oraz właściwego konserwatora za-

bytków – wytyczne i nadzór w 

pierwszym dniu prowadzonych prac 

oraz odbiór prac po ich zakończeniu 

(w sumie 2 dni nadzoru chiroptero-

logicznego). 

462/5 (Załącznik 

8.11). 

Planu zadań 

ochronnych, 

w terminie 

od 16 

kwietnia do 

30 września, 

przy czym 

podczas 

okresu wio-

sennego i 

jesiennego 

rojenia nie-

toperzy, a 

więc od 16 

kwietnia do 

15 czerwca 

oraz od 1 

sierpnia do 

30 września, 

należy zre-

zygnować z 

prowadze-

nia prac od 

zmroku do 

świtu 

szczeliny w 

obiekcie 

wraz z ich 

uszczelnie-

niem od ze-

wnątrz mate-

riałem termo- 

i hydroizola-

cyjnym; 

0,6 tys. zł / 

dwudniowy 

nadzór ze 

strony spe-

cjalisty chi-

ropterologa; 

9,9 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

 3. Rekonstruk-

cja otworu 

strzelniczego 

w Forcie V 

Dębina 

Wykonanie rekonstrukcji zdewasto-

wanego otworu strzelniczego znaj-

dującego się w jednym z kluczo-

wych dla zimowania gatunku po-

mieszczeń Fortu V Dębina. Zmniej-

szenie światła zniszczonego otworu 

Fort V Dębina – po-

wiat nowodworski, 

gmina Czosnów, 

obręb 13, działka 

ewidencyjna nr 

462/5 (Załącznik 

pierwszy / 

drugi sezon 

wiosenno-

letni obo-

wiązywania 

Planu zadań 

2,5 tys. zł / 

rekonstrukcja 

otworu 

strzelniczego 

w obiekcie; 

2,5 tys. zł / 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-
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strzelniczego jest konieczne w celu 

zabezpieczenia hibernujących w tym 

pomieszczeniu nietoperzy przed nie-

pokojeniem przez osoby niepożąda-

ne. Wskazane jest, aby otwór został 

zrekonstruowany na wzór pozosta-

łych, nienaruszonych otworów 

strzelniczych. Prace budowlane po-

winny być prowadzone pod nadzo-

rem właściwego konserwatora za-

bytków. 

8.13). ochronnych, 

w terminie 

od 16 

kwietnia do 

30 września, 

przy czym 

podczas 

okresu wio-

sennego i 

jesiennego 

rojenia nie-

toperzy, a 

więc od 16 

kwietnia do 

15 czerwca 

oraz od 1 

sierpnia do 

30 września, 

należy zre-

zygnować z 

prowadze-

nia prac od 

zmroku do 

świtu 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

 4. Opracowa-

nie projektu 

na wykona-

nie stalo-

wych krat w 

Forcie V 

Dębina 

Opracowanie projektu na wykonanie 

4 stalowych krat w kluczowych dla 

zimowania gatunku pomieszcze-

niach Fortu V Dębina, o wymiarach 

(wysokość x szerokość): krata nr I – 

ok. 2,25 m x 1,55 m; krata nr II – ok. 

1,7 m x 1,4 m; krata III i IV – ok. 

nie dotyczy pierwszy / 

drugi rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

3 tys. zł / 

opracowanie 

projektu na 

wykonanie 

krat w obiek-

cie; 

0,6 tys. zł / 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 
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2,4 m x 2,5 m (Załącznik 8.12). 

Wykonanie krat jest konieczne w 

celu zabezpieczenia zimowiska 

przed niepokojeniem nietoperzy 

podczas okresu ich hibernacji w 

obiekcie. Kraty muszą być zaprojek-

towane w taki sposób, aby umożli-

wić nietoperzom swobodny wlot do 

zimowiska oraz utrudnić osobom 

niepożądanym ich wyłamanie, wy-

gięcie, pocięcie itp. Odległość po-

między elementami pionowymi kra-

ty powinna wynosić min. 45 cm, a 

odległość między elementami po-

ziomymi 13–15 cm. Wskazane jest, 

aby kratę przygotowano z rur stalo-

wych o średnicy ok. 50 mm i grubo-

ści ścian min. 5 mm. Rury powinny 

być starannie wpasowane w ramę 

wykonaną z odpowiednio solidnego 

kątownika lub ceownika, tak aby 

możliwie najbardziej utrudniać ich 

wyłamanie. Wewnątrz rur postuluje 

się umieścić luźny, stalowy pręt, co 

uniemożliwi jego przecięcie za po-

mocą piły. Zaleca się aby kraty za-

mykane były na klucz. Wskazane 

jest, aby projekt na wykonanie sta-

lowych krat w obiekcie zawierał 

pełny kosztorys zaplanowanych 

prac. Projekt powinien zostać skon-

sultowany i zaakceptowany przez 

konsultacja 

zapisów pro-

jektu ze spe-

cjalistą chi-

ropterolo-

giem; 

3,6 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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specjalistę z zakresu chiropterologii 

oraz właściwego konserwatora za-

bytków. 

 5. Wykonanie 

stalowych 

krat w For-

cie V Dębina 

Wykonanie 4 stalowych krat w 

otworach wejściowych do kluczo-

wych dla zimowania gatunku po-

mieszczeń Fortu V Dębina w celu 

zabezpieczenia zimowiska przed 

niepokojeniem nietoperzy podczas 

ich hibernacji w obiekcie. Zezwala 

się na demontaż krat poza okresem 

zimowania nietoperzy w obiekcie. 

Montaż i demontaż stalowych krat 

powinien odbywać się pod nadzorem 

eksperta z zakresu chiropterologii 

oraz właściwego konserwatora za-

bytków (w sumie 2 dni w jednym 

sezonie jesienno-zimowym). 

Zgodnie z projektem 

na wykonanie stalo-

wych krat w klu-

czowych dla zimo-

wania gatunku po-

mieszczeniach Fortu 

V Dębina – powiat 

nowodworski, gmina 

Czosnów, obręb 13, 

działka ewidencyjna 

nr 462/5 (Załącznik 

8.12). 

corocznie, 

począwszy 

od drugiego 

/ trzeciego 

sezonu je-

sienno-

zimowego 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych; 

montaż w 

terminie od 

20 do 31 

październi-

ka, demon-

taż w termi-

nie od 25 

marca do 5 

kwietnia 

17 tys. zł / 

wykonanie 

kraty nr I; 

12 tys. zł / 

wykonanie 

kraty nr II; 

60 tys. zł / 

wykonanie 

kraty nr III i 

IV; 1,4 tys. zł 

/ montaż i 

demontaż 

krat w jed-

nym sezonie 

jesienno-

zimowym; 

0,6 tys. zł / 

dwudniowy 

nadzór chi-

ropterolo-

giczny w 

jednym sezo-

nie jesienno-

zimowym; 

105 tys. zł / 

10 lat w 

przypadku 

rozpoczęcia 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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realizacji 

działania w 

drugim roku 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

 6. Opracowa-

nie projektu 

na wykona-

nie zabez-

pieczeń w 

poternie cen-

tralnej Fortu 

V Dębina 

Opracowanie projektu na wykonanie 

zabezpieczeń w jednym z kluczo-

wych dla zimowania gatunku koryta-

rzy Fortu V Dębina w celu ochrony 

hibernujących tam nietoperzy przed 

niepokojeniem oraz poprawy wa-

runków mikroklimatycznych w tej 

części obiektu (zmniejszenie prze-

wiewu, wzrost temperatury, zabez-

pieczenie przed zalewaniem). Pro-

jekt powinien obejmować w pierw-

szej kolejności uprzątnięcie poterny 

centralnej o wymiarach (długość x 

szerokość x wysokość) – 

40 m x 1,2 m x 2 m, wypełnionej 

obecnie do ok. 1 m wysokości gru-

zem i śmieciami. Odgruzowanie ko-

rytarza powinno być poprzedzone 

całkowitym odpompowaniem wody 

z tej części obiektu. Równolegle do 

oczyszczania wnętrza poterny należy 

przeprowadzić prace mające na celu 

odkopanie zasypanego obecnie wyj-

ścia z poterny (od południa) i wła-

nie dotyczy drugi / trze-

ci rok obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

4 tys. zł / 

opracowanie 

projektu na 

wykonanie 

zabezpieczeń 

w poternie 

centralnej 

obiektu; 

0,6 tys. zł / 

konsultacja 

zapisów pro-

jektu ze spe-

cjalistą chi-

ropterolo-

giem; 

4,6 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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ściwe zabezpieczenie skarp przed 

zsypywaniem się do jej wnętrza 

ziemi. Po oczyszczeniu korytarza 

zaleca się czasowe (na okres zimo-

wania nietoperzy) zamknięcie wej-

ścia do poterny (od północy) stalową 

kratą o wymiarach (wysokość x sze-

rokość) – ok. 2 m x 1,2 m, a także 

szczelne zamknięcie wyjścia z po-

terny (od południa) poprzez wypeł-

nienie otworu żelbetonem lub za-

montowanie dwuwarstwowych, sta-

lowych drzwi, wypełnionych mate-

riałem termoizolacyjnym, o wymia-

rach (wysokość x szerokość) – 2 m x 

1,2 m (Załącznik 8.14). Prace zwią-

zane z zamknięciem wyjścia z po-

terny (od południa) można wykonać 

dopiero po całkowitym odpompo-

waniu wody z pomieszczenia i za-

kończeniu prac związanych z wyko-

nywaniem ekspertyzy stanu tech-

nicznego odwodnienia obiektu. 

Wskazane jest, aby projekt na wy-

konanie zabezpieczeń w poternie 

obiektu zawierał pełny kosztorys 

zaplanowanych prac. Projekt powi-

nien zostać skonsultowany i zaak-

ceptowany przez specjalistę z zakre-

su chiropterologii oraz właściwego 

konserwatora zabytków. 



 

299 

 7. Wykonanie 

zabezpieczeń 

w poternie 

centralnej 

Fortu V Dę-

bina 

Wykonanie zabezpieczeń w jednym 

z kluczowych dla zimowania gatun-

ku pomieszczeń Fortu V Dębina w 

celu ochrony hibernujących tam nie-

toperzy przed niepokojeniem oraz 

poprawy warunków mikroklima-

tycznych w tej części obiektu. Prace 

obejmować będą odgruzowanie po-

terny centralnej, czasowe (na okres 

zimowania nietoperzy) zamknięcie 

wejścia do poterny (od północy) po-

przez zainstalowanie stalowej kraty, 

a także szczelne zamknięcie wyjścia 

z poterny (od południa) poprzez wy-

pełnienie otworu żelbetonem lub 

zamontowanie stalowych drzwi, wy-

pełnionych materiałem termoizola-

cyjnym. Prace związane z zamknię-

ciem wyjścia z poterny (od połu-

dnia) można zrealizować dopiero po 

całkowitym odpompowaniu wody z 

pomieszczenia i zakończeniu prac 

związanych z wykonywaniem eks-

pertyzy stanu technicznego odwod-

nienia obiektu. Zezwala się na de-

montaż kraty poza okresem zimo-

wania w obiekcie nietoperzy. Prace 

budowlane należy przeprowadzić 

pod nadzorem specjalisty z zakresu 

chiropterologii oraz właściwego 

konserwatora zabytków. Nadzór 

specjalisty chiropterologa podczas 

Zgodnie z projektem 

na wykonanie za-

bezpieczeń w poter-

nie centralnej Fortu 

V Dębina – powiat 

nowodworski, gmina 

Czosnów, obręb 13, 

działka ewidencyjna 

nr 462/5 (Załącznik 

8.14). 

prace bu-

dowlane 

przeprowa-

dzić w trze-

cim / czwar-

tym roku 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych; 

montaż / 

demontaż 

kraty co-

rocznie, 

począwszy 

od trzeciego 

/ czwartego 

sezonu je-

sienno-

zimowego 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych, 

w terminach 

od 20 do 31 

październi-

ka – mon-

taż, oraz od 

25 marca do 

5 kwietnia – 

demontaż, 

26,4 tys. zł / 

usunięcie 

śmieci i gru-

zu z wnętrza 

poterny; 

5 tys. zł / 

odkopanie 

wyjścia z 

poterny; 

5,2 tys. zł / 

wykonanie i 

montaż sta-

lowych drzwi 

lub 4,1 tys. zł 

/ wypełnienie 

otworu wyj-

ściowego 

żelbetonem; 

12 tys. zł / 

wykonanie i 

montaż kraty 

w wejściu do 

poterny; 

48,6 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

w przypad-

ku zamknię-

cia wyjścia z 

poterny sta-

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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montażu i demontażu kraty nie gene-

ruje dodatkowych kosztów, gdyż 

działania te realizowane będą pod-

czas zakładania i zdejmowania po-

zostałych krat w obiekcie. 

przy czym 

prac nie 

należy pro-

wadzić od 

zmroku do 

świtu 

lowymi 

drzwiami 

lub 

47,6 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

w przypad-

ku wypeł-

nienia otwo-

ru wyjścio-

wego z po-

terny żelbe-

tonem 

 8. Wykonanie 

ekspertyzy 

stanu tech-

nicznego 

odwodnienia 

w Forcie V 

Dębina 

Wykonanie ekspertyzy stanu tech-

nicznego odwodnienia obiektu ze 

wskazaniem rekonstrukcji urządzeń 

lub instalacji urządzeń zastępczych 

w celu zabezpieczenia poterny cen-

tralnej Fortu V Dębina przed całko-

witym zalaniem wodą (Załącznik 

8.15). Ekspertyza powinna być pro-

wadzona równolegle do prac mają-

cych na celu wykonanie zabezpie-

czeń w poternie centralnej, po usu-

nięciu z jej wnętrza gruzu i śmieci. 

Prace przeprowadzone w ramach 

ekspertyzy powinny pozwolić na 

wskazanie źródła napływu wody do 

tego pomieszczenia oraz identyfika-

Fort V Dębina – po-

wiat nowodworski, 

gmina Czosnów, 

obręb 13, działka 

ewidencyjna nr 

462/5. 

trzeci / 

czwarty rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych, 

po usunię-

ciu gruzu i 

śmieci z 

poterny 

centralnej 

Fortu V 

Dębina 

30 tys. zł / 

wykonanie 

ekspertyzy 

stanu tech-

nicznego 

odwodnienia 

obiektu; 

30 tys. zł / 10 

lat obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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cję systemu odwodnienia zastoso-

wanego podczas budowy / moderni-

zacji obiektu w celu podjęcia próby 

jego udrożnienia. Udrożnienie od-

wodnienia pozwoliłoby na całkowite 

odprowadzenie wody z zalanego 

obecnie pomieszczenia fortu, będą-

cego ważnym miejscem zimowania 

nietoperzy. Ryzyko zatopienia hiber-

nujących nietoperzy, w wyniku pod-

noszenia się poziomu wody w tym 

pomieszczeniu, zostałoby w ten spo-

sób zredukowane do zera. 

 9. Wykonanie 

projektu 

odwodnienia 

Fortu V Dę-

bina 

Wykonanie projektu odwodnienia 

obiektu poprzez rekonstrukcję urzą-

dzeń lub instalację urządzeń zastęp-

czych w celu zabezpieczenia klu-

czowego dla zimowania gatunku 

pomieszczenia Fortu V Dębina przed 

całkowitym zalaniem wodą (Za-

łącznik 8.15). W przypadku braku 

możliwości udrożnienia funkcjonu-

jącego pierwotnie systemu odwod-

nienia obiektu poprzez rekonstrukcję 

jego elementów, wskazane jest za-

stosowanie urządzeń zastępczych. 

Wskazane jest, aby projekt odwod-

nienia obiektu zawierał pełny kosz-

torys zaplanowanych prac. Projekt 

powinien zostać skonsultowany i 

zaakceptowany przez specjalistę z 

nie dotyczy piąty / szó-

sty rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

20 tys. zł/ 

wykonanie 

projektu od-

wodnienia 

obiektu; 

1 tys. zł/ 

konsultacja 

zapisów pro-

jektu ze spe-

cjalistą chi-

ropterolo-

giem; 

21 tys. zł / 10 

lat obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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zakresu chiropterologii oraz właści-

wego konserwatora zabytków. 

 10. Wykonanie 

odwodnienia 

Fortu V Dę-

bina 

Wykonanie odwodnienia obiektu 

poprzez rekonstrukcję urządzeń lub 

instalację urządzeń zastępczych w 

celu zabezpieczenia kluczowego dla 

zimowania gatunku pomieszczenia 

Fortu V Dębina przed całkowitym 

zalaniem wodą (Załącznik 8.15). 

Prace należy przeprowadzić pod 

nadzorem specjalisty z zakresu chi-

ropterologii oraz właściwego kon-

serwatora zabytków. 

Zgodnie z projektem 

na wykonanie od-

wodnienia w Forcie 

V Dębina. 

siódmy / 

ósmy rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

800 tys. zł / 

szacunkowy 

koszt wyko-

nania od-

wodnienia 

obiektu 

(przedsta-

wienie real-

nego kosztu 

wykonania 

odwodnienia 

możliwe bę-

dzie po wy-

konaniu eks-

pertyzy i do-

kumentacji 

projektowej); 

800 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

 11. Opracowa-

nie projektu 

na wykona-

nie basenów 

z wodą w 

Forcie V 

Opracowanie projektu na wykonanie 

basenów w zalewanym obecnie po-

mieszczeniu Fortu V Dębina, które 

zostanie całkowicie osuszone w wy-

niku realizacji zaplanowanych w 

dokumentacji projektowej prac od-

nie dotyczy piąty / szó-

sty rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

2 tys. zł/ 

opracowanie 

projektu na 

wykonanie 

basenów; 

0,6 tys. zł/ 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-
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Dębina wodnieniowych w obiekcie. Instala-

cja basenów wypełnionych wodą 

zapewni w tych pomieszczeniach 

utrzymanie odpowiednich warunków 

wilgotnościowych podczas okresu 

zimowania w obiekcie nietoperzy, a 

przykrycie ich plastikową (poliety-

lenową) siatką o niewielkiej średnicy 

oczek – 10 mm, zabezpieczy nieto-

perze przed utonięciem w przypadku 

ich ewentualnego upadku. Baseny 

powinny mieć powierzchnię lustra 

wody minimum 3 m
2
. Wskazane 

jest, aby projekt na wykonanie base-

nów zawierał pełny kosztorys zapla-

nowanych prac. Projekt powinien 

zostać skonsultowany i zaakcepto-

wany przez specjalistę z zakresu chi-

ropterologii oraz właściwego kon-

serwatora zabytków. 

konsultacja 

zapisów pro-

jektu ze spe-

cjalistą chi-

ropterolo-

giem; 

2,6 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

 12. Wykonanie 

basenów z 

wodą w For-

cie V Dębina 

Wykonanie basenów w zalewanym 

obecnie pomieszczeniu Fortu V Dę-

bina, z którego w wyniku udrożnie-

nia systemu odpływu woda została 

całkowicie odprowadzona. Instalacja 

basenów w tych pomieszczeniach 

zapewni utrzymanie odpowiednich 

warunków wilgotnościowych pod-

czas okresu zimowania w obiekcie 

nietoperzy. Zezwala się na demontaż 

basenów poza okresem zimowania 

Zgodnie z projektem 

na wykonanie base-

nów w Forcie V Dę-

bina. 

corocznie 

po wykona-

niu odwod-

nienia 

obiektu, 

począwszy 

od siódme-

go / ósmego 

sezonu je-

sienno-

zimowego 

0,4 tys. zł / 

zakup mate-

riałów po-

trzebnych do 

wykonania 

basenów; 

3,3 tys. zł / 

montaż base-

nów wraz z 

napełnieniem 

ich wodą 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-



 

304 

nietoperzy w obiekcie. Wskazane 

jest, aby montaż i demontaż base-

nów odbywał się pod nadzorem spe-

cjalisty z zakresu chiropterologii 

oraz właściwego konserwatora za-

bytków, przy czym nadzór specjali-

sty chiropterologa nie generuje do-

datkowych kosztów, gdyż działanie 

realizowane będzie równolegle do 

montażu i demontażu krat oraz mo-

nitoringu istnienia zabezpieczeń w 

obiekcie. 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych; 

montaż w 

terminie od 

20 do 31 

październi-

ka, demon-

taż w termi-

nie od 25 

marca do 5 

kwietnia, 

równolegle 

do zakłada-

nia krat w 

obiekcie 

oraz ich póź-

niejszy de-

montaż w 

jednym sezo-

nie jesienno-

zimowym; 

10,2 tys. zł / 

10 lat w 

przypadku 

rozpoczęcia 

realizacji 

działania w 

siódmym 

roku obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1. Ogranicze-

nie użytko-

wania wy-

branych 

pomieszczeń 

Fortu V Dę-

bina 

Zawarcie porozumienia w sprawie 

corocznej rezygnacji z użytkowania i 

zwiedzania wybranych pomieszczeń 

Fortu V Dębina w trakcie okresu 

zimowania w nim nietoperzy (Za-

łącznik 8.16), trwającego od 1 paź-

dziernika do 15 kwietnia (całodobo-

wo), a także podczas jesiennego i 

wiosennego rojenia nietoperzy – od 

1 sierpnia do 30 września oraz od 16 

kwietnia do 15 czerwca (od zmroku 

do świtu). Porozumienie powinno 

nie dotyczy pierwszy / 

drugi rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

0,6 tys. zł/ 

konsultacje 

zapisów po-

rozumienia 

ze specjalistą 

chiropterolo-

giem; 

0,6 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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zostać zawarte pomiędzy Regionalną 

Dyrekcją Ochrony Środowiska w 

Warszawie a właścicielem działki, w 

obrębie której położony jest Fort V 

Dębina (działka nr 462/5, obręb 13, 

gmina Czosnów, powiat nowodwor-

ski), oraz jak największą liczbą lo-

kalnych organizacji zajmujących się 

popularyzacją wiedzy historycznej 

dotyczącej Twierdzy Modlin, takich 

jak: Fundacja Park Militarny Twier-

dzy Modlin, Fundacja Notum, Towa-

rzystwo Przyjaciół Twierdzy Mo-

dlin, Stowarzyszenie Przyjaciół 

„Muzeum Kampanii Wrześniowej i 

Twierdzy Modlin”, Lokalna Organi-

zacja Turystyczna Trzech Rzek, Biu-

ro Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego, Koło Przewodni-

ków Terenowych „Bastion” po 

Twierdzy Modlin przy Oddziale Pol-

skiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego w Nowym Dworze 

Mazowieckim. Treść porozumienia 

powinna zostać skonsultowana i za-

akceptowana przez specjalistę z za-

kresu chiropterologii. 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1. Monitoring Monitoring istnienia krat zamonto- Fort V Dębina – po- corocznie, 0,9 tys. zł / 3 Regionalna 
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istnienia 

zabezpieczeń 

w Forcie V 

Dębina 

wanych w otworach wejściowych do 

kluczowych pomieszczeń Fortu V 

Dębina. Zaleca się, aby kontrole 

prowadzone były przez specjalistę 

chiropterologa raz w miesiącu pod-

czas okresu zimowania w obiekcie 

nietoperzy – w sumie 6 kontroli w 

sezonie, przy czym pierwsza z nich 

odbędzie się podczas montażu krat, 

czwarta w trakcie zaplanowanego w 

ramach Planu zadań ochronnych 

monitoringu liczby zimujących nie-

toperzy, a szósta podczas demontażu 

krat. 

wiat nowodworski, 

gmina Czosnów, 

obręb 13, działka 

ewidencyjna nr 

462/5. 

począwszy 

od drugiego 

/ trzeciego 

sezonu je-

sienno-

zimowego 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych, 

raz na mie-

siąc, w ter-

minie od 20 

październi-

ka do 5 

kwietnia 

kontrole / 

sezon jesien-

no-zimowy 

(pozostałe 

kontrole nie 

generują do-

datkowych 

kosztów, 

gdyż wyko-

nywane będą 

w ramach 

innych za-

planowanych 

w obiekcie 

działań 

ochronnych); 

7,2 tys. zł / 

10 lat w 

przypadku 

rozpoczęcia 

realizacji 

działania w 

drugim se-

zonie jesien-

no-zimowym 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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 1. Wykonanie 

badań nad 

jesiennym i 

wiosennym 

rojeniem 

nietoperzy w 

Forcie V 

Dębina 

Określenie znaczenia Fortu V Dębina 

dla gatunku podczas jesiennego i wio-

sennego rojenia. W celu wykonania 

badań konieczne jest wyznaczenie 

wewnątrz obiektu trzech punktów ba-

dawczych, w których należy wykonać 

odłowy nietoperzy w sieci. W każdym 

punkcie należy postawić 1 sieć, zasła-

niającą całkowicie światło korytarza, 

co pozwoli na złapanie i oznaczenie 

gatunków nietoperzy korzystających z 

obiektu podczas okresu jesiennego i 

wiosennego rojenia. 

Fort V Dębina – po-

wiat nowodworski, 

gmina Czosnów, obręb 

13, działka ewidencyj-

na nr 462/5. 

pierwszy / 

drugi sezon 

wiosenno-

letni obowią-

zywania Pla-

nu zadań 

ochronnych, 

w terminach 

od 16 kwiet-

nia do 15 

czerwca oraz 

od 1 sierpnia 

do 31 paź-

dziernika, 

dwukrotnie w 

każdym mie-

siącu 

17 tys. zł / wy-

konanie badań 

nad jesiennym 

i wiosennym 

rojeniem nie-

toperzy w 

obiekcie; 

17 tys. zł / 10 

lat obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 

1318 

Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

{77989369-

a153-460b-

a55d-

a84cede419

6b} 

 Nr Działania związane z ochroną czynną 

 1. Zatkanie 

kominów 

wentylacyj-

nych w 

Schronie 

„Gen. So-

wińskiego” 

Uszczelnienie (zatkanie) 2 kominów 

wentylacyjnych w kluczowych dla 

zimowania gatunku pomieszcze-

niach Schronu „Gen. Sowińskiego” 

w celu zwiększenia powierzchni zi-

mowiska. Materiał użyty do zatkania 

kominów powinien mieć właściwo-

ści termoizolacyjne, co pozwoli nie-

toperzom wykorzystywać tę kryjów-

kę podczas okresu zimowania. Gru-

bość warstwy izolacyjnej powinna 

wynosić 1-1,5 m licząc od ujścia 

Schron „Gen. So-

wińskiego” – powiat 

nowodworski, gmina 

Nowy Dwór Mazo-

wiecki, obręb 1 (1-

01), działka ewiden-

cyjna 1/36 (Załącz-

nik 8.17) 

corocznie, 

począwszy 

od drugiego 

/ trzeciego 

sezonu je-

sienno-

zimowego 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych; 

montaż w 

0,6 tys. zł / 

zakup mate-

riałów do 

zatkania 

dwóch komi-

nów wentyl-

lacyjnych; 

0,8 tys. zł / 

montaż i de-

montaż ele-

mentów za-

tykających 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-
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przewodu wentylacyjnego w dół. 

Dopuszcza się możliwość odetkania 

kominów poza okresem zimowania 

nietoperzy w obiekcie lub w przy-

padku zaobserwowania niepokoją-

cych zmian w warunkach mikrokli-

matycznych wewnątrz obiektu. 

Montaż i demontaż należy prowa-

dzić pod nadzorem specjalisty z za-

kresu chiropterologii oraz właściwe-

go konserwatora zabytków (w sumie 

dwa dni w jednym sezonie jesienno-

zimowym). 

terminie od 

15 do 30 

września, 

demontaż w 

terminie od 

16 do 30 

kwietnia, 

przy czym 

prac nie 

należy pro-

wadzić od 

zmroku do 

świtu 

kominy w 

jednym sezo-

nie jesienno-

zimowym; 

0,6 tys. zł / 

dwudniowy 

nadzór ze 

strony spe-

cjalisty chi-

ropterologa 

w jednym 

sezonie je-

sienno-

zimowym; 

11,8 tys. zł / 

10 lat w 

przypadku 

rozpoczęcia 

realizacji 

działania w 

drugim se-

zonie jesien-

no-zimowym 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

 Nr Działania związane z ochroną czynną 

 1. Wykonanie 

ekspertyzy 

Wykonanie ekspertyzy stanu tech-

nicznego Schronu „Gen Sowińskie-

Schron „Gen. So-

wińskiego” – powiat 

pierwszy / 

drugi rok 

10 tys. zł/ 

wykonanie 

Właściciel, 

dzierżawca 
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myotis 

{78c23fc8-

0169-4938-

af5d-

0b129c7ebe

c6} 

1318 

Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

{77989369-

a153-460b-

a55d-

a84cede419

6b} 

stanu tech-

nicznego 

Schronu 

„Gen. So-

wińskiego” 

go”, a w szczególności kluczowych 

dla zimowania gatunku pomieszczeń 

obiektu (Załącznik 8.18), w celu 

zabezpieczenia ich przed zawala-

niem. Nawet częściowe zawalenie 

się kluczowych dla zimowania ga-

tunku pomieszczeń będzie równo-

znaczne z zanikiem stanowiska ga-

tunku. 

nowodworski, gmina 

Nowy Dwór Mazo-

wiecki, obręb 1 (1-

01), działka ewiden-

cyjna 1/36. 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

ekspertyzy 

stanu tech-

nicznego 

obiektu; 

10 tys. zł / 10 

lat obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

 2. Opracowa-

nie projektu 

na wzmoc-

nienie kon-

strukcji po-

mieszczeń 

Schronu 

„Gen. So-

wińskiego” 

Opracowanie projektu dotyczącego 

zabezpieczenia kluczowych dla zi-

mowania gatunku pomieszczeń 

Schronu „Gen. Sowińskiego” przed 

zawaleniem (Załącznik 8.18). 

Wskazane jest, aby projekt na 

wzmocnienie konstrukcji pomiesz-

czeń obiektu zawierał pełny koszto-

rys zaplanowanych prac. Projekt 

powinien zostać skonsultowany i 

zaakceptowany przez specjalistę z 

zakresu chiropterologii oraz właści-

wego konserwatora zabytków. 

nie dotyczy trzeci / 

czwarty rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

10 tys. zł/ 

opracowanie 

projektu na 

wzmocnienie 

konstrukcji 

pomieszczeń 

obiektu; 

1 tys. zł/ 

konsultacja 

zapisów pro-

jektu ze spe-

cjalistą chi-

ropterolo-

giem; 

11 tys. zł / 10 

lat obowią-

zywania 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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Planu zadań 

ochronnych 

 3. Wzmocnie-

nie kon-

strukcji po-

mieszczeń 

Schronu 

„Gen. So-

wińskiego” 

Zabezpieczenie kluczowych dla zi-

mowania gatunku pomieszczeń 

Schronu „Gen. Sowińskiego” przed 

zawaleniem. Prace należy prowadzić 

pod nadzorem specjalisty z zakresu 

chiropterologii i właściwego kon-

serwatora zabytków. 

Zgodnie z projektem 

na wzmocnienie 

konstrukcji pomiesz-

czeń Schronu „Gen. 

Sowińskiego” – po-

wiat nowodworski, 

gmina Nowy Dwór 

Mazowiecki, obręb 1 

(1-01), działka ewi-

dencyjna 1/36. 

piąty / szó-

sty sezon 

wiosenno-

letni obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych, 

w terminie 

od 16 

kwietnia do 

30 września, 

przy czym 

podczas 

okresu wio-

sennego i 

jesiennego 

rojenia nie-

toperzy, a 

więc w ter-

minie od 16 

kwietnia do 

15 czerwca 

oraz od 1 

sierpnia do 

30 września, 

prac nie 

należy pro-

wadzić od 

zmroku do 

500 tys. zł / 

szacunkowy 

koszt zabez-

pieczenia 

pomieszczeń 

obiektu przed 

zawaleniem 

(przedsta-

wienie real-

nego kosztu 

zabezpiecze-

nia pomiesz-

czeń przed 

zawaleniem 

możliwe bę-

dzie po wy-

konaniu eks-

pertyzy i do-

kumentacji 

projektowej); 

500 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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świtu 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

{feec2e24-

5042-46a8-

863e-

900a207446

a3} 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

{78c23fc8-

0169-4938-

af5d-

0b129c7ebe

c6} 

{803c3335-

8abe-4b28-

8801-

d121f457f5

11} 

1318 

Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

 Nr Działania związane z ochroną czynną 

 1. Opracowa-

nie projektu 

na wykona-

nie stalo-

wych krat w 

Schronie 

„Gen. So-

wińskiego” 

Opracowanie projektu na wykonanie 

2 stalowych krat w kluczowych dla 

zimowania gatunku pomieszcze-

niach Schronu „Gen. Sowińskiego”, 

o wymiarach (wysokość x szero-

kość): krata nr I – 1,4 m x 0,9 m 

(montaż w pionie); krata nr II – 

0,9 m x 0,9 m (montaż w poziomie) 

(Załącznik 8.19). Krata nr II zamy-

kać będzie otwór wejściowy, znajdu-

jący się na początku wąskiego szy-

bu, przez który do wnętrza obiektu 

zsypuje się ziemia. Zaleca się odko-

panie i oczyszczenie otworu wej-

ściowego oraz zwiększenie jego 

średnicy o ok. 0,15-0,20 m, na dłu-

gości ok. 1 m w głąb szybu, a na-

stępnie wykonanie murowanej nad-

budowy, co uniemożliwi dalsze zsy-

pywanie się ziemi do wnętrza obiek-

tu. Dodatkowo zaleca się zamonto-

wanie wewnątrz szybu drabiny, co 

znacznie ułatwi ekspertom prowa-

dzenie corocznego monitoringu ga-

tunku w obiekcie. Wykonanie ww. 

krat jest konieczne w celu zabezpie-

czenia zimowiska przed niepokoje-

niem nietoperzy podczas okresu ich 

nie dotyczy pierwszy / 

drugi rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

2 tys. zł/ 

opracowanie 

projektu na 

wykonanie 

krat w obiek-

cie; 

0,6 tys. zł/ 

konsultacja 

zapisów pro-

jektu ze spe-

cjalistą chi-

ropterolo-

giem; 

2,6 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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dasycneme 

{77989369-

a153-460b-

a55d-

a84cede419

6b} 

hibernacji w obiekcie. Kraty muszą 

być zaprojektowane w taki sposób, 

aby umożliwić nietoperzom swo-

bodny wlot do zimowiska oraz 

utrudnić osobom niepożądanym ich 

wyłamanie, wygięcie, pocięcie itp. 

Odległość pomiędzy elementami 

pionowymi kraty powinna wynosić 

min. 45 cm, a odległość między 

elementami poziomymi 13–15 cm. 

Wskazane jest, aby kratę przygoto-

wano z rur stalowych o średnicy ok. 

50 mm i grubości ścian min. 5 mm. 

Rury powinny być starannie wpaso-

wane w ramę wykonaną z odpo-

wiednio solidnego kątownika lub 

ceownika, tak aby możliwie najbar-

dziej utrudniać ich wyłamanie. We-

wnątrz rur postuluje się umieścić 

luźny, stalowy pręt, co uniemożliwi 

jego przecięcie za pomocą piły. Za-

leca się aby kraty zamykane były na 

klucz. Wskazane jest, aby projekt na 

stalowych krat w obiekcie zawierał 

pełny kosztorys zaplanowanych 

prac. Projekt powinien zostać skon-

sultowany i zaakceptowany przez 

specjalistę z zakresu chiropterologii 

oraz właściwego konserwatora za-

bytków. 

 2. Wykonanie Wykonanie 2 stalowych krat w Zgodnie z projektem drugi / trze- 3,4 tys. zł / Właściciel, 
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stalowych 

krat w 

Schronie 

„Gen Sowiń-

skiego” 

otworach wejściowych do kluczo-

wych dla zimowania i rozrodu ga-

tunku pomieszczeń Schronu „Gen. 

Sowińskiego” w celu zabezpieczenia 

nietoperzy przed ich niepokojeniem. 

Montaż kraty nr II powinien być po-

przedzony wykonaniem murowanej 

nadbudowy istniejącego szybu. Za-

leca się, aby obie kraty pozostawały 

zamknięte przez cały okres obowią-

zywania Planu zadań ochronnych. 

Montaż stalowych krat powinien 

odbywać się pod nadzorem eksperta 

z zakresu chiropterologii oraz wła-

ściwego konserwatora zabytków – 

nadzór i wytyczne podczas pierw-

szego dnia prac związanych z za-

bezpieczeniem szybu oraz odbiór 

prac po ich wykonaniu; nadzór przy 

montażu krat (w sumie trzy dni nad-

zoru chiropterologicznego). 

na wykonanie stalo-

wych krat w klu-

czowych dla zimo-

wania gatunku po-

mieszczeniach 

Schron „Gen. So-

wińskiego” – powiat 

nowodworski, gmina 

Nowy Dwór Mazo-

wiecki, obręb 1 (1-

01), działka ewiden-

cyjna 1/36 (Załącz-

nik 8.19). 

ci rok obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych; 

prace bu-

dowlane 

należy 

przeprowa-

dzić w ter-

minie od 1 

do 31 lipca, 

natomiast 

montaż krat 

i drabiny w 

terminie od 

20 do 31 

październi-

ka 

zabezpiecze-

nie szybu 

wraz z wy-

konaniem 

murowanej 

nadbudowy; 

12 tys. zł / 

wykonanie 

kraty nr I; 

8 tys. zł / 

wykonanie 

kraty nr II; 

0,6 tys. zł / 

wykonanie 

stalowej dra-

biny; 

0,5 tys. zł / 

montaż krat i 

drabiny we-

wnątrz szy-

bu; 0,9 tys. zł 

/ trzydniowy 

nadzór ze 

strony spe-

cjalisty chi-

ropterologa; 

25,4 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1. Ogranicze-

nie użytko-

wania wy-

branych 

pomieszczeń 

Schronu 

„Gen. So-

wińskiego” 

Zawarcie porozumienia w sprawie 

corocznej, całorocznej rezygnacji z 

użytkowania i zwiedzania wybra-

nych pomieszczeń Schronu „Gen. 

Sowińskiego” (Załącznik 8.20). Po-

rozumienie powinno zostać zawarte 

pomiędzy Regionalną Dyrekcją 

Ochrony Środowiska w Warszawie a 

właścicielem działki, w obrębie któ-

rej położony jest Schron „Gen. So-

wińskiego” (działka nr 1/36 , obręb 

1 (1-01), gmina Nowy Dwór Mazo-

wiecki, powiat nowodworski), oraz 

jak największą liczbą lokalnych or-

ganizacji zajmujących się populary-

zacją wiedzy historycznej dotyczącej 

Twierdzy Modlin, takich jak: Funda-

cja Park Militarny Twierdzy Modlin, 

Fundacja Notum, Towarzystwo 

Przyjaciół Twierdzy Modlin, Stowa-

rzyszenie Przyjaciół „Muzeum 

Kampanii Wrześniowej i Twierdzy 

Modlin”, Lokalna Organizacja Tury-

styczna Trzech Rzek, Biuro Zarządu 

Głównego Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego, Koło 

Przewodników Terenowych „Ba-

stion” po Twierdzy Modlin przy Od-

dziale Polskiego Towarzystwa Tury-

styczno-Krajoznawczego w Nowym 

nie dotyczy pierwszy / 

drugi rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

0,6 tys. zł/ 

konsultacje 

zapisów po-

rozumienia 

ze specjalistą 

chiropterolo-

giem; 

0,6 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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Dworze Mazowieckim. Treść poro-

zumienia powinna zostać skonsul-

towana i zaakceptowana przez spe-

cjalistę z zakresu chiropterologii. 

 2. Montaż ter-

mohigrome-

trów w 

Schronie 

„Gen. So-

wińskiego” 

Zakup i montaż 2 termohigrometrów 

stacjonarnych w kluczowych dla zi-

mowania i / lub rozrodu nietoperzy 

pomieszczeniach Schronu „Gen. 

Sowińskiego”, rejestrujących tempe-

raturę powietrza i wilgotność 

względną z przyjętą częstotliwością. 

Stały monitoring warunków mikro-

klimatycznych pozwoli uzasadnić 

lub przynajmniej wykluczyć wpływ 

wybranych czynników na ewentual-

ne zmiany w liczbie zimujących i 

rozradzających się w obiekcie nieto-

perzy. Pierwszy montaż urządzeń 

powinien odbywać się równolegle 

do zakładania krat w obiekcie przy 

udziale specjalisty chiropterologa, 

pozostałe montaże i demontaże wy-

konywane będą przez specjalistę chi-

ropterologa podczas monitoringu 

istnienia zabezpieczeń w obiekcie (w 

sumie 2 dni w jednym sezonie je-

sienno-zimowym). 

Schron „Gen. So-

wińskiego” – powiat 

nowodworski, gmina 

Nowy Dwór Mazo-

wiecki, obręb 1 (1-

01), działka ewiden-

cyjna 1/36 

corocznie, 

począwszy 

od drugiego 

/ trzeciego 

sezonu je-

sienno-

zimowego 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych; 

montaż w 

terminie od 

20 do 31 

październi-

ka, demon-

taż w termi-

nie od 25 

marca do 5 

kwietnia 

3,9 tys. zł / 

zakup 2 urzą-

dzeń (montaż 

i demontaż 

urządzeń nie 

generuje do-

datkowych 

kosztów, 

gdyż prowa-

dzony będzie 

podczas za-

kładania krat 

oraz monito-

ringu istnie-

nia zabezpie-

czeń w 

obiekcie); 

3,9 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1. Monitoring Monitoring istnienia krat zainstalo- Schron „Gen. So- corocznie, 3 tys. zł / 10 Regionalna 
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istnienia 

zabezpieczeń 

w Schronie 

„Gen. So-

wińskiego” 

wanych w otworach wejściowych do 

kluczowych dla zimowania i / lub 

rozrodu nietoperzy pomieszczeń 

Schronu „Gen. Sowińskiego”. Zale-

ca się, aby kontrole prowadzone by-

ły przez specjalistę z zakresu chirop-

terologii corocznie, całorocznie, raz 

na miesiąc – w sumie 12 kontroli w 

roku, przy czym dwie z nich wyko-

nywane będą corocznie w trakcie 

zaplanowanego w ramach Planu za-

dań ochronnych monitoringu zimu-

jących i rozradzających się w obiek-

cie nietoperzy. 

wińskiego” – powiat 

nowodworski, gmina 

Nowy Dwór Mazo-

wiecki, obręb 1 (1-

01), działka ewiden-

cyjna 1/36. 

całorocznie, 

raz na mie-

siąc, po-

cząwszy od 

drugiego / 

trzeciego 

sezonu je-

sienno-

zimowego 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

kontroli / rok 

(dwie pozo-

stałe kontrole 

nie generują 

dodatkowych 

kosztów, 

gdyż prowa-

dzone będą 

corocznie 

podczas mo-

nitoringu 

zimujących i 

rozradzają-

cych się w 

obiekcie nie-

toperzy); 

24 tys. zł / 10 

lat w przy-

padku roz-

poczęcia 

realizacji 

działania w 

drugim se-

zonie jesien-

no-zimowym 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 

 2. Monitoring 

warunków 

Monitorowanie mikroklimatu panu-

jącego w pomieszczeniach Schronu 

Schron „Gen. So-

wińskiego” – powiat 

corocznie, 

całorocznie, 
monitoring 

warunków 

Regionalna 

Dyrekcja 
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mikroklima-

tycznych w 

Schronie 

„Gen. So-

wińskiego” 

„Gen. Sowińskiego” podczas okresu 

hibernacji i rozrodu nietoperzy w 

obiekcie, polegające na obserwacji 

zmiany parametrów temperatury i 

wilgotności względnej zarejestrowa-

nych przez termohigrometry. Stały 

monitoring warunków mikroklima-

tycznych pozwoli uzasadnić lub 

przynajmniej wykluczyć wpływ wy-

branych czynników na ewentualne 

zmiany liczby zimujących i rozra-

dzających się w obiekcie nietoperzy. 

Zaleca się, aby kontrole prowadzone 

były przez specjalistę chiropterologa 

w chodnikach kontrminowych raz w 

miesiącu podczas okresu zimowania 

nietoperzy – w sumie 6 kontroli w 

sezonie, natomiast w poternie cen-

tralnej całorocznie, raz w miesiącu – 

w sumie 12 kontroli, przy czym 

wszystkie te kontrole wykonane zo-

staną w ramach prowadzenia moni-

toringu zabezpieczeń w obiekcie. 

nowodworski, gmina 

Nowy Dwór Mazo-

wiecki, obręb 1 (1-

01), działka ewiden-

cyjna 1/36. 

raz na 

miesiąc, 

począwszy 

od drugiego 

/ trzeciego 

sezonu 

jesienno-

zimowego 

obowiązywa

nia Planu 

zadań 

ochronnych 

mikroklimat

ycznych nie 

generuje 

dodatkowyc

h kosztów, 

gdyż 

prowadzony 

będzie 

równolegle 

do 

monitoringu 

zabezpieczeń 

w obiekcie 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 1. Wykonanie 

ekspertyzy 

określającej 

śmiertelność 

nietoperzy 

na DK 62, w 

Wykonanie ekspertyzy określającej 

wpływ drogi krajowej nr 62 na nie-

toperze, korzystające z kryjówek 

zlokalizowanych w rejonie Schronu 

„Gen. Sowińskiego”. Ekspertyza 

polegać będzie na zbadaniu, czy 

rejon DK 62 oraz 

Schronu „Gen. So-

wińskiego” 

trzeci-piąty 

rok obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych, 

w terminach 

20 tys. zł/ 

wykonanie 

ekspertyzy; 

20 tys. zł / 10 

lat obowią-

zywania 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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rejonie 

Schronu 

„Gen. So-

wińskiego” 

przejeżdżające samochody zabijają 

nietoperze podczas ich największej 

ruchliwości na omawianym terenie, 

czyli w okresie wiosennego i jesien-

nego rojenia. Prace powinny polegać 

na skontrolowaniu obu poboczy szo-

sy na odcinku ok. 3,5 km, na wyso-

kości Schronu, rozpoczynając od 

zjazdu na szosę Warszawa-Gdańsk. 

Kontrole należy prowadzić z wyko-

rzystaniem psa wyszkolonego do 

odnajdywaniu nietoperzy co około 

10 dni. 

od 15 marca 

do 30 maja 

oraz od 15 

lipca do 15 

październi-

ka 

Planu zadań 

ochronnych 

 2. Wykonanie 

ekspertyzy 

określającej 

aktywność 

nietoperzy 

na planowa-

nym prze-

biegu linii 

kolejowej 

Modlin-MPL 

Warszawa / 

Modlin 

Wykonanie ekspertyzy polegającej 

na zbadaniu aktywności nietoperzy 

w okresie kwiecień-wrzesień przy 

pomocy rejestratorów ultradźwię-

ków. Nagrania należy prowadzić co 

2 tygodnie (12 kontroli) na dwóch 

punktach i na transekcie. 

rejon planowanego 

przebiegu linii kole-

jowej Modlin –MPL 

Warszawa / Modlin 

oraz Schronu „Gen. 

Sowińskiego 

trzeci-piąty 

rok obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych, 

w terminie 

od 1 kwiet-

nia do 30 

września, co 

dwa tygo-

dnie 

20 tys. zł/ 

wykonanie 

ekspertyzy; 

20 tys. zł / 10 

lat obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

 Nr Działania związane z ochroną czynną 

 1. Wykonanie 

ekspertyzy 

stanu tech-

Wykonanie ekspertyzy stanu tech-

nicznego Fortu IV Janówek, a w 

szczególności kluczowych dla zi-

Fort IV Janówek – 

powiat legionowski, 

gmina Wieliszew, 

pierwszy / 

drugi rok 

obowiązy-

10 tys. zł/ 

wykonanie 

ekspertyzy 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 
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myotis 

{32ad06e8-

6f68-4f87-

8294-

0e9c60a86f

40} 

1318 

Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

{e1faa8f2-

627f-473c-

820a-

2638aa8721

69} 

nicznego 

Fortu IV 

Janówek 

mowania gatunku pomieszczeń 

obiektu (Załącznik 8.21), w celu 

zabezpieczenia ich przed zawala-

niem. Nawet częściowe zawalenie 

się kluczowych dla zimowania ga-

tunku pomieszczeń będzie równo-

znaczne z zanikiem stanowiska ga-

tunku. 

obręb 4, działka 

ewidencyjna nr 383. 

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

stanu tech-

nicznego 

obiektu; 

10 tys. zł / 10 

lat obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

 2. Opracowa-

nie projektu 

na wzmoc-

nienie kon-

strukcji po-

mieszczeń 

Fortu IV 

Janówek 

Opracowanie projektu dotyczącego 

zabezpieczenia kluczowych dla zi-

mowania gatunku pomieszczeń For-

tu IV Janówek przed zawaleniem 

(Załącznik 8.21). Wskazane jest, 

aby projekt na wzmocnienie kon-

strukcji pomieszczeń obiektu zawie-

rał pełny kosztorys zaplanowanych 

prac. Projekt powinien zostać skon-

sultowany i zaakceptowany przez 

specjalistę z zakresu chiropterologii 

oraz właściwego konserwatora za-

bytków. 

nie dotyczy trzeci / 

czwarty rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

10 tys. zł / 

opracowanie 

projektu na 

wykonanie 

zabezpiecze-

nia pomiesz-

czeń przed 

zawaleniem; 

1 tys. zł / 

konsultacja 

zapisów pro-

jektu ze spe-

cjalistą chi-

ropterolo-

giem; 

11 tys. zł / 10 

lat obowią-

zywania 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 



 

320 

Planu zadań 

ochronnych 

 3. Wzmocnie-

nie kon-

strukcji po-

mieszczeń 

Fortu IV 

Janówek 

Zabezpieczenie kluczowych dla zi-

mowania gatunku pomieszczeń For-

tu IV Janówek przed zawaleniem. 

Prace należy prowadzić pod nadzo-

rem specjalisty z zakresu chiroptero-

logii i właściwego konserwatora za-

bytków. 

Zgodnie z projektem 

na wzmocnienie 

konstrukcji kluczo-

wych dla zimowania 

gatunku pomiesz-

czeń w Forcie IV 

Janówek – powiat 

legionowski, gmina 

Wieliszew, obręb 4, 

działka ewidencyjna 

nr 383. 

piąty / szó-

sty sezon 

wiosenno-

letni obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych, 

w terminie 

od 16 

kwietnia do 

30 września, 

przy czym 

podczas 

okresu wio-

sennego i 

jesiennego 

rojenia nie-

toperzy, a 

więc w ter-

minie od 16 

kwietnia do 

15 czerwca 

oraz od 1 

sierpnia do 

30 września, 

prac nie 

należy pro-

wadzić od 

zmroku do 

500 tys. zł / 

szacunkowy 

koszt zabez-

pieczenia 

pomieszczeń 

obiektu przed 

zawaleniem 

(przedsta-

wienie real-

nego kosztu 

zabezpiecze-

nia pomiesz-

czeń przed 

zawaleniem 

możliwe bę-

dzie po wy-

konaniu eks-

pertyzy i do-

kumentacji 

projektowej); 

500 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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świtu 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

{9ae454e6-

cdf5-47ed-

a53d-

62ccc8b791

6a} 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

{32ad06e8-

6f68-4f87-

8294-

0e9c60a86f

40} 

1318 

Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

{e1faa8f2-

627f-473c-

820a-

2638aa8721

 Nr Działania związane z ochroną czynną 

 1. Opracowa-

nie projektu 

na wykona-

nie stalo-

wych krat w 

Forcie IV 

Janówek 

Opracowanie projektu na wykonanie 

2 stalowych krat w kluczowych dla 

zimowania gatunku pomieszcze-

niach Fortu IV Janówek, o wymia-

rach (wysokość x szerokość): krata 

nr I – 1 m x 0,7 m (krata pionowa); 

krata nr II – 0,7 m x 0,5 m (krata 

pozioma). Dodatkowo projekt powi-

nien zakładać wzmocnienie ściany, 

w której zostanie zamontowana krata 

nr I, poprzez jej nadbudowanie dru-

gą warstwą cegieł. Wymiary ściany 

(wysokość x szerokość) – 4 m x 3 m 

(Załącznik 8.22). Wykonanie krat 

oraz wzmocnienie ściany jest ko-

nieczne w celu zabezpieczenia zi-

mowiska przed niepokojeniem nie-

toperzy podczas okresu ich hiberna-

cji w obiekcie. Kraty muszą być za-

projektowane w taki sposób, aby 

umożliwić nietoperzom swobodny 

wlot do zimowiska oraz utrudnić 

osobom niepożądanym ich wyłama-

nie, wygięcie, pocięcie itp. Odle-

głość pomiędzy elementami piono-

wymi kraty powinna wynosić min. 

45 cm, a odległość między elemen-

tami poziomymi 13–15 cm. Wska-

nie dotyczy pierwszy / 

drugi rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

2 tys. zł / 

opracowanie 

projektu na 

wykonanie 

krat w obiek-

cie; 

0,6 tys. zł / 

konsultacja 

zapisów pro-

jektu ze spe-

cjalistą chi-

ropterolo-

giem; 

2,6 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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69} zane jest, aby kratę przygotowano z 

rur stalowych o średnicy ok. 50 mm 

i grubości ścian min. 5 mm. Rury 

powinny być starannie wpasowane 

w ramę wykonaną z odpowiednio 

solidnego kątownika lub ceownika, 

tak aby możliwie najbardziej utrud-

niać ich wyłamanie. Wewnątrz rur 

postuluje się umieścić luźny, stalowy 

pręt, co uniemożliwi jego przecięcie 

za pomocą piły. Zaleca się aby kraty 

zamykane były na klucz. Wskazane 

jest, aby projekt na wykonanie sta-

lowych krat w obiekcie zawierał 

pełny kosztorys zaplanowanych 

prac. Projekt powinien zostać skon-

sultowany i zaakceptowany przez 

specjalistę z zakresu chiropterologii 

oraz właściwego konserwatora za-

bytków. 

 2. Wykonanie 

stalowych 

krat w For-

cie IV Janó-

wek 

Wykonanie 2 stalowych krat w 

otworach wejściowych do kluczo-

wych dla zimowania gatunku po-

mieszczeń Fortu IV Janówek w celu 

zabezpieczenia zimowiska przed 

niepokojeniem nietoperzy podczas 

ich hibernacji w obiekcie. Zamon-

towanie kraty nr I powinno być po-

przedzone nadbudowaniem ściany 

drugą warstwą cegieł. Montaż sta-

lowych krat powinien odbywać się 

Zgodnie z projektem 

na wykonanie stalo-

wych krat w klu-

czowych dla zimo-

wania gatunku po-

mieszczeniach Fortu 

IV Janówek – powiat 

legionowski, gmina 

Wieliszew, obręb 4, 

działka ewidencyjna 

nr 383 (Załącznik 

drugi / trze-

ci sezon 

letni obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych, 

w terminie 

od 1 do 31 

lipca 

4,5 tys. zł / 

wykonanie 

murowanej 

ściany; 

5 tys. zł / 

wykonanie 

kraty nr I; 

3 tys. zł / 

wykonanie 

kraty numer 

II; 0,3 tys. zł 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-
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pod nadzorem eksperta z zakresu 

chiropterologii oraz właściwego 

konserwatora zabytków – wytyczne i 

nadzór w pierwszym dniu oraz od-

biór prac po ich zakończeniu połą-

czony z montażem krat w obiekcie 

(w sumie dwa dni nadzoru ze strony 

specjalisty chiropterologa). 

8.22). / montaż krat 

w obiekcie; 

0,6 tys. zł / 

dwudniowy 

nadzór ze 

strony spe-

cjalisty chi-

ropterologa; 

13,4 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1. Ogranicze-

nie użytko-

wania wy-

branych 

pomieszczeń 

Fortu IV 

Janówek 

Zawarcie porozumienia w sprawie 

corocznej, całorocznej lub sezono-

wej – od 1 października do 15 

kwietnia – całodobowo; od 1 sierp-

nia do 30 września oraz od 16 

kwietnia do 15 czerwca – od zmroku 

do świtu, rezygnacji z użytkowania i 

zwiedzania wybranych pomieszczeń 

Fortu IV Janówek (Załącznik 8.23). 

Porozumienie powinno zostać za-

warte pomiędzy Regionalną Dyrek-

cją Ochrony Środowiska w Warsza-

wie a właścicielem działki, w obrę-

bie której położony jest Fort IV Ja-

nówek (działka nr 383, obręb 4, 

gmina Wieliszew, powiat legionow-

nie dotyczy pierwszy / 

drugi rok 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

0,6 tys. zł / 

konsultacje 

zapisów po-

rozumienia 

ze specjalistą 

chiropterolo-

giem; 

0,6 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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ski), a także jak największą liczbą 

lokalnych organizacji zajmujących 

się popularyzacją wiedzy historycz-

nej dotyczącej Twierdzy Modlin, 

takich jak: Fundacja Park Militarny 

Twierdzy Modlin, Fundacja Notum, 

Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy 

Modlin, Stowarzyszenie Przyjaciół 

„Muzeum Kampanii Wrześniowej i 

Twierdzy Modlin”, Lokalna Organi-

zacja Turystyczna Trzech Rzek, Biu-

ro Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego, Koło Przewodni-

ków Terenowych „Bastion” po 

Twierdzy Modlin przy Oddziale Pol-

skiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego w Nowym Dworze 

Mazowieckim. Treść porozumienia 

powinna zostać skonsultowana i za-

akceptowana przez specjalistę z za-

kresu chiropterologii. 

 2. Montaż ter-

mohigrome-

tru w Forcie 

IV Janówek 

Zakup termohigrometru stacjonarne-

go, rejestrującego temperaturę po-

wietrza i wilgotność względną z 

przyjętą częstotliwością, oraz jego 

montaż w kluczowym dla zimowa-

nia nietoperzy pomieszczeniu Fortu 

IV Janówek. Stały monitoring wa-

runków mikroklimatycznych zimo-

wiska pozwoli uzasadnić lub przy-

Fort IV Janówek – 

powiat legionowski, 

gmina Wieliszew, 

obręb 4, działka 

ewidencyjna nr 383. 

corocznie, 

począwszy 

od drugiego 

/ trzeciego 

sezonu je-

sienno-

zimowego 

obowiązy-

wania Planu 

2,2 tys. zł / 

zakup urzą-

dzenia (mon-

taż i demon-

taż urządze-

nia nie gene-

ruje dodat-

kowych 

kosztów, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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najmniej wykluczyć wpływ wybra-

nych czynników na ewentualne 

zmiany w liczbie zimujących w 

obiekcie nietoperzy. Montaż i de-

montaż urządzenia powinien być 

wykonywany przez specjalistę chi-

ropterologa podczas monitoringu 

istnienia zabezpieczeń w obiekcie (w 

sumie 2 dni w jednym sezonie je-

sienno-zimowym). 

zadań 

ochronnych; 

montaż w 

terminie od 

15 do 30 

września, 

demontaż w 

terminie od 

16 do 30 

kwietnia 

gdyż prowa-

dzony będzie 

przez specja-

listę chiropte-

rologa pod-

czas monito-

ringu istnie-

nia zabezpie-

czeń w 

obiekcie); 

2,2 tys. zł / 

10 lat obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1. Monitoring 

istnienia 

zabezpieczeń 

w Forcie IV 

Janówek 

Monitoring istnienia krat zainstalo-

wanych w otworach wejściowych do 

kluczowych dla zimowania gatunku 

pomieszczeń Fortu IV Janówek. Za-

leca się, aby kontrole prowadzone 

były przez specjalistę z zakresu chi-

ropterologii corocznie, całorocznie, 

raz na miesiąc – w sumie 12 kontroli 

w roku, przy czym jedna z nich wy-

konywana będzie w trakcie zapla-

nowanego w ramach Planu zadań 

ochronnych monitoringu zimujących 

w obiekcie nietoperzy. 

Fort IV Janówek – 

powiat legionowski, 

gmina Wieliszew, 

obręb 4, działka 

ewidencyjna nr 383. 

corocznie, 

całorocznie, 

raz na mie-

siąc, po-

cząwszy od 

drugiego / 

trzeciego 

sezonu let-

niego obo-

wiązywania 

Planu zadań 

ochronnych 

3,3 tys. zł / 

11 kontroli / 

rok (dwuna-

sta kontrola 

nie generuje 

dodatkowych 

kosztów, 

gdyż prowa-

dzona będzie 

corocznie 

podczas mo-

nitoringu 

zimujących 

w obiekcie 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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nietoperzy); 

26,4 tys. zł / 

10 lat w 

przypadku 

rozpoczęcia 

realizacji 

działania w 

drugim se-

zonie letnim 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych 

 2. Monitoring 

warunków 

mikroklima-

tycznych w 

Forcie IV 

Janówek 

Monitorowanie mikroklimatu panu-

jącego w Forcie IV Janówek podczas 

okresu hibernacji nietoperzy w 

obiekcie, polegające na obserwacji 

zmiany parametrów temperatury i 

wilgotności względnej zarejestrowa-

nych przez termohigrometr. Stały 

monitoring warunków mikroklima-

tycznych zimowiska pozwoli uza-

sadnić lub przynajmniej wykluczyć 

wpływ wybranych czynników na 

ewentualne zmiany w liczbie zimu-

jących w obiekcie nietoperzy. Zaleca 

się, aby kontrole prowadzone były 

przez specjalistę chiropterologa raz 

w miesiącu podczas okresu zimowa-

nia w obiekcie nietoperzy – w sumie 

8 kontroli w sezonie, przy czym 

Fort IV Janówek – 

powiat legionowski, 

gmina Wieliszew, 

obręb 4, działka 

ewidencyjna nr 383. 

corocznie, 

raz na 

miesiąc, w 

terminie od 

15 września 

do 30 

kwietnia 

począwszy 

od drugiego 

/ trzeciego 

sezonu 

jesienno-

zimowego 

obowiązywa

nia Planu 

zadań 

ochronnych 

monitoring 

warunków 

mikroklima-

tycznych nie 

generuje 

dodatko-

wych kosz-

tów, gdyż 

prowadzony 

będzie rów-

nolegle do 

monitoringu 

zabezpieczeń 

w obiekcie 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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wszystkie te kontrole wykonane zo-

staną w ramach monitoringu zabez-

pieczeń w obiekcie. 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 1. Wykonanie 

ekspertyzy 

określającej 

śmiertelność 

nietoperzy 

na linii kole-

jowej E-65 w 

rejonie For-

tu IV Janó-

wek 

Wykonanie ekspertyzy określającej 

wpływ linii kolejowej E-65 Warsza-

wa-Gdańsk na nietoperze, korzysta-

jące z kryjówek zlokalizowanych w 

rejonie Fortu IV Janówek. Eksperty-

za polegać będzie na zbadaniu, czy 

przejeżdżające pociągi zabijają nie-

toperze podczas ich największej ru-

chliwości na omawianym terenie, 

czyli w okresie wiosennego i jesien-

nego rojenia. Prace powinny polegać 

na wykonaniu kontroli obu poboczy 

linii kolejowej na odcinku ok. 2 km, 

na wysokości fortu, rozpoczynając 

od przejazdu kolejowego w miej-

scowości Janówek. Kontrole należy 

prowadzić z wykorzystaniem psa 

wyszkolonego do odnajdywania nie-

toperzy co około 10 dni. 

rejon linii kolejowej 

E-65 i Fortu IV Ja-

nówek 

trzeci-piąty 

rok obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych, 

w terminach 

od 15 marca 

do 30 maja 

oraz od 15 

lipca do 15 

październi-

ka 

20 tys. zł / 

wykonanie 

ekspertyzy; 

20 tys. zł / 10 

lat obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 

 2. Wykonanie 

ekspertyzy 

określającej 

aktywność 

nietoperzy 

na planowa-

Wykonanie ekspertyzy polegającej 

na zbadaniu aktywności nietoperzy 

w okresie kwiecień-wrzesień przy 

pomocy rejestratorów ultradźwię-

ków. Nagrania należy prowadzić co 

2 tygodnie (12 kontroli) na dwóch 

rejon planowanego 

przebiegu Trasy „Ol-

szynki Grochow-

skiej” oraz Fortu IV 

Janówek 

trzeci-piąty 

rok obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych, 

w terminie 

20 tys. zł / 

wykonanie 

ekspertyzy; 

20 tys. zł / 10 

lat obowią-

zywania 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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nym prze-

biegu Trasy 

„Olszynki 

Grochow-

skiej” 

punktach i na transekcie. od 1 kwiet-

nia do 30 

września, co 

dwa tygo-

dnie 

Planu zadań 

ochronnych 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

{c33844e9-

30c4-4a52-

9711-

11507da442

20} 

{8a756feb-

6643-41f6-

aafd-

b83e6e0ae8

ed} 

{333eb7f8-

8379-4b56-

95ae-

743e8b7309

c7} 

{d55c8d59-

39e4-4114-

8abf-

43f8d2a64a

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1. Utrzymanie 

istniejących 

terenów za-

lesionych, 

zadrzewio-

nych oraz 

zakrzewio-

nych w rejo-

nie zimowi-

ska gatunku 

Zachowanie lub zwiększenie po-

wierzchni zlokalizowanych w obsza-

rze Natura 2000 oraz na terenach z 

nimi sąsiadujących kompleksów le-

śnych, terenów zadrzewionych i za-

krzewionych znajdujących się poza 

zwartym zasięgiem kompleksów 

leśnych, a także szpalerów drzew i 

krzewów oraz żywopłotów i pozo-

stawianie martwych drzew, w celu 

zapewnienia łączności zimowisk 

nietoperzy z potencjalnymi bioto-

pami letnimi. Zaleca się zrezygno-

wać z wykonywania zabiegów go-

spodarczych w drzewostanach ob-

szaru Natura 2000 podczas okresu 

wiosennego i jesiennego rojenia nie-

toperzy, trwającego od 1 kwietnia do 

15 czerwca oraz 1 sierpnia do 30 

października. Dopuszcza się możli-

wość prowadzenia selektywnej li-

kwidacji zieleni w obszarze Natura 

2000 w celu poprawy ekspozycji 

obiektów fortyfikacyjnych Twierdzy 

obszar Natura 2000 corocznie, 

całorocznie 

podczas 

okresu 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych  

działanie nie 

generuje 

dodatko-

wych kosz-

tów 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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8b} 

{feec2e24-

5042-46a8-

863e-

900a207446

a3} 

{9ae454e6-

cdf5-47ed-

a53d-

62ccc8b791

6a} 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

{d36b01e9-

04c7-4aa6-

adda-

3b6062912c

e3} 

{e4951591-

03f5-4210-

af08-

674fc7a70a

d9} 

{78c23fc8-

0169-4938-

af5d-

0b129c7ebe

Modlin przez właścicieli gruntów 

i/lub właściwego konserwatora za-

bytków po wcześniejszym uzgod-

nieniu zaplanowanych prac z Regio-

nalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 

w Warszawie i specjalistą z zakresu 

chiropterologii. 
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c6} 

{803c3335-

8abe-4b28-

8801-

d121f457f5

11} 

{32ad06e8-

6f68-4f87-

8294-

0e9c60a86f

40} 

1318 

Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

{77989369-

a153-460b-

a55d-

a84cede419

6b} 

{e1faa8f2-

627f-473c-

820a-

2638aa8721

69} 

* Właściciel, dzierżawca lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie 

zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu 

Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie 
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przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, po uzyskaniu 

przez ten organ dofinansowania (zgodnie z propozycją Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 2011 oraz zmianami wprowadzonymi przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska w Warszawie). 

Plik SHP zawierający działania ochronne dla przedmiotów ochronny w poszczególnych stanowiskach w obszarze Natura 2000 znajduje się  

w Załączniku 1 do Planu zadań ochronnych. 

Podstawowym zagrożeniem dla utrzymania lub przywrócenia przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 do właściwego stanu ochrony jest  

w większości obiektów fortyfikacyjnych Twierdzy Modlin nieograniczony dostęp do miejsc ich zimowania. Podczas okresu hibernacji niezwykle 

istotne jest, aby nietoperze nie były niepokojone przez ludzi, gdyż zbyt częste wybudzania mogą prowadzić do ich śmierci. Sytuację zimujących 

nietoperzy pogarszają dodatkowo, kilkukrotnie obserwowane na terenie obiektów, akty wandalizmu związane z niszczeniem kryjówek 

nietoperzy, paleniem ognisk, a także z celowym zabijaniem tych zwierząt. Problem ten dotyczy przede wszystkim obiektów otwartych,  

nie ogrodzonych, w mniejszym stopniu Fortu XIV a Goławice oraz Fortu XI b Strubiny, które znajdują się na zamkniętym terenie ogródków 

działkowych. 

Rozwiązaniem powyższych problemów byłoby ograniczenie ruchu wewnątrz obiektów fortyfikacyjnych poprzez: 

 Zawarcie porozumienia w sprawie corocznej rezygnacji z użytkowania i zwiedzania wybranych pomieszczeń obiektów w trakcie okresu 

zimowania w nim nietoperzy, trwającego od 1 października do 15 kwietnia (całodobowo), a także podczas jesiennego i wiosennego 

rojenia nietoperzy – od 1 sierpnia do 30 września oraz od 16 kwietnia do 15 czerwca (od zmroku do świtu). W przypadku poterny 

szyjowej Schronu „Gen. Sowińskiego” rezygnacja ze zwiedzania i użytkowania musi obejmować cały rok, ze względu na obecność  

w niej kolonii rozrodczej nocka dużego. Chodniki kontrminowe tego obiektu również powinny pozostawać niedostępne przez cały rok, 

gdyż ich zły stan techniczny może stanowić zagrożenie dla zdrowia zwiedzających. Podobna sytuacja dotyczy Fortu IV Janówek,  

w którym zaleca się całoroczne wyłączenie z użytkowania i zwiedzania przez turystów podziemnych pomieszczeń obiektu grożących 

zawaleniem. Porozumienie powinno zostać zawarte pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie a właścicielami  
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i użytkownikami działek położonych w obszarze Natura 2000, a także jak największą liczbą lokalnych organizacji zajmujących się 

popularyzacją wiedzy historycznej związanej z Twierdzą Modlin (wyjątek stanowi Fort XIV a Goławice, który nie jest udostępniany 

przez właścicieli działek do zwiedzania). 

 Opracowanie projektu oraz wykonanie stalowych krat zamykających wejścia do kluczowych dla zimowania nietoperzy pomieszczeń 

obiektów fortyfikacyjnych. Kraty muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić nietoperzom swobodny wlot do zimowiska 

oraz utrudnić osobom niepożądanym ich wyłamanie, wygięcie, pocięcie itp. Odległość pomiędzy elementami pionowymi kraty powinna 

wynosić min. 45 cm, a odległość między elementami poziomymi 13–15 cm. Wskazane jest, aby kratę przygotowano z rur stalowych  

o średnicy ok. 50 mm i grubości ścian min. 5 mm. Rury powinny być starannie wpasowane w ramę wykonaną z odpowiednio solidnego 

kątownika lub ceownika, tak aby możliwie najbardziej utrudniać ich wyłamanie. Wewnątrz rur postuluje się umieścić luźny, stalowy pręt, 

co uniemożliwi jego przecięcie za pomocą piły. Zaleca się aby kraty zamykane były na klucz. Zezwala się na demontaż krat  

poza okresem zimowania w obiekcie nietoperzy – wyjątek stanowi poterna szyjowa i chodniki kontrminowe Schronu  

„Gen. Sowińskiego”, a także podziemne pomieszczenia Fortu IV Janówek, gdzie kraty muszą funkcjonować przez cały rok. 

Projekt, wykonanie oraz montaż i demontaż stalowych krat powinien odbywać się pod nadzorem eksperta z zakresu chiropterologii oraz 

właściwego konserwatora zabytków. Jest to bardzo istotne, gdyż wykonane w nieodpowiedni sposób kraty mogą stanowić śmiertelną 

pułapkę dla nietoperzy – zderzenia z pionowymi i poziomymi elementami, a zbyt wczesne ich założenie podczas okresu jesiennego 

rojenia może oddziaływać w sposób płoszący na nietoperze. 

 W dwóch obiektach fortyfikacyjnych należy wykonać dodatkowe zabezpieczenia, tj.: 

 W Forcie V Dębina przed założeniem krat nr III i IV konieczne jest wykonanie rekonstrukcji jednego z otworów strzelniczych, 

którego światło zostało powiększone na skutek wysadzenia i stanowi jedno z wejść do kluczowego dla zimowania nietoperzy 

pomieszczenia (Fot. 23 i 24). Ponadto w poternie centralnej konieczne jest zaplanowanie i wykonanie szeregu działań mających na 

celu polepszenie warunków mikroklimatycznych w tym pomieszczeniu, a więc doprowadzenie do wzrostu temperatury, zmniejszenia 
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przewiewu i zabezpieczenia przed możliwością całkowitego jego zalania wodą (Fot. 25). W pierwszej kolejności należałoby 

przeprowadzić prace mające na celu odgruzowanie poterny na całej jej długości po uprzednim odpompowaniu wody. Równolegle 

należy prowadzić prace związane z całkowitym odkopaniem otworu wyjściowego z poterny (od południa), które aktualnie zasypane 

jest ziemią (Fot. 26). Prawdopodobne jest, że woda przedostaje się do poterny właśnie przez zasypany otwór wyjściowy (od 

południa). Po zrealizowaniu wymienionych działań możliwe będzie całkowite zamknięcie otworu wyjściowego (od południa) poprzez 

jego wypełnienie żelbetem i zabezpieczenie warstwą izolacyjną lub wstawienie stalowych drzwi wypełnionych matą termoizolacyjną. 

Wejście do poterny (od północy) zaleca się zamykać kratą podczas okresu zimowania nietoperzy. Podjęcie wymienionych działań 

ograniczy możliwość odwiedzania poterny przez osoby niepożądane i zapewni utrzymanie odpowiednich warunków 

mikroklimatycznych wewnątrz zimowiska. 

 W Forcie XIII Błogosławie niezbędne jest wykonanie ogrodzenia wokół obiektu, które wzmocni jego ochronę (a tym samym 

kryjówek nietoperzy) przed dalszą dewastacją. Ogrodzenie powinno być wykonane z prętów lub siatki i umieszczone na betonowym 

fundamencie, co utrudni osobom niepożądanym wchodzenie na teren prywatny. Nie zaleca się wykonywania drewnianego 

ogrodzenia, ani umieszczania drutu kolczastego jako jednego z elementów zabezpieczających obiekt przed osobami z zewnątrz. 

Wskazane jest, aby ogrodzenie obejmowało cały teren działki, co ograniczy możliwość bezpośredniego zbliżenia się do fortu przez 

osoby nie znające terenu i zawęzi nieco krąg potencjalnych dewastatorów. 

Powyższe działania powinny być prowadzone pod nadzorem eksperta z zakresu chiropterologii oraz właściwego konserwatora zabytków. 
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Fot. 23. Zdewastowany otwór strzelniczy (środkowy) w Forcie V Dębina – widok od wewnątrz. 
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Fot. 24. Zdewastowany otwór strzelniczy (środkowy) w Forcie V Dębina – widok od zewnątrz. 
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Fot. 25. Wypełnione gruzem wejście do poterny centralnej (od północy) w Forcie V Dębina. 
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Fot. 26. Zasypane ziemią wyjście z poterny centralnej (od południa) w Forcie V Dębina. 
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Kolejnym zagrożeniem dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 jest zalewanie kluczowych dla zimowania nietoperzy 

pomieszczeń wybranych obiektów fortyfikacyjnych. W trzech obiektach – Forcie XIV a Goławice, Forcie XIII Błogosławie, Forcie V Dębina, 

corocznie, podczas zimowego monitoringu nietoperzy, stwierdza się zalewanie ważnych dla tych zwierząt korytarzy. W Forcie XI b Strubiny 

problem zalewania pomieszczeń zaobserwowano podczas wiosennej wizji terenowej, wykonanej w roku 2013, w ramach sporządzanego Planu 

zadań ochronnych, co może wynikać z przeprowadzonej w nieodpowiedni sposób modernizacji sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę 

właścicieli ogródków działkowych. Nieszczelność ścian pomieszczeń lub brak drożności funkcjonującego dawniej odwodnienia może prowadzić 

do całkowitego (po strop) wypełniania wodą kluczowych dla zimowania nietoperzy pomieszczeń obiektów. W przypadku szybkiego 

podnoszenia się poziomu wody w pomieszczeniu hibernujące nietoperze nie mają szansy zdążyć się wybudzić i zmienić swojej kryjówki. 

Doprowadza to do ich śmierci oraz odcięcia wylotu dla osobników zimujących w innych częściach obiektu. 

 Przyczyn zalewania pomieszczeń fortów może być wiele, dlatego bez przeprowadzenia stosownej ekspertyzy nie jest możliwe 

zaplanowanie szczegółowych prac minimalizujących omawiane zagrożenie. Niezbędne jest zatem podjęcie następujących działań: 

 Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego odwodnienia w ww. obiektach ze wskazaniem rekonstrukcji urządzeń lub instalacji urządzeń 

zastępczych w celu zabezpieczenia kluczowych dla zimowania nietoperzy pomieszczeń przed całkowitym zalaniem wodą. Prace 

przeprowadzone w ramach ekspertyzy powinny pozwolić na wskazanie źródła napływu wody do tych pomieszczeń oraz identyfikację 

systemu odwodnienia zastosowanego podczas budowy / modernizacji obiektu w celu podjęcia próby jego udrożnienia. Może to wymagać 

pozyskania carskich planów obiektów z moskiewskich archiwów. Udrożnienie odwodnienia pozwoliłoby na całkowite odprowadzenie 

wody z zalanych obecnie pomieszczeń fortów, będących ważnym miejscem zimowania nietoperzy. Ryzyko zatopienia hibernujących 

nietoperzy, w wyniku podnoszenia się poziomu wody w tych pomieszczeniach, zostałoby w ten sposób zredukowane do zera. W 

przypadku wystąpienia trudności z udrożnieniem odwodnienia poprzez rekonstrukcję urządzeń należy rozważyć możliwość 

odprowadzenia nadmiaru wody z zalanych pomieszczeń przy wykorzystaniu urządzeń zastępczych, np. wykonanie drenażu opaskowego 

wokół obiektu fortyfikacyjnego. 
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 Wykonanie stosownych projektów i przeprowadzenie prac zleconych w powyższej ekspertyzie poprzez rekonstrukcję urządzeń  

lub instalację urządzeń zastępczych. Projekty powinny zostać skonsultowane i zaakceptowane przez specjalistę z zakresu chiropterologii 

oraz właściwego konserwatora zabytków, a wykonywane prace odwodnieniowe należy prowadzić pod nadzorem chiropterologa i 

konserwatora zabytków. 

 W przypadku całkowitego osuszenia kluczowych dla zimowania nietoperzy pomieszczeń obiektów fortyfikacyjnych należałoby 

zaprojektować i zainstalować w nich baseny z wodą w celu utrzymania odpowiedniego mikroklimatu w zimowisku (wysoka wilgotność). 

Baseny powinny mieć powierzchnię lustra wody minimum 3 m
2
 i być przykryte plastikową (polietylenową) siatką o niewielkiej średnicy 

oczek – 10 mm, co zabezpieczy nietoperze przed utonięciem podczas ich ewentualnego upadku. Projekt powinien zostać skonsultowany  

i zaakceptowany przez specjalistę z zakresu chiropterologii oraz właściwego konserwatora zabytków. Zezwala się na demontaż basenów 

poza okresem zimowania nietoperzy w obiekcie. Wskazane jest, aby montaż i demontaż basenów odbywał się pod nadzorem specjalisty  

z zakresu chiropterologii oraz właściwego konserwatora zabytków. 

 Przy planowaniu działań ochronnych zapewniających utrzymanie odpowiednich warunków w siedlisku nietoperzy należy zwrócić  

też uwagę na stan techniczny obiektów fortyfikacyjnych położonych w obszarze Natura 2000. W podziemnych korytarzach dwóch z nich, Fortu 

IV Janówek oraz chodników kontrminowych Schronu „Gen. Sowińskiego”, obserwowane są liczne spękania, a nawet zawalenia elementów 

stropu i ścian oraz osuwiska, które sugerują przyszłe pogarszanie się warunków siedliskowych zimowiska, nie wyłączając możliwości zawalenia 

się wybranych pomieszczeń obiektów. Dlatego niezbędne jest wykonanie ekspertyzy stanu technicznego tych obiektów, w celu zabezpieczenia 

ich przed zawalaniem. Wynikiem ekspertyzy powinna być ocena możliwości zawalenia się korytarzy, a także sposób ich zabezpieczenia. 

Kolejnym etapem prac powinno być wykonanie działań zaleconych w ekspertyzie po uprzednim skonsultowaniu i zaakceptowaniu dokumentacji 

projektowej przez specjalistę z zakresu chiropterologii oraz właściwego konserwatora zabytków. Prace związane z zabezpieczaniem 

pomieszczeń przed zawaleniem powinny być prowadzone pod nadzorem specjalisty chiropterologa i właściwego konserwatora zabytków. 
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Innym zagrożeniem dla zimujących w obszarze Natura 2000 nietoperzy jest zmniejszająca się liczba wykorzystywanych przez nie 

podczas hibernacji kryjówek. W wielu obiektach następuje stopniowa degradacja elementów fortów dających nietoperzom możliwość ukrycia się 

na czas hibernacji – odpadanie płatów tynku, za którymi chowają się nietoperze, kradzieże metalowych elementów wzmacniających stropy 

pomieszczeń, przez co liczba szczelin niezbędnych nietoperzom do zimowania spada. Z tego względu proponuje się zwiększyć liczbę 

odpowiadających poszczególnym przedmiotom ochrony obszaru Natura 2000 kryjówek – szczelin i szpar, poprzez podjęcie następujących 

działań: 

 Odtworzenie skradzionych stalowych belek korytkowych (łukowato wygiętych), wzmacniających niegdyś stropy w kluczowych  

dla zimowania gatunku pomieszczeniach Fortu XIII Błogosławie, a także ceowników, na których zostaną one zamontowane. Wykonanie 

kopii elementów stalowych jest konieczne w celu zwiększenia (odtworzenia) powierzchni zimowiska gatunku w tym obiekcie. Zaleca się 

wykonanie kopii belek z materiału odpornego na zawilgocenie, np. żelbetu, a następnie ich zamontowanie na stalowych ceownikach,  

po uprzednim ich zamaskowaniu odpowiednim materiałem (cementem), co zmniejszy możliwość ich kradzieży. Pomiędzy belkami 

należy pozostawić szczeliny o szerokości 15-20 mm, tak aby nietoperze mogły bez trudu wykorzystywać podczas okresu zimowania 

znajdujące się między tymi elementami przestrzenie. Projekt powinien zostać skonsultowany i zaakceptowany przez specjalistę z zakresu 

chiropterologii oraz właściwego konserwatora zabytków. Zaleca się, aby montaż kopii stalowych belek w korytarzach obiektu odbywał 

się pod nadzorem specjalisty chiropterologa i właściwego konserwatora zabytków. 

 Zwiększenie liczby kryjówek w ważnych dla zimowania gatunku pomieszczeniach Fortu V Dębina poprzez wykonanie elementów 

zwężających dwie szczeliny, powstałe na skutek wysadzenia obiektu (Fot. 27). Montaż płaskich i szerokich płyt tworzących wewnątrz 

szerokiej szczeliny jednorodną powierzchnię, spowoduje powstanie dwóch węższych, głębokich szczelin, z których nietoperze będą 

mogły korzystać podczas okresu hibernacji. Zaleca się wykonanie płyt z materiałów odpornych na zawilgocenie, np. żelbetu. Szczeliny te 

powinny być w górnych częściach (od strony zewnętrznej) zaizolowane materiałem hydro- i termoizolacyjnym, który nie pozwoli  

na przenikanie zimna w głąb szczeliny. Projekt powinien zostać skonsultowany i zatwierdzony przez specjalistę z zakresu chiropterologii 
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oraz właściwego konserwatora zabytków. Zaleca się, aby montaż płyt w szczelinach obiektu odbywał się pod nadzorem specjalisty 

chiropterologa i właściwego konserwatora zabytków. 

 Uszczelnienie (zatkanie) 2 kominów wentylacyjnych w kluczowych dla zimowania gatunku pomieszczeniach Schronu  

„Gen. Sowińskiego” w celu zwiększenia powierzchni zimowiska. Materiał użyty do zatkania kominów powinien mieć właściwości 

hydro- i termoizolacyjne, co pozwoli nietoperzom wykorzystywać tę kryjówkę podczas okresu zimowania. Grubość warstwy izolacyjnej 

powinna wynosić 1-1,5 m licząc od ujścia przewodu wentylacyjnego w dół. Dzięki temu zabezpieczeniu kominy te staną się znakomitą 

kryjówką dla nietoperzy. Dopuszcza się możliwość odetkania kominów poza okresem zimowania nietoperzy w obiekcie lub w przypadku 

zaobserwowania niepokojących zmian w warunkach mikroklimatycznych wewnątrz obiektu. Montaż / demontaż należy prowadzić  

pod nadzorem specjalisty z zakresu chiropterologii oraz właściwego konserwatora zabytków. 
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Fot. 27. Szeroka szczelina pomiędzy dwoma betonowymi blokami powstała na skutek wysadzenia Fortu V Dębina. 
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Ważnym działaniem, jakie powinno towarzyszyć realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć, jest prowadzenie stałego monitoringu 

warunków mikroklimatycznych i istnienia zabezpieczeń wykonanych wewnątrz obiektów fortyfikacyjnych. Z tego względu wskazany jest zakup 

termohigrometrów i ich montaż przez specjalistę chiropterologa w kluczowych dla zimowania nietoperzy pomieszczeniach obiektów  

(za wyjątkiem Fortu V Dębina), które umożliwią stałe rejestrowanie temperatury i wilgotności względnej podczas okresu hibernacji. Analiza 

wyników liczeń zimujących w obiektach nietoperzy i zarejestrowanych zmian temperatury i wilgotności pozwoli w przypadku zanotowania 

spadku / wzrostu liczby zimujących osobników uzasadnić lub przynajmniej wykluczyć wpływ warunków mikroklimatycznych  

na zaobserwowane zmiany. Równocześnie do monitoringu warunków mikroklimatycznych specjalista z zakresu chiropterologii powinien 

sprawdzać stan założonych w obiektach krat i drzwi, a w przypadku ich kradzieży lub zniszczenia niezwłocznie poinformować Regionalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie w celu podjęcia dodatkowych działań ochronnych. 

Istotną kwestią przy planowaniu działań ochronnych jest uwzględnienie potrzeb nietoperzy wynikających z ich przelotów pomiędzy 

zimowiskiem a biotopami letnimi, które stanowią ich miejsca żerowania, zakładania kolonii rozrodczych i późniejszego grupowania się samców 

i samic. Zagrożenie dla swobodnego przemieszczenia się nietoperzy mogą stanowić trasy szybkiego ruchu oraz linie kolejowe, potencjalnie 

również inne planowane w pobliżu obszaru Natura 2000 inwestycje, przecinające szlaki ich migracji. 

W przypadku zimujących i rozradzających się we wnętrzach Schronu „Gen. Sowińskiego” nietoperzy, a także tych, dla których obiekt 

jest ważny podczas wiosennego i jesiennego rojenia, czynnikiem ograniczającym możliwości swobodnych przelotów może być znajdująca się 

bezpośrednio nad kryjówką letnią nocka dużego droga krajowa nr 62. Dodatkowo planowane jest zmodernizowanie i uruchomienie linii 

kolejowej, łączącej stację Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa/Modlin, której trasa 

przebiega nad chodnikami kontrminowymi Schronu. 

Dla przedmiotów ochrony przebywających podczas okresu hibernacji we wnętrzach Fortu IV Janówek, a także wykorzystujących  

ten obiekt podczas wiosennego i jesiennego rojenia, zagrożeniem istniejącym może być ruch pociągów na linii kolejowej E-65 Warszawa-

Gdańsk, przebiegającej wzdłuż południowej granicy działki, w obrębie której położony jest fort. W przyszłości barierą dla migrujących 
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nietoperzy może być także planowana Trasa „Olszynki Grochowskiej”, przechodzącej wzdłuż północnej granicy działki, na której położony jest 

obiekt fortyfikacyjny. 

Dodatkowym czynnikiem utrudniającym tym zwierzętom przeloty mogą być źle zaplanowane wycinki drzew i krzewów, szczególnie 

szpalerów oraz żywopłotów, a także wielkoobszarowe zręby wykonane w kompleksach leśnych. Negatywny wpływ na nietoperze może mieć 

również usuwanie martwych drzew, stanowiących często kryjówki letnie dla wybranych gatunków (mopek). Położenie zimowiska w rejonie 

Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin zwiększa dodatkowo ryzyko możliwej wycinki dużych fragmentów kompleksów leśnych, 

otaczających teren lotniska. 

W celu minimalizacji lub uniknięcia wystąpienia powyższych zagrożeń zaleca się podjęcie następujących działań w obszarze 

Natura 2000: 

 Wykonanie ekspertyzy określającej wpływ DK 62 na nietoperze, korzystające z kryjówek zlokalizowanych w rejonie Schronu  

„Gen. Sowińskiego”. Ekspertyza polegać będzie na zbadaniu, czy przejeżdżające samochody zabijają nietoperze podczas ich największej 

ruchliwości na omawianym terenie, czyli w okresie wiosennego i jesiennego rojenia. Prace powinny polegać na skontrolowaniu obu 

poboczy szosy na odcinku ok. 3,5 km, na wysokości Schronu, rozpoczynając od zjazdu na szosę Warszawa-Gdańsk. Kontrole należy 

prowadzić z wykorzystaniem psa wyszkolonego w odnajdywaniu nietoperzy. 

 Wykonanie ekspertyzy określającej aktywność nietoperzy na planowanym przebiegu linii kolejowej Modlin-MPL Warszawa/Modlin 

polegającej na zbadaniu aktywności nietoperzy w okresie kwiecień-wrzesień przy pomocy rejestratorów ultradźwięków. 

 Wykonanie ekspertyzy określającej wpływ linii kolejowej E-65 Warszawa-Gdańsk na nietoperze, korzystające z kryjówek 

zlokalizowanych w rejonie Fortu IV Janówek. Ekspertyza polegać będzie na zbadaniu, czy przejeżdżające pociągi zabijają nietoperze 

podczas ich największej ruchliwości na omawianym terenie, czyli w okresie wiosennego i jesiennego rojenia. Prace powinny polegać  

na wykonaniu kontroli obu poboczy linii kolejowej na odcinku ok. 2 km, na wysokości fortu, rozpoczynając od przejazdu kolejowego  

w miejscowości Janówek. Kontrole należy prowadzić z wykorzystaniem psa wyszkolonego do odnajdywania nietoperzy. 
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 Wykonanie ekspertyzy określającej aktywność nietoperzy na planowanym przebiegu Trasy „Olszynki Grochowskiej” polegającej  

na zbadaniu aktywności nietoperzy w okresie kwiecień-wrzesień przy pomocy rejestratorów ultradźwięków.  

 Zachowanie lub zwiększenie powierzchni zlokalizowanych w obszarze Natura 2000, oraz na terenach z nimi sąsiadujących kompleksów 

leśnych, terenów zadrzewionych i zakrzewionych znajdujących się poza zwartym zasięgiem kompleksów leśnych, a także szpalerów 

drzew i krzewów oraz żywopłotów i pozostawianie martwych drzew, w celu zapewnienia łączności zimowisk nietoperzy z potencjalnymi 

biotopami letnimi. Zaleca się zrezygnować z wykonywania zabiegów gospodarczych w drzewostanach obszaru Natura 2000 podczas 

okresu wiosennego i jesiennego rojenia nietoperzy, trwającego od 1 kwietnia do 15 czerwca oraz 1 sierpnia do 30 października. 

Dopuszcza się możliwość prowadzenia selektywnej likwidacji zieleni w obszarze Natura 2000 w celu poprawy ekspozycji obiektów 

fortyfikacyjnych Twierdzy Modlin przez właścicieli gruntów i/lub właściwego konserwatora zabytków po wcześniejszym uzgodnieniu 

zaplanowanych prac z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie i specjalistą z zakresu chiropterologii. 

Mniejszym, aczkolwiek równie ważnym, zagrożeniem dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 mogą być pozostawione na terenie 

obiektów fortyfikacyjnych odpady. Miejsca te są często wykorzystywane jako dzikie wysypiska śmieci. Wśród obiektów położnych w obszarze 

Natura 2000 problem ten dotyczy dwóch obiektów – Fortu XI b Strubiny oraz Fortu V Dębina. Niezbędne jest ich oczyszczenie,  

przede wszystkim z odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Dzięki temu działaniu będzie można zapobiec aktom wandalizmu (np. podpalenia 

śmieci w korytarzach), czy nadmiernemu drapieżnictwu (po śmieciach drapieżniki, takie jak kuny, koty, mogą wspinać się do nietoperzy 

zimujących w górnych partiach korytarzy). 

W ramach planowania działań ochronnych w obszarze Natura 2000 możliwe jest oprócz określania zakresu prac niezbędnych  

dla zapobiegania lub minimalizacji istniejących i potencjalnych zagrożeń, zaproponowanie działań mających na celu uzupełnienie wiedzy  

na temat przedmiotów ochrony tego obszaru. W niektórych obiektach wiedza na temat korzystających z nich nietoperzy jest niewystarczająca. 

Dotyczy to przede wszystkim znaczenia obiektów Twierdzy Modlin dla poszczególnych gatunków nietoperzy podczas okresu wiosennego  
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i jesiennego rojenia. Dodatkowo należałoby uzupełnić wiedzę na temat korzystania przez nietoperze z kryjówek zimowych jakie zapewnia  

tym zwierzętom Fort XIII Błogosławie.  

W celu uzupełnienia wiedzy na temat przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 zalecane jest wykonanie następujących badań: 

 Uzupełnienie wizji terenowej przeprowadzonej w obszarze Natura 2000 w sezonie zimowym 2012 / 2013 poprzez wykonanie pełnej 

inwentaryzacji mopka w niedostępnych obecnie pomieszczeniach Fortu XIV a Goławice, położonych w obrębie działek należących  

do właścicieli prywatnych. Inwentaryzację należy przeprowadzić zgodnie z metodyką monitoringu gatunku opracowaną przez Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska (2012), przy czym parametr „Szanse zachowania gatunku” należy oceniać korzystając ze wskaźników 

zastosowanych podczas opracowywania Planu zadań ochronnych (patrz pkt 3 niniejszego Planu). 

 Pełna inwentaryzacja nocka dużego i mopka w Forcie XIII Błogosławie. Inwentaryzację należy przeprowadzić w pierwszym lub drugim 

sezonie zimowym obowiązywania Planu zadań ochronnych, dwukrotnie w terminach 1-15 grudnia i 1-15 lutego. W okresie realizacji 

Planu nie była ona możliwa z uwagi na brak zgody właściciela obiektu. 

 Badania jesiennego i wiosennego rojenia nietoperzy we wszystkich obiektach z wyjątkiem Schronu „Gen. Sowińskiego” oraz Fortu IV 

Janówek. Badania te pozwolą określić znaczenie poszczególnych fortów dla przedmiotów ochrony podczas jesiennego i wiosennego 

rojenia. W celu wykonania badań konieczne jest wyznaczenie wewnątrz obiektu punktów badawczych, w których należy wykonać 

odłowy nietoperzy w sieci (dwa razy w miesiącu). W każdym punkcie należy postawić 1 sieć, zasłaniającą całkowicie światło korytarza, 

co pozwoli na złapanie i oznaczenie gatunków nietoperzy korzystających z obiektu podczas okresu jesiennego i wiosennego rojenia. 
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Działania ochronne dla utrzymania lub przywrócenia przedmiotów ochrony do właściwego stanu ochrony w obiektach fortyfikacyjnych (stano-

wiskach) położonych na terenach proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000. 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot od-

powiedzialny 

za wykonanie  

 1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 1. Zwiększenie 

liczby zagłę-

bień w ścia-

nach Fortu 

II Kosewo 

Zwiększenie liczby istotnych dla 

zimowania gatunku kryjówek w wy-

branych pomieszczeniach Fortu II 

Kosewo poprzez usunięcie 50-60 % 

drewnianych kołków wypełniających 

obecnie owalne zagłębienia w ścia-

nach obiektu. Prace należy przepro-

wadzić pod nadzorem specjalisty z 

zakresu chiropterologii oraz właści-

wego konserwatora zabytków równo-

legle do zwiększania liczby szczelin 

w obiekcie (montaż desek drewnia-

nych), dzięki czemu nadzór chiropte-

rologiczny nie będzie generował do-

datkowych kosztów. 

Fort II Kosewo – 

powiat nowodwor-

ski, gmina Pomie-

chówek, obręb 14 

KOSEWO, działka 

ewidencyjna nr 84 

(Załącznik 8.24) 

pierwszy / 

drugi sezon 

jesienno-

zimowy od 

momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 

2000, w 

terminie od 

15 do 30 

września, 

przy czym 

prac nie 

należy pro-

wadzić od 

zmroku do 

świtu 

0,3 tys. zł / 

usunięcie 50-

60 % drew-

nianych koł-

ków (nadzór 

specjalisty 

chiropterolo-

ga nie gene-

ruje dodat-

kowych 

kosztów); 

0,3 tys. zł – 

całkowity 

koszt wyko-

nania dzia-

łania 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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1318 

Nocek łyd-

kowłosy 

Myotis da-

sycneme 

 Nr Działania związane z ochroną czynną 

 1. Zwiększenie 

liczby szcze-

lin i szpar w 

Forcie II 

Kosewo 

Zwiększenie liczby szczelin i szpar 

w ważnych dla zimowania gatunku 

pomieszczeniach Fortu II Kosewo 

poprzez zainstalowanie 6 drewnia-

nych / trocinobetonowych desek / 

płyt o wymiarach (wysokość x sze-

rokość x grubość) – 20 cm x 200 cm 

x 3 cm. Elementy te powinny być 

przytwierdzone do ścian w taki spo-

sób, żeby pomiędzy powierzchnią 

deski / płyty a powierzchnią ściany 

zachowana była szczelina o szeroko-

ści 1,5-2,0 cm. Zezwala się na de-

montaż desek / płyt poza okresem 

zimowania nietoperzy w obiekcie. 

Montaż i demontaż desek / płyt po-

winien odbywać się pod nadzorem 

specjalisty z zakresu chiropterologii 

oraz właściwego konserwatora za-

bytków (w sumie dwa dni w jednym 

sezonie jesienno-zimowym). 

Fort II Kosewo – 

powiat nowodwor-

ski, gmina Pomie-

chówek, obręb 14 

KOSEWO, działka 

ewidencyjna nr 84 

(Załącznik 8.25) 

corocznie, 

począwszy 

od pierw-

szego / dru-

giego sezo-

nu jesienno-

zimowego 

od momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 

2000; mon-

taż w termi-

nie od 15 do 

30 wrze-

śnia, de-

montaż w 

terminie od 

16 do 30 

kwietnia, 

przy czym 

prac nie 

należy pro-

wadzić od 

zmroku do 

świtu 

0,1 tys. zł / 

zakup drew-

nianych de-

sek i materia-

łów monta-

żowych; 

0,8 tys. zł / 

montaż i de-

montaż desek 

w jednym 

sezonie je-

sienno-

zimowym; 

0,6 tys. zł / 

dwudniowy 

nadzór spe-

cjalisty chi-

ropterologa 

w jednym 

sezonie je-

sienno-

zimowym; 

1,5 tys. zł –

koszt wyko-

nania dzia-

łania w 

pierwszym 

sezonie je-

sienno-

zimowym; 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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1,4 tys. zł – 

koszt wyko-

nania dzia-

łania w każ-

dym kolej-

nym sezonie 

jesienno-

zimowym 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

1318 

Nocek łyd-

kowłosy 

Myotis da-

sycneme 

 Nr Działania związane z ochroną czynną 

 1. Zamknięcie 

głównego 

wejścia do 

Fortu II Ko-

sewo 

Zabezpieczenie zimowiska gatunku 

poprzez zamknięcie głównego wej-

ścia do Fortu II Kosewo przy wyko-

rzystaniu istniejącej infrastruktury 

(zachowane zabytkowe, stalowe 

drzwi), na czas zimowania w obiek-

cie nietoperzy, tj. od 1 października 

do 15 kwietnia. Główne wejście do 

fortu może być otwierane poza okre-

sem zimowania w obiekcie nietope-

rzy. 

Fort II Kosewo – 

powiat nowodwor-

ski, gmina Pomie-

chówek, obręb 14 

KOSEWO, działka 

ewidencyjna nr 84 

(Załącznik 8.26) 

corocznie 

od momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 

2000, w 

terminie od 

1 paździer-

nika do 15 

kwietnia 

działanie nie 

generuje 

dodatko-

wych kosz-

tów 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1. Ogranicze-

nie użytko-

Zawarcie porozumienia w sprawie 

corocznej rezygnacji z użytkowania i 

nie dotyczy pierwszy / 

drugi rok od 

0,6 tys. zł / 

konsultacje 

Regionalna 

Dyrekcja 
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wania wy-

branych 

pomieszczeń 

Fortu II Ko-

sewo 

zwiedzania wybranych pomieszczeń 

Fortu II Kosewo podczas okresu zi-

mowania w nim nietoperzy (Załącz-

nik 8.27), trwającego od 1 paździer-

nika do 15 kwietnia (całodobowo), a 

także podczas jesiennego i wiosen-

nego rojenia nietoperzy – od 1 sierp-

nia do 30 września oraz od 16 

kwietnia do 15 czerwca (od zmroku 

do świtu). Porozumienie powinno 

zostać zawarte pomiędzy Regionalną 

Dyrekcją Ochrony Środowiska w 

Warszawie a właścicielem działki, w 

obrębie której położony jest Fort II 

Kosewo (działka nr 84, obręb 14 

KOSEWO, gmina Pomiechówek, 

powiat nowodworski), a także jak 

największą liczbą lokalnych organi-

zacji zajmujących się popularyzacją 

wiedzy historycznej dotyczącej 

Twierdzy Modlinm takich jak: Fun-

dacja Park Militarny Twierdzy Mo-

dlin, Fundacja Notum, Towarzystwo 

Przyjaciół Twierdzy Modlin, Stowa-

rzyszenie Przyjaciół „Muzeum 

Kampanii Wrześniowej i Twierdzy 

Modlin”, Lokalna Organizacja Tury-

styczna Trzech Rzek, Biuro Zarządu 

Głównego Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego, Koło 

Przewodników Terenowych „Ba-

stion” po Twierdzy Modlin przy Od-

momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 2000 

zapisów po-

rozumienia 

ze specjalistą 

chiropterolo-

giem; 

0,6 tys. zł – 

całkowity 

koszt wyko-

nania dzia-

łania 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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dziale Polskiego Towarzystwa Tury-

styczno-Krajoznawczego w Nowym 

Dworze Mazowieckim. Treść poro-

zumienia powinna zostać skonsul-

towana i zaakceptowana przez spe-

cjalistę z zakresu chiropterologii. 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 1. Inwentary-

zacja gatun-

ku w Forcie 

II Kosewo 

Uzupełnienie przeprowadzonej w 

ramach Planu zadań ochronnych wi-

zji terenowej 2012/2013 poprzez 

ponowne wykonanie pełnej inwenta-

ryzacji gatunku w Forcie II Kosewo. 

Inwentaryzację należy przeprowa-

dzić zgodnie z metodyką monitorin-

gu gatunku opracowaną przez 

Główny Inspektorat Ochrony Śro-

dowiska (2012), przy czym parametr 

„Szanse zachowania gatunku” nale-

ży oceniać korzystając ze wskaźni-

ków zastosowanych podczas opra-

cowywania niniejszego Planu zadań 

ochronnych (patrz pkt. 3). 

Fort II Kosewo – 

powiat nowodwor-

ski, gmina Pomie-

chówek, obręb 14 

KOSEWO, działka 

ewidencyjna nr 84 

pierwszy / 

drugi sezon 

zimowy od 

momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natu-

ra 2000, 

dwukrotnie, 

w terminach 

1-15 grud-

nia i 1-15 

lutego 

2 tys. zł / 

wykonanie 

pełnej inwen-

taryzacji For-

tu II Kosewo; 

2 tys. zł – 

całkowity 

koszt wyko-

nania dzia-

łania 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 

 2. Wykonanie 

badań nad 

jesiennym i 

wiosennym 

rojeniem 

nietoperzy w 

Określenie znaczenia Fortu II Kose-

wo dla gatunku podczas jesiennego i 

wiosennego rojenia. W celu wyko-

nania badań konieczne jest wyzna-

czenie wewnątrz obiektu trzech 

punktów badawczych, w których 

Fort II Kosewo – 

powiat nowodwor-

ski, gmina Pomie-

chówek, obręb 14 

KOSEWO, działka 

ewidencyjna nr 84 

drugi / trze-

ci rok od 

momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

17 tys. zł/ 

wykonanie 

badań nad 

jesiennym i 

wiosennym 

rojeniem 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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Forcie II 

Kosewo 

należy wykonać odłowy nietoperzy 

w sieci. W każdym punkcie należy 

postawić 1-2 sieci, zasłaniającą cał-

kowicie światło korytarza, co po-

zwoli na złapanie i oznaczenie ga-

tunków nietoperzy korzystających z 

obiektu podczas okresu jesiennego i 

wiosennego rojenia. 

Natura 

2000, w 

terminach 

od 16 

kwietnia do 

15 czerwca 

oraz od 1 

sierpnia do 

31 paź-

dziernika, 

dwukrotnie 

w każdym 

miesiącu 

nietoperzy w 

obiekcie; 

17 tys. zł – 

całkowity 

koszt wyko-

nania dzia-

łania 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

1318 

Nocek łyd-

kowłosy 

Myotis da-

sycneme  

 Nr Działania związane z ochroną czynną 

 1. Zatkanie 

komina wen-

tylacyjnego 

w Schronie 

„Płk. Piętki” 

Uszczelnienie (zatkanie) komina 

wentylacyjnego w jednym z kluczo-

wych dla zimowania gatunku koryta-

rzy Schronu „Płk. Piętki” w celu 

zwiększenia powierzchni zimowiska. 

Materiał użyty do zatkania kominów 

powinien mieć właściwości termo-

izolacyjne, co pozwoli nietoperzom 

wykorzystywać tę kryjówkę podczas 

okresu zimowania. Grubość warstwy 

izolacyjnej powinna wynosić 1,0-

1,5 m licząc od ujścia przewodu 

wentylacyjnego w dół. Dopuszcza 

się możliwość odetkania komina po-

za okresem zimowania nietoperzy w 

obiekcie lub w przypadku zaobser-

Schron „Płk. Piętki” 

– powiat nowodwor-

ski, miasto Nowy 

Dwór Mazowiecki, 

obręb 3 (2-02), 

działka nr 26 (Za-

łącznik 8.28) 

pierwszy / 

drugi rok od 

momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 

2000; mon-

taż w termi-

nie od 15 do 

30 wrze-

śnia, de-

montaż od 

16 do 30 

kwietnia 

0,3 tys. zł / 

zakup mate-

riałów do 

zatkania ko-

mina wentyl-

lacyjnego; 

0,7 tys. zł / 

montaż i de-

montaż ele-

mentów za-

tykających 

komin w jed-

nym sezonie 

jesienno-

zimowym; 

0,6 tys. zł / 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 
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wowania niepokojących zmian w 

warunkach mikroklimatycznych 

wewnątrz obiektu. Montaż i demon-

taż należy prowadzić pod nadzorem 

specjalisty z zakresu chiropterologii 

oraz właściwego konserwatora za-

bytków (w sumie 2 dni w jednym 

sezonie jesienno-zimowym). 

dwudniowy 

nadzór ze 

strony spe-

cjalisty chi-

ropterologa 

w jednym 

sezonie je-

sienno-

zimowym; 

1,6 tys. zł – 

koszt wyko-

nania dzia-

łania w 

pierwszym 

sezonie je-

sienno-

zimowym; 

1,3 tys. zł – 

koszt wyko-

nania dzia-

łania w każ-

dym kolej-

nym sezonie 

jesienno-

zimowym 

(*). 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 1. Wykonanie 

badań nad 

jesiennym i 

wiosennym 

Określenie znaczenia Schronu „Płk. 

Piętki” dla gatunku podczas jesien-

nego i wiosennego rojenia nietope-

rzy. Należy wykonać odłowy nieto-

Schron „Płk. Piętki” 

– powiat nowodwor-

ski, miasto Nowy 

Dwór Mazowiecki, 

drugi / trze-

ci rok od 

momentu 

przyłącze-

12 tys. zł / 

wykonanie 

badań nad 

rojeniem 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 
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rojeniem 

nietoperzy w 

Schronie 

„Płk. Piętki” 

perzy w sieć rozstawioną w głów-

nym otworze wejściowym do obiek-

tu. Sieć powinna całkowicie zasła-

niać wlot, co pozwoli na złapanie i 

oznaczenie gatunków nietoperzy 

korzystających z obiektu podczas 

okresu jesiennego i wiosennego ro-

jenia. 

obręb 3 (2-02), 

działka nr 26 

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 

2000, w 

terminach 

od 16 

kwietnia do 

15 czerwca 

oraz od 1 

sierpnia do 

31 paź-

dziernika, 

dwukrotnie 

w każdym 

miesiącu 

nietoperzy; 

12 tys. zł – 

całkowity 

koszt wyko-

nania dzia-

łania 

Warszawie 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

1318 

Nocek łyd-

kowłosy 

Myotis da-

sycneme 

 Nr Działania związane z ochroną czynną 

 1. Opracowa-

nie projektu 

na wykona-

nie stalowej 

kraty w 

otworze wej-

ściowym do 

Schronu 

„Płk. Piętki” 

Opracowanie projektu na wykonanie 

stalowej kraty w głównym otworze 

wejściowym do Schronu „Płk. Pięt-

ki” o wymiarach (wysokość x szero-

kość) – ok. 2,0 m x 1,7 m (Załącz-

nik 8.29). Zamknięcie wejścia jest 

konieczne w celu zabezpieczenia 

zimowiska przed niepokojeniem nie-

toperzy podczas okresu ich hiberna-

cji w obiekcie. W ramach projektu 

należy uwzględnić potrzebę prze-

prowadzenia prac ziemnych nie-

zbędnych w celu całkowitego odko-

pania głównego wejścia do obiektu 

nie dotyczy pierwszy / 

drugi rok od 

momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 2000 

2 tys. zł / 

opracowanie 

projektu na 

wykonanie 

kraty; 

0,6 tys. zł / 

konsultacja 

zapisów pro-

jektu ze spe-

cjalistą chi-

ropterolo-

giem; 

2,6 tys. zł – 

całkowity 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 
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fortyfikacyjnego oraz konieczność 

zabezpieczenia skarp w sąsiedztwie 

wejścia przed osypywaniem się zie-

mi do wnętrza obiektu. Krata musi 

być zaprojektowana w taki sposób, 

aby umożliwić nietoperzom swo-

bodny wlot do zimowiska oraz 

utrudnić osobom niepożądanym jej 

wyłamanie, wygięcie, pocięcie itp. 

Odległość pomiędzy elementami 

pionowymi kraty powinna wynosić 

min. 45 cm, a odległość między 

elementami poziomymi 13–15 cm. 

Wskazane jest, aby kratę przygoto-

wano z rur stalowych o średnicy ok. 

50 mm i grubości ścian min. 5 mm. 

Rury powinny być starannie wpaso-

wane w ramę wykonaną z odpo-

wiednio solidnego kątownika lub 

ceownika, tak aby możliwie najbar-

dziej utrudniać ich wyłamanie. We-

wnątrz rur postuluje się umieścić 

luźny, stalowy pręt, co uniemożliwi 

jego przecięcie za pomocą piły. Za-

leca się aby krata zamykana była na 

klucz. Wskazane jest, aby projekt na 

wykonanie stalowej kraty w obiekcie 

zawierał pełny kosztorys zaplano-

wanych prac. Projekt powinien zo-

stać skonsultowany i zaakceptowany 

przez specjalistę z zakresu chiropte-

rologii oraz właściwego konserwato-

koszt wyko-

nania dzia-

łania 

nieruchomości 

(*). 
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ra zabytków. 

 2. Wykonanie 

stalowej kra-

ty w otworze 

wejściowym 

do Schronu 

„Płk. Piętki” 

Odkopanie otworu wejściowego do 

Schronu „Płk. Piętki” i wstawienie w 

nim stalowej kraty w celu zabezpie-

czenia zimowiska przed niepokoje-

niem nietoperzy podczas ich hiber-

nacji w obiekcie, a także zabezpie-

czenie skarp przed osypywaniem się 

ziemi do wnętrza obiektu. Zezwala 

się na demontaż kraty poza okresem 

zimowania w obiekcie nietoperzy. 

Zarówno prace budowlane, jak i 

montaż oraz demontaż kraty powin-

ny odbywać się pod nadzorem eks-

perta z zakresu chiropterologii oraz 

właściwego konserwatora zabytków 

– wytyczne i nadzór w pierwszym 

dniu prac związanych odkopaniem i 

zabezpieczaniem wejścia do obiektu 

i oraz odbiór prac po ich zakończe-

niu – 2 dni, nadzór podczas montażu 

i demontażu krat – 2 dni (w sumie 4 

dni nadzoru chiropterologicznego w 

pierwszym sezonie jesienno-

zimowym realizacji działania, nato-

miast w każdym kolejnym – 2 dni 

nadzoru). 

Zgodnie z projektem 

na wykonanie stalo-

wej kraty w głów-

nym otworze wej-

ściowym do Schronu 

„Płk. Piętki” – po-

wiat nowodworski, 

miasto Nowy Dwór 

Mazowiecki, obręb 3 

(2-02), działka nr 26 

(Załącznik 8.29). 

drugi / trze-

ci rok licząc 

od momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 

2000; prace 

budowlane 

wykonane 

w sezonie 

letnim w 

terminie od 

1 do 31 lip-

ca; montaż i 

demontaż 

krat wyko-

nywany 

corocznie w 

sezonie je-

sienno-

zimowym w 

terminie od 

20 do 31 

październi-

ka – montaż 

oraz od 25 

marca do 5 

kwietnia – 

2,6 tys. zł / 

odkopanie 

wejścia do 

obiektu wraz 

z zabezpie-

czeniem 

skarp; 

17 tys. zł / 

wykonanie 

stalowej kra-

ty w otworze 

wejściowym 

do obiektu; 

0,8 tys. zł / 

montaż i de-

montaż kraty 

w jednym 

sezonie je-

sienno-

zimowym; 

0,6 tys. zł / 

dwudniowy 

nadzór ze 

strony spe-

cjalisty chi-

ropterologa 

podczas 

montażu i 

demontażu 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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demontaż kraty w jed-

nym sezonie 

jesienno-

zimowym; 

21,1 tys. zł – 

koszt wyko-

nania dzia-

łania w 

pierwszym 

sezonie je-

sienno-

zimowym; 

1,4 tys. zł – 

koszt wyko-

nania dzia-

łania w każ-

dym kolej-

nym sezonie 

jesienno-

zimowym 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1. Ogranicze-

nie użytko-

wania po-

mieszczeń 

Schronu 

„Płk. Piętki” 

Zawarcie porozumienia w sprawie 

corocznej rezygnacji z użytkowania 

lub zwiedzania pomieszczeń Schro-

nu „Płk. Piętki” (Załącznik 8.30) w 

trakcie okresu zimowania w nim nie-

toperzy, trwającego od 1 październi-

ka do 15 kwietnia (całodobowo), a 

także podczas jesiennego i wiosen-

nego rojenia nietoperzy, przypadają-

nie dotyczy pierwszy / 

drugi rok od 

momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 2000 

0,6 tys. zł / 

konsultacje 

zapisów po-

rozumienia 

ze specjalistą 

chiropterolo-

giem; 

0,6 tys. zł – 

całkowity 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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cego na okres od 1 sierpnia do 30 

września oraz od 16 kwietnia do 15 

czerwca (od zmroku do świtu). Po-

rozumienie powinno zostać zawarte 

pomiędzy Regionalną Dyrekcją 

Ochrony Środowiska w Warszawie a 

właścicielem działki, w obrębie któ-

rej położony jest Schron „Płk. Pięt-

ki” (działka nr 26, obręb 3 (2-02), 

miasto Nowy Dwór Mazowiecki, 

powiat nowodworski), a także jak 

największą liczbą lokalnych organi-

zacji zajmujących się popularyzacją 

wiedzy historycznej dotyczącej 

Twierdzy Modlin, takich jak: Funda-

cja Park Militarny Twierdzy Modlin, 

Fundacja Notum, Towarzystwo 

Przyjaciół Twierdzy Modlin, Stowa-

rzyszenie Przyjaciół „Muzeum 

Kampanii Wrześniowej i Twierdzy 

Modlin”, Lokalna Organizacja Tury-

styczna Trzech Rzek, Biuro Zarządu 

Głównego Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego, Koło 

Przewodników Terenowych „Ba-

stion” po Twierdzy Modlin przy Od-

dziale Polskiego Towarzystwa Tury-

styczno-Krajoznawczego w Nowym 

Dworze Mazowieckim. Treść poro-

zumienia powinna zostać skonsul-

towana i zaakceptowana przez spe-

koszt wyko-

nania dzia-

łania 
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cjalistę z zakresu chiropterologii. 

 2. Montaż ter-

mohigrome-

tru w Schro-

nie „Płk. 

Piętki” 

Zakup i montaż termohigrometru 

stacjonarnego w jednym z korytarzy 

Schronu „Płk. Piętki” rejestrującego 

temperaturę powietrza i wilgotność 

względną z przyjętą częstotliwością. 

Zainstalowanie urządzeń jest zaleca-

ne z racji zaplanowanych w obiekcie 

działań związanych z zatkaniem jed-

nego z kominów wentylacyjnych. 

Stały monitoring warunków mikro-

klimatycznych zimowiska pozwoli 

uzasadnić lub przynajmniej wyklu-

czyć wpływ wybranych czynników 

na ewentualne zmiany w liczbie zi-

mujących w obiekcie nietoperzy. 

Montaż i demontaż urządzenia po-

winien być wykonywany przez spe-

cjalistę chiropterologa równolegle do 

zakładania i zdejmowania kraty w 

głównym wejściu do obiektu (w su-

mie 2 dni w jednym sezonie jesien-

no-zimowym), dzięki czemu nadzór 

chiropterologiczny nie będzie gene-

rował dodatkowych kosztów. 

Schron „Płk. Piętki” 

– powiat nowodwor-

ski, miasto Nowy 

Dwór Mazowiecki, 

obręb 3 (2-02), 

działka nr 26 

corocznie, 

począwszy 

od drugiego 

/ trzeciego 

sezonu je-

sienno-

zimowego, 

licząc od 

momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 

2000; mon-

taż w termi-

nie od 20 do 

31 paź-

dziernika, 

demontaż 

od 25 marca 

do 5 kwiet-

nia, równo-

legle do 

zakładania i 

zdejmowa-

nia kraty 

2,2 tys. zł / 

zakup urzą-

dzenia (nad-

zór ze strony 

specjalisty 

chiropterolo-

ga nie gene-

ruje dodat-

kowych 

kosztów, 

gdyż działa-

nie to wyko-

nywane bę-

dzie równo-

legle do za-

kładania i 

zdejmowania 

kraty w 

obiekcie); 

2,2 tys. zł – 

całkowity 

koszt wyko-

nania dzia-

łania 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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 1. Monitoring 

warunków 

mikroklima-

tycznych i 

istnienia 

zabezpieczeń 

wewnątrz 

Schronu 

„Płk. Piętki” 

Monitoring warunków mikroklima-

tycznych wewnątrz pomieszczeń 

Schronu „Płk. Piętki” po zatkaniu 

komina wentylacyjnego oraz moni-

toring istnienia kraty zamontowanej 

w otworze wejściowym do obiektu. 

W przypadku stwierdzenia pogor-

szenia się warunków zimowania nie-

toperzy należy udrożnić komin wen-

tylacyjny. Zaleca się, aby kontrole 

prowadzone były przez specjalistę z 

zakresu chiropterologii raz w mie-

siącu podczas okresu zimowania w 

obiekcie nietoperzy – w sumie 6 

kontroli w sezonie, przy czym 

pierwsza z nich odbędzie się podczas 

montażu termohigrometru i kraty w 

obiekcie, czwarta w trakcie zapla-

nowanego w ramach Planu zadań 

ochronnych monitoringu liczby zi-

mujących nietoperzy, a szósta pod-

czas demontażu urządzenia i kraty. 

Schron „Płk. Piętki” 

– powiat nowodwor-

ski, miasto Nowy 

Dwór Mazowiecki, 

obręb 3 (2-02), 

działka nr 26 

corocznie, 

raz na mie-

siąc, w ter-

minie od 20 

październi-

ka do 5 

kwietnia, 

począwszy 

od drugiego 

/ trzeciego 

sezonu je-

sienno-

zimowego, 

licząc od 

momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 2000 

0,9 tys. zł / 3 

kontrole / 

sezon (pozo-

stałe 3 kon-

trole nie ge-

nerują dodat-

kowych 

kosztów, 

gdyż wyko-

nywane będą 

w ramach 

innych za-

planowanych 

w obiekcie 

działań 

ochronnych); 

0,9 tys. zł – 

koszt wyko-

nania dzia-

łania w jed-

nym sezonie 

jesienno zi-

mowym 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

 Nr Działania związane z ochroną czynną 

 1. Opracowa-

nie projektu 

na wykona-

nie drzwi w 

wejściu do 

jednego z 

Opracowanie projektu na wykonanie 

stalowych drzwi o wymiarach (wy-

sokość x szerokość) – ok. 2,0 m x 

1,5 m, w otworze wejściowym do 

jednego z kluczowych dla zimowa-

nia gatunku pomieszczeń Fortu XVI 

nie dotyczy pierwszy / 

drugi rok od 

momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

2 tys. zł/ 

opracowanie 

projektu; 

0,6 tys. zł/ 

konsultacja 

zapisów pro-

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-
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pomieszczeń 

Fortu XVI 

Czarnowo 

Czarnowo (Załącznik 8.31), w celu 

poprawy warunków mikroklima-

tycznych w zimowisku. W wyniku 

zamknięcia tej części obiektu 

zmniejszy się przepływ powietrza, 

co powinno doprowadzić do wzrostu 

temperatury w pomieszczeniach. 

Wskazane jest, aby projekt na wy-

konanie stalowych drzwi w obiekcie 

zawierał pełny kosztorys zaplano-

wanych prac. Projekt powinien zo-

stać skonsultowany i zaakceptowany 

przez specjalistę z zakresu chiropte-

rologii oraz właściwego konserwato-

ra zabytków. 

Natura 2000 jektu ze spe-

cjalistą chi-

ropterolo-

giem; 

2,6 tys. zł – 

całkowity 

koszt wyko-

nania dzia-

łania 

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

 2. Wykonanie 

drzwi w wej-

ściu do jed-

nego z po-

mieszczeń 

Fortu XVI 

Czarnowo 

Zamknięcie wejścia do jednego z 

kluczowych dla zimowania gatunku 

pomieszczeń Fortu XVI Czarnowo 

w celu poprawy warunków mikro-

klimatycznych w zimowisku. Wska-

zane jest zamontowanie w otworze 

wejściowym stalowych drzwi, które 

powinny pozostawać zamknięte 

podczas okresu zimowania w obiek-

cie nietoperzy, tj. od 1 października 

do 15 kwietnia. Montaż drzwi powi-

nien odbywać się pod nadzorem spe-

cjalisty z zakresu chiropterologii 

oraz właściwego konserwatora za-

bytków (1 dzień nadzoru chiroptero-

Fort XVI Czarnowo 

– powiat nowodwor-

ski, gmina Pomie-

chówek, obręb 8, 

działka nr 94/55 

(Załącznik 8.31) 

drugi / trze-

ci sezon 

wiosenno-

letni od 

momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 

2000, w 

terminie od 

16 kwietnia 

do 30 wrze-

śnia, przy 

czym pod-

2,8 tys. zł / 

wykonanie i 

montaż sta-

lowych 

drzwi; 

0,3 tys. zł / 

jednodniowy 

nadzór ze 

strony spe-

cjalisty chi-

ropterologa; 

3,1 tys. zł – 

całkowity 

koszt wyko-

nania dzia-

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 
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logicznego). czas okresu 

wiosennego 

i jesiennego 

rojenia nie-

toperzy, a 

więc od 16 

kwietnia do 

15 czerwca 

oraz od 1 

sierpnia do 

30 wrze-

śnia, należy 

zrezygno-

wać z pro-

wadzenia 

prac od 

zmroku do 

świtu 

łania (*). 

 3. Opracowa-

nie projektu 

na wykona-

nie stalowej 

kraty w For-

cie XVI 

Czarnowo 

Opracowanie projektu na wykonanie 

stalowej kraty w jednym z otworów 

wejściowych do Fortu XVI Czarno-

wo (Załącznik 8.32), o wymiarach 

(wysokość x szerokość) – ok. 2,0 m 

x 1,5 m. Wykonanie kraty jest ko-

nieczne w celu zabezpieczenia zi-

mowiska przed niepokojeniem nie-

toperzy podczas okresu ich hiberna-

cji w obiekcie. Krata musi być za-

projektowana w taki sposób, aby 

umożliwić nietoperzom swobodny 

nie dotyczy pierwszy / 

drugi rok od 

momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 2000 

2 tys. zł / 

opracowanie 

projektu na 

wykonanie 

stalowej kra-

ty; 0,6 tys. zł 

/ konsultacja 

zapisów pro-

jektu ze spe-

cjalistą chi-

ropterolo-

giem; 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-
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wlot do zimowiska oraz utrudnić 

osobom niepożądanym jej wyłama-

nie, wygięcie, pocięcie itp. Odle-

głość pomiędzy elementami piono-

wymi kraty powinna wynosić min. 

45 cm, a odległość między elemen-

tami poziomymi 13–15 cm. Wska-

zane jest, aby kratę przygotowano z 

rur stalowych o średnicy ok. 50 mm 

i grubości ścian min. 5 mm. Rury 

powinny być starannie wpasowane 

w ramę wykonaną z odpowiednio 

solidnego kątownika lub ceownika, 

tak aby możliwie najbardziej utrud-

niać ich wyłamanie. Wewnątrz rur 

postuluje się umieścić luźny, stalowy 

pręt, co uniemożliwi jego przecięcie 

za pomocą piły. Zaleca się aby krata 

zamykana była na klucz. Wskazane 

jest, aby projekt na wykonanie sta-

lowej kraty w obiekcie zawierał peł-

ny kosztorys zaplanowanych prac. 

Projekt powinien zostać skonsulto-

wany i zaakceptowany przez specja-

listę z zakresu chiropterologii oraz 

właściwego konserwatora zabytków. 

2,6 tys. zł – 

całkowity 

koszt wyko-

nania dzia-

łania 

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

 4. Wykonanie 

stalowej kra-

ty w jednym 

z pomiesz-

Wykonanie stalowej kraty w jednym 

z otworów wejściowych do kluczo-

wych dla zimowania gatunku po-

mieszczeń Fortu XVI Czarnowo w 

Zgodnie z projektem 

na wykonanie stalo-

wej kraty w jednym 

z otworów wejścio-

corocznie, 

począwszy 

od drugiego 

/ trzeciego 

15 tys. zł / 

wykonanie 

stalowej kra-

ty; 0,8 tys. zł 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 
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czeń Fortu 

XVI Czar-

nowo 

celu zabezpieczenia zimowiska 

przed niepokojeniem nietoperzy 

podczas ich hibernacji w obiekcie. 

Zezwala się na demontaż kraty poza 

okresem zimowania w obiekcie nie-

toperzy. Montaż i demontaż kraty 

powinien odbywać się pod nadzorem 

eksperta z zakresu chiropterologii 

oraz właściwego konserwatora za-

bytków (w sumie 2 dni nadzoru chi-

ropterologicznego w jednym sezonie 

jesienno-zimowym). 

wych do Fortu XVI 

Czarnowo – powiat 

nowodworski, gmina 

Pomiechówek, obręb 

8, działka nr 94/55 

(Załącznik 8.32) 

roku, licząc 

od momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 

2000; mon-

taż w termi-

nie od 20 do 

31 paź-

dziernika, 

demontaż w 

terminie od 

25 marca do 

5 kwietnia 

/ montaż i 

demontaż 

kraty w jed-

nym sezonie 

jesienno-

zimowym; 

0,6 tys. zł / 

jeden dzień 

nadzoru ze 

strony spe-

cjalisty chi-

ropterologa; 

16,4 tys. zł – 

koszt wyko-

nania dzia-

łania w 

pierwszym 

sezonie je-

sienno-

zimowym; 

1,4 tys. zł / 

koszt wyko-

nania dzia-

łania w każ-

dym kolej-

nym sezonie 

jesienno-

zimowym 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

 5. Zamknięcie 

wejścia do 

Zabezpieczenie jednego z kluczo-

wych dla zimowania gatunku po-

Fort XVI Czarnowo 

– powiat nowodwor-

corocznie 

od momentu 

0,3 tys. zł / 

naprawa za-

Właściciel, 

dzierżawca 
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jednego z 

pomieszczeń 

Fortu XVI 

Czarnowo 

mieszczeń Fortu XVI Czarnowo po-

przez zamknięcie otworu wejścio-

wego przy wykorzystaniu istniejącej 

infrastruktury (zachowane zabytko-

we, stalowe drzwi). Zamknięcie 

otworu wejściowego przy użyciu 

drzwi możliwe będzie dopiero 

uprzednim ich uruchomieniu w wy-

niku naprawy zawiasów. Zaleca się, 

aby drzwi pozostawały zamknięte 

podczas okresu zimowania w obiek-

cie nietoperzy, tj. od 1 października 

do 15 kwietnia. 

ski, gmina Pomie-

chówek, obręb 8, 

działka nr 94/55 

(Załącznik 8.33) 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 

2000, w 

terminie od 

1 paździer-

nika do 15 

kwietnia 

wiasów; 

0,3 tys. zł – 

całkowity 

koszt wyko-

nania dzia-

łania 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

1318 

Nocek łyd-

kowłosy 

Myotis da-

sycneme 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1. Ogranicze-

nie użytko-

wania po-

mieszczeń 

Fortu XVI 

Czarnowo 

Zawarcie porozumienia w sprawie 

corocznej rezygnacji z użytkowania 

lub zwiedzania wybranych pomiesz-

czeń Fortu XVI Czarnowo w trakcie 

okresu zimowania w nim nietoperzy 

(Załącznik 8.34), trwającego od 1 

października do 15 kwietnia (cało-

dobowo), a także podczas jesiennego 

i wiosennego rojenia nietoperzy, 

przypadającego na okres od 1 sierp-

nia do 30 września oraz od 16 

kwietnia do 15 czerwca (od zmroku 

do świtu). Porozumienie powinno 

zostać zawarte pomiędzy Regionalną 

Dyrekcją Ochrony Środowiska w 

nie dotyczy pierwszy / 

drugi rok od 

momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 2000 

0,6 tys. zł / 

konsultacje 

zapisów po-

rozumienia 

ze specjalistą 

chiropterolo-

giem; 

0,6 tys. zł – 

całkowity 

koszt wyko-

nania dzia-

łania 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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Warszawie a właścicielem działki, w 

obrębie której położony jest obiekt 

fortyfikacyjny (działka nr 94/55, ob-

ręb 8, gmina Pomiechówek, powiat 

nowodworski), a także jak najwięk-

szą liczbą lokalnych organizacji 

zajmujących się popularyzacją wie-

dzy historycznej dotyczącej Twier-

dzy Modlin, takich jak: Fundacja 

Park Militarny Twierdzy Modlin, 

Fundacja Notum, Towarzystwo 

Przyjaciół Twierdzy Modlin, Stowa-

rzyszenie Miłośników Fortu XVI w 

Czarnowie, Stowarzyszenie Przyja-

ciół „Muzeum Kampanii Wrześnio-

wej i Twierdzy Modlin”, Lokalna 

Organizacja Turystyczna Trzech 

Rzek, Biuro Zarządu Głównego Pol-

skiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego, Koło Przewodni-

ków Terenowych „Bastion” po 

Twierdzy Modlin przy Oddziale Pol-

skiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego w Nowym Dworze 

Mazowieckim. Treść porozumienia 

powinna zostać skonsultowana i za-

akceptowana przez specjalistę z za-

kresu chiropterologii. 

 2. Montaż ter-

mohigrome-

Zakup i montaż 2 termohigrometrów 

stacjonarnych w dwóch kluczowych 

Fort XVI Czarnowo 

– powiat nowodwor-

corocznie, 

począwszy 

3,9 tys. zł / 

zakup dwóch 

Właściciel, 

dzierżawca 
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trów w For-

cie XVI 

Czarnowo 

dla zimowania nietoperzy pomiesz-

czeniach Fortu XVI Czarnowo reje-

strujących temperaturę powietrza i 

wilgotność względną z przyjętą czę-

stotliwością. Zainstalowanie urzą-

dzeń jest zalecane z racji zaplano-

wanych w obiekcie działań związa-

nych z zamykaniem pomieszczeń 

podczas okresu hibernacji nietope-

rzy. Stały monitoring warunków mi-

kroklimatycznych zimowiska po-

zwoli uzasadnić lub przynajmniej 

wykluczyć wpływ wybranych czyn-

ników na ewentualne zmiany w licz-

bie zimujących w obiekcie nietope-

rzy. Montaż i demontaż urządzeń 

powinien być wykonywany przez 

specjalistę chiropterologa po za-

mknięciu pomieszczeń drzwiami, 

równolegle do zakładania i zdejmo-

wania krat, dzięki czemu nadzór chi-

ropterologiczny nie będzie genero-

wał dodatkowych kosztów. 

ski, gmina Pomie-

chówek, obręb 8, 

działka nr 94/55 

od drugiego 

/ trzeciego 

sezonu je-

sienno-

zimowego, 

licząc od 

momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 

2000; mon-

taż w termi-

nie od 20 do 

31 paź-

dziernika, 

demontaż w 

terminie od 

25 marca do 

5 kwietnia, 

równolegle 

do zakłada-

nia i zdej-

mowania 

kraty w 

obiekcie 

termohigro-

metrów 

(montaż i 

demontaż nie 

generuje do-

datkowych 

kosztów, 

gdyż reali-

zowany bę-

dzie podczas 

zakładania i 

zdejmowania 

krat w obiek-

cie); 

3,9 tys. zł – 

całkowity 

koszt wyko-

nania dzia-

łania 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1. Monitoring 

warunków 

mikroklima-

tycznych i 

istnienia 

zabezpieczeń 

w pomiesz-

czeniach 

Fortu XVI 

Czarnowo 

Monitorowanie mikroklimatu panu-

jącego w dwóch kluczowych dla zi-

mowania gatunku pomieszczeniach 

Fortu XVI Czarnowo podczas okre-

su hibernacji nietoperzy oraz moni-

toring istnienia kraty zamontowanej 

w jednym z otworów wejściowych 

do obiektu. Prowadzone obserwacje 

pozwolą określić zmiany w mikro-

klimacie pomieszczeń po realizacji 

działań ochronnych, a w przypadku 

stwierdzenia niekorzystnych dla zi-

mowania nietoperzy warunków 

umożliwią szybkie podjęcie nie-

zbędnych działań. Zaleca się, aby 

kontrole prowadzone były przez 

specjalistę chiropterologa raz w mie-

siącu podczas okresu zimowania w 

obiekcie nietoperzy – w sumie 6 

kontroli w sezonie, przy czym 

pierwsza z nich odbędzie się podczas 

montażu termohigrometru i kraty, 

czwarta w trakcie zaplanowanego w 

ramach Planu zadań ochronnych 

monitoringu liczby zimujących nie-

toperzy, a szósta podczas demontażu 

urządzenia i kraty. 

Fort XVI Czarnowo 

– powiat nowodwor-

ski, gmina Pomie-

chówek, obręb 8, 

działka nr 94/55 

corocznie, 

raz na mie-

siąc, w ter-

minie od 20 

październi-

ka do 5 

kwietnia, 

począwszy 

od drugiego 

/ trzeciego 

sezonu je-

sienno-

zimowego, 

licząc od 

momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 2000 

0,9 tys. zł / 3 

kontrole / 

sezon jesien-

no-zimowy 

(pozostałe 3 

kontrole nie 

generują do-

datkowych 

kosztów, 

gdyż wyko-

nywane będą 

w ramach 

innych za-

planowanych 

w obiekcie 

działań 

ochronnych); 

0,9 tys. zł – 

koszt wyko-

nania dzia-

łania w każ-

dym sezonie 

jesienno-

zimowym 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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 1. Wykonanie 

badań nad 

jesiennym i 

wiosennym 

rojeniem 

nietoperzy w 

Forcie XVI 

Czarnowo 

Określenie znaczenia Fortu XVI 

Czarnowo dla gatunku podczas je-

siennego i wiosennego rojenia. W 

celu wykonania badań konieczne jest 

wyznaczenie wewnątrz obiektu 

trzech punktów badawczych, w któ-

rych należy wykonać odłowy nieto-

perzy w sieci. W każdym punkcie 

należy postawić 1 sieć, zasłaniającą 

całkowicie światło korytarza, co po-

zwoli na złapanie i oznaczenie ga-

tunków nietoperzy korzystających z 

obiektu podczas okresu jesiennego i 

wiosennego rojenia. 

Fort XVI Czarnowo 

– powiat nowodwor-

ski, gmina Pomie-

chówek, obręb 8, 

działka nr 94/55 

drugi / trze-

ci rok od 

momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 

2000, w 

terminach 

od 16 

kwietnia do 

15 czerwca 

oraz od 1 

sierpnia do 

31 paź-

dziernika, 

dwukrotnie 

w każdym 

miesiącu 

12 tys. zł / 

wykonanie 

badań nad 

rojeniem 

nietoperzy; 

12 tys. zł – 

całkowity 

koszt wyko-

nania dzia-

łania 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

1318 

Nocek łyd-

 Nr Działania związane z ochroną czynną 

 1. Opracowa-

nie projektu 

na wykona-

nie drzwi w 

otworach 

wejściowych 

do wybra-

nych po-

mieszczeń 

Baszty Mi-

Opracowanie projektu na wykonanie 

2 stalowych drzwi w otworach wej-

ściowych do kluczowych dla zimo-

wania gatunku podziemnych po-

mieszczeń Baszty Michałowskiej 

(Załącznik 8.35), o wymiarach (wy-

sokość x szerokość) – ok. 2 m x 2 m, 

w celu zabezpieczenia hibernujących 

nietoperzy przed niepokojeniem. 

Wskazane jest, aby projekt na wy-

nie dotyczy pierwszy 

rok od mo-

mentu przy-

łączenia 

obiektu do 

obszaru 

Natura 2000 

2 tys. zł / 

opracowanie 

projektu na 

wykonanie 

drzwi w 

obiekcie; 

0,6 tys. zł / 

konsultacja 

zapisów pro-

jektu ze spe-

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-
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kowłosy 

Myotis da-

sycneme 

chałowskiej konanie drzwi w obiekcie zawierał 

pełny kosztorys zaplanowanych 

prac. Projekt powinien zostać skon-

sultowany i zaakceptowany przez 

specjalistę z zakresu chiropterologii 

oraz właściwego konserwatora za-

bytków. 

cjalistą chi-

ropterolo-

giem; 

2,6 tys. zł – 

całkowity 

koszt wyko-

nania dzia-

łania 

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

 2. Wykonanie 

drzwi w 

otworach 

wejściowych 

do wybra-

nych po-

mieszczeń 

Baszty Mi-

chałowskiej 

Wykonanie i zamontowanie 2 stalo-

wych drzwi w otworach wejścio-

wych do kluczowych dla zimowania 

gatunku podziemnych pomieszczeń 

Baszty Michałowskiej w celu zabez-

pieczenia hibernujących nietoperzy 

przed niepokojeniem. Ze względu na 

stałe użytkowanie obiektu zaleca się, 

aby drzwi do podziemnych pomiesz-

czeń pozostawały zamknięte przez 

cały rok. Montaż drzwi powinien 

odbywać się pod nadzorem specjali-

sty z zakresu chiropterologii oraz 

właściwego konserwatora zabytków 

(1 dzień nadzoru chiropterologicz-

nego). 

Baszta Michałowska 

– powiat nowodwor-

ski, miasto Nowy 

Dwór Mazowiecki, 

obręb 27 (8-01), 

działka ewidencyjna 

nr 72 (Załącznik 

8.35) 

pierwszy / 

drugi sezon 

wiosenno-

letni od 

momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natu-

ra 2000, w 

terminie od 

1 do 31 lip-

ca 

4 tys. zł / 

wykonanie i 

montaż 2 

stalowych 

drzwi; 

0,3 tys. zł / 

jednodniowy 

nadzór ze 

strony spe-

cjalisty chi-

ropterologa; 

4,3 tys. zł – 

całkowity 

koszt wyko-

nania dzia-

łania 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

 3. Opracowa-

nie projektu 

na wykona-

nie basenów 

z wodą w 

Opracowanie projektu na wykonanie 

basenów wypełnionych wodą w wy-

branych pomieszczeniach Baszty 

Michałowskiej w celu utrzymania 

odpowiednich warunków wilgotno-

nie dotyczy pierwszy 

rok od mo-

mentu przy-

łączenia 

obiektu do 

2 tys. zł / 

opracowanie 

projektu na 

wykonanie 

basenów w 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 
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podziemiach 

Baszty Mi-

chałowskiej 

ściowych podczas okresu zimowania 

w obiekcie nietoperzy. Każdy z ba-

senów powinien być przykryty pla-

stikową (polietylenową) siatką o 

niewielkiej średnicy oczek – 10 mm, 

która zabezpieczy nietoperze przed 

utonięciem w przypadku ich ewen-

tualnego upadku. Zaleca się, aby 

sumaryczna powierzchnia lustra wo-

dy basenów wynosiła minimum 

3 m
2
. Wskazane jest, aby projekt na 

wykonanie basenów w obiekcie za-

wierał pełny kosztorys zaplanowa-

nych prac. Projekt powinien zostać 

skonsultowany i zaakceptowany 

przez specjalistę z zakresu chiropte-

rologii oraz właściwego konserwato-

ra zabytków. 

obszaru 

Natura 2000 

obiekcie; 

0,6 tys. zł / 

konsultacja 

zapisów pro-

jektu ze spe-

cjalistą chi-

ropterolo-

giem; 

2,6 tys. zł – 

całkowity 

koszt wyko-

nania dzia-

łania 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

 4. Wykonanie 

basenów z 

wodą w pod-

ziemiach 

Baszty Mi-

chałowskiej 

Wykonanie basenów wypełnionych 

wodą w wybranych, podziemnych 

pomieszczeniach Baszty Michałow-

skiej. Instalacja basenów wypełnio-

nych wodą zapewni w tych pomiesz-

czeniach utrzymanie odpowiednich 

warunków wilgotnościowych pod-

czas okresu zimowania w obiekcie 

nietoperzy. Zezwala się na demontaż 

basenów poza okresem zimowania 

nietoperzy w obiekcie. Wskazane 

jest, aby montaż i demontaż base-

Zgodnie z projektem 

na wykonanie base-

nów w Baszcie Mi-

chałowskiej – powiat 

nowodworski, mia-

sto Nowy Dwór Ma-

zowiecki, obręb 27 

(8-01), działka ewi-

dencyjna nr 72 

corocznie, 

począwszy 

od pierw-

szego / dru-

giego sezo-

nu jesienno-

zimowego 

licząc od 

momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

0,4 tys. zł / 

zakup mate-

riałów po-

trzebnych do 

zainstalowa-

nia basenów; 

1,9 tys. zł / 

montaż, 

dwukrotne 

wypełnienie 

wodą base-

nów podczas 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-
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nów odbywał się pod nadzorem spe-

cjalisty z zakresu chiropterologii 

oraz właściwego konserwatora za-

bytków (w sumie 2 dni nadzoru chi-

ropterologicznego podczas jednego 

sezonu jesienno-zimowego), przy 

czym nadzór ze strony specjalisty 

chiropterologa nie generuje dodat-

kowych kosztów, gdyż działanie re-

alizowane będzie równolegle do 

monitoringu warunków mikroklima-

tycznych w obiekcie. 

Natura 

2000; mon-

taż w termi-

nie od 15 do 

30 wrze-

śnia, de-

montaż w 

terminie od 

16 do 30 

kwietnia, 

przy czym 

prac nie 

należy pro-

wadzić od 

zmroku do 

świtu 

jednego se-

zonu jesien-

no-

zimowego, 

demontaż; 

2,2 tys. zł – 

koszt wyko-

nania dzia-

łania w 

pierwszym 

sezonie je-

sienno-

zimowym; 

1,9 tys. zł – 

koszt wyko-

nania dzia-

łania w każ-

dym kolej-

nym sezonie 

jesienno-

zimowym 

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

 5. Opracowa-

nie projektu 

na wykona-

nie uchyl-

nych klap w 

otworach 

wlotowych 

do podziemi 

Baszty Mi-

Opracowanie projektu na wykonanie 

stalowych klap w siedmiu otworach 

wlotowych do kluczowych dla zi-

mowania gatunku podziemnych po-

mieszczeń Baszty Michałowskiej, o 

wymiarach (wysokość x szerokość) 

– 10 cm x 40 cm (Załącznik 8.36). 

Klapy muszą być zaopatrzone w me-

chanizm pozwalający na regulowa-

nie dotyczy pierwszy 

rok od mo-

mentu przy-

łączenia 

obiektu do 

obszaru 

Natura 2000 

2 tys. zł / 

opracowanie 

projektu na 

wykonanie 

uchylnych 

klap; 

0,6 tys. zł / 

konsultacja 

zapisów pro-

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-
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chałowskiej nie ich położenia, co pozwoli na ich 

uchylanie lub zamykanie w zależno-

ści od warunków mikroklimatycz-

nych panujących w zimowisku. 

Wskazane jest, aby projekt na wy-

konanie uchylnych klap w otworach 

wlotowych do podziemi obiektu za-

wierał pełny kosztorys zaplanowa-

nych prac. Projekt powinien zostać 

skonsultowany i zaakceptowany 

przez specjalistę z zakresu chiropte-

rologii oraz właściwego konserwato-

ra zabytków. 

jektu ze spe-

cjalistą chi-

ropterolo-

giem; 

2,6 tys. zł – 

całkowity 

koszt wyko-

nania dzia-

łania 

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 

 6. Wykonanie 

uchylnych 

klap w otwo-

rach wloto-

wych do 

podziemi 

Baszty Mi-

chałowskiej 

Wykonanie stalowych klap w otwo-

rach wlotowych do podziemnych 

pomieszczeń Baszty Michałowskiej 

w celu regulacji warunków klima-

tycznych podczas zimowania w 

obiekcie nietoperzy. Montaż klap 

powinien się odbywać pod nadzorem 

specjalisty z zakresu chiropterologii 

oraz właściwego konserwatora za-

bytków (1 dzień nadzoru chiroptero-

logicznego), równolegle do montażu 

drzwi w obiekcie, dzięki czemu nad-

zór chiropterologiczny nie będzie 

generował dodatkowych kosztów. 

Zgodnie z projektem 

na wykonanie 

uchylnych klap w 

podziemiach Baszty 

Michałowskiej – 

powiat nowodwor-

ski, miasto Nowy 

Dwór Mazowiecki, 

obręb 27 (8-01), 

działka ewidencyjna 

nr 72 (Załącznik 

8.36) 

pierwszy / 

drugi sezon 

wiosenno-

letni od 

momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natu-

ra 2000, w 

terminie od 

1 do 31 lip-

ca 

1,5 tys. zł / 

wykonanie i 

montaż 7 

stalowych 

klap (nadzór 

ze strony 

specjalisty 

chiropterolo-

ga nie gene-

ruje dodat-

kowych 

kosztów, 

gdyż działa-

nie to reali-

zowane jest 

podczas 

montażu sta-

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 
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lowych drzwi 

w obiekcie); 

1,5 tys. zł – 

całkowity 

koszt wyko-

nania dzia-

łania 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1. Utrzymanie 

drożności 

wylotów z 

podziem-

nych po-

mieszczeń 

Baszty Mi-

chałowskiej 

Zawarcie porozumienia w sprawie 

całorocznego utrzymania drożności 

otworów wylotowych dla nietoperzy, 

zlokalizowanych w podziemnych 

pomieszczeniach Baszty Michałow-

skiej, nieco powyżej powierzchni 

gruntu. Utrzymanie drożności wylo-

tów jest istotne przede wszystkim 

podczas okresu zimowania w obiek-

cie nietoperzy, a więc od 1 paździer-

nika do 15 kwietnia, dlatego zapisy 

porozumienia powinny uwzględniać 

potrzebę regularnego odśnieżania 

powierzchni gruntu w pobliżu ściany 

obiektu przez jego właścicieli. Poro-

zumienie powinno zostać zawarte 

pomiędzy Regionalną Dyrekcją 

Ochrony Środowiska w Warszawie a 

właścicielami działki, w obrębie któ-

rej położony jest obiekt fortyfikacyj-

ny (działka nr 72, obręb 27 (8-01), 

miasto Nowy Dwór Mazowiecki, 

nie dotyczy pierwszy / 

drugi rok od 

momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 2000 

0,6 tys. zł/ 

konsultacje 

zapisów po-

rozumienia 

ze specjalistą 

chiropterolo-

giem; 

0,6 tys. zł – 

całkowity 

koszt wyko-

nania dzia-

łania 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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powiat nowodworski). Treść poro-

zumienia powinna zostać skonsul-

towana i zaakceptowana przez spe-

cjalistę z zakresu chiropterologii. 

 2. Ogranicze-

nie użytko-

wania pod-

ziemnych 

pomieszczeń 

Baszty Mi-

chałowskiej 

Zawarcie porozumienia w sprawie 

corocznej rezygnacji z użytkowania 

lub zwiedzania wybranych poziem-

nych pomieszczeń Baszty Micha-

łowskiej w trakcie okresu zimowania 

w nich nietoperzy (Załącznik 8.37), 

trwającego od 1 października do 15 

kwietnia (całodobowo), a także pod-

czas jesiennego i wiosennego rojenia 

nietoperzy, przypadającego na okres 

od 1 sierpnia do 30 września oraz od 

16 kwietnia do 15 czerwca (od 

zmroku do świtu). Porozumienie 

powinno zostać zawarte pomiędzy 

Regionalną Dyrekcją Ochrony Śro-

dowiska w Warszawie a właścicie-

lami działki, w obrębie której poło-

żony jest obiekt fortyfikacyjny 

(działka nr 72, obręb 27 (8-01), mia-

sto Nowy Dwór Mazowiecki, powiat 

nowodworski), a także jak najwięk-

szą liczbą lokalnych organizacji 

zajmujących się popularyzacją wie-

dzy historycznej dotyczącej Twier-

dzy Modlin, takich jak: Fundacja 

Park Militarny Twierdzy Modlin, 

nie dotyczy pierwszy 

rok od mo-

mentu przy-

łączenia 

obiektu do 

obszaru 

Natura 2000 

0,6 tys. zł/ 

konsultacje 

zapisów po-

rozumienia 

ze specjalistą 

chiropterolo-

giem; 

0,6 tys. zł – 

całkowity 

koszt wyko-

nania dzia-

łania 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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Fundacja Notum, Towarzystwo 

Przyjaciół Twierdzy Modlin, Stowa-

rzyszenie Przyjaciół „Muzeum 

Kampanii Wrześniowej i Twierdzy 

Modlin”, Lokalna Organizacja Tury-

styczna Trzech Rzek, Biuro Zarządu 

Głównego Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego, Koło 

Przewodników Terenowych „Ba-

stion” po Twierdzy Modlin przy Od-

dziale Polskiego Towarzystwa Tury-

styczno-Krajoznawczego w Nowym 

Dworze Mazowieckim. Treść poro-

zumienia powinna zostać skonsul-

towana i zaakceptowana przez spe-

cjalistę z zakresu chiropterologii. 

 3. Montaż ter-

mohigrome-

tru w pod-

ziemiach 

Baszty Mi-

chałowskiej 

Zakup i montaż termohigrometru 

stacjonarnego w jednym z kluczo-

wych dla zimowania nietoperzy po-

mieszczeń Baszty Michałowskiej, 

który rejestrował będzie zmiany 

temperatury powietrza i wilgotności 

względnej z przyjętą częstotliwością. 

Zainstalowanie takiego urządzenia 

jest zalecane z racji wykonywanych 

w obiekcie prac remontowych i 

przyszłego przeznaczenia do celów 

gastronomiczno-hotelarskich, które 

będzie się wiązało z ogrzewaniem 

przyziemnej części obiektu i osusze-

Baszta Michałowska 

– powiat nowodwor-

ski, miasto Nowy 

Dwór Mazowiecki, 

obręb 27 (8-01), 

działka ewidencyjna 

nr 72 

pierwszy 

sezon je-

sienno-

zimowy od 

momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 

2000, w 

terminie od 

15 do 30 

września 

2,5 tys. zł / 

zakup i mon-

taż urządze-

nia; 

2,5 tys. zł – 

całkowity 

koszt wyko-

nania dzia-

łania 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 
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niem podziemnych pomieszczeń. nieruchomości 

(*). 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1. Monitoring 

warunków 

mikroklima-

tycznych 

wewnątrz 

podziem-

nych po-

mieszczeń 

Baszty Mi-

chałowskiej 

Monitorowanie mikroklimatu panu-

jącego w podziemnych pomieszcze-

niach Baszty Michałowskiej podczas 

okresu zimowania nietoperzy pole-

gające na analizie zmian temperatury 

i wilgotności względnej zarejestro-

wanej przez zamontowany termohi-

grometr. W zależności od zaobser-

wowanych warunków mikroklima-

tycznych uchylane lub zamykane 

będą stalowe klapy, zamontowane w 

otworach wylotowych z zimowiska, 

a także uzupełniana będzie woda w 

zainstalowanych basenach. Monito-

ring powinien być prowadzony przez 

specjalistę z zakresu chiropterologii 

regularnie, raz w miesiącu, podczas 

okresu zimowania w obiekcie nieto-

perzy – w sumie 8 kontroli w jed-

nym sezonie, przy czym jedna z kon-

troli odbędzie się w ramach zapla-

nowanego monitoringu liczby zimu-

jących nietoperzy. 

Baszta Michałowska 

– powiat nowodwor-

ski, miasto Nowy 

Dwór Mazowiecki, 

obręb 27 (8-01), 

działka ewidencyjna 

nr 72 

corocznie, 

począwszy 

od pierw-

szego sezo-

nu jesienno-

zimowego, 

licząc od 

momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 

2000, w 

terminie od 

15 września 

do 30 

kwietnia, 

raz w mie-

siącu 

2,1 tys. zł / 7 

kontroli / 

sezon jesien-

no-zimowy 

(ósma kon-

trola nie ge-

neruje dodat-

kowych 

kosztów, 

gdyż reali-

zowana bę-

dzie podczas 

innego za-

planowanego 

do realizacji 

w obiekcie 

działania); 

2,1 tys. zł – 

koszt wyko-

nania dzia-

łania w każ-

dym sezonie 

jesienno-

zimowym 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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 1. Wykonanie 

badań nad 

jesiennym i 

wiosennym 

rojeniem 

nietoperzy w 

Baszcie Mi-

chałowskiej 

Określenie znaczenia Baszty Micha-

łowskiej dla gatunku podczas jesien-

nego i wiosennego rojenia nietope-

rzy. W podziemiach obiektu należy 

wykonać odłowy nietoperzy w sieć, 

rozstawioną w jednym z przejść po-

między pomieszczeniami. Powinna 

ona całkowicie zasłaniać przejście, 

co pozwoli na złapanie i oznaczenie 

gatunków nietoperzy korzystających 

z obiektu podczas okresu jesiennego 

i wiosennego rojenia. 

Baszta Michałowska 

– powiat nowodwor-

ski, miasto Nowy 

Dwór Mazowiecki, 

obręb 27 (8-01), 

działka ewidencyjna 

nr 72 

drugi / trze-

ci rok od 

momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 

2000, w 

terminach 

od 16 

kwietnia do 

15 czerwca 

oraz od 1 

sierpnia do 

31 paź-

dziernika, 

dwukrotnie 

w każdym 

miesiącu 

12 tys. zł / 

wykonanie 

badań nad 

rojeniem 

nietoperzy; 

12 tys. zł – 

całkowity 

koszt wyko-

nania dzia-

łania 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 

 2. Wykonanie 

ekspertyzy 

określającej 

śmiertelność 

nietoperzy 

na DK 85 w 

rejonie Basz-

ty Micha-

łowskiej 

Wykonanie ekspertyzy określającej 

wpływ drogi krajowej nr 85 na nie-

toperze, korzystające z podziemnych 

pomieszczeń Baszty Michałowskiej. 

Ekspertyza polegać będzie na zba-

daniu, czy przejeżdżające samocho-

dy zabijają nietoperze podczas ich 

największej ruchliwości na omawia-

nym terenie, czyli w okresie wiosen-

nego i jesiennego rojenia. Prace po-

winny polegać na skontrolowaniu 

rejon DK 85 i Baszty 

Michałowskiej 

trzeci-piąty 

rok od mo-

mentu przy-

łączenia 

obiektu do 

obszaru 

Natura 

2000, w 

terminach 

od 15 marca 

do 30 maja 

10 tys. zł / 

wykonanie 

ekspertyzy; 

10 tys. zł – 

całkowity 

koszt wyko-

nania dzia-

łania 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony Śro-

dowiska w 

Warszawie 
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obu poboczy szosy na odcinku ok. 

300 m, na wysokości Baszty, rozpo-

czynając od skrzyżowania DK 85 z 

ulicą Warszawską. Kontrole należy 

prowadzić z wykorzystaniem psa 

wyszkolonego w odnajdywaniu nie-

toperzy, co około 10 dni. 

oraz od 15 

lipca do 15 

październi-

ka, co 10 

dni 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

1318 

Nocek łyd-

kowłosy 

Myotis da-

sycneme 

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1. Utrzymanie 

istniejących 

terenów za-

lesionych, 

zadrzewio-

nych oraz 

zakrzewio-

nych w rejo-

nie zimowi-

ska gatunku 

Zachowanie lub zwiększenie po-

wierzchni zlokalizowanych na tere-

nach proponowanych do przyłącze-

nia do obszaru Natura 2000 oraz z 

nimi sąsiadujących kompleksów le-

śnych, terenów zadrzewionych i za-

krzewionych, znajdujących się poza 

zwartym zasięgiem kompleksów 

leśnych, a także szpalerów drzew i 

krzewów oraz żywopłotów i pozo-

stawianie martwych drzew, w celu 

zapewnienia łączności zimowisk 

nietoperzy z potencjalnymi biotopa-

mi letnimi. Zaleca się zrezygnować z 

wykonywania zabiegów gospodar-

czych w drzewostanach występują-

cych na terenach proponowanych do 

przyłączenia do obszaru Natura 2000 

podczas okresu wiosennego i jesien-

nego rojenia nietoperzy, trwającego 

od 1 kwietnia do 15 czerwca oraz 1 

sierpnia do 30 października. Do-

tereny proponowane 

do przyłączenia do 

obszaru Natura 200 

corocznie, 

całorocznie, 

począwszy 

od momentu 

przyłącze-

nia obiektu 

do obszaru 

Natura 2000 

działanie nie 

generuje 

dodatko-

wych kosz-

tów 

Właściciel, 

dzierżawca 

lub posiadacz 

obszaru, a w 

odniesieniu do 

gruntów sta-

nowiących 

własność 

Skarbu Pań-

stwa lub wła-

sność jedno-

stek samorzą-

du terytorial-

nego zarządca 

nieruchomości 

(*). 



 

380 

puszcza się możliwość prowadzenia 

selektywnej likwidacji zieleni na 

terenach proponowanych do przyłą-

czenia do obszaru Natura 2000 w 

celu poprawy ekspozycji obiektów 

fortyfikacyjnych Twierdzy Modlin 

przez właścicieli gruntów i/lub wła-

ściwego konserwatora zabytków po 

wcześniejszym uzgodnieniu zapla-

nowanych prac ze specjalistą z za-

kresu chiropterologii oraz Regional-

ną Dyrekcją Ochrony Środowiska w 

Warszawie. 

* Właściciel, dzierżawca lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobo-

wiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa 

lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów 

prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, po uzyskaniu przez ten 

organ dofinansowania (zgodnie z propozycją Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 2011 oraz zmianami wprowadzonymi przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 

w Warszawie). 
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W przypadku obiektów, położonych poza granicami obszaru Natura 2000, ale których włączenie do tego obszaru zostało zaproponowane  

we wniosku Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” i Klubu Przyrodników z dnia 1 czerwca 2012 r., skierowanym  

do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, podstawowe zagrożenia dla stanu ochrony przedmiotów ochrony są w znacznej mierze takie 

same, jak w przypadku stanowisk znajdujących się obecnie w obszarze Natura 2000. 

 Podstawową kwestią w obiektach proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000 jest zapewnienie bezpieczeństwa zimujących 

nietoperzy – przy czym nie chodzi tu wyłącznie o zapobieżenie aktom wandalizmu prowadzącym do zniszczenia miejsc zimowania i/lub zabicia 

czy schwytania hibernujących zwierząt. Równie ważne jest, by nietoperze nie były w ciągu zimy budzone, np. przez osoby zwiedzające obiekty 

fortyfikacyjne, oraz to, by sposoby ewentualnego użytkowania i wykorzystania obiektów nie zmieniły warunków w wykorzystywanych  

przez zwierzęta pomieszczeniach i przestrzeniach w sposób, który uczyni je niezdatnymi z punktu widzenia zimujących ssaków. Problem 

nieograniczonego dostępu osób niepowołanych dotyczy w największym stopniu tzw. Schronu „Płk. Piętki”, gdzie do wejścia do stanowiących 

zimowisko nietoperzy tuneli kontrminowych prowadzi nawet znakowany szlak turystyczny. Dostęp do pozostałych obiektów jest trudniejszy, 

choć nie niemożliwy – Fort II Kosewo jest ogrodzony, a od strony bramy nawet strzeżony, Baszta Michałowska jest przez właścicieli zamykana, 

zaś Fort XVI Czarnowo położony jest na terenie ze wszystkich stron otoczonym przez ogródki działkowe, z zamykaną bramą i furtką.  

W przypadku wystawionego obecnie przez Agencję Mienia Wojskowego na sprzedaż Fortu II Kosewo nieznane są plany wykorzystania obiektu 

przez nowego właściciela, brak też informacji na temat ewentualnego zagospodarowania Schronu „Płk. Piętki”. W Baszcie Michałowskiej 

przeprowadzone zostało w ostatnim czasie osuszenie podziemnych pomieszczeń, co zapewne nie pozostanie bez wpływu na panujący tam 

mikroklimat. 

 W tej sytuacji należałoby zastosować następujące środki: 

 Doprowadzić do zawarcia porozumień w sprawie wyłączenia z użytkowania najważniejszych z punktu widzenia zimujących nietoperzy 

pomieszczeń i przestrzeni we wszystkich obiektach położonych na terenach proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000  

co roku w terminie od 1 października do 15 kwietnia (całodobowo), a także podczas jesiennego i wiosennego rojenia nietoperzy  
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– od 1 sierpnia do 30 września oraz od 16 kwietnia do 15 czerwca (od zmroku do świtu). Porozumienie powinno zostać zawarte 

pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie a właścicielami i użytkownikami działek położonych na terenach 

proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000 oraz wszystkimi lokalnymi organizacjami zajmującymi się popularyzacją 

wiedzy historycznej związanej z Twierdzą Modlin i organizacją ruchu turystycznego w obiektach fortyfikacyjnych Twierdzy.  

W przypadku Baszty Michałowskiej niezbędne będzie również porozumienie w sprawie utrzymania drożności otworów wlotowych  

do zimowiska, zawarte pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie a właścicielami działki, w obrębie której 

położony jest obiekt. 

 Opracować projekty oraz wykonać kraty zamykające wejścia do kluczowych dla zimowania nietoperzy pomieszczeń obiektów 

fortyfikacyjnych. Kraty muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić nietoperzom swobodny wlot do zimowiska  

oraz utrudnić osobom niepożądanym ich wyłamanie, wygięcie, pocięcie itp. Odległość pomiędzy elementami pionowymi kraty powinna 

wynosić przynajmniej 45 cm, a odległość między elementami poziomymi 15 cm. Wskazane jest, aby kratę przygotowano z rur stalowych 

o średnicy ok. 50 mm i grubości ścian min. 5 mm. Rury powinny być starannie wpasowane w ramę wykonaną z odpowiednio solidnego 

kątownika lub ceownika, tak aby możliwie najbardziej utrudniać ich wyłamanie. Wewnątrz rur należałoby umieścić luzem stalowy pręt, 

co uniemożliwi przecięcie kraty za pomocą piły. Zaleca się aby kraty zamykane były na klucz. Poza okresem zimowania nietoperzy kraty 

mogą być demontowane. Projekt, wykonanie oraz montaż i demontaż stalowych krat powinny być wykonane pod nadzorem eksperta  

z zakresu chiropterologii oraz właściwego konserwatora zabytków. Należy pamiętać, że wykonane w nieodpowiedni sposób kraty mogą 

zagrażać nietoperzom zderzeniami z pionowymi i poziomymi elementami. Dodatkowo w Forcie XVI Czarnowo planowane  

jest zamknięcie zachowanych pancernych drzwi, prowadzących do jednej z części obiektu, natomiast w Baszcie Michałowskiej,  

gdzie pomieszczenia wykorzystywane przez nietoperze sąsiadują z przeznaczonymi do adaptacji i użytkowania, zaprojektowane  

i zainstalowane zostaną pełne stalowe drzwi w otworach łączących obecnie jedne i drugie pomieszczenia (w tym przypadku otwory, o 

których mowa, nie są dla nietoperzy wlotami do zimowiska).  
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 W Forcie XVI Czarnowo zaprojektowane i wykonane zostaną pełne drzwi, zamykające przejście pomiędzy podwalnią a szyjową częścią 

poterny centralnej. W tym przypadku nie chodzi o uniemożliwienie dostępu do zimowiska osób postronnych (wejście jest zakratowane), 

ale o zmianę mikroklimatu podziemia – wcześniej w miejscu planowanych drzwi istniała ceglana ściana, po której przebiciu zwiększył 

się przewiew i zapewne spadła temperatura w tej części zimowiska.  

 Zaprojektowanie i wykonanie wypełnionych wodą basenów w wybranych pomieszczeniach Baszty Michałowskiej w celu utrzymania 

odpowiedniej wilgotności w okresie zimowania nietoperzy wobec osuszenia podziemi baszty. Każdy z basenów powinien być przykryty 

plastikową siatką o niewielkiej średnicy oczek, co zabezpieczy nietoperze przed wpadnięciem do wody. Poza okresem zimowania 

nietoperzy w obiekcie baseny mogą być demontowane. 

 Zaprojektowanie i wykonanie pod nadzorem specjalisty z zakresu chiropterologii oraz właściwego konserwatora zabytków stalowych 

klap w otworach wlotowych do podziemnych pomieszczeń Baszty Michałowskiej, co pozwoli w razie konieczności wpływać na panujące 

w podziemiach warunki mikroklimatyczne podczas zimowania w obiekcie nietoperzy.  

 Z uwagi na mogące nastąpić w wyniku zagospodarowania obiektów bądź planowane w ramach niniejszego Planu zmiany mikroklimatu 

zimowisk nietoperzy, w niektórych spośród wykorzystywanych przez nietoperze pomieszczeń powinny zostać umieszczone 

automatyczne rejestratory temperatury powietrza i wilgotności. Pozwoli to ocenić, czy warunki w zimowisku pozostały korzystne 

pomimo zagospodarowania i/lub wykorzystywania części obiektu (jak to będzie mieć miejsce np. w przypadku Baszty Michałowskiej), 

albo czy zmieniają się one w sposób pożądany tam, gdzie trzeba odtworzyć poprzedni, korzystny mikroklimat (jak np. w przypadku  

Fortu XVI Czarnowo). 

Innym zagrożeniem dla zimujących w fortyfikacjach Twierdzy Modlin nietoperzy jest zmniejszanie się liczby dostępnych kryjówek. 

Wykorzystywane przez zwierzęta mikroukrycia znikają w wyniku procesów niszczenia budowli (odpadanie odstających płatów tynku  

czy butwiejących belek, za którymi chowają się nietoperze) albo w wyniku działalności człowieka (wandalizm, kradzieże metalowych 
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elementów konstrukcji etc.). Aby spadająca liczba szczelin i zagłębień w ścianach nie ograniczyła przydatności zimowisk dla nietoperzy, 

będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000, proponuje się zwiększyć liczbę odpowiedniej wielkości kryjówek poprzez podjęcie 

następujących działań: 

 Zainstalowanie w ważnych dla zimowania nietoperzy pomieszczeniach Fortu II Kosewo sześciu drewnianych desek, przytwierdzonych 

do ścian w taki sposób, by powstały szczeliny o szerokości 15-20 mm. Poza okresem zimowania nietoperzy deski mogą być 

demontowane. Montaż i demontaż desek powinien odbywać się pod nadzorem specjalisty z zakresu chiropterologii oraz właściwego 

konserwatora zabytków.  

 Usunięcie 50-60 % drewnianych kołków, wypełniających obecnie owalne zagłębienia w ścianach Fortu II Kosewo. Zagłębienia,  

w których kołków już nie ma, są najczęściej wykorzystywanym przez zimujące mopki rodzajem ukryć w tym obiekcie. Prace należy 

przeprowadzić pod nadzorem specjalisty z zakresu chiropterologii oraz właściwego konserwatora zabytków.  

 Zatkanie materiałem o dobrych właściwościach termoizolacyjnych jednego z kominów wentylacyjnych w korytarzach kontrminowych 

Schronu „Płk. Piętki”. Zwiększy to dostępną dla nietoperzy powierzchnię zimowiska. Dopuszcza się możliwość odetkania komina poza 

okresem zimowania nietoperzy w obiekcie lub w przypadku zaobserwowania niekorzystnych zmian mikroklimatu wewnątrz obiektu. 

Montaż / demontaż należy prowadzić pod nadzorem specjalisty z zakresu chiropterologii oraz właściwego konserwatora zabytków.  

Ponieważ schronienia zimowe wykorzystywane są przez nietoperze także w okresach rojenia, a przed samym zapadnięciem w sen 

konieczne jest szczególnie intensywne żerowanie (w celu zgromadzenia wystarczających zapasów tkanki tłuszczowej), niezwykle ważne  

jest zachowanie bezpiecznych dróg przelotu, łączących zimowiska z miejscami żerowania i kryjówkami kolonii letnich. Zagrożeniem  

dla istnienia takich tras komunikacyjnych nietoperzy mogą być z jednej strony zmiany struktury krajobrazu, z drugiej zaś – przecinające je drogi 

bądź linie kolejowe. 
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W celu minimalizacji lub zapobiegnięcia wystąpieniu powyższych zagrożeń zaleca się podjęcie następujących działań: 

 Wykonanie ekspertyzy określającej, czy samochody przejeżdżające drogą krajową nr 85 zabijają nietoperze korzystające z podziemnych 

pomieszczeń Baszty Michałowskiej w okresie ich największej ruchliwości, czyli podczas wiosennego i jesiennego rojenia. Prace powinny 

polegać na skontrolowaniu co około 10 dni obu poboczy szosy na odcinku ok. 300 m, z wykorzystaniem psa wyszkolonego  

w odnajdywaniu nietoperzy.  

 Zachowanie lub zwiększenie powierzchni zlokalizowanych na terenach proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000  

oraz z nimi sąsiadujących kompleksów leśnych, terenów zadrzewionych i zakrzewionych, znajdujących się poza zwartym zasięgiem 

kompleksów leśnych, a także szpalerów drzew i krzewów oraz żywopłotów i pozostawianie martwych drzew, w celu zapewnienia 

łączności zimowisk nietoperzy z potencjalnymi biotopami letnimi. Zaleca się zrezygnować z wykonywania zabiegów gospodarczych  

w drzewostanach podczas okresu wiosennego i jesiennego rojenia nietoperzy, tj. pomiędzy 1 kwietnia a 15 czerwca oraz pomiędzy  

1 sierpnia do 30 października. Dopuszcza się możliwość prowadzenia selektywnej likwidacji zieleni na terenach proponowanych  

do przyłączenia do obszaru Natura 2000 w celu poprawy ekspozycji obiektów fortyfikacyjnych Twierdzy Modlin przez właścicieli 

gruntów i/lub właściwego konserwatora zabytków po wcześniejszym uzgodnieniu zaplanowanych prac ze specjalistą z zakresu 

chiropterologii oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Obiekty położone na terenach proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000 należą do słabiej poznanych pod względem 

wykorzystania przez przedmioty ochrony tego obszaru. W przypadku Fortu II Kosewo przeprowadzone było dotychczas we właściwym terminie 

tylko jedno liczenie zimujących nietoperzy. Nie zostało też poznane znaczenie żadnego z czterech obiektów podczas jesiennego i wiosennego 

rojenia. 

 



 

386 

W celu uzupełnienia wiedzy na temat przedmiotów ochrony w obiektach położonych na terenach proponowanych do przyłączenia  

do obszaru Natura 2000 zalecane jest wykonanie następujących badań:  

 Wykonanie pełnej inwentaryzacji zimowania mopka w Forcie II Kosewo, zgodnie z metodyką opracowaną przez Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska (2012), przy czym parametr „Szanse zachowania gatunku” należy oceniać korzystając ze wskaźników zastosowa-

nych podczas opracowywania Planu zadań ochronnych (patrz pkt 3 niniejszego Planu). 

 Określenie znaczenia wszystkich obiektów proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000 dla gatunków stanowiących 

przedmioty ochrony podczas jesiennego i wiosennego rojenia poprzez przeprowadzenie serii odłowów nietoperzy w sieci 

chiropterologiczne w wybranych punktach zimowisk. 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

Monitoring stanu ochrony przedmiotów ochrony w obiektach fortyfikacyjnych (stanowiskach), położonych w granicach obszaru Natura 2000. 

Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowi-

ska 

Cel Parametr Wskaźnik Zakres 

prac moni-

toringo-

wych 

Terminy / 

częstotli-

wość 

Miejsce Podmiot 

odpowie-

dzialny (*) 

Szaco-

wany 

koszt (w 

tys. zł) 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

Fort 

XIV a 

Goławice 

{c33844e

9-30c4-

4a52-

9711-

11507da4

4220} 

Przywrócenie 

gatunku do wła-

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez poprawę 

warunków zimo-

wania mopka w 

obrębie stanowi-

ska w wyniku 

zabezpieczenia 

zimowiska przed 

niepokojeniem. 

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Waloryzacja 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

gios.gov.pl/

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_barbaste

lla_barbaste

Jednorazo-

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

począwszy 

od pierw-

szego sezo-

nu zimowe-

go obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych, 

w terminie 

od 15 

stycznia do 

15 lutego. 

52° 31’ 

11,565” 

N 

20° 41’ 

28,146” 

E 

Główny In-

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

0,8 tys. 

 zł / jed-

norazo-

wa kon-

trola 

zimowi-

ska; 

7,2 tys.  

zł / 10 

lat obo-

wiązy-

wania 

Planu 

zadań 

ochron-

nych 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
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sie przebywania 

w nim nietoperzy 

llus.pdf. 

Waloryzacja 

wskaźników 

szans 

zachowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

ochronnych 

(patrz pkt 

3). 

Możliwość zawa-

lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

Możliwość cał-

kowitego wypeł-

nienia wodą klu-

czowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

Fort XIII 

Błogo-

sławie 

{8a756fe

b-6643-

41f6-

aafd-

b83e6e0a

e8ed} 

Przywrócenie 

gatunku do wła-

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez zwiększenie 

powierzchni zi-

mowiska – liczby 

szczelin i szpar w 

obiekcie fortyfi-

kacyjnym; zabez-

pieczenie po-

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Waloryzacja 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Jednorazo-

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

począwszy 

od drugiego 

/ trzeciego 

sezonu zi-

mowego 

obowiązy-

52° 30’ 

16,469” 

N 

20° 38’ 

0,289” E 

Główny In-

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

0,8 tys. 

 zł / jed-

norazo-

wa kon-

trola 

zimowi-

ska; 

6,4 tys.  

zł / 10 

lat w 

przy-

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 
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mieszczeń, w 

których gatunek 

zimuje najlicz-

niej, przed niepo-

kojeniem; zabez-

pieczenie po-

mieszczeń, w 

których gatunek 

zimuje najlicz-

niej, przed całko-

witym zalaniem 

wodą; właściwe 

zagospodarowa-

nie obiektu lub 

rezygnację z jego 

użytkowania; co 

doprowadzi do 

wzrostu liczby 

zimujących w 

obrębie stanowi-

ska osobników 

gatunku – średnia 

liczba osobników 

zimujących w 

obiekcie w termi-

nie 15.01-15.02 

podczas 10-

letniego okresu 

obowiązywania 

PZO > średnia 

liczba osobników 

zimujących w 

GIOŚ Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

gios.gov.pl/

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_barbaste

lla_barbaste

llus.pdf. 

Waloryzacja 

wskaźników 

szans za-

chowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

ochronnych 

(patrz pkt 

3). 

wania Planu 

zadań 

ochronnych, 

w terminie 

od 15 

stycznia do 

15 lutego. 

padku 

rozpo-

częcia 

monito-

ringu w 

drugim 

sezonie 

obowią-

zywania 

Planu 

zadań 

ochron-

nych 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

sie przebywania 

w nim nietoperzy 

Możliwość zawa-

lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

Możliwość cał-

kowitego wypeł-

nienia wodą klu-

czowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
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obiekcie w termi-

nie 15.01-15.02, 

w latach 2009-

2013 – 18 os. 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

Fort 

XI b 

Strubiny 

{333eb7f

8-8379-

4b56-

95ae-

743e8b73

09c7} 

Przywrócenie 

gatunku do 

właściwego stanu 

ochrony FV 

poprzez 

zabezpieczenie 

pomieszczeń, w 

których gatunek 

zimuje 

najliczniej, przed 

niepokojeniem; 

zabezpieczenia 

wybranych 

pomieszczeń 

przed całkowitym 

zalaniem wodą; 

co doprowadzi do 

wzrostu liczby 

zimujących 

osobników w 

obrębie 

stanowiska 

gatunku – średnia 

liczba osobników 

zimujących w 

obiekcie w 

terminie 15.01-

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Waloryzacja 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

gios.gov.pl/

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_barbaste

lla_barbaste

llus.pdf. 

Waloryzacja 

wskaźników 

szans za-

Jednorazo-

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

począwszy 

od pierw-

szego sezo-

nu zimowe-

go obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych, 

w terminie 

od 15 

stycznia do 

15 lutego. 

52° 28’ 

48,597” 

N 

20° 34’ 

55,649” 

E 

Główny In-

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

0,8 tys. 

 zł / jed-

norazo-

wa kon-

trola 

zimowi-

ska; 

7,2 tys.  

zł / 10 

lat obo-

wiązy-

wania 

Planu 

zadań 

ochron-

nych 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

sie przebywania 

w nim nietoperzy 

Możliwość zawa-

lenia się obiektu 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
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15.02 podczas 10-

letniego okresu 

obowiązywania 

PZO > średnia 

liczba osobników 

zimujących w 

obiekcie w 

terminie 15.01-

15.02, w latach 

2009-2013 – 398 

os. 

(całości lub czę-

ści) 

chowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

ochronnych 

(patrz pkt 

3). 

Możliwość cał-

kowitego wypeł-

nienia wodą klu-

czowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

Fort V 

Dębina 

{d55c8d5

9-39e4-

4114-

8abf-

43f8d2a6

4a8b} 

Przywrócenie 

gatunku do wła-

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez zwiększenie 

powierzchni zi-

mowiska – liczby 

szczelin i szpar w 

obiekcie fortyfi-

kacyjnym; zabez-

pieczenia wybra-

nych pomieszczeń 

przed całkowitym 

zalaniem wodą; 

zabezpieczenie 

pomieszczeń, w 

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Waloryzacja 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

Jednorazo-

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

począwszy 

od pierw-

szego sezo-

nu zimowe-

go obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych, 

w terminie 

od 15 

stycznia do 

52° 23’ 

20,775” 

N 

20° 43’ 

3,216” E 

Główny In-

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

0,8 tys. 

 zł / jed-

norazo-

wa kon-

trola 

zimowi-

ska; 

7,2 tys.  

zł / 10 

lat obo-

wiązy-

wania 

Planu 

zadań 

ochron-

nych 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Szanse 

zachowani

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
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których gatunek 

zimuje najlicz-

niej, przed niepo-

kojeniem; co do-

prowadzi do 

wzrostu liczby 

zimujących w 

obrębie stanowi-

ska osobników 

gatunku – średnia 

liczba osobników 

zimujących w 

obiekcie w termi-

nie 15.01-15.02 

podczas 10-

letniego okresu 

obowiązywania 

PZO > średnia 

liczba osobników 

zimujących w 

obiekcie w termi-

nie 15.01-15.02, 

w latach 2009-

2013 – 46 os. 

a gatunku tu i jego otoczenia gios.gov.pl/

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_barbaste

lla_barbaste

llus.pdf. 

Waloryzacja 

wskaźników 

szans 

zachowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

ochronnych 

(patrz pkt 

3). 

15 lutego. 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

się przebywania 

w nim nietoperzy 

Możliwość zawa-

lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

Możliwość cał-

kowitego wypeł-

nienia wodą klu-

czowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

Schron 

„Gen. 

Sowiń-

skiego” 

Przywrócenie 

gatunku do wła-

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez poprawę 

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

Waloryzacja 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

Jednorazo-

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

52° 26’ 

50,231” 

N 

20° 40’ 

Główny In-

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

0,8 tys. 

 zł / jed-

norazo-

wa kon-

trola 
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{fe-

ec2e24-

5042-

46a8-

863e-

900a2074

46a3} 

warunków zimo-

wania mopka w 

obrębie stanowi-

ska w wyniku 

zabezpieczenia 

zimowiska przed 

niepokojeniem 

oraz właściwego 

zagospodarowa-

nia obiektu lub 

rezygnacji z jego 

użytkowania. 

GIOŚ gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

gios.gov.pl/

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_barbaste

lla_barbaste

llus.pdf. 

Waloryzacja 

wskaźników 

szans 

zachowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

począwszy 

od pierw-

szego sezo-

nu zimowe-

go obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych, 

w terminie 

od 15 

stycznia do 

15 lutego. 

45,746” 

E 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

zimowi-

ska; 

7,2 tys.  

zł / 10 

lat obo-

wiązy-

wania 

Planu 

zadań 

ochron-

nych 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

sie przebywania 

w nim nietoperzy 

Możliwość zawa-

lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

Możliwość cał-

kowitego wypeł-

nienia wodą klu-

czowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
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czeń w obiekcie ochronnych 

(patrz pkt 

3). Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

Fort IV 

Janówek 

{9ae454e

6-cdf5-

47ed-

a53d-

62ccc8b7

916a} 

Przywrócenie 

gatunku do wła-

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez zabezpie-

czenie pomiesz-

czeń, w których 

gatunek zimuje 

najliczniej, przed 

niepokojeniem; 

właściwe zago-

spodarowanie 

obiektu lub rezy-

gnację z jego 

użytkowania; co 

pozwoli utrzymać 

liczbę zimujących 

w obrębie stano-

wiska osobników 

gatunku na po-

ziomie ≥ średnia 

liczba osobników 

zimujących w 

obiekcie w termi-

nie 15.01-15.02, 

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Waloryzacja 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

gios.gov.pl/

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_barbaste

lla_barbaste

llus.pdf. 

Waloryzacja 

Jednorazo-

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

począwszy 

od pierw-

szego sezo-

nu zimowe-

go obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych, 

w terminie 

od 15 

stycznia do 

15 lutego. 

52° 25’ 

48,945” 

N 

20° 47’ 

8,976” E 

Główny In-

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

0,8 tys. 

 zł / jed-

norazo-

wa kon-

trola 

zimowi-

ska; 

7,2 tys.  

zł / 10 

lat obo-

wiązy-

wania 

Planu 

zadań 

ochron-

nych 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

sie przebywania 

w nim nietoperzy 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
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w latach 2009-

2013 – 9 os. 
Możliwość zawa-

lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

wskaźników 

szans 

zachowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

ochronnych 

(patrz pkt 

3). 

Możliwość cał-

kowitego wypeł-

nienia wodą klu-

czowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

1324 

Nocek duży 

Myotis myo-

tis 

Fort 

XIV a 

Goławice 

{d36b01e

9-04c7-

4aa6-

adda-

3b606291

2ce3} 

Przywrócenie 

gatunku do wła-

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez poprawę 

warunków zimo-

wania nocka du-

żego w obrębie 

stanowiska w 

wyniku zabezpie-

czenia zimowiska 

przed niepokoje-

niem, a wybra-

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Waloryzacja 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Główny 

Inspektorat 

Jednorazo-

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

począwszy 

od pierw-

szego sezo-

nu zimowe-

go obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych, 

52° 31’ 

10,787” 

N 

20° 41’ 

26,710” 

E 

Główny In-

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

Koszt 

jednora-

zowej 

kontroli 

zimowi-

ska oraz 

koszt 10-

letniego 

monito-

ringu 

nietope-

rzy w 

zimowi-

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 
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nych pomieszczeń 

przed całkowitym 

zalaniem wodą. 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

gios.gov.pl/

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_myotis_

myotis.pdf. 

Waloryzacja 

wskaźników 

szans 

zachowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

ochronnych 

(patrz pkt 

3). 

w terminie 

od 15 

stycznia do 

15 lutego. 

sku zo-

stał okre-

ślony 

przy za-

kresie 

prac mo-

nitorin-

gowych 

dla mop-

ka. 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

sie przebywania 

w nim nietoperzy 

Możliwość zawa-

lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

Możliwość cał-

kowitego wypeł-

nienia wodą klu-

czowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

1324 

Nocek duży 

Fort XIII 

Błogosła

Przywrócenie 

gatunku do wła-

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

Waloryzacja 

wskaźników 

Jednorazo-

wa kontrola 

52° 30’ 

15,927” 

Główny In-

spektorat 

Koszt 

jednora-

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
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Myotis 

myotis 

wie 

{e495159

1-03f5-

4210-

af08-

674fc7a7

0ad9} 

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez poprawę 

warunków zimo-

wania nocka du-

żego w obrębie 

stanowiska w 

wyniku pod-jęcia 

następujących 

działań zabezpie-

czenia zimowiska 

przed niepokoje-

niem; zabezpie-

czenia wybranych 

pomieszczeń 

przed całkowitym 

zalaniem wodą; 

właściwego zago-

spodarowania 

obiektu lub rezy-

gnacji z jego 

użytkowania. 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

stanu 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

gios.gov.pl/

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_myotis_

myotis.pdf. 

Waloryzacja 

wskaźników 

szans 

zachowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

począwszy 

od drugiego 

/ trzeciego 

sezonu zi-

mowego 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

ochronnych, 

w terminie 

od 15 

stycznia do 

15 lutego. 

N 

20° 37’ 

58,605” 

E 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

zowej 

kontroli 

zimowi-

ska oraz 

koszt 10-

letniego 

monito-

ringu 

nietope-

rzy w 

zimowi-

sku zo-

stał okre-

ślony 

przy za-

kresie 

prac mo-

nitorin-

gowych 

dla mop-

ka. 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

sie przebywania 

w nim nietoperzy 

Możliwość zawa-

lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

Możliwość cał-

kowitego wypeł-

nienia wodą klu-

czowych dla 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
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utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

Planu zadań 

ochronnych 

(patrz pkt 

3). 
Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

Schron 

„Gen. 

Sowiń-

skiego” 

{78c23fc

8-0169-

4938-

af5d-

0b129c7e

bec6} 

Przywrócenie 

gatunku do wła-

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez zabezpie-

czenie pomiesz-

czeń, w których 

gatunek zimuje 

najliczniej, przed 

niepokojeniem; 

zabezpieczenie 

pomieszczeń, w 

których gatunek 

zimuje najlicz-

niej, przed moż-

liwym zawala-

niem; właściwe 

zagospodarowa-

nie obiektu lub 

rezygnację z jego 

użytkowania; co 

pozwoli utrzymać 

liczbę zimujących 

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Waloryzacja 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

gios.gov.pl/

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_myotis_

myotis.pdf. 

Jednorazo-

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

począwszy 

od pierw-

szego sezo-

nu zimowe-

go obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych, 

w terminie 

od 15 

stycznia do 

15 lutego. 

52° 26’ 

49,198” 

N 

20° 40’ 

45,464” 

E 

Główny In-

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

Koszt 

jednora-

zowej 

kontroli 

zimowi-

ska oraz 

koszt 10-

letniego 

monito-

ringu 

nietope-

rzy w 

zimowi-

sku zo-

stał okre-

ślony 

przy za-

kresie 

prac mo-

nitorin-

gowych 

dla mop-

ka. 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

sie przebywania 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
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w obrębie stano-

wiska osobników 

gatunku na po-

ziomie ≥ średnia 

liczba osobników 

zimujących w 

obiekcie w termi-

nie 15.01-15.02 w 

latach 2009-2013 

– 52 os. 

w nim nietoperzy Waloryzacja 

wskaźników 

szans 

zachowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

ochronnych 

(patrz pkt 

3). 

Możliwość zawa-

lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

Możliwość cał-

kowitego wypeł-

nienia wodą klu-

czowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

Schron 

„Gen. 

Sowiń-

skiego” 

(poterna 

central-

na) 

{803c333

5-8abe-

4b28-

8801-

Przywrócenie 

gatunku do wła-

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez zabezpie-

czenie pomiesz-

czeń, w których 

gatunek zakłada 

kolonie rozrod-

cze, przed niepo-

kojeniem; wła-

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Waloryzacja 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Jednorazo-

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

począwszy 

od pierw-

szego roku 

obowiązy-

wania Planu 

zadań 

52° 26’ 

46,669” 

N 

20° 40’ 

45,579” 

E 

Główny In-

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

1,2 tys. 

zł / jed-

norazo-

wa kon-

trola 

miejsca 

rozrodu 

nietope-

rzy; 

10,8 tys. 

zł / 10 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 



 

400 

d121f457

f511} 

ściwe zagospoda-

rowanie obiektu 

lub rezygnację z 

jego użytkowania; 

co pozwoli 

utrzymać liczbę 

dorosłych samic 

nocka dużego 

tworzących kolo-

nie rozrodcze w 

obrębie stanowi-

ska na poziomie 

100-120 os. 

GIOŚ Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

gios.gov.pl/

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_myotis_

myotis.pdf. 

Waloryzacja 

wskaźników 

szans 

zachowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

ochronnych 

(patrz pkt 

3). 

ochronnych, 

w terminie 

od 15 do 30 

maja. 

lat obo-

wiązy-

wania 

Planu 

zadań 

ochron-

nych 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

sie przebywania 

w nim nietoperzy 

Przewidywana 

możliwość zawa-

lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

Fort IV 

Janówek 

{32ad06e

8-6f68-

Przywrócenie 

gatunku do wła-

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez zabezpie-

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

Waloryzacja 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

Jednorazo-

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

52° 25’ 

43,372” 

N 

20° 47’ 

Główny In-

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Koszt 

jednora-

zowej 

kontroli 

zimowi-

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
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4f87-

8294-

0e9c60a8

6f40} 

czenie pomiesz-

czeń, w których 

gatunek zimuje 

najliczniej, przed 

niepokojeniem; 

zabezpieczenie 

pomieszczeń, w 

których gatunek 

zimuje najlicz-

niej, przed moż-

liwym zawala-

niem; właściwe 

zagospodarowa-

nie obiektu lub 

rezygnację z jego 

użytkowania; co 

pozwoli utrzymać 

liczbę zimujących 

w obrębie stano-

wiska osobników 

gatunku na po-

ziomie ≥ średnia 

liczba osobników 

zimujących w 

obiekcie w termi-

nie 15.01-15.02, 

w latach 2009-

2013 – 6 os. 

GIOŚ gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

gios.gov.pl/

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_myotis_

myotis.pdf. 

Waloryzacja 

wskaźników 

szans 

zachowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

ochronnych 

począwszy 

od pierw-

szego sezo-

nu zimowe-

go obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych, 

w terminie 

od 15 

stycznia do 

15 lutego. 

14,445” 

E 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

ska oraz 

koszt 10-

letniego 

monito-

ringu 

nietope-

rzy w 

zimowi-

sku zo-

stał okre-

ślony 

przy za-

kresie 

prac mo-

nitorin-

gowych 

dla mop-

ka. 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

sie przebywania 

w nim nietoperzy 

Możliwość zawa-

lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

Możliwość cał-

kowitego wypeł-

nienia wodą klu-

czowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
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czeń w obiekcie (patrz pkt 

3). 
Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

1318 

Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

Schron 

„Gen. 

Sowiński

ego” 

{7798936

9-a153-

460b-

a55d-

a84cede4

196b} 

Przywrócenie 

gatunku do wła-

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez zwiększenie 

powierzchni zi-

mowiska – liczby 

szczelin i szpar w 

obiekcie fortyfi-

kacyjnym; zabez-

pieczenie po-

mieszczeń, w 

których gatunek 

zimuje najlicz-

niej, przed niepo-

kojeniem; zabez-

pieczenie po-

mieszczeń, w 

których gatunek 

zimuje najlicz-

niej, przed moż-

liwym zawala-

niem; właściwego 

zagospodarowa-

nia obiektu lub 

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Waloryzacja 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

gios.gov.pl/

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_myotis_

dasycneme.

pdf. 

Waloryzacja 

Jednorazo-

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

począwszy 

od pierw-

szego sezo-

nu zimowe-

go obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych, 

w terminie 

od 15 

stycznia do 

15 lutego. 

52° 26’ 

49,344” 

N 

20° 40’ 

47,293” 

E 

Główny In-

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

Koszt 

jednora-

zowej 

kontroli 

zimowi-

ska oraz 

koszt 10-

letniego 

monito-

ringu 

nietope-

rzy w 

zimowi-

sku zo-

stał okre-

ślony 

przy za-

kresie 

prac mo-

nitorin-

gowych 

dla mop-

ka. 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

sie przebywania 

w nim nietoperzy 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
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rezygnacji z jego 

użytkowania; co 

pozwoli utrzymać 

liczbę zimujących 

w obrębie stano-

wiska osobników 

gatunku na po-

ziomie min. 7 os. 

Możliwość zawa-

lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

wskaźników 

szans 

zachowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

ochronnych 

(patrz pkt 

3). 

Możliwość cał-

kowitego wypeł-

nienia wodą klu-

czowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

1318 

Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

Fort IV 

Janówek 

{e1faa8f2

-627f-

473c-

820a-

2638aa87

2169} 

Przywrócenie 

gatunku do wła-

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez zabezpie-

czenie pomiesz-

czeń, w których 

gatunek zimuje 

najliczniej, przed 

niepokojeniem; 

zabezpieczenie 

pomieszczeń, w 

których gatunek 

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Waloryzacja 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Główny 

Inspektorat 

Jednorazo-

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

począwszy 

od pierw-

szego sezo-

nu zimowe-

go obowią-

zywania 

Planu zadań 

ochronnych, 

52° 25’ 

50,040” 

N 

20° 47’ 

13,617” 

E 

Główny In-

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

Koszt 

jednora-

zowej 

kontroli 

zimowi-

ska oraz 

koszt 10-

letniego 

monito-

ringu 

nietope-

rzy w 

zimowi-

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 
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zimuje najlicz-

niej, przed moż-

liwym zawala-

niem; właściwe 

zagospodarowa-

nie obiektu lub 

rezygnacja z jego 

użytkowania; co 

pozwoli utrzymać 

liczbę zimujących 

w obrębie stano-

wiska osobników 

gatunku na po-

ziomie ≥ średnia 

liczba osobników 

zimujących w 

obiekcie w termi-

nie 15.01-15.02, 

w latach 2009-

2013 – 5 os.. 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

gios.gov.pl/

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_myotis_

dasycneme.

pdf. 

Waloryzacja 

wskaźników 

szans 

zachowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

ochronnych 

(patrz pkt 

3). 

w terminie 

od 15 

stycznia do 

15 lutego. 

sku zo-

stał okre-

ślony 

przy za-

kresie 

prac mo-

nitorin-

gowych 

dla mop-

ka. 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

sie przebywania 

w nim nietoperzy 

Możliwość zawa-

lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

Możliwość cał-

kowitego wypeł-

nienia wodą klu-

czowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

* po uzyskaniu przez podmiot odpowiedzialny środków finansowych na prowadzenie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000. 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
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Prowadzenie regularnych kontroli obiektów, wchodzących w skład obszaru Natura 2000 konieczne jest z dwóch względów:  

1. Niezbędna jest wiedza o stanie populacji przedmiotów ochrony. Ze względu na fakt, iż obszar Natura 2000 z jednym wyjątkiem (Schronu 

„Gen. Sowińskiego”) chroni tylko zimowiska nietoperzy i brak jest danych o ich występowaniu w okresie letnim, liczenie osobników 

zimujących jest jedynym sposobem poznania dynamiki populacji gatunków, dla których obszar został utworzony. W tym przypadku 

wykonanie jednego liczenia w ciągu roku ma sens, gdyż w odróżnieniu od większości ssaków o podobnych rozmiarach nietoperze są 

zwierzętami nadzwyczaj długowiecznymi (należący obecnie do nocka Brandta rekord długowieczności na swobodzie (!) wynosi 41 lat), 

ale przy tym odznaczają się bardzo niskim tempem rozmnażania – w ciągu roku występuje tylko jeden miot, na ogół złożony z jednego 

młodego, znacznie rzadziej – bliźniąt. Nie ma tu zatem mowy o znacznych wahaniach liczebności w ciągu roku, jak to się obserwuje  

np. u drobnych gryzoni czy ssaków owadożernych, a ewentualny znaczny ubytek liczby osobników z pewnością nie może zostać 

wyrównany w krótkim czasie. Z drugiej strony, liczba osobników napotkanych w zimowisku podczas kontroli zależeć może nie tylko  

od rzeczywistej liczebności populacji, ale również m.in. od warunków pogodowych. Wyniki dotychczasowych badań sugerują,  

że w przypadku ciepłych zim część osobników może długo pozostawać w jakichś kryjówkach, normalnie wykorzystywanych tylko  

w okresie przejściowym (zwykle po okresach bardzo silnego spadku temperatury liczba nietoperzy w zimowiskach wzrasta). Naturalnie 

również w przypadku aktów wandalizmu doprowadzających do przebudzenia hibernujących nietoperzy znaczna liczba osobników może 

opuścić schronienie i przenieść się gdzie indziej. Możliwe jest także, zwłaszcza podczas długich okresów niskich temperatur, ukrywanie 

się części osobników np. w głębokich szczelinach czy krętych przewodach wentylacyjnych. Liczenie rzadziej niż co roku mogłoby zatem 

dostarczyć zbyt mało danych i utrudnić odróżnienie chwilowej fluktuacji od rzeczywistego trendu populacyjnego.  

Termin kontroli – pomiędzy połową stycznia a połową lutego – został ustalony na podstawie dotychczas zebranych wyników. Wskazują 

one, że maksimum liczebności najliczniej zasiedlającego zimą obiekty fortyfikacyjne Twierdzy Modlin gatunku, tj. mopka, występuje  

na przełomie stycznia i lutego. Pierwsza połowa lutego jest też powszechnie przyjętym terminem liczenia zimujących nietoperzy w całym 

kraju. Skorelowanie monitoringu prowadzonego w zimowiskach obszaru Natura 2000 z badaniami prowadzonymi w innych częściach 
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Polski pozwoli porównywać ewentualne obserwowane trendy zmian liczebności, co będzie pomocne w wykrywaniu faktycznych 

niekorzystnych zjawisk demograficznych. Ponadto, prowadzone dotychczas liczenia nietoperzy w obiektach Twierdzy Modlin 

wykonywane były właśnie w tym terminie, zatem utrzymanie go pozwoli na porównywanie otrzymanych wyników z danymi z lat 

ubiegłych.  

W przypadku kolonii rozrodczej nocków dużych, której kryjówka znajduje się w Schronie „Gen. Sowińskiego”, konieczność 

prowadzenia monitoringu liczebności zwierząt wynika stąd, że liczba tworzących kolonię samic jest większa od łącznej liczby nocków 

dużych spotykanych zimą w obiektach fortyfikacyjnych Twierdzy Modlin. Wyniki zimowych kontroli nie będą zatem dawać 

wystarczającej wiedzy o stanie kolonii – tym bardziej, że podczas liczeń nietoperze nie są oczywiście budzone, a zatem niemożliwe jest 

rozpoznanie ich płci. Termin liczenia w ramach monitoringu kolonii rozrodczej – pomiędzy 15. a 30. maja – wybrany jest tak, by z jednej 

strony nawet w przypadku późnej i chłodnej wiosny kolonia była już w komplecie, a z drugiej – by nie było jeszcze w kolonii 

wyrośniętych młodych.  

2. Regularne kontrole pozwolą uniknąć przeoczenia ewentualnych niekorzystnych oddziaływań, jakich nie udało się przewidzieć na etapie 

przygotowywania niniejszego Planu zadań ochronnych. Będzie to też okazja, by na bieżąco oceniać skuteczność niektórych spośród 

wprowadzanych działań ochronnych, np. można będzie ocenić stopień wykorzystania przez nietoperze dodatkowych kryjówek, w jakie 

wzbogacone zostaną niektóre z zimowisk, czy sprawdzić efektywność wykonanego odwodnienia oraz poszczególnych zabezpieczeń. 
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Monitoring stanu ochrony przedmiotów ochrony w obiektach fortyfikacyjnych (stanowiskach), położonych na terenach proponowanych  

do przyłączenia do obszaru Natura 2000. 

Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowi-

ska 

Cel Parametr Wskaźnik Zakres 

prac moni-

toringo-

wych 

Terminy / 

częstotli-

wość 

Miejsce Podmiot 

odpowie-

dzialny (*) 

Szaco-

wany 

koszt (w 

tys. zł) 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

Fort II 

Kosewo 

Przywrócenie 

gatunku do wła-

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez poprawę 

warunków zimo-

wania mopka w 

obrębie stanowi-

ska w wyniku 

podjęcia następu-

jących działań: 

zwiększenia po-

wierzchni zimo-

wiska – liczby 

szczelin i szpar w 

obiekcie fortyfi-

kacyjnym; zabez-

pieczenia zimo-

wiska przed nie-

pokojeniem; wła-

ściwego zagospo-

darowania obiek-

tu lub rezygnacji 

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Waloryzacja 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

gios.gov.pl/

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_barbaste

lla_barbaste

Jednorazo-

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

począwszy 

od momen-

tu przyłą-

czenia 

obiektu do 

obszaru 

Natura 

2000, w 

terminie od 

15 stycznia 

do 15 lute-

go. 

52° 28' 

4,937" N 

20° 41' 

18,211" 

E 

Główny In-

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

0,8 tys. 

 zł / jed-

norazo-

wa kon-

trola 

zimowi-

ska 
Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

sie przebywania 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
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z jego użytkowa-

nia. 

w nim nietoperzy llus.pdf. 

Waloryzacja 

wskaźników 

szans 

zachowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

ochronnych 

(patrz pkt 

3). 

Możliwość zawa-

lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

Możliwość cał-

kowitego wypeł-

nienia wodą klu-

czowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

Schron 

„Płk. 

Piętki” 

Przywrócenie 

gatunku do wła-

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez poprawę 

warunków zimo-

wania mopka w 

obrębie stanowi-

ska w wyniku 

zabezpieczenia  

zimowiska przed 

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Waloryzacja 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Jednorazo-

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

począwszy 

od momen-

tu przyłą-

czenia 

obiektu do 

obszaru 

52° 26' 

21,982" 

N 

20° 39' 

36,231" 

E 

Główny In-

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

0,8 tys. 

 zł / jed-

norazo-

wa kon-

trola 

zimowi-

ska 
Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 
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niepokojeniem 

oraz właściwego 

zagospodarowa-

nia obiektu lub 

rezygnacji z jego 

użytkowania. 

GIOŚ Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

gios.gov.pl/

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_barbaste

lla_barbaste

llus.pdf. 

Waloryzacja 

wskaźników 

szans za-

chowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

ochronnych 

(patrz pkt 

3). 

Natura 

2000, w 

terminie od 

15 stycznia 

do 15 lute-

go. 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

sie przebywania 

w nim nietoperzy 

Możliwość zawa-

lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

Możliwość cał-

kowitego wypeł-

nienia wodą klu-

czowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

1308 Fort XVI Przywrócenie Parametr Zgodnie z Waloryzacja Jednorazo- 52° 29' Główny In- 0,8 tys. 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
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Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

Czarno-

wo 

gatunku do wła-

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez zwiększenie 

powierzchni zi-

mowiska – liczby 

szczelin i szpar w 

obiekcie fortyfi-

kacyjnym; zabez-

pieczenie po-

mieszczeń, w 

których gatunek 

zimuje najlicz-

niej, przed niepo-

kojeniem; popra-

wę warunków 

mikroklimatycz-

nych pomiesz-

czeń, w których 

gatunek zimuje 

najliczniej; wła-

ściwe zagospoda-

rowanie obiektu 

lub rezygnację z 

jego użytkowania; 

co doprowadzi do 

wzrostu liczby 

zimujących w 

obrębie stanowi-

ska osobników 

gatunku – średnia 

liczba osobników 

populacji metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

gios.gov.pl/

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_barbaste

lla_barbaste

llus.pdf. 

Waloryzacja 

wskaźników 

szans za-

chowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

począwszy 

od momen-

tu przyłą-

czenia 

obiektu do 

obszaru 

Natura 

2000, w 

terminie od 

15 stycznia 

do 15 lute-

go. 

26,349" 

N 

20° 45' 

38,320" 

E 

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

 zł / jed-

norazo-

wa kon-

trola 

zimowi-

ska 
Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

sie przebywania 

w nim nietoperzy 

Możliwość zawa-

lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

Możliwość cał-

kowitego wypeł-

nienia wodą klu-

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
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zimujących w 

obiekcie w termi-

nie 15.01-15.02, 

podczas 10-

letniego okresu 

obowiązywania 

PZO > średnia 

liczba osobników 

zimujących w 

obiekcie w termi-

nie 15.01-15.02, 

w latach 2009-

2013 – 37 os. 

czowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

ochronnych 

(patrz pkt 

3). Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

1308 

Mopek 

Barbastella 

barbastellus 

Baszta 

Micha-

łowska 

Przywrócenie 

gatunku do wła-

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez poprawę 

warunków zimo-

wania mopka w 

obrębie stanowi-

ska w wyniku 

podjęcia następu-

jących działań: 

zabezpieczenia 

zimowiska przed 

niepokojeniem; 

zapewnienie 

drożności wylo-

tów z zimowiska; 

poprawy warun-

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Waloryzacja 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

gios.gov.pl/

Jednorazo-

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

począwszy 

od momen-

tu przyłą-

czenia 

obiektu do 

obszaru 

Natura 

2000, w 

terminie od 

15 stycznia 

do 15 lute-

go. 

52° 26' 

9,117" N 

20° 41' 

46,968" 

E 

Główny In-

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

0,8 tys. 

 zł / jed-

norazo-

wa kon-

trola 

zimowi-

ska 
Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_barbastella_barbastellus.pdf
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ków mikroklima-

tycznych zimowi-

ska; właściwego 

zagospodarowa-

nia obiektu lub 

rezygnacji z jego 

użytkowania. 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

sie przebywania 

w nim nietoperzy 

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_barbaste

lla_barbaste

llus.pdf. 

Waloryzacja 

wskaźników 

szans 

zachowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

ochronnych 

(patrz pkt 

3). 

Możliwość zawa-

lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

Możliwość cał-

kowitego wypeł-

nienia wodą klu-

czowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

1324 

Nocek duży 

Myotis myo-

tis 

Fort II 

Kosewo 

Przywrócenie 

gatunku do wła-

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez poprawę 

warunków zimo-

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Waloryzacja 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

Jednorazo-

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

począwszy 

52° 28' 

5,215" N 

20° 41' 

20,368" 

E 

Główny In-

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Koszty 

jednora-

zowej 

kontroli 

zimowi-

ska zo-
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wania nocka du-

żego w obrębie 

stanowiska w 

wyniku za-

bezpieczenia zi-

mowiska przed 

niepokojeniem 

oraz właściwego 

zagospo-

darowania obiek-

tu lub rezygnacji 

z jego użytkowa-

nia. 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

gios.gov.pl/

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_myotis_

myotis.pdf. 

Waloryzacja 

wskaźników 

szans 

zachowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

ochronnych 

(patrz pkt 

od momen-

tu przyłą-

czenia 

obiektu do 

obszaru 

Natura 

2000, w 

terminie od 

15 stycznia 

do 15 lute-

go. 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

stały 

określo-

ne przy 

zakresie 

prac mo-

nitorin-

gowych 

dla mop-

ka. 
Szanse 

zachowani

a gatunku 

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

sie przebywania 

w nim nietoperzy 

Możliwość zawa-

lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

Możliwość cał-

kowitego wypeł-

nienia wodą klu-

czowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf


 

414 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

3). 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

Schron 

„Płk. 

Piętki” 

Przywrócenie 

gatunku do wła-

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez zwiększenie 

powierzchni zi-

mowiska – liczby 

szczelin i szpar w 

obiekcie fortyfi-

kacyjnym; zabez-

pieczenie po-

mieszczeń, w 

których gatunek 

zimuje najlicz-

niej, przed niepo-

kojeniem; wła-

ściwe zagospoda-

rowanie obiektu 

lub rezygnację z 

jego użytkowania; 

co pozwoli 

utrzymać liczbę 

zimujących w 

obrębie stanowi-

ska osobników 

gatunku na po-

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Waloryzacja 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

gios.gov.pl/

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_myotis_

myotis.pdf. 

Waloryzacja 

wskaźników 

szans 

Jednorazo-

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

począwszy 

od momen-

tu przyłą-

czenia 

obiektu do 

obszaru 

Natura 

2000, w 

terminie od 

15 stycznia 

do 15 lute-

go. 

52° 26' 

21,921" 

N 

20° 39' 

38,107" 

E 

Główny In-

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

Koszty 

jednora-

zowej 

kontroli 

zimowi-

ska zo-

stały 

określo-

ne przy 

zakresie 

prac mo-

nitorin-

gowych 

dla mop-

ka. 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

sie przebywania 

w nim nietoperzy 

Możliwość zawa-

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf


 

415 

ziomie ≥ średnia 

liczba osobników 

zimujących w 

obiekcie w termi-

nie 15.01-15.02, 

w latach 2009-

2013 – 15 os. 

lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

zachowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

ochronnych 

(patrz pkt 

3). 

Możliwość cał-

kowitego wypeł-

nienia wodą klu-

czowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

Fort XVI 

Czarno-

wo 

Przywrócenie 

gatunku do wła-

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez poprawę 

warunków zimo-

wania nocka du-

żego w obrębie 

stanowiska w 

wyniku zabezpie-

czenia zimowiska 

przed niepokoje-

niem oraz wła-

ściwego zagospo-

darowania obiek-

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Waloryzacja 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska: 

Jednorazo-

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

począwszy 

od momen-

tu przyłą-

czenia 

obiektu do 

obszaru 

Natura 

2000, w 

terminie od 

15 stycznia 

52° 29' 

27,131" 

N 

20° 45' 

37,972" 

E 

Główny In-

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

Koszty 

jednora-

zowej 

kontroli 

zimowi-

ska zo-

stały 

określo-

ne przy 

zakresie 

prac mo-

nitorin-

gowych 

dla mop-

ka. 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Szanse 

zachowani

Przewidywany 

sposób zagospo-



 

416 

tu lub rezygnacji 

z jego użytkowa-

nia. 

a gatunku darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

http://www.

gios.gov.pl/

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_myotis_

myotis.pdf. 

Waloryzacja 

wskaźników 

szans 

zachowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

ochronnych 

(patrz pkt 

3). 

do 15 lute-

go. 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

sie przebywania 

w nim nietoperzy 

Możliwość zawa-

lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

Możliwość cał-

kowitego wypeł-

nienia wodą klu-

czowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

1324 

Nocek duży 

Myotis 

myotis 

Baszta 

Micha-

łowska 

Przywrócenie 

gatunku do wła-

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez zabezpie-

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

Waloryzacja 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

Jednorazo-

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

52° 26' 

8,769" N 

20° 41' 

46,141" 

Główny In-

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Koszty 

jednora-

zowej 

kontroli 

zimowi-

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf


 

417 

czenie zimowiska 

przed niepokoje-

niem; zapewnie-

nie drożności 

wylotów z zimo-

wiska; poprawę 

warunków mikro-

klimatycznych 

zimowiska; wła-

ściwe zagospoda-

rowanie obiektu 

lub rezygnację z 

jego użytkowania; 

co doprowadzi do 

wzrostu liczby 

zimujących w 

obrębie stanowi-

ska osobników 

gatunku – średnia 

liczba osobników 

zimujących w 

obiekcie w termi-

nie 15.01-15.02, 

podczas 10-

letniego okresu 

obowiązywania 

PZO > średnia 

liczba osobników 

zimujących w 

obiekcie w termi-

nie 15.01-15.02, 

w latach 2009-

GIOŚ gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

gios.gov.pl/

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_myotis_

myotis.pdf. 

Waloryzacja 

wskaźników 

szans 

zachowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

ochronnych 

(patrz pkt 

począwszy 

od momen-

tu przyłą-

czenia 

obiektu do 

obszaru 

Natura 

2000, w 

terminie od 

15 stycznia 

do 15 lute-

go. 

E Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

ska zo-

stały 

określo-

ne przy 

zakresie 

prac mo-

nitorin-

gowych 

dla mop-

ka. 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

sie przebywania 

w nim nietoperzy 

Przewidywana 

możliwość zawa-

lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_myotis.pdf


 

418 

2013 – 4 os. 3). 

1318 

Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

Fort II 

Kosewo 

Przywrócenie 

gatunku do wła-

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez poprawę 

warunków zimo-

wania nocka łyd-

kowłosego w ob-

rębie stanowiska 

w wyniku: zwięk-

szenia po-

wierzchni zimo-

wiska – liczby 

szczelin i szpar w 

obiekcie fortyfi-

kacyjnym; zabez-

pieczenia zimo-

wiska przed nie-

pokojeniem; wła-

ściwego zagospo-

darowania obiek-

tu lub rezygnacji 

z jego użytkowa-

nia. 

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Waloryzacja 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

gios.gov.pl/

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_myotis_

dasycneme.

pdf. 

Waloryzacja 

wskaźników 

szans 

zachowania 

gatunku 

zgodnie z 

Jednorazo-

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

począwszy 

od momen-

tu przyłą-

czenia 

obiektu do 

obszaru 

Natura 

2000, w 

terminie od 

15 stycznia 

do 15 lute-

go. 

52° 28' 

5,771" N 

20° 41' 

22,830" 

E 

Główny In-

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

Koszty 

jednora-

zowej 

kontroli 

zimowi-

ska zo-

stały 

określo-

ne przy 

zakresie 

prac mo-

nitorin-

gowych 

dla mop-

ka. 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

sie przebywania 

w nim nietoperzy 

Możliwość zawa-

lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf


 

419 

Możliwość cał-

kowitego wypeł-

nienia wodą klu-

czowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

ochronnych 

(patrz pkt 

3). Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

1318 

Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

Schron 

„Płk. 

Piętki” 

Przywrócenie 

gatunku do wła-

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez poprawę 

warunków zimo-

wania nocka łyd-

kowłosego w wy-

niku: zwiększenie 

powierzchni zi-

mowiska – liczby 

szczelin i szpar w 

obiekcie fortyfi-

kacyjnym; zabez-

pieczenie po-

mieszczeń, w 

których gatunek 

zimuje najlicz-

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Waloryzacja 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

gios.gov.pl/

Jednorazo-

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

począwszy 

od momen-

tu przyłą-

czenia 

obiektu do 

obszaru 

Natura 

2000, w 

terminie od 

15 stycznia 

do 15 lute-

go. 

52° 26' 

21,017" 

N 

20° 39' 

36,615" 

E 

Główny In-

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

Koszty 

jednora-

zowej 

kontroli 

zimowi-

ska zo-

stały 

określo-

ne przy 

zakresie 

prac mo-

nitorin-

gowych 

dla mop-

ka. 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf


 

420 

niej, przed niepo-

kojeniem; wła-

ściwe zagospoda-

rowanie obiektu 

lub rezygnację z 

jego użytkowania. 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

sie przebywania 

w nim nietoperzy 

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_myotis_

dasycneme.

pdf. 

Waloryzacja 

wskaźników 

szans 

zachowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

ochronnych 

(patrz pkt 

3). 

Możliwość zawa-

lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

Możliwość cał-

kowitego wypeł-

nienia wodą klu-

czowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

1318 

Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

Fort XVI 

Czarno-

wo 

Przywrócenie 

gatunku do wła-

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez poprawę 

warunków zimo-

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Waloryzacja 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

Jednorazo-

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

począwszy 

52° 29' 

25,568" 

N 

20° 45' 

39,341" 

Główny In-

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Koszty 

jednora-

zowej 

kontroli 

zimowi-

ska zo-



 

421 

wania nocka łyd-

kowłosego w wy-

niku zabezpiecze-

nia zimowiska 

przed niepokoje-

niem oraz wła-

ściwego zagospo-

darowania obiek-

tu lub rezygnacji 

z jego użytkowa-

nia. 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

gios.gov.pl/

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_myotis_

dasycneme.

pdf. 

Waloryzacja 

wskaźników 

szans 

zachowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

ochronnych 

od momen-

tu przyłą-

czenia 

obiektu do 

obszaru 

Natura 

2000, w 

terminie od 

15 stycznia 

do 15 lute-

go. 

E Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

stały 

określo-

ne przy 

zakresie 

prac mo-

nitorin-

gowych 

dla mop-

ka. 
Szanse 

zachowani

a gatunku 

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

sie przebywania 

w nim nietoperzy 

Możliwość zawa-

lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

Możliwość cał-

kowitego wypeł-

nienia wodą klu-

czowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf


 

422 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

(patrz pkt 

3). 

1318 

Nocek 

łydkowłosy 

Myotis 

dasycneme 

Baszta 

Micha-

łowska 

Przywrócenie 

gatunku do wła-

ściwego stanu 

ochrony FV po-

przez poprawę 

warunków zimo-

wania gatunku w 

wyniku podjęcia 

następujących 

działań: zabezpie-

czenia zimowiska 

przed niepokoje-

niem; zapewnie-

nia drożności 

wylotów z zimo-

wiska; poprawy 

warunków mikro-

klimatycznych 

zimowiska; wła-

ściwego zagospo-

darowania obiek-

tu lub rezygnacji 

z jego użytkowa-

nia. 

Parametr 

populacji 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Waloryzacja 

wskaźników 

stanu 

populacji i 

siedliska 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

opracowaną 

przez 

Główny 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska: 

http://www.

gios.gov.pl/

siedliska/pd

f/przewodni

k_metodycz

ny_myotis_

dasycneme.

pdf. 

Waloryzacja 

wskaźników 

Jednorazo-

wa kontrola 

zimowiska 

prowadzona 

corocznie, 

począwszy 

od momen-

tu przyłą-

czenia 

obiektu do 

obszaru 

Natura 

2000, w 

terminie od 

15 stycznia 

do 15 lute-

go. 

52° 26' 

8,933" N 

20° 41' 

47,858" 

E 

Główny In-

spektorat 

Ochrony 

Środowiska, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Warszawie 

Koszty 

jednora-

zowej 

kontroli 

zimowi-

ska zo-

stały 

określo-

ne przy 

zakresie 

prac mo-

nitorin-

gowych 

dla mop-

ka. 

Parametr 

siedliska 

gatunku 

Zgodnie z 

metodyką 

monitoringu 

gatunku 

opracowaną przez 

GIOŚ 

Szanse 

zachowani

a gatunku 

Przewidywany 

sposób zagospo-

darowania obiek-

tu i jego otoczenia 

Przewidywana 

dostępność obiek-

tu dla osób niepo-

żądanych w okre-

sie przebywania 

w nim nietoperzy 

Możliwość zawa-

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_myotis_dasycneme.pdf
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lenia się obiektu 

(całości lub czę-

ści) 

szans 

zachowania 

gatunku 

zgodnie z 

metodyką 

ekspercką 

opracowaną 

na potrzeby 

niniejszego 

Planu zadań 

ochronnych 

(patrz pkt 

3). 

Możliwość cał-

kowitego wypeł-

nienia wodą klu-

czowych dla 

utrzymania ga-

tunku pomiesz-

czeń w obiekcie 

Możliwość 

zmniejszenia się 

liczby ukryć w 

obiekcie 

* po uzyskaniu przez podmiot odpowiedzialny środków finansowych na prowadzenie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony na stanowiskach położnych  

na terenach proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000. 

Prowadzenie regularnych kontroli obiektów proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000 konieczne jest z dwóch względów: 

1. Niezbędna jest wiedza o stanie populacji przedmiotów ochrony. Ze względu na fakt, iż obiekty proponowane do przyłączenia do obszaru 

Natura 2000 chronią tylko zimowiska nietoperzy i brak jest danych o ich występowaniu w okresie letnim, liczenie osobników zimujących 

jest jedynym sposobem poznania dynamiki populacji gatunków, dla których zachowania obszar Natura 2000 został utworzony.  

W tym przypadku wykonanie jednego liczenia w ciągu roku ma sens, gdyż w odróżnieniu od większości ssaków o podobnych rozmiarach 

nietoperze są zwierzętami nadzwyczaj długowiecznymi (należący obecnie do nocka Brandta rekord długowieczności na swobodzie (!) 

wynosi 41 lat), ale przy tym odznaczają się bardzo niskim tempem rozmnażania – w ciągu roku występuje tylko jeden miot, na ogół 

złożony z jednego młodego, znacznie rzadziej - bliźniąt. Nie ma tu zatem mowy o znacznych wahaniach liczebności w ciągu roku,  
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jak to się obserwuje np. u drobnych gryzoni czy ssaków owadożernych, a ewentualny znaczny ubytek liczby osobników z pewnością nie 

może zostać wyrównany w krótkim czasie. Z drugiej strony, liczba osobników napotkanych w zimowisku podczas kontroli zależeć może 

nie tylko od rzeczywistej liczebności populacji, ale również m.in. od warunków pogodowych. Wyniki dotychczasowych badań sugerują,  

że w przypadku ciepłych zim część osobników może długo pozostawać w jakichś kryjówkach, normalnie wykorzystywanych tylko  

w okresie przejściowym (zwykle po okresach bardzo silnego spadku temperatury liczba nietoperzy w zimowiskach wzrasta). Naturalnie 

również w przypadku aktów wandalizmu doprowadzających do przebudzenia hibernujących nietoperzy znaczna liczba osobników może 

opuścić schronienie i przenieść się gdzie indziej. Możliwe jest także, zwłaszcza podczas długich okresów niskich temperatur, ukrywanie 

się części osobników np. w głębokich szczelinach czy krętych przewodach wentylacyjnych. Liczenie rzadziej niż co roku mogłoby zatem 

dostarczyć zbyt mało danych i utrudnić odróżnienie chwilowej fluktuacji od rzeczywistego trendu populacyjnego.  

Termin kontroli – pomiędzy połową stycznia a połową lutego – został ustalony na podstawie dotychczas zebranych wyników. Wskazują 

one, że maksimum liczebności najliczniej zasiedlającego zimą obiekty fortyfikacyjne Twierdzy Modlin gatunku, tj. mopka, występuje  

na przełomie stycznia i lutego. Pierwsza połowa lutego jest też powszechnie przyjętym terminem liczenia zimujących nietoperzy w całym 

kraju. Skorelowanie monitoringu prowadzonego w zimowiskach proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000 z badaniami 

prowadzonymi w innych częściach Polski pozwoli porównywać ewentualne obserwowane trendy zmian liczebności, co będzie pomocne 

w wykrywaniu faktycznych niekorzystnych zjawisk demograficznych. Ponadto, prowadzone dotychczas liczenia nietoperzy w obiektach 

Twierdzy Modlin wykonywane były właśnie w tym terminie, zatem utrzymanie go pozwoli na porównywanie otrzymanych wyników  

z danymi z lat ubiegłych. 

2. Regularne kontrole pozwolą uniknąć przeoczenia ewentualnych niekorzystnych oddziaływań, jakich nie udało się przewidzieć na etapie 

przygotowywania niniejszego Planu zadań ochronnych. Będzie to też okazja, by na bieżąco oceniać skuteczność niektórych spośród 

wprowadzanych działań ochronnych, np. można będzie ocenić stopień wykorzystania przez nietoperze dodatkowych kryjówek, w jakie 

wzbogacone zostaną niektóre z zimowisk, czy sprawdzić efektywność wykonanych zabezpieczeń. 
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

Dokumentacja plani-

styczna 

Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź odtworzenia właściwego 

stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony 

obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody) 

Projekt Studium uwa-

runkowań i kierunków 

zagospodarowania prze-

strzennego gminy Wieli-

szew. Wójt Gminy Wie-

liszew, Biuro Planowa-

nia Rozwoju Warszawy 

S.A., Warsza-

wa/Wieliszew 2011. 

Wskazania do zmian w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieli-

szew dotyczą ustaleń związanych z procedurą planowania i realizacji inwestycji w obszarze Natura 2000  

oraz zapisów ograniczających turystykę i rekreację na terenie Fortu IV Janówek. 

Proponuje się wprowadzić następujące zapisy w projekcie Studium: 

Rozdział 2.2.4.2. Obszary i obiekty chronione 

A. Obszar Natura 2000 

Wszelkie planowane w obszarze Natura 2000 i w jego najbliższym otoczeniu inwestycje nie mogą kolidować  

z ustaleniami Planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Forty Modliń-

skie PLH140020 oraz osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać  

na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

1) pogorszyć stanu siedlisk gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, lub  

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub  

3) pogorszyć integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami, 

z wyjątkiem przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nadrzędnego inte-

resu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, pomimo 

stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony obszaru Natura 2000 oraz wy-

łącznie przy braku rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszaru Natura 2000.  

Realizacja każdej planowanej w obszarze Natura 2000 inwestycji wymaga uprzedniego uzgodnienia jej zakresu  

z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie oraz specjalistą chiropterologiem. 
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Rozdział 3.3.1. Racjonalna gospodarka zasobami środowiska 

2. ochrona obszarów i obiektów objętych ochronną prawną: 

A. Fort IV Janówek – Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020 

Podstawowe wytyczne: 

1) Coroczna rezygnacja z użytkowania i zwiedzania kluczowych dla zimowania mopka Barbastella barbastellus, 

nocka dużego Myotis myotis i nocka łydkowłosego Myotis dasycneme pomieszczeń Fortu IV Janówek, cało-

roczna lub okresowa – całodobowa w terminie od 1 października do 15 kwietnia podczas zimowania  

w obiekcie nietoperzy oraz od zmroku do świtu w terminach od 16 kwietnia do 15 czerwca i od 1 sierpnia  

do 30 września podczas wiosennego i jesiennego rojenia nietoperzy, wynikająca z zapisów porozumienia za-

wartego pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie i właścicielem działki ewidencyj-

nej, w obrębie której położony jest obiekt fortyfikacyjny, oraz lokalnymi i regionalnymi organizacjami zajmu-

jącymi się popularyzacją wiedzy historycznej związanej z Twierdzą Modlin. 

2) Zachowanie lub zwiększenie powierzchni zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 oraz na terenach z nimi 

sąsiadujących kompleksów leśnych, terenów zadrzewionych i zakrzewionych znajdujących się poza zwartym 

zasięgiem kompleksów leśnych, a także szpalerów drzew i krzewów oraz żywopłotów i pozostawianie mar-

twych drzew, w celu zapewnienia łączności zimowisk nietoperzy z potencjalnymi biotopami letnimi. Zaleca się 

zrezygnować z wykonywania zabiegów gospodarczych w drzewostanach obszaru Natura 2000 podczas okresu 

wiosennego i jesiennego rojenia nietoperzy, trwającego od 1 kwietnia do 15 czerwca  

oraz 1 sierpnia do 30 października. Dopuszcza się możliwość prowadzenia selektywnej likwidacji zieleni  

w obszarze Natura 2000 w celu poprawy ekspozycji obiektów fortyfikacyjnych Twierdzy Modlin  

przez właścicieli gruntów i/lub właściwego konserwatora zabytków po wcześniejszym uzgodnieniu zaplano-

wanych prac z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie i specjalistą z zakresu chiropterologii. 

Dodatkowo nie należy realizować w obszarze Natura 2000 działań kolidujących z ustaleniami Planu zadań 

ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020, a ponadto 

zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatyw-

nie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

1) pogorszyć stan siedlisk gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, lub 

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 
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3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami,  

z wyjątkiem przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nadrzędnego inte-

resu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, pomimo 

stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony obszaru Natura 2000 oraz wy-

łącznie przy braku rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszaru Natura 2000. 

Realizacja każdej planowanej w obszarze Natura 2000 inwestycji wymaga uprzedniego uzgodnienia jej zakresu  

z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie oraz specjalistą chiropterologiem. 

Projekt Studium uwa-

runkowań i kierunków 

zagospodarowania prze-

strzennego gminy Czo-

snów. Wójt Gminy Czo-

snów, Biuro Planowania 

Rozwoju Warszawy 

S.A., Czosnów 2011. 

Wskazania do zmian w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czo-

snów wynikają z konieczności sprecyzowania zasad ochrony obowiązujących w obszarze Natura 2000  

wraz z określeniem możliwych sposobów gospodarowania na tym terenie, nie kolidujących z ustaleniami Planu zadań 

ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020. 

Proponuje się wprowadzić następujące zapisy w projekcie Studium: 

Rozdział 3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów 

Ad 1) Zasady ochrony obszaru Natura 2000 

Podstawowe wytyczne: 

1) Coroczna rezygnacja z użytkowania i zwiedzania kluczowych dla zimowania mopka Barbastella barbastellus  

pomieszczeń Fortu V Dębina, całodobowa w terminie od 1 października do 15 kwietnia podczas hibernacji w 

obiekcie nietoperzy oraz od zmroku do świtu w terminach od 16 kwietnia do 15 czerwca i od 1 sierpnia do 30 

września podczas wiosennego i jesiennego rojenia nietoperzy, wynikająca z zapisów porozumienia zawartego 

pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie i właścicielami działek ewidencyjnych, w 

obrębie których położone są ww. obiekty fortyfikacyjne, oraz lokalnymi i regionalnymi organizacjami zajmu-

jącymi się popularyzacją wiedzy historycznej związanej z Twierdzą Modlin. 

2) Zachowanie lub zwiększenie powierzchni zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 oraz na terenach z nimi 

sąsiadujących kompleksów leśnych, terenów zadrzewionych i zakrzewionych znajdujących się poza zwartym 

zasięgiem kompleksów leśnych, a także szpalerów drzew i krzewów oraz żywopłotów i pozostawianie mar-

twych drzew, w celu zapewnienia łączności zimowisk nietoperzy z potencjalnymi biotopami letnimi. Zaleca się 

zrezygnować z wykonywania zabiegów gospodarczych w drzewostanach obszaru Natura 2000 podczas okresu 
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wiosennego i jesiennego rojenia nietoperzy, trwającego od 1 kwietnia do 15 czerwca  

oraz 1 sierpnia do 30 października. Dopuszcza się możliwość prowadzenia selektywnej likwidacji zieleni  

w obszarze Natura 2000 w celu poprawy ekspozycji obiektów fortyfikacyjnych Twierdzy Modlin  

przez właścicieli gruntów i/lub właściwego konserwatora zabytków po wcześniejszym uzgodnieniu zaplano-

wanych prac z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie i specjalistą z zakresu chiropterologii. 

Dodatkowo nie należy realizować w obszarze Natura 2000 działań kolidujących z ustaleniami Planu zadań 

ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020, a ponadto 

zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatyw-

nie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

1) pogorszyć stan siedlisk gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, lub 

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami,  

z wyjątkiem przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nadrzędnego inte-

resu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, pomimo 

stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony obszaru Natura 2000 oraz wy-

łącznie przy braku rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszaru Natura 2000. 

Realizacja każdej planowanej w obszarze Natura 2000 inwestycji wymaga uprzedniego uzgodnienia jej zakresu  

z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie oraz specjalistą chiropterologiem. 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospoda-

rowania Miasta Nowy 

Dwór Mazowiecki. Za-

rząd Miasta Nowy Dwór 

Mazowiecki, Pracownia 

ART.-ARCH., s.c. A. 

Chylak & K. Gruszecka, 

Nowy Dwór Mazowiec-

Dokument powstał przed powołaniem obszaru Natura 2000, dlatego wskazane jest uwzględnienie występowania tej 

formy ochrony przyrody na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki podczas aktualizacji zapisów Studium  

wraz z określeniem możliwych sposobów gospodarowania w obszarze Natura 2000, niekolidujących z ustaleniami 

Planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020. 

W odpowiednim rozdziale aktualizowanego Studium dotyczącym wytycznych związanych z ochroną obszarów  

i obiektów objętych ochroną prawną w ramach sieci Natura 2000 zaleca się umieścić następujące zapisy: 

Schron „gen. Sowińskiego” – Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020 

Podstawowe wytyczne: 



 

429 

ki 1999. 

Studium przyjęte 

Uchwałą Nr XIII/173/99 

Rady Miejskiej w No-

wym Dworze Mazo-

wieckim z dnia 30 grud-

nia 1999 r. 

1) Coroczna, całoroczna rezygnacja z użytkowania i zwiedzania kluczowych dla zimowania mopka Barbastella 

barbastellus, nocka dużego Myotis myotis i nocka łydkowłosego Myotis dasycneme, a także rozrodu nocka du-

żego, pomieszczeń Schronu „gen. Sowińskiego”, wynikająca z zapisów porozumienia zawartego pomiędzy 

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie i właścicielem działki ewidencyjnej, w obrębie której 

znajduje się obiekt fortyfikacyjny, oraz lokalnymi i regionalnymi organizacjami zajmującymi się popularyzacją 

wiedzy historycznej związanej z Twierdzą Modlin. 

2) Zachowanie lub zwiększenie powierzchni zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 oraz na terenach z nimi 

sąsiadujących kompleksów leśnych, terenów zadrzewionych i zakrzewionych znajdujących się poza zwartym 

zasięgiem kompleksów leśnych, a także szpalerów drzew i krzewów oraz żywopłotów i pozostawianie mar-

twych drzew, w celu zapewnienia łączności zimowisk nietoperzy z potencjalnymi biotopami letnimi. Zaleca się 

zrezygnować z wykonywania zabiegów gospodarczych w drzewostanach obszaru Natura 2000 podczas okresu 

wiosennego i jesiennego rojenia nietoperzy, trwającego od 1 kwietnia do 15 czerwca  

oraz 1 sierpnia do 30 października. Dopuszcza się możliwość prowadzenia selektywnej likwidacji zieleni  

w obszarze Natura 2000 w celu poprawy ekspozycji obiektów fortyfikacyjnych Twierdzy Modlin  

przez właścicieli gruntów i/lub właściwego konserwatora zabytków po wcześniejszym uzgodnieniu zaplano-

wanych prac z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie i specjalistą z zakresu chiropterologii. 

Dodatkowo nie należy realizować w obszarze Natura 2000 działań kolidujących z ustaleniami Planu zadań 

ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020, a ponadto 

zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatyw-

nie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

1) pogorszyć stan siedlisk gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, lub 

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami,  

z wyjątkiem przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nadrzędnego inte-

resu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, pomimo 

stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony obszaru Natura 2000 oraz wy-

łącznie przy braku rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszaru Natura 2000. 

Realizacja każdej planowanej w obszarze Natura 2000 inwestycji wymaga uprzedniego uzgodnienia jej zakresu  
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z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie oraz specjalistą chiropterologiem. 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego 

gminy Pomiechówek. 

Wójt Gminy Pomiechó-

wek, Pomiechówek 

2010. 

Studium przyjęte 

Uchwałą Nr LIII/305/10 

Rady Gminy Pomie-

chówek z dnia 27 paź-

dziernika 2010 r. 

Wskazania do zmian w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Pomiechówek wynikają z konieczności sprecyzowania podczas aktualizacji Studium zasad ochrony obowiązujących  

w obszarze Natura 2000 wraz z określeniem możliwych sposobów gospodarowania na tym terenie, niekolidujących  

z ustaleniami Planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Forty Modlińskie 

PLH140020. 

Proponuje się wprowadzić następujące zapisy w Studium: 

Rozdział 4.2. Zasady ochrony przyrody 

Fort XIV a Goławice – Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020 

Podstawowe wytyczne: 

1) Coroczna rezygnacja z użytkowania i zwiedzania kluczowych dla zimowania mopka Barbastella barbastellus  

i nocka dużego Myotis myotis pomieszczeń Fortu XIV a Goławice, całodobowa w terminie od 1 października 

do 15 kwietnia podczas hibernacji w obiekcie nietoperzy oraz od zmroku do świtu w terminach od 16 kwietnia 

do 15 czerwca i od 1 sierpnia do 30 września podczas wiosennego i jesiennego rojenia nietoperzy, wynikająca 

z zapisów porozumienia zawartego pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie  

i właścicielami działek ewidencyjnych, w obrębie których położony jest obiekt fortyfikacyjny, oraz lokalnymi  

i regionalnymi organizacjami zajmującymi się popularyzacją wiedzy historycznej związanej z Twierdzą Mo-

dlin. 

2) Zachowanie lub zwiększenie powierzchni zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 oraz na terenach z nimi 

sąsiadujących kompleksów leśnych, terenów zadrzewionych i zakrzewionych znajdujących się poza zwartym 

zasięgiem kompleksów leśnych, a także szpalerów drzew i krzewów oraz żywopłotów i pozostawianie mar-

twych drzew, w celu zapewnienia łączności zimowisk nietoperzy z potencjalnymi biotopami letnimi. Zaleca się 

zrezygnować z wykonywania zabiegów gospodarczych w drzewostanach obszaru Natura 2000 podczas okresu 

wiosennego i jesiennego rojenia nietoperzy, trwającego od 1 kwietnia do 15 czerwca  

oraz 1 sierpnia do 30 października. Dopuszcza się możliwość prowadzenia selektywnej likwidacji zieleni  

w obszarze Natura 2000 w celu poprawy ekspozycji obiektów fortyfikacyjnych Twierdzy Modlin  

przez właścicieli gruntów i/lub właściwego konserwatora zabytków po wcześniejszym uzgodnieniu zaplano-

wanych prac z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie i specjalistą z zakresu chiropterologii. 
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Dodatkowo nie należy realizować w obszarze Natura 2000 działań kolidujących z ustaleniami Planu zadań 

ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020, a ponadto 

zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatyw-

nie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

1) pogorszyć stan siedlisk gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, lub 

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami,  

z wyjątkiem przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nadrzędnego inte-

resu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, pomimo 

stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony obszaru Natura 2000 oraz wy-

łącznie przy braku rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszaru Natura 2000. 

Realizacja każdej planowanej w obszarze Natura 2000 inwestycji wymaga uprzedniego uzgodnienia jej zakresu  

z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie oraz specjalistą chiropterologiem. 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego 

gminy Zakroczym. 

Burmistrz Gminy Za-

kroczym, Biuro Plano-

wania Rozwoju War-

szawa S.A., Warsza-

wa/Zakroczym 2011. 

Załącznik Nr 1 do 

Uchwały Nr XI/78/2011 

Rady Gminy Zakroczym 

z dnia 30 grudnia 2011 r. 

Wskazania do zmian w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Zakroczym wynikają z konieczności sprecyzowania podczas aktualizacji Studium zasad ochrony obowiązujących  

w obszarze Natura 2000 wraz z określeniem możliwych sposobów gospodarowania na tym terenie, nie kolidujących  

z ustaleniami Planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Forty Modlińskie 

PLH140020. 

Proponuje się wprowadzić następujące zapisy w Studium: 

Rozdział 2.2.4.2. Przyrodnicze obszary i obiekty chronione 

E. Obszary Natura 2000 

Wszelkie planowane w obszarze Natura 2000 i w jego najbliższym otoczeniu inwestycje nie mogą kolidować  

z ustaleniami Planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Forty Modliń-

skie PLH140020 oraz osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać  

na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 
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1) pogorszyć stanu siedlisk gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, lub  

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub  

3) pogorszyć integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami, 

z wyjątkiem przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nadrzędnego inte-

resu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, pomimo 

stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony obszaru Natura 2000 oraz wy-

łącznie przy braku rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszaru Natura 2000.  

Realizacja każdej planowanej w obszarze Natura 2000 inwestycji wymaga uprzedniego uzgodnienia jej zakresu  

z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie oraz specjalistą chiropterologiem. 

Rozdział 3.3.1. Racjonalna gospodarka zasobami środowiska 

2. ochrona obszarów i obiektów objętych ochroną prawną: 

D. Obszary Natura 2000 

Podstawowe wytyczne: 

1) Coroczna rezygnacja z użytkowania i zwiedzania kluczowych dla zimowania mopka Barbastella barbastellus  

i nocka dużego Myotis myotis pomieszczeń Fortu XIII Błogosławie oraz kluczowych dla zimowania mopka 

pomieszczeń Fortu XI b Strubiny, całodobowa w terminie od 1 października do 15 kwietnia podczas hibernacji 

w obiekcie nietoperzy oraz od zmroku do świtu w terminach od 16 kwietnia do 15 czerwca i od 1 sierpnia do 

30 września podczas wiosennego i jesiennego rojenia nietoperzy, wynikająca z zapisów porozumienia zawarte-

go pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie i właścicielami działek ewidencyjnych, 

w obrębie których położone są ww. obiekty fortyfikacyjne, oraz lokalnymi i regionalnymi organizacjami zaj-

mującymi się popularyzacją wiedzy historycznej związanej z Twierdzą Modlin. 

2) Zachowanie lub zwiększenie powierzchni zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 oraz na terenach z nimi 

sąsiadujących kompleksów leśnych, terenów zadrzewionych i zakrzewionych znajdujących się poza zwartym 

zasięgiem kompleksów leśnych, a także szpalerów drzew i krzewów oraz żywopłotów i pozostawianie mar-

twych drzew, w celu zapewnienia łączności zimowisk nietoperzy z potencjalnymi biotopami letnimi. Zaleca się 

zrezygnować z wykonywania zabiegów gospodarczych w drzewostanach obszaru Natura 2000 podczas okresu 

wiosennego i jesiennego rojenia nietoperzy, trwającego od 1 kwietnia do 15 czerwca  
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oraz 1 sierpnia do 30 października. Dopuszcza się możliwość prowadzenia selektywnej likwidacji zieleni  

w obszarze Natura 2000 w celu poprawy ekspozycji obiektów fortyfikacyjnych Twierdzy Modlin  

przez właścicieli gruntów i/lub właściwego konserwatora zabytków po wcześniejszym uzgodnieniu zaplano-

wanych prac z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie i specjalistą z zakresu chiropterologii. 

Dodatkowo nie należy realizować w obszarze Natura 2000 działań kolidujących z ustaleniami Planu zadań 

ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020, a ponadto 

zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatyw-

nie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

1) pogorszyć stan siedlisk gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, lub 

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami,  

z wyjątkiem przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nadrzędnego inte-

resu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, pomimo 

stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony obszaru Natura 2000 oraz wy-

łącznie przy braku rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewnia-

jącej spójność i właściwe funkcjonowanie obszaru Natura 2000. 

Realizacja każdej planowanej w obszarze Natura 2000 inwestycji wymaga uprzedniego uzgodnienia jej zakresu  

z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie oraz specjalistą chiropterologiem. 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Nie ma przesłanek do sporządzenia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020. 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

Projekt weryfikacji SDF dla obszaru Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020 stanowi Załącznik 9, plik PDF mapy przedstawiającej tereny 

proponowane do przyłączenia do obszaru Natura 2000 – Załącznik 10, a plik SHP zawierający propozycję zmiany granic obszaru Natura 2000 
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znajduje się w Załączniku 1. 

 

L.p. Zapis SDF 
Proponowany zapis 

SDF 
Uzasadnienie do zmiany 

1.  pkt 3.2.c: 

1308 Barbastella 

barbastellus 

populacja migrująca, 

zimująca – 500 os.; 

ocena zachowania – B. 

pkt 3.2: 

1308 Barbastella 

barbastellus 

populacja zimująca (w) 

– 454 os.; 

ocena zachowania – C. 

Liczbę zimujących w obszarze Natura 2000 osobników mopka oszacowano na pod-

stawie wyników zimowego liczenia nietoperzy w obiektach Twierdzy Modlin, pro-

wadzonego w latach 2009-2012, w terminie 15 stycznia-15 lutego (E. Fuszara, M. 

Fuszara, M. Kowalski, mat. niepubl.), a także wyników wizji terenowej wykonanej w 

ramach sporządzania niniejszego Planu zadań ochronnych w terminie 25 stycznia-18 

lutego 2013 r. Szacunkowa wielkość populacji zimującej mopka odpowiada średniej 

liczbie osobników tego gatunku stwierdzonych w obiektach fortyfikacyjnych obszaru 

Natura 2000 w latach 2009-2013 (ostatnie pięciolecie), w drugiej połowie stycznia 

lub pierwszej połowie lutego. Zdecydowano się nie uwzględniać przy szacowaniu 

wielkości populacji zimującej gatunku wyników badań prowadzonych w latach wcze-

śniejszych, a więc do 15 lutego 2008 r., gdyż był to okres poprzedzający powołanie 

obszaru Natura 2000. 

Ocena stanu zachowania została zmieniona z B na C z następujących względów:  

 Stopień zachowania cech siedliska gatunku – III: elementy średnio zachowane lub 

częściowo zdegradowane. W styczniu roku 2004 z Fortu XIII Błogosławie skra-

dzione zostały przy użyciu palnika acetylenowego stalowe belki, stanowiące 

wzmocnienie stropów w położonych w fosie kojcach artyleryjskich. Szczeliny 

pomiędzy tymi belkami stanowiły główny rodzaj mikroukryć wykorzystywanych 

przez mopki w tym zimowisku. Po tym incydencie gatunek nie opuścił stanowiska 

całkowicie, ale nigdy już nie osiągnął liczebności sprzed dewastacji. Fort XIII 

wciąż pozostaje niezabezpieczony przed dostępem osób postronnych, możliwa 

jest więc dalsza dewastacja. Forty XIII i XIb Strubiny, główne zimowiska mop-

ków w obszarze, są własnością prywatną, ale nieznane są plany właścicieli co do 

ich ewentualnego zagospodarowania. 
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 Możliwość odtworzenia – możliwe przy średnim nakładzie środków finansowych. 

W tej sytuacji zgodnie z Instrukcją wypełniania SDF z roku 2012 należy nadać ocenę 

stanu zachowania C – średni lub zdegradowany. 

2.  pkt 3.2.c: 

1324 Myotis myotis 

populacja migrująca, 

zimująca – 10 os.; 

populacja migrująca, 

rozrodcza – >100. 

pkt 3.2: 

1324 Myotis myotis 

populacja zimująca (w) 

– 62 os.; 

populacja rozrodcza (r) 

– min. 100, max. 120 

bfemales 

Liczbę zimujących w obszarze Natura 2000 osobników nocka dużego oszacowano na 

podstawie wyników zimowego liczenia nietoperzy w obiektach Twierdzy Modlin, 

prowadzonego w latach 2009-2012, w terminie 15 stycznia-15 lutego (E. Fuszara, M. 

Fuszara, M. Kowalski, mat. niepubl.), a także wyników wizji terenowej wykonanej w 

ramach sporządzania niniejszego Planu zadań ochronnych w terminie 25 stycznia-18 

lutego 2013 r. Szacunkowa wielkość populacji zimującej nocka dużego odpowiada 

średniej liczbie osobników tego gatunku stwierdzonych w obiektach fortyfikacyjnych 

obszaru Natura 2000 w latach 2009-2013 (ostatnie pięciolecie), w drugiej połowie 

stycznia lub pierwszej połowie lutego. Zdecydowano się nie uwzględniać przy sza-

cowaniu wielkości populacji zimującej gatunku wyników badań prowadzonych w 

latach wcześniejszych, a więc do 15 lutego 2008 r., gdyż był to okres poprzedzający 

powołanie obszaru Natura 2000. 

Liczba samic w kolonii rozrodczej została oszacowana na podstawie prowadzonych 

od 2005 roku obserwacji (M. Fuszara, M. Kowalski, mat niepubl.). Kryjówką kolonii 

rozrodczej jest zatkany komin wentylacyjny, w którym nietoperze wiszą częściowo 

się przysłaniając, dlatego dokładne ich policzenie jest niemożliwe. Ponadto podczas 

wylotu nocki często krążą w otworze poterny, wlatują do niego i wylatują zeń, co 

również nie pozwala na ustalenie dokładnej liczby samic. 

3.  pkt 3.2.c: 

1318 Myotis 

dasycneme 

populacja migrująca, 

zimująca – P; 

ocena populacji – D. 

pkt 3.2: 

1318 Myotis 

dasycneme 

populacja zimująca (w) 

– 7 os.; 

ocena populacji – B; 

Liczbę zimujących w obszarze Natura 2000 osobników nocka łydkowłosego oszaco-

wano na podstawie wyników zimowego liczenia nietoperzy w obiektach Twierdzy 

Modlin, prowadzonego w latach 2009-2012 (E. Fuszara, M. Fuszara, M. Kowalski, 

mat. niepubl.), w terminie 15 stycznia-15 lutego, a także wyników wizji terenowej 

wykonanej w ramach sporządzania niniejszego Planu zadań ochronnych w terminie 

25 stycznia-18 lutego 2013 r. Szacunkowa wielkość zimującej populacji nocka łyd-

kowłosego odpowiada średniej liczbie osobników tego gatunku stwierdzonych w 

obiektach fortyfikacyjnych obszaru Natura 2000 w latach 2009-2013 (ostatnie pięcio-

lecie), w drugiej połowie stycznia lub pierwszej połowie lutego. Zdecydowano się nie 
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ocena zachowania – C; 

ocena izolacji – A; 

ocena ogólna – C. 

uwzględniać przy szacowaniu wielkości populacji zimującej gatunku wyników badań 

prowadzonych w latach wcześniejszych, a więc do 15 lutego 2008 r., gdyż był to 

okres poprzedzający powołanie obszaru Natura 2000. 

Dokonano zmiany oceny populacji nocka łydkowłosego z D na B, co skutkowało 

nadaniem pozostałych ocen. 

Ocena populacji – B. Corocznie w polskich podziemiach zliczanych jest kilkadziesiąt 

osobników tego gatunku, zatem populacja w Fortach Modlińskich mieści się między 

15% a 2% znanej populacji zimującej w Polsce. 

Ocena izolacji – A. W Polsce zwarty zasięg tego gatunku obejmuje pas pojezierzy 

oraz Nizinę Północnopodlaską. Populacja zimująca w Fortach Modlińskich znajduje 

się zatem poza zwartym zasięgiem występowania gatunku (oddalona na południowy 

zachód o ponad sto kilometrów), stąd ocena A. 

Ocena stanu zachowania – C: 

 Stopień zachowania cech siedliska gatunku – III: elementy średnio zachowane lub 

częściowo zdegradowane. W dwóch najważniejszych zimowiskach gatunku ist-

nieje niebezpieczeństwo zawalenia się podziemnych korytarzy fortów, co spowo-

duje całkowite zniszczenie ich siedliska. 

 Możliwość odtworzenia – możliwe przy średnim nakładzie środków finansowych. 

Przede wszystkim niezbędne jest wykonanie ekspertyzy, która oceni stan tech-

niczny korytarzy oraz ewentualnie wskaże metody zapobieżenia zawaleniu. 

Ocena ogólna – C. 

W ostatnich latach odkryto nieznane wcześniej korytarze w Forcie IV Janówek (po-

terna centralna) oraz w Schronie Gen. Sowińskiego (chodniki kontrminowe). Stwier-

dzono w nich zimujące nocki łydkowłose, odpowiednio max. 8 i 7 os. (M. Fuszara, 

M. Kowalski, mat. niepubl.). Odkrycia te postawiły obszar Natura 2000 w rzędzie 

największych znanych zimowisk tego gatunku w Polsce. 

4.  brak zapisu w SDF pkt 3.2: Zaproponowano wpisanie gatunku do SDF-u. Jesienią roku 2009 w Forcie XI b 

Strubiny odłowiono dwukrotnie jednego osobnika tego gatunku – była to pierwsza 



 

437 

1323 Myotis bechsteinii 

populacja zimująca (w) 

– V; 

ocena populacji – D. 

obserwacja nocka Bechsteina na terenie obszaru Natura 2000 (M. Fuszara, M. 

Kowalski, mat. niepubl.). Jest to gatunek bardzo rzadko występujący w Polsce, 

znajdujący się w polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (kategoria NT – bliski 

zagrożenia). Z uwagi na rzadkość występowania w obszarze Natura 2000 nie 

zaproponowano działań ochronnych, jednak podczas prowadzenia liczeń 

monitoringowych oraz badań rojenia nietoperzy możliwe jest uzyskanie pełniejszych 

danych na temat gatunku. 

5.  pkt 3.3: 

Eptesicus serotinus 

wielkość populacji – P 

pkt 3.3: 

1327 Eptesicus 

serotinus 

wielkość populacji – R 

Na podstawie liczeń prowadzonych w obiektach fortyfikacyjnych Twierdzy Modlin  

w latach 2009-2012, w terminie 15 stycznia-15 lutego (E. Fuszara, M. Fuszara, M. 

Kowalski, mat. niepubl.), a także wyników wizji terenowej wykonanej w obszarze 

Natura 2000 w terminie 25 stycznia-18 lutego 2013 r., w ramach sporządzania Planu 

zadań ochronnych, można stwierdzić, że zimuje na tym terenie kilka osobników 

mroczka późnego. 

6.  pkt 3.3: 

Myotis brandtii 

wielkość populacji – P 

pkt 3.3: 

1320 Myotis brandtii 

wielkość populacji – V 

Na podstawie liczeń prowadzonych w obiektach fortyfikacyjnych Twierdzy Modlin  

w latach 2009-2012, w terminie 15 stycznia-15 lutego (E. Fuszara, M. Fuszara, M. 

Kowalski, mat. niepubl.), a także wyników wizji terenowej wykonanej w obszarze 

Natura 2000 w terminie 25 stycznia-18 lutego 2013 r., w ramach sporządzania Planu 

zadań ochronnych, można stwierdzić, że zimuje na tym terenie kilka osobników 

nocka Brandta. 

7.  pkt 3.3: 

Myotis daubentonii 

wielkość populacji – P 

pkt 3.3: 

1314 Myotis 

daubentonii 

wielkość populacji – 

81 os. 

Na podstawie liczeń prowadzonych w obiektach fortyfikacyjnych Twierdzy Modlin  

w latach 2009-2012, w terminie 15 stycznia-15 lutego (E. Fuszara, M. Fuszara, M. 

Kowalski, mat. niepubl.), a także wyników wizji terenowej wykonanej w obszarze 

Natura 2000 w terminie 25 stycznia-18 lutego 2013 r., w ramach sporządzania Planu 

zadań ochronnych, można stwierdzić, że w ostatnich pięciu sezonach zimowych 

hibernowało na tym terenie średnio 81 os. nocka rudego. 

8.  pkt 3.3: 

Myotis mystacinus 

pkt 3.3: 

1330 Myotis 

mystacinus 

Na podstawie liczeń prowadzonych w obiektach fortyfikacyjnych Twierdzy Modlin  

w latach 2009-2012, w terminie 15 stycznia-15 lutego (E. Fuszara, M. Fuszara, M. 

Kowalski, mat. niepubl.), a także wyników wizji terenowej wykonanej w obszarze 

Natura 2000 w terminie 25 stycznia-18 lutego 2013 r., w ramach sporządzania Planu 
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wielkość populacji – P wielkość populacji – V zadań ochronnych, można stwierdzić, że zimują na tym terenie pojedyncze osobniki 

nocka wąsatka. 

9.  pkt 3.3: 

Myotis nattereri 

wielkość populacji – P 

pkt 3.3: 

1322 Myotis nattereri 

wielkość populacji – 

199 os. 

Na podstawie liczeń prowadzonych w obiektach fortyfikacyjnych Twierdzy Modlin  

w latach 2009-2012, w terminie 15 stycznia-15 lutego (E. Fuszara, M. Fuszara, M. 

Kowalski, mat. niepubl.), a także wyników wizji terenowej wykonanej w obszarze 

Natura 2000 w terminie 25 stycznia-18 lutego 2013 r., w ramach sporządzania Planu 

zadań ochronnych, można stwierdzić, że w ostatnich pięciu sezonach zimowych 

hibernowało na tym terenie średnio 199 os. nocka Natterera. 

10.  pkt 3.3: 

Plecotus auritus 

wielkość populacji – P 

pkt 3.3: 

1326 Plecotus auritus 

wielkość populacji – 

6 os. 

Na podstawie liczeń prowadzonych w obiektach fortyfikacyjnych Twierdzy Modlin  

w latach 2009-2012, w terminie 15 stycznia-15 lutego (E. Fuszara, M. Fuszara, M. 

Kowalski, mat. niepubl.), a także wyników wizji terenowej wykonanej w obszarze 

Natura 2000 w terminie 25 stycznia-18 lutego 2013 r., w ramach sporządzania Planu 

zadań ochronnych, można stwierdzić, że w ostatnich pięciu sezonach zimowych 

hibernowało na tym terenie średnio 6 os. gacka brunatnego. 

11.  pkt 3.3: 

Plecotus austriacus 

wielkość populacji – P 

pkt 3.3: 

1329 Plecotus 

austriacus 

wielkość populacji – V 

Na podstawie liczeń prowadzonych w obiektach fortyfikacyjnych Twierdzy Modlin  

w latach 2009-2012, w terminie 15 stycznia-15 lutego (E. Fuszara, M. Fuszara, M. 

Kowalski, mat. niepubl.), a także wyników wizji terenowej wykonanej w obszarze 

Natura 2000 w terminie 25 stycznia-18 lutego 2013 r., w ramach sporządzania Planu 

zadań ochronnych, można stwierdzić, że zimują na tym terenie pojedyncze osobniki 

gacka szarego. 

12.  brak zapisu w SDF pkt 3.3: 

1313 Eptesicus 

nilssonii 

wielkość populacji – V; 

motywacja – C. 

Na podstawie liczeń prowadzonych w obiektach fortyfikacyjnych Twierdzy Modlin  

w latach 2009-2012, w terminie 15 stycznia-15 lutego (E. Fuszara, M. Fuszara, M. 

Kowalski, mat. niepubl.), a także wyników wizji terenowej wykonanej w obszarze 

Natura 2000 w terminie 25 stycznia-18 lutego 2013 r., w ramach sporządzania Planu 

zadań ochronnych, można stwierdzić, że zimują na tym terenie pojedyncze osobniki 

mroczka pozłocistego. 
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L.p. 

Proponowany przebieg 

granicy na tle istniejących 

granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

1. Fort II Kosewo – plik PDF 

mapy przedstawiającej tereny 

proponowane do przyłączenia 

do obszaru Natura 2000 

znajduje się w Załączniku 10, 

natomiast plik SHP z 

proponowaną zmianą granic 

obszaru Natura 2000 w 

Załączniku 1. 

Fort II Kosewo jest własnością Skarbu Państwa i zarządzany przez Agencję Mienia Wojskowego. 

Jeszcze do niedawna zajmowany przez Wojsko Polskie. Liczenie nietoperzy wykonano w nim 

dwukrotnie – w marcu 2012 r. (E. Fuszara, M. Fuszara, M. Kowalski, mat. niepubl.) i lutym 2013 r.  

(w ramach sporządzania Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000). Uzyskane na podstawie 

przeprowadzonych badań wyniki liczby zimujących w obiekcie osobników gatunków wymienionych  

w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej stawiają ten fort w rzędzie najważniejszych zimowisk 

nietoperzy w okolicach Warszawy, tj.: 

 1308 mopek Barbastella barbastellus – stwierdzono obecność max. 158 os., co jest drugim 

wynikiem wśród monitorowanych corocznie obiektów Twierdzy Modlin. Fort stanowi integralną 

część obszaru Natura 2000 i ma kluczowe znaczenie dla utrzymania tego gatunku we właściwym 

stanie ochrony. 

 1318 nocek łydkowłosy Myotis dasycneme – stwierdzono obecność max. 5 os., co jest trzecim 

wynikiem wśród monitorowanych corocznie obiektów Twierdzy Modlin. Fort stanowi integralną 

część obszaru Natura 2000 i ma kluczowe znaczenie dla utrzymania tego gatunku we właściwym 

stanie ochrony. 

 1324 nocek duży Myotis myotis – stwierdzono obecność max. 4 os. – obiekt ma mniejsze 

znaczenie dla zimujących w obszarze Natura 2000 osobników tego gatunku. 

Poza ww. gatunkami w Forcie II Kosewo stwierdzono zimowanie pięciu innych gatunków 

nietoperzy niewymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Dla nocka Natterera Myotis 

nattererii, który zimuje w tym obiekcie w liczbie max. 79 os., oraz nocka rudego Myotis daubentonii – 

max. 19 os., jest to bardzo istotne zimowisko w rejonie Warszawy. Inne gatunki nietoperzy, takie jak 

nocek wąsatek Myotis mystacinus/nocek Brandta Myotis brandtii, mroczek późny Eptesicus serotinus 

czy gacek brunatny Plecotus auritus, stwierdzane są w tym obiekcie fortyfikacyjnym mniej licznie. 

 Analizując siedlisko, w którym bytują nietoperze, zauważono, iż dostęp do miejsc przebywania 

nietoperzy jest łatwy – mimo dobrze funkcjonującego ogrodzenia i pilnowania terenu przez strażników 

możliwe jest jego odwiedzanie podczas okresu zimowania w obiekcie nietoperzy, m.in. przez chętnych  
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do jego nabycia. Dodatkowo obiekt ten wystawiony jest na sprzedaż, więc istnieje duże 

niebezpieczeństwo, że zostanie on przez nowego właściciela zagospodarowany 

(turystycznie/rekreacyjnie) – możliwy jest, np. remont korytarzy podziemnych, ich zagospodarowanie, 

odwiedzanie przez turystów w okresie hibernacji nietoperzy. Takie działania doprowadzą  

do bezpośredniego płoszenia nietoperzy oraz do zmiany warunków mikroklimatycznych, ze szkodą  

dla zimujących w nim nietoperzy. 

2. Schron „Płk. Piętki” – plik 

PDF mapy przedstawiającej 

tereny proponowane do 

przyłączenia do obszaru Natura 

2000 znajduje się w Załączniku 

10, natomiast plik SHP z 

proponowaną zmianą granic 

obszaru Natura 2000 w 

Załączniku 1. 

Schron „Płk. Piętki” został odkryty jako zimowisko nietoperzy w roku 2004, czyli w trakcie 

sporządzenia pierwszej wersji Standardowego Formularza Danych dla obszaru Natura 2000. Wyniki 

badań prowadzonych w tym obiekcie w latach 2004-2012 (E. Fuszara, M. Fuszara, M. Kowalski, mat. 

niepubl.), a także podczas wizji terenowej, wykonanej w sezonie zimowym 2012/2013, w ramach 

sporządzania Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, pokazały, że zimują w nim trzy gatunki 

z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej, tj.: 

 1324 nocek duży Myotis myotis – stwierdzono obecność max. 42 os., co jest drugim wynikiem 

wśród monitorowanych corocznie obiektów Twierdzy Modlin. Fort stanowi integralną część 

obszaru Natura 2000 i ma kluczowe znaczenie dla utrzymania tego gatunku we właściwym stanie 

ochrony. 

 1318 nocek łydkowłosy Myotis dasycneme – stwierdzono obecność max. 2 os., co jest czwartym 

wynikiem wśród monitorowanych corocznie obiektów Twierdzy Modlin. Schron stanowi 

integralną część obszaru Natura 2000 i ma kluczowe znaczenie dla utrzymania tego gatunku  

we właściwym stanie ochrony. 

 1308 mopek Barbastella barbastellus – obserwowano pojedyncze osobniki. 

Poza ww. gatunkami w Schronie „Płk. Piętki” stwierdzono zimowanie pięciu innych gatunków 

nietoperzy, niewymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Dla nocka Natterera Myotis 

nattererii, który zimuje w tym obiekcie w liczbie max. 150 os., oraz nocka rudego Myotis daubentonii 

– max. 38 os., jest to bardzo istotne zimowisko w rejonie Warszawy. Inne gatunki nietoperzy, takie jak 

nocek wąsatek Myotis mystacinus, mroczek późny Eptesicus serotinus czy gacek brunatny Plecotus 

auritus, stwierdzane są w tym obiekcie fortyfikacyjnym mniej licznie. 

Obiekt jest własnością Skarbu Państwa i zarządzany jest przez Agencję Nieruchomości Rolnych. 

Analizując siedlisko, w którym bytują nietoperze, zauważono, iż dostęp do miejsc ich przebywania jest 
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bardzo łatwy – nic nie przeszkadza w odwiedzeniu podziemnych korytarzy obiektu przez osoby 

niepożądane. W rejon Schronu prowadzi także szlak turystyczny. Dodatkowo nie są znane plany 

przyszłego zagospodarowania obiektu przez właściciela/zarządzającego. 

3. Fort XVI Czarnowo – plik 

PDF mapy przedstawiającej 

tereny proponowane do 

przyłączenia do obszaru Natura 

2000 znajduje się w Załączniku 

10, natomiast plik SHP z 

proponowaną zmianą granic 

obszaru Natura 2000 w 

Załączniku 1. 

Obiekt jest zimowiskiem nietoperzy znanym od lat osiemdziesiątych XX wieku, jednak znaczną liczbę 

zimujących osobników mopka Barbastella barbastellus – maksymalnie 75, a więc więcej niż we włą-

czonym do sieci Natura 2000 Forcie XIII Błogosławie, zaobserwowano tu dopiero po zakończeniu prac 

nad projektem granic obszaru Natura 2000 Forty Modlińskie (E. Fuszara, M. Fuszara, M. Kowalski, mat. 

niepubl.). Tak duża liczebność zimujących mopków stawia Fort XVI Czarnowo na trzecim miejscu 

wśród zimowych schronień tego gatunku w systemie Twierdzy Modlin. 

4. Baszta Michałowska – plik 

PDF mapy przedstawiającej 

tereny proponowane do 

przyłączenia do obszaru Natura 

2000 znajduje się w Załączniku 

10, natomiast plik SHP z 

proponowaną zmianą granic 

obszaru Natura 2000 w 

Załączniku 1. 

W 2008 roku przeprowadzono pierwsze badania chiropterologiczne w obiekcie podziemnym Baszta 

Michałowska, należącym do Twierdzy Modlin i znajdującym się w mieście Nowy Dwór Mazowiecki. 

Okazało się, że jest to miejsce masowego zimowania nietoperzy. Stwierdzono wtedy 2019 osobników, 

co wskazywało, że pod tym względem jest to jedno z największych zimowisk nietoperzy w Polsce,  

a największe na Mazowszu (Lesiński i in. 2008). Badania podjęte w latach 2009-2013 wykazały,  

że liczba nietoperzy hibernujących w tym obiekcie jest jeszcze większa. Maksymalnie stwierdzono  

3363 osobniki należące do dziewięciu gatunków (G. Lesiński, A. Olszewski, mat. niepubl.). Wśród od-

nalezionych gatunków znajdują się trzy wymienione w II Załączniku Dyrektywy Siedliskowej Unii Eu-

ropejskiej: 

 1324 nocek duży Myotis myotis – stwierdzono obecność max. 7 os.; 

 1318 nocek łydkowłosy Myotis dasycneme – obserwowano pojedyncze osobniki; 

 1308 mopek Barbastella barbastellus – stwierdzono obecność max. 3 os. 

Już po wykonaniu wstępnych badań zasugerowano potrzebę włączenia tego obiektu do obszaru 

Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020 (Lesiński i in. 2008). Oprócz obecności cennych i rzadkich 

gatunków nietoperzy, ważnym argumentem przemawiającym za takim działaniem, jest znaczna liczeb-

ność zimowej kolonii. Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że tak wielka liczba osobników występuje 

w obiekcie stosunkowo małym. Zagęszczenie zimujących nietoperzy jest tu unikatowe  
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w skali kraju – w pozostałych obiektach zagęszczenia są wielokrotnie mniejsze. 

Baszta Michałowska ze względu na swoje położenie w pobliżu dwóch dużych rzek (Wisły  

i Narwi) stanowi ważne miejsce dla nietoperzy jako istotny element korytarza ekologicznego w trakcie 

ich dyspersji i rozprzestrzeniania się. Wyniki niektórych badań wskazują, że doliny wielkich rzek uła-

twiają lub umożliwiają procesy rozszerzania się zasięgów nietoperzy (Kowalski i in. 1997, Ciechanow-

ski i in. 2005). 

Włączenie Baszty Michałowskiej do obszaru Natura 2000 jest również potrzebne w świetle za-

grożeń wynikających z rozpoczętych przez jej właściciela (osoba prywatna) prac mających na celu re-

mont obiektu. Prace te mogą radykalnie zmienić warunki zimowania nietoperzy. Pomieszczenia zasie-

dlane przez te zwierzęta w największej liczbie, zaleca się pozostawić niezagospodarowane. Objęcie 

ochroną zimowiska umożliwi wytypowanie przez specjalistów z zakresu chiropterologii kluczowego 

fragmentu obiektu, gdzie nie wolno będzie prowadzić prac remontowych, a dalszy nadzór pozwoli  

na utrzymanie warunków mikroklimatycznych korzystnych dla hibernacji nietoperzy. 

5. Fragment Schronu „Gen. So-

wińskiego” – plik PDF mapy 

przedstawiającej tereny propo-

nowane do przyłączenia do 

obszaru Natura 2000 znajduje 

się w Załączniku 10, natomiast 

plik SHP z proponowaną 

zmianą granic obszaru Natura 

2000 w Załączniku 1. 

Planowane powiększenie obszaru Natura 2000 obejmuje fragment Schronu „Gen. Sowińskiego”,  

pod którym przebiega poterna szyjowa, będąca miejscem rozrodu jednego z przedmiotów ochrony 

 – nocka dużego Myotis myotis. Obecnie w obszarze Natura 2000 znajduje się jedynie wejście do poter-

ny szyjowej. Według informacji zawartych w Standardowym Formularzu Danych (2008) kolonia roz-

rodcza nocka dużego, licząca > 100 os., znajduje się w obszarze Natura 2000 i podlega ochronie zgodnie 

z zapisami art. 33 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880, ze 

zmian.). Brak umieszczenia fragmentu poterny szyjowej, która stanowi miejsce rozrodu tego gatunku, w 

obowiązujących na ten moment granicach obszaru Natura 2000, wynika za pewne  

z przeoczenia – plany obiektów fortyfikacyjnych są słabej jakości, a położenie poszczególnych pomiesz-

czeń nie posiada odniesienia względem granic działek ewidencyjnych. Dodatkowo zaproponowany do 

włączenia jest także niewielki fragment jednej z dwóch najważniejszych tras wylotu nietoperzy z obiek-

tu. 
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11. Zestawienie uwag i wniosków 

l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

Moduł A 

1. Plik PDF uwag i wniosków złożo-

nych przez Mazowieckiego Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków 

pismem z dnia 5 czerwca 2012 r., 

numer: WN.020.11.2012, stanowią-

cy Załącznik 12.1 do Planu zadań 

ochronnych. 

Rafał Nadolny – 

Mazowiecki 

Wojewódzki 

Konserwator 

Zabytków 

Plik PDF pisma stanowiący Załącznik 12.5 do Planu zadań ochronnych. 

2.. Wniosek o zorganizowanie przez 

Regionalną Dyrekcję Ochrony Śro-

dowiska w Warszawie i wykonawcę 

Planu zadań ochronnych – firmę 

FPP Consulting, dodatkowego spo-

tkania z właścicielami obiektów 

fortyfikacyjnych położonych w ob-

szarze Natura 2000 w celu omó-

wienia propozycji działań ochron-

nych. 

Właściciel Fortu XIII 

Błogosławie 

Wniosek został zweryfikowany negatywnie ze względu na brak chęci ze stro-

ny prywatnych właścicieli obiektów fortyfikacyjnych, zlokalizowanych w 

obszarze Natura 2000, do uczestniczenia w organizowanych spotkaniach Ze-

społu Lokalnej Współpracy, których zakres obejmował m.in. omówienie za-

planowanych w obszarze Natura 2000 działań ochronnych. Spośród sześciu 

obiektów znajdujących się w obszarze Natura 2000 cztery znajdują się w rę-

kach prywatnych, tj. Fort XIV a Goławice, Fort XIII Błogosławie, Fort XI b 

Strubiny i Fort IV Janówek. Pomimo tego, że każdy z właścicieli prywatnych 

zapraszany był na spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy, żaden z nich – 

oprócz właściciela Fortu XIII Błogosławie, nie wyraził chęci uczestniczenia 

w warsztatach dyskusyjnych. Na ostatnim spotkaniu Zespołu Lokalnej 

Współpracy specjalista z zakresu chiropterologii, Pan Maciej Fuszara, bardzo 

wnikliwie przedstawił zakres prac, jakie należałoby wykonać w obiektach 

fortyfikacyjnych w celu utrzymania lub przywrócenia przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000 do właściwego stanu ochrony. Ze względu na brak sto-

sownych uregulowań prawnych nakładających na wykonawcę Planu zadań 

ochronnych obowiązku przedstawienia planowanych w obszarze Natura 2000 
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działań ochronnych każdemu z właścicieli prywatnych gruntów z osobna, a 

także braku możliwości wymuszenia na właścicielach uczestnictwa w spotka-

niach Zespołu Lokalnej Współpracy, oraz przez wzgląd na nikłe zaintereso-

wanie z ich strony warsztatami, zrezygnowano z organizacji postulowanego 

dodatkowego spotkania. 

3.. Plik PDF prośby złożonej przez 

prezesa Towarzystwa Przyjaciół 

Twierdzy Modlin, dotyczącej 

udzielenia pomocy we wpisaniu 

jednego z platanów klonolistnych, 

rosnących w pobliżu dawnego 

kasyna carskiego, do rejestru 

pomników przyrody, stanowiący 

Załącznik 12.2 do Planu zadań 

ochronnych. 

Grzegorz Sokołowski 

– Prezes 

Towarzystwa 

Przyjaciół Twierdzy 

Modlin 

Prośbę zweryfikowano negatywnie, gdyż działania związane z wpisywaniem 

drzew do rejestru pomników przyrody nie leżą w obowiązkach wykonawcy 

Planu zadań ochronnych, ale właściwego konserwatora przyrody. Opracowy-

wany dokument koncentruje się na wskazaniu najważniejszych zagrożeń, 

celów działań ochronnych oraz propozycji działań, których realizacja zapewni 

utrzymanie lub przywrócenie do właściwego stanu ochrony przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000, a więc gatunków nietoperzy wymienionych w 

Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, tj. mopka, nocka dużego i nocka łyd-

kowłosego. 

4. Plik PDF uwag i wniosków złożo-

nych przez prezesa Stowarzyszenia 

Miłośników Fortu XVI w Czarno-

wie podczas drugiego spotkania 

Zespołu Lokalnej Współpracy, dnia 

6 grudnia 2012 r., stanowiący Za-

łącznik nr 12.3 do Planu zadań 

ochronnych. 

1. Uwaga dotycząca konieczności 

korekty przebiegu proponowa-

nego do przyłączenia do obsza-

ru Natura 2000 terenu obejmu-

jącego Fort XVI Czarnowo ze 

względu na zmianę przebiegu 

granic działek ewidencyjnych. 

Witold Kozak – 

Prezes 

Stowarzyszenia 

Miłośników Fortu 

XVI w Czarnowie 

1. Uwagę zweryfikowano negatywnie, gdyż przy wyznaczaniu granic pro-

ponowanego do przyłączenia do obszaru Natura 2000 terenu obejmujące-

go Fort XVI Czarnowo kierowano się nie tylko przebiegiem granic dzia-

łek ewidencyjnych, ale również ważnym z punktu widzenia ochrony nie-

toperzy otoczeniem obiektu. Wykonawca Planu zadań ochronnych nie 

znalazł merytorycznego uzasadnienia na zgłoszoną konieczność korekty 

granic terenu obejmującego Fort XVI Czarnowo. 

2. Postulat zweryfikowano pozytywnie. Właściciele gruntów położonych w 

obszarze Natura 2000 byli informowani o organizowanych przez Regio-

nalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i wykonawcę Planu zadań ochron-

nych, firmę FPP Consulting, spotkaniach dyskusyjnych pocztą tradycyjną. 

3. Wniosek zweryfikowano negatywnie. Propozycja zmiany granic obszaru 

Natura 2000 Forty Modlińskie PLH120040, przedstawiona przez wyko-

nawcę Planu zadań ochronnych podczas spotkań Zespołu Lokalnej 

Współpracy, jest zgodna (za wyjątkiem przebiegu granicy obejmującej 
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2. Postulat dotyczący namówienia 

do udziału w spotkaniach Ze-

społu Lokalnej Współpracy 

właścicieli gruntów położonych 

w granicach obszaru Natura 

2000. 

3. Wniosek dotyczący rezygnacji z 

powiększania obszaru Natura 

2000 o tereny obejmujące Fort 

XVI Czarnowo, na terenie któ-

rego członkowie Stowarzysze-

nia własnymi siłami i środkami 

realizują i będą realizować w 

przyszłości wszelkie działania 

mające na celu ochronę nietope-

rzy. 

Basztę Michałowską) z propozycją złożoną Generalnemu Dyrektorowi 

Ochrony Środowiska przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Sa-

lamandra” i Klub Przyrodników wnioskiem z dnia 1 czerwca 2012 r. (Za-

łącznik 3) Przedstawione we wniosku propozycje wynikają z aktualnego 

stanu wiedzy na temat nowych stanowisk gatunków nietoperzy wymie-

nionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej i zostały opracowane na 

podstawie danych zebranych i dostarczonych przez organizacje pozarzą-

dowe z Porozumienia o Ochronie Nietoperzy: Polskie Towarzystwo Przy-

jaciół Przyrody „pro Natura”, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody 

„Salamandra”, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, Stowarzyszenie dla 

Natury „Wilk” oraz indywidualnych badaczy nietoperzy z różnych ośrod-

ków w Polsce. Potrzeba powiększenia obszaru Natura 2000 Forty Modliń-

skie o cztery kolejne stanowiska gatunków „naturowych”, a więc Fort II 

Kosewo, Schron „Płk. Piętki”, Fort XVI Czarnowo i Basztę Michałowską, 

potwierdzona została podczas wykonanej w sezonie zimowym, w ramach 

sporządzania Planu zadań ochronnych, wizji terenowej 2012 / 2013. 

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Siedliskowej każdy ma prawo złożyć do 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosek z propozycją zmiany 

granic istniejących obszarów Natura 2000 lub też utworzenia nowych ob-

szarów Natura 2000, jeżeli dany obszar spełnia odpowiednie naukowe 

kryteria przyrodnicze. W Forcie XVI Czarnowo w ostatnim 10-leciu zi-

mowało maksymalnie 75 os. mopka, a więc więcej niż we włączonym do 

sieci Natura 2000 Forcie XIII Błogosławie. Zaobserwowano to dopiero po 

zakończeniu prac nad projektem granic obszaru Natura 2000 Forty Mo-

dlińskie Tak duża liczebność zimujących mopków stawia Fort XVI Czar-

nowo na trzecim miejscu wśród zimowych schronień tego gatunku w sys-

temie Twierdzy Modlin, dlatego uzasadnione jest jego włączenie do sieci 

Natura 2000. 

Moduł B 

1. Uwaga dotycząca konieczności Antoni Oleksicki – Uwagę zweryfikowano pozytywnie. Propozycje działań ochronnych, jakie 
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konsultowania zaplanowanych w 

obiektach fortyfikacyjnych Twier-

dzy Modlin działań z Mazowieckim 

Wojewódzkim Konserwatorem Za-

bytków. 

Zastępca 

Mazowieckiego 

Wojewódzkiego 

Konserwatora 

Zabytków 

należałoby podjąć w obiektach fortyfikacyjnych obszaru Natura 2000 w celu 

ochrony zimujących lub rozradzających się w ich wnętrzach nietoperzy były 

wielokrotnie konsultowane z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w Warszawie, Panem Stefanem Fuglewiczem. Dodatko-

wo przy większości proponowanych działań zaplanowano wykonanie sto-

sownych projektów (programów prac), których zapisy powinny podlegać 

konsultacjom i uzyskać akceptację ze strony Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, a ich realizacja powinna odbywać się pod nadzorem 

konserwatorskim. Dodatkowo nie zaplanowano w obiektach fortyfikacyjnych 

działań mogących w zauważalny sposób ingerować w zabytkową konstrukcję 

obiektu (ewentualnie poprawić jej stan). 

2. Uwaga dotycząca konieczności 

konsultowania z Zarządem hydro-

fornii zaplanowanych prac związa-

nych zabezpieczeniem kluczowych 

dla zimowania nietoperzy pomiesz-

czeń Fortu XIV a Goławice przed 

zalewaniem. 

Małgorzata Gniadzik 

– właścicielka jednej 

z działek położonych 

w obszarze Natura 

2000, w rejonie Fortu 

XIV a Goławice 

Uwaga została zweryfikowana pozytywnie. Podmiotem odpowiedzialnym za 

wykonanie działań ochronnych w obszarze Natura 2000, po uprzednim 

otrzymaniu dofinansowania, jest zwykle właściciel lub zarządca terenu, dlate-

go żadne z zaplanowanych działań nie będzie mogło być zrealizowane bez 

jego zgody. 

3. Uwaga dotycząca wpisywania for-

tów do obszaru Natura 2000 bez wie-

dzy i zgody ich właścicieli, co skut-

kuje narzuceniem na właścicieli 

obowiązku wykonania wszelkich, 

niezbędnych przy zagospodarowaniu 

obiektów fortyfikacyjnych, ekspertyz 

na własny koszt i pozostawieniem 

właściciela bez żadnej pomocy finan-

sowej ze strony organów administra-

cji państwowej. 

Andrzej Szakuro – 

Naczelnik Wydziału 

Gospodarki 

Nieruchomościami i 

Planowania 

Przestrzennego, 

przedstawiciel 

Stowarzyszenia 

Miłośników Fortu 

XVI w Czarnowie 

W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zostały przyjęte okre-

ślone zasady, w myśl których cenne przyrodniczo obszary kwalifikują się do 

włączenia do sieci Natura 2000, a ich zgłoszenie do Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska nie wymaga uzyskania zgody od właścicieli tych tere-

nów. Działania ochronne zaproponowane w Planie zadań ochronnych nie na-

kładają na właścicieli gruntów konieczności ich realizacji, gdyż mają one 

charakter zaleceń, a nie nakazów. Realizacja tych działań przez właścicieli 

gruntów w obszarze Natura 2000 wymagać będzie pełnej współpracy z Re-

gionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie oraz uzyskania przez 

ten organ stosownych funduszy na wykonanie zaplanowanych w projekcie 

prac. 
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Moduł C 

1. Wniosek dotyczący doprecyzowa-

nia zaproponowanych w Planie 

działań ochronnych wskazań do 

zmiany zapisów projektu Studium 

dla gminy Wieliszew dotyczących 

rezygnacji z użytkowania w okresie 

zimowania nietoperzy wybranych 

pomieszczeń Fortu IV Janówek. 

Stefan Fuglewicz – 

przedstawiciel 

Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony 

Zabytków w 

Warszawie 

Wniosek zweryfikowano pozytywnie. We wskazaniach do zmian zapisów 

projektu Studium dla gminy Wieliszew wskazano dokładne terminy wyłącze-

nia z użytkowania konkretnych pomieszczeń obiektu fortyfikacyjnego, dbając 

o to, aby w jak najmniejszy sposób ograniczyć możliwość zwiedzania fortu 

przez turystów. 

2. Uwaga dotycząca problemu pogo-

dzenia ochrony gatunków stano-

wiących przedmioty ochrony obsza-

ru Natura 2000 z obowiązkiem 

utrzymania obiektów w należytym 

stanie technicznym, wynikającym z 

ustawy o ochronie zabytków oraz z 

ustawy prawo budowlane, oraz 

ograniczeniach w możliwościach 

użytkowania obiektu. 

Włodzimierz Działak 

– przedstawiciel 

Stołecznego Zarządu 

Infrastruktury w 

Warszawie 

Uwaga została zweryfikowana negatywnie. Zły stan techniczny obiektów 

fortyfikacyjnych położonych w obszarze Natura 2000, przede wszystkim 

kluczowych dla zimowania nietoperzy pomieszczeń Fortu IV Janówek i 

Schronu „Gen. Sowińskiego”, jest zagrożeniem dla utrzymania przedmiotów 

ochrony we właściwym stanie ochrony. Z tego względu w ww. obiektach 

zaplanowano wykonanie stosownych ekspertyz oceniających stan techniczny 

wybranych pomieszczeń oraz zrealizowanie wskazanych w ekspertyzach prac 

zabezpieczających wnętrza obiektów przed zawaleniem. Wśród działań 

ochronnych zaplanowano również wykonanie ekspertyzy stanu odwodnienia 

ze wskazaniem rekonstrukcji urządzeń lub wykorzystaniem urządzeń 

zastępczych w czterech fortach, tj. Forcie XIV a Goławice, Forcie XIII 

Błogosławie, Forcie XI b Strubiny i Forcie V Dębina, których podziemne 

korytarze są podczas każdego okresu jesienno-zimowego zalewane wodą. 

Ekspertyza ta poprzedza wykonanie stosownej dokumentacji projektowej 

wykonania odwodnienia w tych obiektach i realizacji zaplanowanych prac. 

Zaproponowane w Planie zadań ochronnych działania łączą zatem ze sobą 

ochronę przyrody i ochronę zabytków, pomagając przywrócić te obiekty do 

odpowiedniego stanu, na czym skorzystają nie tylko nietoperze, ale również 

właściciele fortów. 
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3. Plik PDF uwag złożonych przez 

Zastępcę Nadleśniczego w Nadle-

śnictwie Jabłonna podczas czwarte-

go spotkania Zespołu Lokalnej 

Współpracy, dnia 7 maja 2013 r., 

stanowiący Załącznik 12.4 do Pla-

nu zadań ochronnych. Uwagi doty-

czą konieczności uwzględnienia w 

zaproponowanych w obszarze Na-

tura 2000 działaniach ujętych w 

Planie Urządzania Lasu dla Nadle-

śnictwa Jabłonna działań gospodar-

czych. 

Artur Zakoski – 

Zastępca 

Nadleśniczego w 

Nadleśnictwie 

Jabłonna 

Uwagi zweryfikowano pozytywnie. Podczas planowania działań związanych 

z zachowaniem istniejących w obszarze Natura 2000 kompleksów leśnych, 

zadrzewień i zakrzewień, przeanalizowano działania gospodarcze ujęte w 

Planie Urządzania Lasu na okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2018 r. dla Nadle-

śnictwa Jabłonna. W Planie działań ochronnych zalecono zrezygnowanie z 

wykonywania zabiegów gospodarczych w drzewostanach obszaru Natura 

2000 podczas okresu wiosennego i jesiennego rojenia nietoperzy, trwającego 

od 1 kwietnia do 15 czerwca oraz 1 sierpnia do 30 października. 



 

449 

12. Literatura 

Bochenek R. 2001. Fortyfikacja tom XIII. Zarys historii Twierdzy Modlin. Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, Warszawa. 

Ciechanowski M., Przesmycka A., Biała A. 2005. Pierwsze stwierdzenie gacka szarego Plecotus austriacus (Fischer, 1829) na polskim 

Pobrzeżu Bałtyku. Nietoperze 6: 37-42. 

Dietz Ch., von Helversen O., Nill D. 2009. Nietoperze Europy i Afryki północno-zachodniej. Wyd. Multico, Warszawa. 

Fuszara E. 1995. Zimowy monitoring liczebności nietoperzy w centralnej i północno-wschodniej Polsce - luty 1994. Prz. przyr., 6, 2: 81–83. 

Fuszara E. & Fuszara M. 2002. Zimowy monitoring liczebności nietoperzy zasiedlających forty modlińskie na Mazowszu w latach 1989-1999. 

Nietoperze 3: 89-99. 

Fuszara E., Fuszara M., Kowalski M., Lesiński G., Cygan J. P., Nitkiewicz T., Szarlik A., Wojtowicz B. 2010. Population changes in 

Natterer’s bat Myotis nattereri and Daubenton’s bat M. daubentonii in winter roosts of central Poland. Pol. J. Ecol., 58: 673–686. 

Fuszara E., Fuszara M., Kowalski M., Lesiński G., Paszkiewicz R., Szkudlarek R., Węgiel A. 2003. Shelter preference of the Barbastelle, 

Barbastella barbastellus (Schreber 1774), hibernating in Poland. Nyctalus (N.F.) 8, 6: 528–535. 

Fuszara E., Kowalski M., Lesiński G. & Cygan J. P. 1994. Zimowe spisy nietoperzy na Nizinie Mazowieckiej i Podlaskiej. [In:] Wołoszyn B. 

W. (ed.). Zimowe spisy nietoperzy 1988-1992. Wyniki i ocena skuteczności. CIC ISEZ PAN, Kraków: 59-68. 

Fuszara E., Kowalski M., Lesiński G., Cygan J. P. 1996. Hibernation of bats in underground shelters of central and eastern Poland. Bonn. 

zool. Beitr., 46 (1-4): 349–358. 

Głowaciński Z. 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Tom I – Kręgowce. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa. 

Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa. 

Kowalski M., Lesiński G., Fuszara E., Radzicki G., Hejduk J. 2002. Longevity and winter roost fidelity in bats of central Poland. Nyctalus 

(N.F.), 8: 257–261. 



 

450 

Kowalski M., Lesiński G., Sachanowicz K. 1997. Występowanie gacka szarego, Plecotus austriacus (Fischer, 1829) na Nizinie Mazowieckiej 

i Podlaskiej oraz cechy rozpoznawcze krajowych nietoperzy z rodzaju Plecotus Geoffroy, 1818. Przegląd Zoologiczny 41: 95 100. 

Lesiński G. 1986. Ecology of bats hibernating underground in central Poland. Acta Theriol. 31: 507-521. 

Lesiński G. 1988. Skład gatunkowy i liczebność nietoperzy w fortach modlińskich w ciągu roku. Przegl. Zool. 32: 575-587. 

Lesiński G. 2002. Śmiertelność nietoperzy hibernujących w fortach twierdzy Modlin. Nietoperze 3: 294-295. 

Lesiński G., Fuszara E., Fuszara M., Jurczyszyn M. & Urbańczyk Z. 2005. Long-term changes in numbers of the barbastelle Barbastella 

barbastellus (Schreber 1774) in Poland. Folia Zool. 54: 351-358. 

Lesiński G., Fuszara E., Fuszara M., Popczyk B., Ruprecht A. L. 2008. The occurrence of the northern bat, Eptesicus nilssonii (Keyserlign & 

Blasius, 1839), in Warsaw and its vicinity, Central Poland. Nyctalus (N.F.) 13: 137–141. 

Lesiński G., Fuszara M., Fuszara E. 2006. Wpływ dwóch rodzajów dewastacji w podziemiach na liczebność zimujących nietoperzy. 

Nietoperze 7: 3–9. 

Lesiński G., Gulatowska J., Kowalski M., Fuszara E., Fuszara M. & Wojtowicz B. 2006. Nietoperze Wysoczyzny Płońskiej. Nietoperze 7: 39-

55. 

Lesiński G., Olszewski A., Filewicz M. 2008. Największe zimowisko nietoperzy na Mazowszu. Nietoperze 9: 59-63. 

Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część pierwsza. Biblioteka Monitoringu 

Środowiska, Warszawa. 

Oleńczak P. 2011. Twierdza Modlin. Przewodnik historyczny z mapą. Wyd. Rajd, Warszawa 

Rogiński R. 1990. Zamki i twierdze w Polsce – historia i legendy. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa. 

Sachanowicz K., Ciechanowski M. 2006. Nietoperze Polski. Wyd. Multico, Warszawa. 



 

451 

WWYYKKAAZZ  ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKKÓÓWW::  

ZAŁĄCZNIK 1 – Warstwy wektorowe i rastrowe zawierające następujące informacje: 

Plik SHP z granicami obszaru Natura 2000 

Plik SHP z krajowymi formami ochrony i nadleśnictwami, których powierzchnie nakładają się na obszar Natura 2000 

Plik SHP ze strukturą i użytkowaniem gruntów w obszarze Natura 2000 

Plik SHP z zagospodarowaniem terenu i działalnością człowieka w obszarze Natura 2000 

Pliki TIFF/JPG z istniejącymi i projektowanymi planami/programami/projektami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego  

w obszarze Natura 2000 

Plik SHP z rozmieszczeniem stanowisk przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 

Plik SHP z ocenami stanu ochrony przedmiotów ochrony na poszczególnych stanowiskach w obszarze Natura 2000 

Plik SHP z zagrożeniami dla przedmiotów ochrony na poszczególnych stanowiskach w obszarze Natura 2000 

Plik SHP z działaniami ochronnymi dla przedmiotów ochrony na poszczególnych stanowiskach w obszarze Natura 2000 

Plik SHP z proponowaną zmianą granic obszaru Natura 2000 

ZAŁĄCZNIK 2 – Plik PDF Standardowego Formularza Danych (2008) 

ZAŁĄCZNIK 3 – Pliki PDF, JPG, TIFF, WORD istniejących i projektowanych planów/programów/projektów dotyczących zagospodarowania  

                       przestrzennego 

ZAŁĄCZNIK 4 – Mapa granic obszaru Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020 

ZAŁĄCZNIK 5 – Materiały ze spotkań dyskusyjnych Zespołu Lokalnej Współpracy 

ZAŁĄCZNIK 6 – Mapa rozmieszczenia przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020 

ZAŁĄCZNIK 7 – Mapa rozmieszczenia przedmiotów ochrony na terenach proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 2000 

                       Forty Modlińskie PLH140020 

ZAŁĄCZNIK 8 – Plany obiektów fortyfikacyjnych w obszarze Natura 2000 oraz na terenach proponowanych do przyłączenia do obszaru Natura 

                      2000 ze wskazanym miejscem realizacji działań ochronnych (materiały wrażliwe, nieudostępniane przez Regionalną Dyrekcję  
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                      Ochrony Środowiska w Warszawie osobom postronnym) 

ZAŁĄCZNIK 8.1 – Zalane pomieszczenia w Forcie XIV a Goławice 

ZAŁĄCZNIK 8.2 – Niedostępne pomieszczenia w Forcie XIV a Goławice 

ZAŁĄCZNIK 8.3 – Pomieszczenia wyłączone ze zwiedzania / użytkowania podczas okresu zimowania nietoperzy w Forcie XIV a Goławice 

ZAŁĄCZNIK 8.4 – Miejsca wykonania kopii stalowych belek w Forcie XIII Błogosławie 

ZAŁĄCZNIK 8.5 – Miejsca montażu krat w Forcie XIII Błogosławie 

ZAŁĄCZNIK 8.6 – Zalane pomieszczenia w Forcie XIII Błogosławie 

ZAŁĄCZNIK 8.7 – Pomieszczenia wyłączone ze zwiedzania / użytkowania podczas okresu zimowania nietoperzy w Forcie XIII  

                            Błogosławie 

ZAŁĄCZNIK 8.8 – Miejsca montażu krat w Forcie XI b Strubiny 

ZAŁĄCZNIK 8.9 – Zalane pomieszczenia w Forcie XI b Strubiny 

ZAŁĄCZNIK 8.10 – Pomieszczenia wyłączone ze zwiedzania / użytkowania podczas okresu zimowania nietoperzy w Forcie XI b Strubiny 

ZAŁĄCZNIK 8.11 – Miejsce wykonania elementów zwężających szczeliny w Forcie V Dębina 

ZAŁĄCZNIK 8.12 – Miejsca montażu krat w Forcie V Dębina 

ZAŁĄCZNIK 8.13 – Miejsce rekonstrukcji otworu strzelniczego w Forcie V Dębina 

ZAŁĄCZNIK 8.14 – Miejsca wykonania dodatkowych zabezpieczeń w Forcie V Dębina  

ZAŁĄCZNIK 8.15 – Zalane pomieszczenie w Forcie V Dębina 

ZAŁĄCZNIK 8.16 – Pomieszczenia wyłączone ze zwiedzania / użytkowania podczas okresu zimowania nietoperzy w Forcie V Dębina 

ZAŁĄCZNIK 8.17 – Miejsca zatkania kominów wentylacyjnych w Schronie „Gen. Sowińskiego” 

ZAŁĄCZNIK 8.18 – Pomieszczenia grożące zawaleniem w Schronie „Gen. Sowińskiego” 

ZAŁĄCZNIK 8.19 – Miejsca montażu krat w Schronie „Gen. Sowińskiego” 

ZAŁĄCZNIK 8.20 – Pomieszczenia wyłączone ze zwiedzania / użytkowania podczas okresu zimowania i rozrodu nietoperzy w Schronie  
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                              „Gen Sowińskiego” 

ZAŁĄCZNIK 8.21 – Pomieszczenia grożące zawaleniem w Forcie IV Janówek 

ZAŁĄCZNIK 8.22 – Miejsca montażu krat w Forcie IV Janówek 

ZAŁĄCZNIK 8.23 – Pomieszczenia wyłączone ze zwiedzania/użytkowania podczas okresu zimowania nietoperzy w Forcie IV Janówek 

ZAŁĄCZNIK 8.24 – Miejsca zwiększenia liczby zagłębień w ścianach pomieszczeń Fortu II Kosewo 

ZAŁĄCZNIK 8.25 – Miejsca montażu desek / płyt w Forcie II Kosewo 

ZAŁĄCZNIK 8.26 – Drzwi zamykające główne wejście do Fortu II Kosewo 

ZAŁĄCZNIK 8.27 – Pomieszczenia wyłączone ze zwiedzania / użytkowania podczas okresu zimowania nietoperzy w Forcie II Kosewo 

ZAŁĄCZNIK 8.28 – Miejsce zatkania komina wentylacyjnego w Schronie „Płk. Piętki” 

ZAŁĄCZNIK 8.29 – Miejsce montażu kraty w Schronie „Płk. Piętki” 

ZAŁĄCZNIK 8.30 – Pomieszczenia wyłączone ze zwiedzania / użytkowania podczas okresu zimowania nietoperzy w Schronie „Płk. Piętki” 

ZAŁĄCZNIK 8.31 – Miejsce wykonania drzwi w Forcie XVI Czarnowo 

ZAŁĄCZNIK 8.32 – Miejsce montażu kraty w Forcie XVI Czarnowo 

ZAŁĄCZNIK 8.33 – Drzwi zamykające wejście do jednego z pomieszczeń w Forcie XVI Czarnowo 

ZAŁĄCZNIK 8.34 – Pomieszczenia wyłączone ze zwiedzania / użytkowania podczas okresu zimowania nietoperzy w Forcie XVI 

                              Czarnowo 

ZAŁĄCZNIK 8.35 – Miejsca montażu drzwi w Baszcie Michałowskiej 

ZAŁĄCZNIK 8.36 – Miejsca montażu uchylnych klap w otworach wlotowych do podziemi Baszty Michałowskiej 

ZAŁĄCZNIK 8.37 – Pomieszczenia wyłączone ze zwiedzania / użytkowania podczas okresu zimowania nietoperzy w Baszcie 

                              Michałowskiej 

ZAŁĄCZNIK 9 – Plik PDF aktualizacji Standardowego Formularza Danych 

ZAŁĄCZNIK 10 – Mapa proponowanej zmiany granic obszaru Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020 

ZAŁĄCZNIK 11 – Decyzje uzgadniające warunki realizacji inwestycji 
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 ZAŁĄCZNIK 11.1. Decyzja Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 marca 2009 r., nr PLM/560/2009 

 ZAŁĄCZNIK 11.2. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 lutego 2013 r., nr 88/2013 

ZAŁĄCZNIK 12 – Uwagi i wnioski Zespołu Lokalnej Współpracy. 


