Uzasadnienie
Plan zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Bunkier w Oliwie PLH220055 został
opracowany na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.
U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.). Obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej
z dnia 12 grudnia 2008 r. (Dz. UE. L43/63 z 2009r.), której aktualne brzmienie zawiera Decyzja
Wykonawcza Komisji z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia szóstego, zaktualizowanego
wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region
biogeograficzny (Dz. UE. L 24/58 z 2013r.).
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody sprawujący nadzór
nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych na okres 10 lat, przy czym pierwszy projekt
tworzy się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru
mającego znaczenie dla Wspólnoty.
Projekt PZO sporządzono uwzględniając treść rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17
lutego 2010r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
(Dz. U. z 2010 r., nr 34, poz. 186 z późn. zm.).
Obszar położony jest w całości na terenie miasta Gdańska. Obszar Natura 2000 Bunkier w Oliwie
PLH220055 to bunkier betonowy (przeciwlotniczy) z II połowy XX w., położony na terenie miejskiej
zabudowy willowej przy ul. Podhalańskiej. Obiekt częściowo przebiega pod ogrodem
i prawdopodobnie obejmuje teren pod budynkiem mieszkalnym. Długość podziemnego korytarza to
97,36m, szerokość 1,40m, wysokość około 1,9m. Wokół wejścia do bunkra znajdują się trawniki.
Wejście to znajduje się przy mało uczęszczanej, wąskiej ulicy z aleją wysokich lip. W odległości około
50-100 metrów na południe od obiektu przebiega granica Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego –
zwartego kompleksu leśnego z dominacją kwaśnych i żyznych buczyn niżowych, często
zniekształconych przez nasadzenia sosny zwyczajnej. Bunkier ten stanowi zimowisko nietoperzy,
chronione jako użytek ekologiczny „Oliwskie Nocki”. Jedyne znane wloty do podziemi to okrągły otwór
na drzwiach umiejscowiony na wysokości około 1,8m oraz szczelina między drzwiami a framugą
/szerokości 3cm/ na wysokości około 2m nad ziemią. Oba wloty wymagają wylądowania nietoperzy
i przeciśnięcia się na drugą stronę. Niewykluczone, że zwierzęta przedostają się do wnętrza również
między ścianą, a tylnymi drzwiami, a także przez niektóre przewody wentylacyjne, wychodzące
prawdopodobnie w ogrodzie sąsiedniej posesji.
Obszar utworzono z uwagi na występowanie jednego gatunku zwierzęcia z załącznika II Dyrektywy
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz
dzikiej fauny i flory: nocka dużego Myotis myotis (kod 1324). Aktualny stan ochrony gatunku oceniono
na U1 (stan niezadowalający), ponieważ doszło do spadku liczebności z 18 osobników w 2007 do 7 w
2011. Pomimo właściwego stanu parametru siedliska (powierzchnia, zabezpieczenie przed
niepokojeniem, dostępność wylotów, warunki mikroklimatyczne), z uwagi na spadek liczebności,
przyjęto ogólną ocenę dla stanowiska jako stan niezadowalający.
Wandalizm jest największym zagrożeniem dla zimujących nietoperzy na terenie obszaru.
Nieusprawiedliwiona penetracja kryjówki zimowej powoduje przede wszystkim wzrost temperatury
w obiekcie, co skutkuje niepotrzebnym wybudzaniem zwierząt i ich płoszeniem. Obecność
intensywnie użytkowanych dróg na trasie przelotów z żerowiska do kryjówki może skutkować
kolizjami nietoperzy z pojazdami ze skutkiem śmiertelnym, zwłaszcza dla młodych osobników.
Zaplanowane działania ochronne obejmują zatem zachowanie obecnego stanu schronu i jego
zabezpieczeń, nadzór nad pracami budowlanymi i remontowymi prowadzonymi w otoczeniu bunkra,
działania edukacyjne w postaci spotkań integracyjnych mieszkańców i prezentacja przedmiotu
ochrony obszaru oraz pozostawienie wszystkich drzew na terenie obszaru oraz wzdłuż ul.
Podhalańskiej, za wyjątkiem drzew obumierających, zagrażających użytkownikom drogi,
mieszkańcom i infrastrukturze.
Z uwagi na niepokojący spadek liczebności zaplanowano monitoring obejmujący coroczne zimowe
(I połowa lutego) liczenie nietoperzy w całym obszarze Natura 2000 Bunkier w Oliwie PLH220055 –
oparty o zmodyfikowaną metodykę GIOŚ. Dzięki monitoringowi prowadzonemu w okresie hibernacji
nietoperzy możliwa jest kontrola warunków mikroklimatycznych i ocena przyczyn wahań liczebności
gatunku na terenie obszaru.
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Nie wskazano potrzeby sporządzenia planu ochrony dla obszaru Natura 2000.
Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody zapewniono
udział osobom zainteresowanym i działającym w obrębie siedlisk przyrodniczych w pracach nad
tworzeniem projektu PZO. W tym celu zorganizowano jedno spotkanie dyskusyjne, którego tematem
były zapisy w projekcie PZO. Informację o zamiarze przystąpienia do sporządzenia PZO
zamieszczono na tablicy ogłoszeń RDOŚ w Gdańsku, stronie internetowej RDOŚ w Gdańsku, tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Gdańska oraz w prasie.
Projekt planu zadań ochrony został poddany udziałowi społecznemu na zasadach i w trybie
określonym w ustawie 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.). Udział społeczny został zagwarantowany poprzez
ogłoszenie informacji o możliwości zapoznania z projektem PZO oraz o możliwości składania uwag
i wniosków do planu. Informacje powyższe zostały zamieszczone w formie obwieszczenia:
- na tablicy ogłoszeń RDOŚ w Gdańsku od dnia 28.03.2012 do dnia 28.05.2012r.;
- na stronie internetowej RDOŚ w Gdańsku w dniu 03.04.2012r.;
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdańska od dnia 13.04.2012 do dnia 06.05.2012r.;
- w prasie: „Dziennik Bałtycki” z dnia 04.04.2012r.
W trakcie prowadzonego udziału społecznego nie zgłoszono uwag.
Informację o projekcie planu zadań ochronnych zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie
danych, udostępnionym poprzez stronę internetową www.wykaz.ekoportal.pl, pod numerem
578/2012.
Projekt przedłożono Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody w Gdańsku 03.07.2012r. Nie
głosowano nad uchwałą dotyczącą zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Bunkier w Oliwie PLH220055. Członkowie rady wnieśli uwagi, które rozpatrzono
i wprowadzono do Zarządzenia. W projekcie zarządzenia wskazano na konieczność wskazania
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska oraz
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Oliwa Centrum” Miasta Gdańska, obszaru
Natura 2000 jako obszaru objętego ochroną w myśl ustawy o ochronie przyrody. Wskazano również
na konieczność wprowadzenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ”Oliwa
Centrum” Miasta Gdańska wymogów ochrony dotyczących obszaru Natura 2000 Bunkier w Oliwie
PLH 220055 polegających na: ograniczeniu prowadzenia remontów i prac budowlanych na
wszystkich działkach przylegających do bunkra (bądź na których bunkier się znajduje) w sezonie
zimowym tj. w okresie hibernacji nietoperzy przypadającym na okres od XI do IV każdego roku oraz
pozostawienia wszystkich drzew na ternie obszaru oraz wzdłuż ul. Podhalańskiej za wyjątkiem drzew
obumierających zagrażających użytkownikom mieszkańcom i infrastrukturze.
Zarządzenie w sprawie planu zadań ochronnych zostało ponownie przedłożone do zaopiniowania
Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 11.03.2013r. Regionalna
Rada Ochrony Przyrody zaopiniowała pozytywnie projekt zarządzenia. Wniesione przez Regionalna
Rade Ochrony Przyrody uwagi zostały w całości uwzględnione w zarządzeniu.
Projekt zarządzenia został uzgodniony, zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206) z Wojewodą
Pomorskim, pismem nr NK.II.0041.6.2013.MM z dnia 12.04.2013 r.
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