
ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Stawiska”

Na podstawie art. 19 ust. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1614 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Stawiska”, zwanego dalej „rezerwatem”. 

§ 2. Rezerwat położony jest na terenie obszaru mającego znaczenia dla Wspólnoty Stawiska PLH240024 
zwanego dalej „obszarem Natura 2000”. 

§ 3. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych 
fragmentu naturalnego lasu dębowego ze starymi drzewami pomnikowymi. 2. Wskazuje się następujące 
przyrodnicze i społeczne uwarunkowania realizacji celu ochrony, o którym mowa w ust. 1: 1) zapewnienie 
trwałości dynamicznych przemian ekosystemu leśnego stanowiącego enklawę położoną w otoczeniu gruntów 
rolnych, 2) zachowanie naturalnego starodrzewu dębowego oraz drzew martwych do samoistnego rozpadu, 3) 
położenie rezerwatu na gruntach Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe, Nadleśnictwo Kłobuck, 4) położenie rezerwatu w obszarze Natura 2000 Stawiska PLH240024. 

§ 4. Nie identyfikuje się i nie określa sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków. 

§ 5. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną ścisłą. 

§ 6. Nie określa się działań ochronnych w rezerwacie. 

§ 7. Na terenie rezerwatu nie wskazuje się miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, 
turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa. 

§ 8. Na terenie rezerwatu nie wskazuje się miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, 
handlowa i rolnicza. 

§ 9. Opis granic obszaru Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem, w postaci współrzędnych (układ 
PL-1992) punktów ich załamania, określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 10. Mapę obszaru Natura 2000 oraz znajdującego się na jego terenie rezerwatu obrazuje załącznik nr 2 do 
zarządzenia. 

§ 11. Nie zidentyfikowano istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 
2000 w granicach rezerwatu przyrody. 

§ 12. Cele działań ochronnych na obszarze Natura 2000 określa załącznik 3 do zarządzenia. 

§ 13. Działania ochronne na obszarze Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem ze wskazaniem 
podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik 4 do zarządzenia. 

§ 14. Nie określa się wskazań do zmian w istniejącym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lipie oraz planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego dotyczących 
eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla utrzymania bądź 
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których 
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. 

§ 15. Nie wprowadza się ustaleń do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lipie, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Parzymiechy oraz planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 
wewnętrznych lub zewnętrznych w rezerwacie. 
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§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Katowicach 

Jolanta Prażuch

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1074 oraz z 2018 r. poz. 
2244 i 2340.
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Załącznik nr 1 do zarządzenia Regionalnego     

Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 

z  dnia 7 marca 2019r.                            

w sprawie ustanowienia planu ochrony 

dla rezerwatu przyrody „Stawiska”. 

 

 

 

 

Opis granic obszaru Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem, w postaci współrzędnych punktów 

ich załamania
1)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1)

 Sporządzony w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, o którym mowa w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych  (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 1247). 

Nr punktu 

 
X (PL-1992) Y (PL-1992) 

1 353111,14 482415,53 

2 353177,92 482332,36 

3 353195,65 482309,09 

4 353219,63 482279,16 

5 353258,3 482295,96 

6 353293,79 482313,44 

7 353315,66 482324,21 

8 353340,25 482336,8 

9 353357,76 482344,96 

10 353400,32 482365,93 

11 353413,85 482382,27 

12 353422,02 482400,17 

13 353437,79 482435,21 

14 353433,5 482448,75 

15 353238,37 482595,99 

16 353236,29 482595,52 

17 353146,95 482515,1 

18 353127,92 482497,2 

19 353103,62 482474,49 

20 353080,85 482453,71 

21 353111,14 482415,53 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia Regionalnego     

Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 

z dnia 7 marca 2019r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony 

dla rezerwatu przyrody „Stawiska”. 

 

 

 

Mapa obszaru Natura 2000 oraz znajdującego się na jego terenie rezerwatu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa obszaru Natura 2000 

Stawiska PLH240024 

 wraz z położonym w jego 

granicach rezerwatem przyrody 

„Stawiska”. 
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Załącznik nr 3 do zarządzenia Regionalnego     

Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 

z dnia 7 marca 2019r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony 

dla rezerwatu przyrody „Stawiska”. 

 
 

 

Cele działań ochronnych. 

 

Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych 

9170  

Grąd środkowoeuropejski  

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum). 

 

- utrzymanie siedliska w obszarze. 

1084  

pachnica dębowa (Osmoderma eremita). 
- utrzymanie gatunku w obszarze. 
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Załącznik nr 4 do zarządzenia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 

z dnia 7 marca 2019r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony 

dla rezerwatu przyrody „Stawiska”. 

 

 

 

 

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie  

i obszarów ich wdrażania. 

 

 

Przedmiot ochrony Działania ochronne Obszar wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

9170  

Grąd  

środkowoeuropejski  

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum). 

 

 

Nr Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków 

roślin i zwierząt oraz ich siedlisk 

1 Nie stwierdzono potrzeby realizacji 

działań ochronnych. 

Nie dotyczy 

 

Nie dotyczy 

 Nr Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz 

monitoringu realizacji celów działań ochronnych 

1 

 

 

Monitoring przyrodniczy stanu 

ochrony siedliska. 

 

Ocena parametrów i wskaźników 

stanu ochrony: 

- charakterystyczna kombinacja 

florystyczna,  

- inwazyjne gatunki obce 

w podszycie i runie,  

- ekspansywne gatunki rodzime  

w runie,  

- struktura pionowa i przestrzenna 

roślinności,  

- wiek drzewostanu (udział 

starodrzewu),  

- naturalne odnowienie drzewostanu,  

- gatunki obce w drzewostanie,  

- martwe drewno (łączne zasoby),  

- martwe drewno wielkowymiarowe,  

- mikrosiedliska drzewne (drzewa 

biocenotyczne),  

- inne zniekształcenia, w tym 

zniszczenia runa i gleby związane 

z pozyskaniem drewna,  

- stan kluczowych dla różnorodności 

biologicznej gatunków lokalnie 

typowych dla siedliska.  

Zgodnie z metodyką monitoringu 

GIOŚ. 

 

Obszar Natura 

2000 w granicach 

rezerwatu. 

RDOŚ Katowice 
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Późna wiosna, w czwartym 

i dziewiątym roku obowiązywania 

planu. 

Nr Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony 

i uwarunkowaniach ich ochrony 

1 Nie stwierdzono potrzeby 

uzupełniania stanu wiedzy. 

Nie dotyczy 

 

Nie dotyczy 

1084  

pachnica dębowa 

(Osmoderma eremita). 

Nr Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków 

roślin i zwierząt oraz ich siedlisk 

1 Nie stwierdzono potrzeby realizacji 

działań ochronnych. 

Nie dotyczy 

 

Nie dotyczy 

 Nr Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz 

monitoringu realizacji celów działań ochronnych 

 Monitoring przyrodniczy stanu 

ochrony gatunku. 

 

Wskaźniki parametru populacja 

podlegające ocenie: 

- udział procentowy drzew 

zasiedlonych, 

wśród drzew dziuplastych, 

- udział procentowy drzew 

zasiedlonych wśród drzew 

dziuplastych dostępnych do  

kontroli, 

- liczba drzew zasiedlonych 

w przeliczeniu na 1 ha. 

 

Wskaźniki parametru siedlisko 

podlegające ocenie: 

- udział procentowy drzew 

dziuplastych wśród wszystkich 

drzew, 

- liczba drzew dziuplastych 

w przeliczeniu na 1 ha, 

- udział procentowy drzew grubych 

wśród drzew dziuplastych, 

- liczba grubych drzew dziuplastych 

w przeliczeniu na 1 ha, 

- izolacja, 

- średnia z ocen zacienienia drzew na 

stanowisku. 

Zgodnie z metodyką monitoringu 

GIOŚ. 

 

Badania należy prowadzić od 

15 lipca do 15 sierpnia. 

W czwartym i dziewiątym           

roku obowiązywania planu. 

Obszar Natura 

2000 w granicach 

rezerwatu. 

RDOŚ Katowice 

Nr Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony 
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i uwarunkowaniach ich ochrony 

1 Nie stwierdzono potrzeby realizacji 

działań ochronnych. 

Nie dotyczy 

 

Nie dotyczy 
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