
 

 
 

 

 

Protokół ze spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy związanego z opracowaniem 
projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru NATURA 2000 Kiełczyn PLH020099 

W dniu 5 grudnia 2019 roku w sali parafialnej kościoła pw. Narodzenia NMP  

w Kiełczynie odbyło się I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy. Spotkanie zostało 

zorganizowane w związku z opracowywaniem projektu planu zadań ochronnych (zwanego 

dalej Planem) dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Kiełczyn PLH020099, 

realizowanego w ramach projektu POIS.02.04-00-00-0193/16 pn. Opracowanie planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2017 – 2022.  

W spotkaniu wzięli udział: przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, 

Proboszcz Parafii Narodzenia NMP w Kiełczynie, ekspert chiropterolog oraz pracownicy 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (RDOŚ we Wrocławiu). 

Pan Rafał Klodek (RDOŚ we Wrocławiu) otwierając spotkanie przywitał uczestników 

oraz przedstawił założenia spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy.  

Następnie głos zabrała Pani Anna Haplicznik – planista regionalny z ramienia 

RDOŚ we Wrocławiu, która szczegółowo omówiła realizowany projekt pn. Opracowanie 

planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Uczestnicy spotkania uzyskali 

informacje na temat czasu trwania projektu, jego kosztów i źródeł finansowania, obszarów 

Natura 2000 objętych projektem oraz zasad realizacji projektu oraz ogólnych informacji  

nt. sieci Natura 2000 oraz podstaw prawnych jej funkcjonowania.  

W dalszej kolejności Pani Marta Ignaciuk - koordynator Planu dla obszaru Natura 

2000 Kiełczyn PLH020099 z RDOŚ we Wrocławiu przedstawiła ogólne informacje nt. planów 

zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz podstawy prawne ich sporządzania. 

Ponadto omówiła obecny stan wiedzy o Obszarze, stan prawny oraz przedmiot ochrony tego 

obszaru tj. kolonię rozrodczą nocka dużego Myotis myotis (1324). 

Następnie Pan Tomasz Gottfried - ekspert chiropterolog, który na zlecenie RDOŚ  

we Wrocławiu wykonuje ekspertyzę chiropterologiczną na potrzeby sporządzenia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kiełczyn, omówił wyniki przeprowadzonych 

inwentaryzacji. Wskazał, jak wynika z przeprowadzonych badań, że kolonia rozrodcza liczy 

około 110 osobników nocka dużego Myotis myotis stanowiącego przedmiot ochrony Obszaru.  



 

 

Ekspert ocenił stan ochrony populacji nocka dużego oraz omówił istniejące zagrożenia 

dotyczące gatunku, do których zaliczył przede wszystkim zły stan techniczny obiektu a przede 

wszystkim pogarszający się stan dachu, który może doprowadzić do znacznego pogorszenia 

warunków stanowiska i opuszczenia schronienia przez nietoperze. Podkreślił również,  

że prowadzenie remontu w okresie przebywania kolonii (maj - sierpień) lub likwidacja wylotów 

nietoperzy może spowodować zniszczenie stanowiska. Ponadto zwrócił uwagę na możliwość 

negatywnego wpływu nadmiernego oświetlenia bryły kościoła na populację nietoperzy. 

Poruszono temat wycinki drzew rosnących w pobliżu kościoła i cmentarza. Działania  

te oceniono jako zagrażające istniejącej kolonii i omówiono możliwość nowych nasadzeń.  

 

W rozmowie o planowanych działaniach na terenie kościoła aktywnie uczestniczyli wszyscy 

zaproszeni goście – pytania dotyczyły przede wszystkim terminu przeprowadzenia remontu, 

uszczelnienia wlotów na strych, oraz użycia niebezpiecznych dla ssaków materiałów,  

w tym środków do impregnacji drewna, które mogą spowodować opuszczenie stanowiska, 

a w skrajnych przypadkach doprowadzić również do śmierci osobników. Ponadto p. Ewelina 

Kochmańska przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wyraziła obawę,  

iż środki nietoksyczne do impregnacji drewna, nie stanowiące zagrożenia dla nietoperzy mogą 

znacznie podnieść koszt remontu dachu. Proboszcz Parafii Narodzenia NMP w Kiełczynie  

ks. Stanisław Olszowy poinformował, że remont dachu ww. Kościoła jest planowany  



 

 

na I kwartał 2020 r. W trakcie dyskusji ustalono, że wykonywanie prac remontowych dachu 

prowadzone będzie przy udziale specjalisty chiropterologa. 

Spotkanie zakończył p. Rafał Klodek dziękując wszystkim za przybycie oraz wkład  

w dyskusję. Ustalono także, że kolejne spotkanie ZLW odbędzie się w przyszłym roku. 

 

 

 


