
 
 

Projekt nr POIS.02.04.00-00-0194/17 Opracowanie planów ochrony dla dwóch obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku 

 

 

PROTOKÓŁ 

Ze spotkania informacyjnego Zespołu Lokalnej Współpracy w obszarze Natura 2000 Góry 

Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH 020016 z dnia 16 grudnia 2019 r. w Strachocinie 

 

Pierwsze spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy, powołanego w celu prac nad projektem 

planu ochrony obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika, odbyło się w 

Strachocinie, w sali konferencyjnej w siedzibie Nadleśnictwa Lądek Zdrój. W spotkaniu wzięło 

udział 20 osób, w tym przedstawiciele: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu, trzech gmin (Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie i Bystrzyca Kłodzka), dwóch nadleśnictw 

(Lądek Zdrój i Międzylesie), Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, 

Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie, Polskiego Związku Łowieckiego oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego. 

 

 

 

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania uczestników przez Zastępcę Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego Konserwatora Przyrody, Panią Katarzynę 

Łapińską, a także Nadleśniczego Nadleśnictwa Lądek-Zdrój Pana Jana Chilarskiego.. 



Następnie planista projektu – Krzysztof Martini wygłosił prezentację dotyczącą funkcjonowania 

obszarów Natura 2000 oraz realizowanego projektu. Prelegent przedstawił aspekty prawne 

tworzenia i funkcjonowania obszarów Natura 2000 oraz zarządzania nimi. Omówił również cel 

korzyści i finansowanie prowadzonego projektu. 

W kolejnej części spotkania Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, 

Pan Rafał Klodek scharakteryzował obszar Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika 

PLH020016. Omówił on aspekty geograficzne i przyrodnicze oraz scharakteryzował również 

przedmioty ochrony obszaru. Prelegent podkreślił, że aktualnie dla przedmiotowego obszaru 

obowiązuje plan zadań ochronnych. 

 

 

 

Po przerwie, odbyła się ostatnia prezentacja dotycząca procesu planistycznego. Planista 

projektu – Krzysztof Martini scharakteryzował cechy planu ochrony, przedstawił podstawy 

prawne sankcjonujące ten dokument i omówił procesu jego tworzenia. Prelegent podkreślił 

również znaczenie udziału Zespołu Lokalnej Współpracy w pracach nad projektem planu 

ochrony. 

W końcowej części spotkania odbyło się forum dyskusyjne. Na której uczestnicy Zespołu 

Lokalnej Współpracy zadawali pytania przedstawicielom Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu. Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek Zdrój Pan Jan Chilarski zapytał 

się, czy w pracach nad projektem planu ochrony uwzględniany będzie plan urządzania lasu. 

Odpowiedzi udzieliła Pani Katarzyna Łapińska, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu i Regionalny Konserwator Przyrody, informując, że dokument ten 

będzie uwzględniony w procesie planistycznym. Nadleśniczy podkreślił również dobrą 

współpracę Nadleśnictwa Lądek Zdrój z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu. Przedstawiciele gminy Bystrzyca Kłodzka zadawali pytania dotyczące MPZP oraz 

ich status w świetle procesu planistycznego. Pani Katarzyna Łapińska zaznaczyła, że w chwili 

obecnej miejscowe plany muszą być zgodne z obowiązującym planem zadań ochronnych dla 



obszaru Natura 2000. Z chwilą wejścia w życie planu ochrony, wszelkie niezgodne z nim 

plany miejscowe będą musiały zostać zmienione. Podkreśliła jednak, że realny termin wejścia 

w życie planu ochrony to lata 2023-24, więc jest jeszcze dość odległy. Burmistrz Stronia 

Śląskiego Pan Dariusz Chromiec wskazał na wątpliwości dotyczące rozwoju gospodarczego 

gminy w związku z istnieniem przedmiotowego obszaru Natura 2000 i zaproponował 

włączenie przedsiębiorców i inwestorów działających na terenie gminy do Zespołu Lokalnej 

Współpracy. Reprezentujący Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu Pan 

Leszek Tomalski wskazał na niezgodność granic obszaru Natura 2000 z granicami 

ewidencyjnymi działek. Pan Leszek Mazur reprezentujący Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych Oddział w Wałbrzychu, wskazał na konieczność wypracowania zasad, tak 

aby każdy zainteresowany wiedział o istniejących uwarunkowaniach dotyczących 

funkcjonowania obszaru Natura 2000. Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu wyjaśniali wątpliwości uczestników oraz udzielali odpowiedzi 

odnośnie zarówno procesu planistycznego, jak i obszaru Natura 2000. 

 

 

Spotkanie zakończyła Pani Katarzyna Łapińska dziękując wszystkim za przybycie, zaś 

szczególne podziękowania skierowała w stronę Pana Jana Chilarskiego za udostępnienie sali 

Nadleśnictwa i zorganizowanie poczęstunku dla gości. 

 


