
 

 
 
 

 

Wrocław, dnia 14 grudnia 2019 r. 

 

Protokół ze spotkania  

Zespołu Lokalnej Współpracy zwiazanego z opracowaniem projektu planu 

ochrony dla obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 

 
W dniu 13 grudnia 2019 r. w siedzibie Nadleśnictwa Jawor odbyło się pierwsze 

spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW), zorganizowane w związku 

z opracowywaniem przez tut. Dyrekcję projektu opracowaniem projektu planu ochrony dla 

obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 w ramach projektu  

nr POIS.02.04.00-00-0194/17 pn.: „Opracowanie planów ochrony dla dwóch obszarów 

Natura 2000 na Dolnym Śląsku” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.  

Spotkanie zostało zorganizowane dla przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP), z uwagi na fakt, iż obszar zarządzany przez PGL LP 

w ponad 50% pokrywa się z granicami obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie 

PLH020037, a projekt planu ochrony wymaga zaopiniowania przez dyrektora regionalnej 

dyrekcji Lasów Państwowych. 

Spotkanie rozpoczęła Pani Katarzyna Łapińska – Regionalny Konserwator 

Przyrody, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, która 

powitała zebranych gości oraz przedstawiła cel i przebieg zorganizowanego spotkania. 

Następnie głos zabrała Pani Dorota Janic - Bora – planista dla obszaru Natura 2000 

Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 z ramienia RDOŚ we Wrocławiu, która szczegółowo 

omówiła realizowany przez RDOŚ we Wrocławiu projekt pn. „Opracowanie planów ochrony 

dla dwóch obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku” nr POIS.02.04.00-00-0194/17 - czas 

trwania projektu, koszty i źródła finansowania, zasady realizacji projektu. W czasie 

prezentacji projektu głos zabierała także Pani Marta Łysiak - przedstawiciel RDOŚ  

we Wrocławiu, koordynator ww. projektu, uszczegóławiając informacje o projekcie. 

Następnie Pani Dorota Janic - Bora przedstawiła informacje o sieci Natura 2000, 

obszarze Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037, jego najważniejszych 



 

 

walorach przyrodniczych i przedmiotach ochrony oraz informacje o obowiązującym obecnie 

planie zadań ochronnych. Po krótkiej przerwie omówione zostały podstawy prawne planu 

ochrony, zakres prac niezbędnych do wykonania w ramach tworzenia projektu planu 

ochrony, udział społeczeństwa w procesie planistycznym, rola Zespołu lokalnej Współpracy 

oraz oczekiwania względem ZLW. Omówiona została także rola Lasów Państwowych  

w pracach nad projektem planu ochrony. Uczestnicy uzyskali także informacje o aktualnym 

stanie prac nad projektem planu oraz zostali poinformowani gdzie i w jakiej formie można 

składać ewentualne uwagi lub przekazywać informacje pomocne w procesie planistycznym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas trwania prezentacji zadawane były pytania oraz trwała dyskusja. Uczestnicy 

pytali m.in. jak długo trwa proces ustanawiania rozporządzenia ministra właściwego  

do spraw środowiska po przygotowaniu projektu planu ochrony przez RDOŚ, w jakim trybie  

i jak długo zatwierdzana jest zmiana granic obszaru Natura 2000 oraz który organ jest  

za to odpowiedzialny. Kwestie tę wyjaśniły Pani Katarzyna Łapińska i Marta Łysiak. 

Następnie Pan Leszek Tomalski przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

we Wrocławiu oraz Pan Jacek Celmer Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Jawor 

wskazali na sytuację gdy zasięg siedliska obecnie nie pokrywa się z faktyczną powierzchnią 

siedliska, a „dociągnięty” jest do granic wydzielenia – jak zaplanować rębnie, działania 

ochronne itp. W odpowiedzi zostało wyjaśnione, iż należy takie sytuacje zgłosić i na etapie 

szczegółowej inwentaryzacji, którą będzie zlecać RDOŚ, każdy przypadek indywidualnie 

uzgodnić w celu uniknięcia takich sytuacji w przyszłości. Pan Piotr Wierzbicki – Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Jawor pytał o terminy oraz tryb w jakim będą wpływać do RDOŚ we Wrocławiu 

zlecone ekspertyzy przyrodnicze opracowywane na potrzeby planu ochrony. Pani Dorota 

Janic – Bora wyjaśniła, iż eksperci będą pracować w latach 2020 - 2022, a dane będą 

spływać każdego roku w trybie – 30% prac 2020 r., 30% prac 2021 r., 100% prac 2022 r. 

(całość opracowania). Padło także pytanie o plany zagospodarowania przestrzennego  



 

 

– jak będą analizowane oraz o sytuację, kiedy grunty uległy już sukcesji, a jest na nich 

wykazywane nieleśne siedlisko przyrodnicze. Kwestię tę omówiła Pani Katarzyna Łapińska, 

która wyjaśniła, iż nawet jeśli grunt jest mocno porośnięty drzewami i krzewami (w wyniku 

naturalnej sukcesji), jednak wykazuje cechy nieleśnego siedliska przyrodniczego,  

a usunięcie drzew i krzewów wskazane jest jako działanie ochronne dla tego siedliska  

to należy to działanie wykonać. Drzewa i krzewy mogą usuwać prywatni właściciele gruntów 

lub RDOŚ. RDOŚ Wrocław wykonuje takie działania, m.in. w ramach projektu pn. „Ochrona 

siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” nr POIS.02.04.00-00-0118/16 

współfinansowanego ze środków UE. Pani Łapińska poinformowała także, iż plany 

zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz inne dokumenty planistyczne będą szczegółowo analizowane  

po uzyskaniu nowych danych ze zleconych inwentaryzacji przyrodniczych i może zaistnieć 

konieczność wprowadzania zmian do tych dokumentów.  

Następnie zostało ustalone, iż następne spotkanie ZLW odbędzie  

się po uzyskaniu pierwszych danych w ramach zleconych ekspertyz przyrodniczych.  

Jednocześnie wszyscy uczestnicy spotkania uzgodnili, iż na bieżąco będą zgłaszane 

wszelkie informacje, uwagi, problemy i wątpliwości, w razie potrzeby będą organizowane 

indywidualne spotkania w celu ich przedyskutowania lub wyjaśnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie zakończyła Pani Katarzyna Łapińska dziękując wszystkim za przybycie 

oraz wkład w dyskusję. Szczególne podziękowanie zostało skierowane w stronę 

Nadleśniczego Pana Piotra Wierzbickiego za udostępnienie sali i zorganizowanie 

poczęstunku dla gości.  

 
 


