
 

 
 
 

        Wrocław, dnia 20 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 17 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kulturalno – 

Edukacyjnego w Męcince odbyło się drugie spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW), 

zorganizowane w związku z opracowywaniem przez tut. Dyrekcję 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 gmin i powiatów leżących  

w granicach obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 oraz pozostałych 

zidentyfikowanych interesariuszy prowadzących działalność w obrębie siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar. 

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 przedstawiła 

informacje o sieci Natura 2000, europejskich i polskich podstawach prawnych 

funkcjonowania obszarów Natura 2000 oraz o systemie ocen oddziaływania na środowisko. 

Następnie głos zabierała Pani Marta Łysiak przedstawicielka RDOŚ we Wrocławiu, 

koordynator projekt pn. „Opracowanie planów ochrony dla dwóch obszarów Natura 2000  

na Dolnym Śląsku” nr POIS.02.04.00-00-0194/17, która omówiła ww. projekt, m.in. czas jego 

trwania, koszty i źródła finansowania, zasady realizacji.  

Następnie Pani Dorota Janic - Bora omówiła podstawy prawne tworzenia planów 

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

oraz wyjaśniła dlaczego istnieje konieczność sporządzenia planu ochrony dla obszaru 



 

 

Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037. Omówiony został udział 

społeczeństwa w procesie planistycznym, rola Zespołu lokalnej Współpracy oraz 

oczekiwania względem ZLW. 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. 

Po krótkiej przerwie omówione zostały walory przyrodnicze obszaru Natura 2000 

Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037, jego najważniejsze przedmioty ochrony  

i ich główne zagrożenia i konieczne działania ochronne wymienione w obowiązującym 

obecnie planie zadań ochronnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas trwania prezentacji zadawane były pytania oraz trwała dyskusja. Pani 

Katarzyna Łapińska wyjaśniła, m.in., że trwają rozmowy aby za właściwy stan ochrony dla 

danego przedmiotu ochrony mógł być uznany stan referencyjny, czyli najlepszy stan ochrony 

jaki można uzyskać dla przedmiotu ochrony w konkretnym obszarze i na konkretnym 

stanowisku. Wyjaśniła także, iż eksperci w ramach zleconych przez RDOŚ inwentaryzacji 

przyrodniczych będą musieli opisać zarówno właściwy stan ochrony, jak i referencyjny stan 

ochrony dla danego gatunku lub siedliska przyrodniczego. Od uczestników padło także 

pytanie jaki wpływ na planowanie przestrzenne będzie miał plan ochrony. Pani Katarzyna 

Łapińska wyjaśniła, 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. 

Wyjaśniła także, iż wszystkie plany, projekty, strategie i przedsięwzięcia podlegają 

procedurze oceny oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania na obszary  

Natura 2000. W ramach dyskusji uszczegółowione zostały informacje o zlecanych przez 

RDOŚ Wrocław inwentaryzacjach przyrodniczych dla omawianego obszaru,  



 

 

m.in. wyjaśniono, iż eksperci będą pracować w latach 2020 - 2022, a dane będą 

przekazywane do RDOŚ każdego roku w trybie – 30% prac 2020 r., 30% prac 2021 r.,  

100% prac 2022 r. (całość opracowania).  

Pytano także czy w ramach zleconych prac inwentaryzowane będą rezerwaty 

przyrody. Odpowiedź była twierdząca, gdyż pracami objęte będzie 100% obszaru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 
 


