
 

 
 

 

 

Protokół z I spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy związanego z opracowaniem 
projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru NATURA 2000 Kumaki Dobrej 

PLH020078 

 

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu zrezygnowała z przeprowadzenia I spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy  

dla obszaru Natura 2000 Kumaki Dobrej PLH020078 w formie tradycyjnej. 

Materiały przygotowane na I spotkanie ZLW zostały udostępnione w serwisie 

internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu od dnia 4 września 

2020 r. pod adresem: http://wroclaw.rdos.gov.pl/plan-zadan-ochronnych-dla-obszaru-natura-

2000-kumaki-dobrej-plh020078 

Dodatkowo poinformowano, że zgłoszenia udziału w pracach Zespołu Lokalnej 

Współpracy dla obszaru Natura 2000 Kumaki Dobrej można dokonać w dowolnym momencie 

– wypełniając załączoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i przesyłając zgłoszenie 

do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.  

Do udziału w pracach ZLW obszaru Natura 2000 Kumaki Dobrej zgłosili  

się przedstawiciele Nadleśnictwa Oleśnica Śląska, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

we Wrocławiu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu, sołectwa 

Baków, Rady Gminy Długołęka, Stowarzyszenia „Ostoja” oraz osoby prywatne.  

 

Zgłoszono następujące propozycje i uwagi: 

 

1. Pan Arkadiusz Szydełko, Radny Gminy Długołęka złożył wniosek o rozszerzenie 

obszaru Natura 2000 Kumaki Dobrej o tereny leśne zlokalizowane pomiędzy 

miejscowościami Bąków i Łozina ze względu na występowanie siedlisk gatunków 

chronionych m.in. kumaka nizinnego, bielika, bociana czarnego oraz występowanie 

siedliska przyrodniczego łęgowe lasy wierzbowo-jesionowe i olszowe jak również 

terenów mokradeł, bagien i torfowisk z unikalną fauną i florą oraz migracji wielu 

gatunków zwierząt (łosi, wilków).  



 

 

Ponadto Pan Arkadiusz Szydełko wskazał, że stanowisko Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu wskazuje, iż należy odstąpić od: 

• przeznaczenia pod aktywność gospodarczą AG2 i pozostawić  

w dotychczasowym sposobie użytkowania teren podmokłych łąk na zachód 

od miejscowości Budziwojowice ze względu na fakt występowania na tych 

łąkach roślin należących do gatunków chronionych, 

• przeznaczenia pod aktywność gospodarczą AG2 i pozostawić  

w dotychczasowym sposobie użytkowania teren podmokłych łąk na południe 

od miejscowości Łozina, ze względu na fakt występowania na tych łąkach 

roślin należących do gatunków chronionych. 

2. Pan Dominik Jednoróg ze Stowarzyszenia „Ostoja” wniósł o objęcie ochroną lasu 

przy miejscowości Bąków z uwagi na występowanie m.in. bociana czarnego  

i kumaka, żerowisk bielika oraz cennych stanowisk archeologicznych (kurhany).  

3. Pani Milena Dudzińska wniosła uwagi: 

• o przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz powiększenie obszaru 

Natura 2000 Kumaki Dobrej o starodrzewia dębowe (w obrębie których w lipcu 

2020 r. stwierdzono występowanie kozioroga dębosza Cerambyx cerdo oraz 

pachnicy dębowej Osmoderma eremtia) oraz rów melioracyjny w m. Łosice,  

w obrębie którego stwierdzono występowanie kumaka nizinnego.  

4. Przedstawiciel Stowarzyszenia PraŹródła wniósł propozycję poszerzenia obszaru 

Natura 2000 Kumaki Dobrej o działki nr 29/3, 28/3, 28/8, 28/9, 28/10, 28/13, 28/14, 

29/17, 17, 19 i 20 w m. Łosina. W uzasadnieniu wskazał, że na tym terenie 

obserwowano licznie osobniki kumaka nizinnego. Dodatkowo poinformował,  

że w zadrzewieniach śródpolnych i przydrożnych w roku 2020 zaobserwowano 

występowanie kozioroga dębosza Cerambyx cerdo oraz pachnicy dębowej 

Osmoderma eremtia. 

 

Ze względu na obecny stan zagrożenia epidemiologicznego termin kolejnego spotkania ZLW 

zostanie ustalony w późniejszym terminie.  

 

 


