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Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

 
Protokół 

2012-12-18, Wołów, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000  
Dębniańskie Mokradła PLH020002, I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

 
 

W dniu 18 grudnia 2012 r. w Wołowie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, 

odbyło się spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu i Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 

Dębniańskie Mokradła PLH020002 - firmę Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział 

w Brzegu. 

Głównym celem spotkania było zaprezentowanie efektów prac nad projektem planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębniańskie Mokradła PLH020002, 

tj. zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru, ich lokalizacji i stanu, 

celów działań ochronnych i samych działań przewidzianych do realizacji w okresie 10 lat. 

Ponadto zaprezentowano przebieg proponowanej granicy obszaru Natura 2000, po jej 

korekcie. Korekta granicy uwzględniała uwagi Zespołu Lokalnej Współpracy zgłoszone na 

I spotkaniu ZLW oraz lokalizację przedmiotów ochrony, które znajdowały się poza aktualnie 

obowiązującą granicą obszaru Natura 2000. 

Spotkanie przebiegło zgodnie z przyjętym programem spotkania, który został 

przesłany uczestnikom w zaproszeniach i jeszcze raz zaprezentowany na początku 

spotkania, a istotne elementy spotkania zaprotokołowano poniżej. W trakcie spotkania 

zapowiedziano również odbycie wizji terenowej w okresie najbliższej wiosny w celu lepszego 

zrozumienia problemu ochrony wybranych przedmiotów ochrony obszaru. W spotkaniu 

udział wzięło 15 osób. Byli to reprezentanci następujących instytucji i podmiotów: 

Starostwo Powiatowe w Wołowie 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wrocław 

Urząd Miasta i Gminy Wołów 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu 
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Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Sołectwo Dębno 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

 

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości przez Pana Macieja Nejmana  – zastępcę 

Burmistrza. Po sporządzeniu listy obecności rozpoczęła się prezentacja dotycząca wyników 

prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. W trakcie prezentacji 

określone zagadnienia były na bieżąco dyskutowane. 

Pani  Grażyna Góral  (RDLP Wrocław) zapytała czy w trakcie sporządzania planu 

i oceny stanu zachowania leśnych siedlisk przyrodniczych uwzględniono fakt wystąpienia na 

terenie nadleśnictwa Wołów huraganu i jego skutków, które mogą rzutować na końcową 

ocenę płatów poszczególnych siedlisk. Wykonawca wyjaśnił, że miejsca w których doszło do 

uszkodzeń lub zniszczenia drzewostanu stanowią część dużych płatów danego siedliska i w 

ocenie całego płatu rzadko wyraźnie obniżają ocenę ogólną. Siedlisko przyrodnicze nie jest 

bowiem rozpatrywane i oceniane z punktu widzenia stanu zachowania siedliska w 

pojedynczym wydzieleniu, tylko stanu w jakim znajduje się cały kompleks siedliska 

stanowiący mozaikę fragmentów w różnym wieku i w różnym stanie zachowania. 

Wykonawca zapewnił również, że w opisie charakterystyki leśnych siedlisk przyrodniczych 

stanowiących przedmioty ochrony obszaru znajdującej się w dokumentacji PZO będzie 

zamieszczona informacja o tym, że duża część drzewostanów ucierpiała na skutek 

huraganu. 
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W trakcie prezentacji Wykonawca przedstawił zapisy planu ochrony rezerwatu 

przyrody „Uroczysko Wrzosy”, które dotyczyły kilku przedmiotów ochrony obszaru Natura 

2000, a które zostały uwzględnione w projekcie PZO z uwagi na wyłączenie terenu 

rezerwatu z powierzchni objętej pracami nad PZO. Wśród zagrożeń zdefiniowanych dla 

przedmiotów ochrony poważne zastrzeżenia wzbudziło zapisane dla przeplatki maturna 

zagrożenie B03 - eksploatacja lasu bez odnawiania czy naturalnego odrastania. Pani  

Grażyna Góral  (RDLP Wrocław) zwróciła uwagę, że jest to błąd, ponieważ na gruntach 

Lasów Państwowych nie może być mowy o pozostawianiu powierzchni leśnych bez 

odnowienia i że tego rodzaju zapisy należy usunąć z projektu PZO. Wykonawca 

odpowiedział, że nie ma możliwości kwestionowania zapisów planu ochrony, który obecnie 

obowiązuje i jego obowiązkiem jest przepisanie dla obszaru rezerwatu zapisów tego 

dokumentu do dokumentacji PZO. Głos w tej sprawie zabrała również Pani Irena Wo ś 

(RDOŚ Wrocław), która przypomniała, że plan ochrony był dwukrotnie opiniowany na Radzie 

Ochrony Przyrody i że wszystkie jego zapisy zostały zaakceptowane. W tej sytuacji 

wniesienie zmian do dokumentacji być może będzie jeszcze możliwe, jednak nie w zakresie 

głównych zapisów planu. 

W trakcie dalszych etapów prezentacji zaplanowanych działań ochronnych głos 

zabrał Pan Paweł Łazik  (RZGW Wrocław), który zapytał, jakie są realne możliwości 

realizacji zaplanowanych działań i skąd mają wziąć się środki finansowe na te zadania. 

Wykonawca odpowiedział, że szereg zadań związanych z właściwym kształtowaniem 

warunków siedliskowych leży w zakresie obowiązków i zadań Lasów Państwowych i będzie 

mogła być realizowana przy okazji realizacji zadań gospodarczych na powierzchniach 

leśnych. Na pozostałe działania odpowiednie środki będą musiały być zapewnione ze strony 

organu nadzorującego obszar Natura 2000, którym w obecnej chwili jest Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 

Na koniec prezentacji Pan Dariusz Rosiński poprosił zgromadzonych o wnikliwe 

zapoznanie się z przekazanymi w wersji elektronicznej materiałami kartograficznymi               

i bazodanowymi oraz o ewentualne wniesienie uwag do przekazanych materiałów, które 

pozwolą uzupełnić w odpowiedni sposób dokumentację PZO. Pan Dariusz Rosiński 

zapowiedział, że niezbędne, dodatkowe ustalenia dotyczące PZO zostaną dokonane na 

spotkaniach z przedstawicielami nadleśnictwa Wołów i Dolnośląskiego Zarządu Parków 

Krajobrazowych, które Wykonawca planuje poczynić na początku stycznia 2013 roku. 
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Na koniec spotkania Pan Dariusz Rosiński podziękował za przybycie wszystkich 

zgromadzonych i zaprosił do czynnego udziału w opiniowaniu przedłożonych materiałów, 

po czym zamknął spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy. 

 

Podsumowując przebieg spotkania należy stwierdzić, że przebiegło ono według 

wcześniejszego planu. Przebieg spotkania protokołowała Anna Wójcicka-Rosińska BULiGL 

w Brzegu. 

 


