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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 
 

2012-10-24, Wołów, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000  
Dębniańskie Mokradła PLH020002, I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

 
 

Dnia 24 października 2012 r. w Wołowie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta              

i Gminy, Rynek - Ratusz 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. 

Głównymi celami spotkania było wyłonienie Zespołu Lokalnej Współpracy oraz 

uzupełnienie wiedzy na temat obszaru. Ponadto spotkanie poświęcono omówieniu ogólnych 

założeń programowych sieci Natura 2000 w Polsce, zasad pracy nad projektem planu zadań 

ochronnych, roli dokumentu i trybu jego sporządzania, procesu komunikacji w trakcie 

sporządzania projektu planu oraz przedstawienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony 

Obszaru. Omówiono także granicę Obszaru oraz przedstawiono listę istniejących 

dokumentów planistycznych w Obszarze i jego bezpośrednim otoczeniu. Spotkanie 

podzielono na trzy główne bloki tematyczne, dla których przygotowano prezentacje 

i pomocnicze wydruki materiałów kartograficznych i Standardowego Formularza Danych dla 

obszaru Dębniańskie Mokradła PLH020002. W każdym bloku tematycznym przewidziano 

czas na dyskusję nad poruszonymi zagadnieniami. 

I Andrzej Ruszlewicz „Jak funkcjonuje obszar Natura 2000 – stan obecny wdrażania sieci 

obszarów Natura 2000 w Polsce” oraz „Opracowanie planów zadań ochronnych 

dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” 

II dr Anna Wójcicka-Rosińska „Podstawowe informacje o obszarze mającym znaczenie 

dla Wspólnoty Dębniańskie Mokradła PLH020002” 

III dr Dariusz Rosiński „Omówienie przebiegu zatwierdzonej granicy obszaru” oraz 

„Zakres analizy dokumentów planistycznych podczas prac nad projektem”  

 

Spotkanie przebiegło zgodnie z przyjętym programem spotkania, który został 

przesłany uczestnikom w zaproszeniach i jeszcze raz zaprezentowany na początku 
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spotkania, a istotne elementy spotkania zaprotokołowano poniżej. W spotkaniu udział wzięły 

23 osoby. Byli to reprezentanci następujących instytucji i podmiotów: 

Starostwo Powiatowe w Wołowie 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 

Urząd Miasta i Gminy Wołów 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu 

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 

PPHiU Mała Raszów 

Gospodarstwo Rybackie w Krzydlinie Małej 

Osoby prywatne, w tym właściciele stawów  

 

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości przez Pana Macieja Nejmana  – zastępcę 

Burmistrza. Po sporządzeniu listy obecności rozpoczęła się pierwsza prezentacja dotycząca 

zagadnień związanych z podstawami prawnymi funkcjonowania sieci Natura 2000 oraz 

sporządzania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Głos zabrał w niej Pan 

Andrzej Ruszlewicz  – Planista Regionalny, który wyjaśnił rolę Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu w procesie sporządzania planów zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000 oraz przedstawił Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru 

mającego znaczenie dla Wspólnoty Dębniańskie Mokradła PLH020002. Następnie 

przedstawił ogólne założenia programu Natura 2000 oraz stan obecny jego wdrażania          

w Polsce. W dalszych częściach prezentacji wskazał na podstawowe akty prawne prawa 

Wspólnotowego oraz krajowego określające funkcjonowanie sieci Natura 2000, przedstawił 

zasady tworzenia planów zadań ochronnych i aktualny stan zaawansowania prac nad tego 

typu planami w Polsce oraz zasady ochrony przedmiotów ochrony ostoi siedliskowych            

i ptasich. Następnie wskazał na możliwe ograniczenia w gospodarowaniu na terenach ostoi 

wynikające z wymogów ochronnych przedmiotów ochrony i konsekwencje ich 

nieprzestrzegania. Poruszył również temat Wspólnej Polityki Rolnej i wymogów wzajemnej 

zgodności (cross-compliance). Prelegent zwrócił także uwagę na rolę Zespołów Lokalnej 

Współpracy w całym procesie sporządzania PZO (wspólne wypracowanie kształtu 
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opracowywanego przez Wykonawcę planu). Podkreślił także fakt, iż w procesie tworzenia 

planów zadań ochronnych nie przewidziano uzgodnienia projektów przez samorządy, zatem 

spotkanie Zespół Lokalnej Współpracy jest najlepszą okazją do wyrażenia potrzeb i uwag 

związanych z zarządzeniem obszarem Natura 2000. 

Po prezentacji głos ponowni zabrał Pan Dariusz Rosi ński, który zapytał 

zgromadzonych o zgodę na udział w Zespole Lokalnej Współpracy i zgłosił wniosek, aby 

uczestnicy spotkania wskazali podmioty lub osoby, które ich zdaniem mogą być 

zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach, a nie zostały dotąd zaproszone. Nikt nie 

wskazał na potrzebę rozszerzania grona zapraszanych osób. 

 

Po przerwie głos zabrała Pani Anna Wójcicka-Rosi ńska  - ekspert z ramienia 

Wykonawcy – przedstawiła podział administracyjny i charakterystykę fizycznogeograficzną 

tego terenu oraz listę przedmiotów ochrony, ich udział w pokryciu obszaru oraz stan 

zachowania według danych zawartych w Standardowym Formularzu Danych. Następnie 

wyjaśniła, że prezentowane wartości udziału powierzchniowego różnią się od zawartych 

w Standardowym Formularzu Danych na co wskazują wyniki prac kameralnych i terenowych. 

Podobnie zmiany mogą wystąpić w liczebności populacji oraz stanowisk gatunków 

stanowiących przedmioty ochrony obszaru. W dalszej części prezentacji prelegentka 

przybliżyła zgromadzonym fizjonomię siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty 

ochrony wraz z ich lokalizacją i lokalne uwarunkowania, z którymi wiąże się ich stan 

zachowania. Odnośnie siedliska przyrodniczego rzeki włosienicznikowe kod 3260 

prelegentka zaznaczyła, że w materiałach źródłowych brak było jakichkolwiek informacji jego 

lokalizacji, a badania terenowe nie pozwoliły na stwierdzenie miejsc jego występowania. 

Zaznaczyła, że w tej sytuacji siedlisko będzie wymagało dalszych badań. Podobnie 

omówione zostały poszczególne gatunki zwierząt stanowiące przedmioty ochrony obszaru. 

Następnie zaprezentowane zostały zapisy Standardowego Formularza Danych obszaru 

dotyczące pozostałych istotnych elementów przyrodniczych obszaru, tj. chronionych 

gatunków roślin i zwierząt występujących na omawianym terenie oraz obce geograficznie 

gatunki inwazyjne stanowiące duże zagrożenie na tym terenie.  

Pan Tomasz Szuszkiewicz  (DZPK): Zapytał czy inwentaryzacja siedliska 

przyrodniczego rzeki włosienicznikowe kod 3260 odbędzie się jeszcze w ramach trybu 

sporządzania projektu planu zadań ochronnych? 

Pani Anna Wójcicka-Rosi ńska : Odpowiedziała, że dla tego typu siedliska zostanie 

w projekcie PZO przewidziane zadanie ochronne polegające na konieczności uzupełnienia 

stanu wiedzy na temat jego występowania. 

Pan Marek Wilk (DZMiUW we Wrocławiu): Zwrócił uwagę na nieaktualne nazwy 

cieków użyte w prezentacji i podał właściwą nazwę dla Nowego Rowu. 
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Pani Anna Wójcicka-Rosi ńska : Podziękowała za uwagę i poprosiła o dalsze uwagi, 

jeśli ktoś zauważy tego typu nieścisłości. Wyjaśniła, że nazwy których użyto w prezentacji 

pochodzą z danych źródłowych KZGW i często faktycznie mijają się z aktualnie używanymi. 

Dlatego zarówno używane w opisach nazwy cieków, jak i inne np. nazwy miejscowości będą 

konsultowane w Zespole Lokalnej Współpracy w trakcie sporządzania projektu PZO. 

Pan Paweł Łazik (RZGW we Wrocławiu): Zwrócił uwagę na duży problem bobra na 

omawianym terenie. Jego populacja zasadniczo wzrosła i gatunek ten powoduje liczne 

szkody. Czy plan zadań ochronnych przewiduje możliwość ograniczenia części populacji 

bobra? 

Pan Dariusz Rosi ński : W trakcie planu zadań ochronnych nie są przewidziane tego 

typu działania. Nie można w PZO zaplanować zmniejszenia populacji przedmiotu ochrony. 

Wszelkie problemy związane ze szkodami powodowanymi przez bobra należy zgłaszać 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 

Pani Irena Wo ś (RDOŚ we Wrocławiu): Szkody bobrowe są oceniane na wniosek 

poszkodowanego przez RDOŚ. W określonych sytuacjach można uzyskać zgodę na np. 

rozebranie tamy bobrowej. 

 

PRZERWA KAWOWA 

 

Pan Dariusz Rosi ński rozpoczął swoją wypowiedź informacją o swoistym 

uprzywilejowaniu obszaru Dębniańskie Mokradła PLH020002, który jest bardzo dobrze 

rozpoznany pod względem walorów przyrodniczych. Znacząca część obszaru pokrywa się z 

zasięgiem Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy”, który ma obecnie sporządzony projekt 

planu ochrony, natomiast znajdujący się w centralnej części obszaru rezerwat przyrody 

„Uroczysko Wrzosy” będzie miał wkrótce zatwierdzony plan ochrony, co sprawia, że teren 

rezerwatu będzie wyłączony z powierzchni objętej pracami nad projektem planu zadań, a 

zadania zapisane w planie ochrony rezerwatu zostaną wpisane do tworzonego dokumentu. 

Następnie prelegent zaprezentował przebieg aktualnej granicy obszaru Dębniańskie 

Mokradła PLH020002. Zaznaczył, że uszczegółowienie granicy obszaru w tym wypadku 

będzie bardzo utrudnione ze względu na brak danych ewidencyjnych z Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołowie. W tym miejscu 

przewidziano czas na szeroką dyskusję zgromadzonych. Z sali padło kilka uwag 

dotyczących przebiegu proponowanej granicy, szczególnie w okolicach Dębna oraz 

oczyszczalni ścieków, która aktualnie znajduje się w granicach obszaru. Wykonawcy 

projektu PZO zapewnili, że wnioski te będą uwzględnione i na kolejnym spotkaniu zostanie 

ponownie zaprezentowany przebieg proponowanej granicy obszaru. 
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Następnie Pan Dariusz Rosiński zaprezentował listę dokumentów planistycznych, 

które Wykonawca będzie analizował w toku prac nad projektem PZO. Poprosił 

zgromadzonych o zapoznanie się z listą i o wskazanie tych, które nie zostały uwzględnione, 

a mogłyby okazać się niezbędne do kompletnego opracowania tematu. 

 

DYSKUSJA  

 

Na koniec spotkania Pan Dariusz Rosiński poprosił zgromadzonych, którzy deklarują 

swój udział w Zespole Lokalnej Współpracy o wypełnienie formularzy deklaracji. 

Poinformował również wszystkich, że kolejne spotkanie ZLW odbędzie się w pierwszej 

dekadzie grudnia i że o miejscu i godzinie wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni z 

odpowiednim wyprzedzeniem. Następnie podziękował za przybycie wszystkich 

zgromadzonych i zaprosił do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu, 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. 

 


