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Protokół 

 
2013-06-19, Oława, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry PLH020017 oraz Grądy Odrzańskie PLB020002 
 

Dnia 19 czerwca 2013r. o godzinie 10.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego  

w Oławie, pl. Zamkowy 15, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) 

dla obszarów Natura 2000 OSO Grądy Odrzańskie PLB020002  

i OZW Grądy w Dolinie Odry PLH020017 - firmę Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

oddział w Brzegu. 

Głównym celem spotkania była praca nad przygotowaniem projektu Planu,  

który będzie zawierał wypracowane wspólnie zapisy dotyczące zachowania właściwego 

stanu ochrony przedmiotów ochrony na podstawie zgromadzonej o nich wiedzy i dostępnych 

danych, wskazania zidentyfikowanych zagrożeń, celów działań ochronnych i wstępnych 

propozycji działań ochronnych ich dotyczących, z uwzględnieniem uzasadnionych  

i możliwych do uwzględnienia potrzeb Stron Zainteresowanych. Przewidziano także dyskusję 

nad możliwościami rozwiązania rozpoznanych problemów. 

Spotkanie przebiegło zgodnie z przyjętym programem spotkania, który został 

przesłany uczestnikom w zaproszeniach i jeszcze raz zaprezentowany na początku 

spotkania. W spotkaniu udział wzięło 46 osób. Byli to reprezentanci następujących instytucji  

i podmiotów: 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Starostwo Powiatowe w Oławie 

Starostwo Powiatowe w Brzegu 

Urząd Miasta Wrocławia 

Urząd Miejski Siechnice 

Urząd Miasta Oława 

Urząd Gminy Oława 

Urząd Gminy Popielów 

Urząd Gminy Czernica 



Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim 

Izby Rolnicze 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu 

Dolnośląska Izba Rolnicza 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Opole 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu 

Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Insp. Oława 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu 

Kogeneracja S.A. 

Hydrokrusz Sp. Z o.o. 

Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie 

Nadleśnictwo Oleśnica 

Nadleśnictwo Oława 

Nadleśnictwo Brzeg 

Nadleśnictwo Opole 

Nadleśnictwo Kup 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych 

 

Spotkanie rozpoczął powitaniem gości Pan Jerzy Hadryś, zastępca Burmistrza 

Oławy. Następnie głos zabrał Pan Andrzej Ruszlewicz (planista regionalny),  

który przedstawił ogólne informacje na temat procedury tworzenia planów zadań dla 

obszarów Natura 2000 i podkreślił, jak ważny jest aktywny udział w procesie tworzenia takich 

dokumentów. Poprosił, aby zgromadzeni zgłaszali swoje uwagi na bieżąco, w trakcie 

prezentacji poszczególnych zapisów projektu PZO dla obu obszarów.  

Po części wstępnej głos zabrał Pan Dariusz Rosiński – koordynator planu, który 

przedstawił obecną na spotkaniu część zespołu ekspertów – Marka Stajszczyka (ornitolog), 

Michała Śliwińskiego (fitosocjolog) oraz Annę Wójcicką-Rosińską (ekolog). Zapowiedział 

również, że w związku z tym, że planista regionalny nie może uczestniczyć w całym 

spotkaniu, materiały ze spotkania tym razem nie będą wgrywane na pamięci przenośne, 

tylko przesłane pocztą elektroniczną każdemu, kto wpisze się na listę ze swoim adresem  



e-mail. Na listę adresową wpisało się 29 osób, którym zgodnie z ustaleniami zostały 

przesłane materiały następnego dnia (20.06.2013). 

 

 

 

Po części wstępnej nastąpiła prezentacja wyników prac nad projektem PZO  

dla obszaru OSO Grądy Odrzańskie. Pani Anna Wójcicka-Rosińska zaprezentowała ocenę 

stanu zachowania populacji pięciu przedmiotów ochrony obszaru – dzięcioła średniego  

i zielonosiwego, muchołówki białoszyjej, kani rudej i kani czarnej, dotyczące ich zagrożenia 

istniejące i potencjalne, cele działań ochronnych oraz projekty zapisów samych działań 

ochronnych. 

Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja. Jako pierwszy głos zabrał Pan Paweł Kisiel 

(Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody), który zapytał, czy w trakcie prowadzonych badań 

terenowych prowadzono obserwacje derkacza i czy ten gatunek nie powinien znaleźć się na 

liście przedmiotów ochrony obszaru. W odpowiedzi Pan Marek Stajszczyk nie potwierdził 

występowania derkacza w czasie prowadzonej inwentaryzacji w 2012 roku, ale zaznaczył,  

że akurat ten gatunek nie w każdym roku daje się zaobserwować w ostoi. W odniesieniu do 

listy przedmiotów obszaru liczebność tego gatunku i tak nie kwalifikowałaby go do rangi 

przedmiotu ochrony. Pan Paweł Kisiel (Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody) stwierdził,  

że obserwował derkacze na terenie ostoi w 2010 roku. 

Pan Adam Kuńka (RDOŚ w Opolu) zapytał, czy w odniesieniu do dzięcioła 

średniego, którego stan zachowania został oceniony jako właściwy (FV), prowadzone były 



analizy zasobności drzewostanów, w których występuje ten gatunek, pod kątem martwego 

drewna i wieku drzewostanów i czy faktycznie można patrzeć aż tak optymistycznie na 

perspektywy zachowania gatunku w obszarze.  

Pani Anna Wójcicka-Rosińska odpowiedziała, że takie analizy były 

przeprowadzane na powierzchni ostoi ptasiej pokrywającej się z obszarem siedliskowym 

Grądów. W tej części ostoi siedliska gatunku stanowią jednocześnie przedmioty ochrony 

obszaru siedliskowego. W zdecydowanej większości wskaźnik wieku drzewostanu został 

oceniony jako właściwy. Natomiast wskaźnik martwe drewno niemal wszędzie jako 

niezadowalający, również w dwóch rezerwatach przyrody. Nie stwierdzono wyraźnej korelacji 

pomiędzy taką oceną ilości martwego drewna a występowaniem dzięcioła średniego czy 

pozostałych dwóch gatunków – dzięcioła zielonosiwego i muchołówki białoszyjej. Z kolei  

w opolskiej części ostoi analizy pod kątem wpływu gospodarki leśnej (zapisów planów 

urządzenia lasu) na siedliska przedmiotów ochrony były prowadzone w trakcie sporządzania 

PUL dla nadleśnictw Brzeg i Kup. Pozytywna opinia RDOŚ w Opolu w stosunku  

do przedłożonych w nim prognoz oddziaływania na środowisko projektów PUL w tym 

zakresie potwierdza poprawność przyjętych zapisów PUL w stosunku do siedlisk 

przedmiotów ochrony OSO Grądy Odrzańskie. W projekcie PZO w stosunku  

do drzewostanów w opolskiej części ostoi Wykonawca planu widział jednak potrzebę 

wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w prowadzonej gospodarce leśnej poprzez 

określenie terminów, w których zabiegi gospodarcze powinny być wykonywane. 

Pan Adam Kuńka (RDOŚ w Opolu) wnioskował o wprowadzenie do projektu PZO 

zapisów informujących, że odpowiednie analizy potencjalnego wpływu zapisów PUL na 

przedmioty ochrony obszaru zostały przeprowadzone z pozytywnym skutkiem. 

Pani Anna Wójcicka-Rosińska odpowiedziała, że jedynym miejscem w projekcie 

PZO, gdzie można wprowadzić tego typu zapis, będzie rozdział 2.6.3. Gatunki zwierząt i ich 

siedliska występujące na terenie obszaru. 

Pan Wojciech Mazur (RDLP Wrocław) stwierdził, że obszaru ptasiego nie należy 

dzielić na część opolską i dolnośląską, ponieważ jest to jeden obszar i każdy przedmiot 

ochrony należy ocenić w odniesieniu do całego obszaru Natura 2000. 

Pani Anna Wójcicka-Rosińska zgodziła się z tym, jednak wyjaśniła, że ten sztuczny 

podział obszaru w prezentacji na część dolnośląską i opolską ostoi wynika z faktu,  

że w związku z dużym rozdrobnieniem kompleksów leśnych w części opolskiej wyróżnia się 

ona pod względem niższej oceny siedlisk przedmiotów ochrony. To generuje potrzebę 

rozwinięcia działań ochronnych w tej części obszaru. W części dolnośląskiej bardzo duża 

powierzchnia drzewostanów stanowiących siedliska gatunków jest już wyłączona  

z gospodarki leśnej lub czynności gospodarcze są tam silnie ograniczone z powodu 

występowania rezerwatów przyrody, kilku stref ochrony oraz lasów referencyjnych. 



Natomiast w części opolskiej sytuacja jest nieco gorsza, jest kilka stref ochrony, ale mimo to 

konieczne jest wprowadzenie dodatkowych ograniczeń w terminach wykonywanych 

zabiegów uwzględniających okres lęgowy przedmiotów ochrony. 

Pan Ryszard Kowalski (Nadleśnictwo Kup) zapytał czy płatności rolnośrodowiskowe 

dotyczą tylko rolników. Wyraził również sprzeciw wobec faktu, że obecnie projekty PZO nie 

podlegają żadnym uzgodnieniom i w tej sytuacji nadleśnictwo nie ma żadnego wpływu na to, 

co będzie zapisane w PZO. 

Pan Kamil Martyniak (RDOŚ Wrocław) odpowiedział, że nadleśnictwa również biorą 

udział w tego typu programach, jednak trudno jest przewidzieć, jakie będzie w najbliższej 

przyszłości finansowanie takich programów. W odniesieniu do uwagi o uzgodnieniach 

odpowiedział, że pomimo braku tego typu wymogów projekt PZO jest szeroko konsultowany  

i każdy w tym procesie ma realny wpływ na kształt tego dokumentu. 

Pan Ireneusz Hebda (Dyrektor ZOPK) wskazał potrzebę uwzględnienia  

w opracowaniu najświeższych danych dotyczących derkacza na terenie ostoi. 

 

 

 

Pan Marek Stajszczyk (ekspert ornitolog z ramienia Wykonawcy) odpowiedział,  

że w trakcie opracowywanej inwentaryzacji ptaków na terenie ostoi prowadzonej  

w 2012 roku brane były pod uwagę wszystkie dostępne opracowania z tego obszaru. Żadne 

dane nie wskazują, aby liczebność derkacza kwalifikowała go do rangi przedmiot ochrony. 



Pan Andrzej Meryk (RDOŚ w Opolu) zapytał, czy w PZO będzie przewidziane 

jakiekolwiek działanie ochronne, wskazujące drogę przywracania łąk w miejscach aktualnych 

pól uprawnych na terenach międzywala. 

Pani Anna Wójcicka-Rosińska odpowiedziała, że aktualnie nie ma takich narzędzi 

prawnych, które pozwalałyby na zmuszenie prywatnego właściciela gruntów, aby zmienił 

swoją działalność rolną na powierzchni, którą użytkuje. Użytki zielone, na których znajdują 

się przedmioty ochrony (siedliska łąkowe) w obszarze siedliskowym pokrywającym się  

z ptasim, będą miały zapisane w projekcie PZO odpowiednie działania ochronne.  

W stosunku do pozostałych użytków zielonych oraz pól uprawnych takich zapisów nie 

będzie. 

W związku z brakiem dalszych pytań w stosunku do zapisów projektu PZO 

przystąpiono do prezentacji propozycji uszczegółowienia i korekty granicy obszaru  

OSO Grądy Odrzańskie. Szczegóły tego zagadnienia zaprezentował i omówił Pan Dariusz 

Rosiński (koordynator planu).  

PRZERWA 

 

Po przerwie Pani Anna Wójcicka-Rosińska w kolejnej prezentacji przedstawiła 

zweryfikowaną listę przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 OZW Grądy w Dolinie Odry 

PLH020017, propozycję zapisów dotyczących ich zagrożeń istniejących i potencjalnych, cele 

działań ochronnych oraz projekty zapisów samych działań ochronnych. W czasie prezentacji 

wyraźnie wyróżniła obszar terenów wodonośnych Wrocławia, dla którego Wykonawca widzi 

potrzebę bardziej szczegółowego podejścia w planowaniu działań ochronnych ze względu na 

cele w zakresie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu.  

W dyskusji, jako pierwszy głos zabrał Pan Mirosław Bachorz (MPWiK) i zapytał, 

jakie problemy mogą wystąpić w związku z działalnością MPWiK.  

Pani Anna Wójcicka-Rosińska odpowiedziała, że trudno jest przewidzieć wszystkie 

działania, które Miejskie Przedsiębiorstwo mogłoby podjąć na swoim terenie,  

a które zagrażałyby przedmiotom ochrony. Na pewno będą to wszelkiego rodzaju działania 

skutkujące trwałym przeobrażaniem powierzchni siedlisk przyrodniczych, zmianą stosunków 

wodnych na tych siedliskach, co będzie prowadzić do ich degeneracji itp.  

Pan Adam Pelczer (Hydrokrusz Sp. z o.o.) zapytał dlaczego eksploatacja żwiru  

i piasku jest podana jako zagrożenie dla przedmiotów ochrony.  

PaniAnna Wójcicka-Rosińska odpowiedziała, że zapis o takim zagrożeniu jest 

ogólny i figuruje w obecnie obowiązującym Standardowym Formularzu Danych obszaru. 

Eksperci pracujący na rzecz sporządzenia projektu PZO nie potwierdzili, aby takie 

zagrożenie miało miejsce. Nie zmienia to jednak faktu, że każda próba podjęcia eksploatacji 

kruszyw w nowym miejscu obszaru Natura 2000 będzie wymagała oceny pod kątem wpływu 



na przedmioty ochrony tego obszaru i nie można wykluczyć, że zostanie oceniona 

negatywnie. 

Pan Paweł Kisiel (Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody) zgłosił swoją uwagę do 

terminów koszenia zgodnych z pakietami rolnośrodowiskowymi, które są zbyt późne dla 

powierzchni łąk, na których rośnie Solidago. Wnioskował, aby dla tego typu powierzchni 

rozważyć wcześniejszy termin koszenia, ponieważ koszenie zgodne z programem 

rolnośrodowiskowym wręcz sprzyja dalszej inwazji Solidago. Zwrócił również uwagę,  

że prezentowana liczba lokalizacji występowania kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej 

jest mocno zaniżona. Gatunki te jego zdaniem zasiedlają dużo większą liczbę zbiorników  

w obszarze. 

Pani Anna Wójcicka-Rosińska odpowiedziała, że Wykonawca jeszcze raz 

przeanalizuje i rozważy możliwość zmiany terminu koszenia na łąkach z Solidago. Poprosiła 

również, aby, jeśli to możliwe, wskazał na potwierdzone miejsca występowania płazów  

w obszarze, ponieważ ekspert z ramienia Wykonawcy weryfikował jedynie wcześniej znane 

miejsca występowania tych gatunków i nie prowadził szczegółowej inwentaryzacji. Jeśli 

zatem wiedza o tych gatunkach jest szersza i sprawdzona, to dla ich właściwej ochrony 

warto byłoby, aby członek ZLW wskazał takie miejsca. Pan Paweł Kisiel (Dolnośląski Ruch 

Ochrony Przyrody) zadeklarował chęć przekazania informacji o występowaniu obu gatunków 

do wiedzy Wykonawcy. 

Następnie głos zabrał Pan Wojciech Mazur (RDLP Wrocław), który stwierdził, że nie 

widzi większych zagrożeń dla siedlisk leśnych w zapisach projektu PZO, ale niepokoi go 

ciągle powracający temat martwego drewna. Zauważył, że obecnie przyrodnicy powoli 

wycofują się z tak określonych wytycznych do oceny tego wskaźnika. W stosunku do 

zagrożeń potencjalnych wnioskował, aby zamieścić w PZO zapis o możliwych gradacjach 

owadów, np. opiętków, które mogą wpływać na stan zachowania leśnych siedlisk 

przyrodniczych. 

Pani Anna Wójcicka-Rosińska odpowiedziała, że Wykonawca przeanalizuje 

ponownie zapisy dotyczące zagrożeń i wprowadzi do nich zapis o potencjalnym zagrożeniu 

ze strony szkodników owadzich. 

Pan Witold Warczewski (Urząd Miejski Siechnice) stwierdził, że obecnie duży 

problem stanowi nadmierna ilość wody i temat melioracji w okolicach Kotowic. Zapytał, czy 

plan zadań będzie wprowadzał jakieś ograniczenia w melioracjach. W odpowiedzi 

prelegentka podkreśliła potrzebę utrzymania właściwych stosunków wodnych w obszarze  

ze względu na występowanie w nim hydrogenicznych siedlisk przyrodniczych i związanych  

z nimi gatunków. Wyjaśniła jednak, że dotyczy to określonych lokalizacji i określonych 

czynności, a nie wszystkich działań z zakresu melioracji w obszarze. Przypomniała, że każda 



inwestycja tego typu i tak będzie musiała zostać indywidualnie oceniona w ramach procedury 

oddziaływania na środowisko. 

Głos w sprawie melioracji zabrał także Pan Kamil Martyniak, który przypomniał,  

aby nie mylić pojęcia „utrzymania rowów” z „odtwarzaniem dawnego systemu melioracji”. 

Powiedział również, że RDOŚ nie dopuści, aby w planie zadań znalazły się jakiekolwiek 

zapisy zakazujące melioracji. 

W odniesieniu do uwagi w trakcie prezentacji odnośnie terenów wodonośnych, głos 

zabrał Pan Maciej Mirowski (MPWiK Wrocław), który zapytał jakie działania z zakresu 

działalności MPWiK mogą być problemem dla ochrony przedmiotów ochrony.  

Pani Anna Wójcicka-Rosińska odpowiedziała, że wszelkie działania z zakresu 

zagospodarowania powierzchni siedlisk na cele inne niż rolnicze i leśne będą problemem, 

tak samo jak czynności, które mogą przyczynić się do zmiany stosunków wodnych na 

siedliskach hydrogenicznych, lub w ich otoczeniu. 

Pan Maciej Mirowski (MPWiK Wrocław) wyraził opinię, że w tej sytuacji należałoby 

zorganizować dodatkowe spotkanie, na którym tereny wodonośne byłyby omówione  

ze stroną MPWiK. 

W związku z brakiem dalszych pytań w stosunku do zapisów projektu PZO 

przystąpiono do prezentacji propozycji uszczegółowienia i korekty granicy obszaru  

OZW Grądy w Dolinie Odry. Szczegóły tego zagadnienia zaprezentował i omówił  

Pan Dariusz Rosiński (koordynator planu).  

Głos w dyskusji na temat granicy zabrał Pan Witold Warczewski  

(Urząd Miejski Siechnice), który wskazał na lokalizację działek ewidencyjnych w okolicach 

Księża, obecnie będących w trakcie zabudowy lub przeznaczone pod zabudowę  

i wnioskował o ich wyłączenie z granic obszaru. Wykonawca zobowiązał się  

do przeanalizowania tej propozycji. 

Kolejna uwaga do przebiegu granicy padła ze strony Pana Grzegorza Mikołajczaka 

(Urząd Miejski Wrocław). Wnioskował on o ponowne przeanalizowanie przebiegu 

proponowanej granicy w okolicach Trestna i zobowiązał się do przesłania swojej propozycji 

drogą elektroniczną. 

 

Na koniec Pan Dariusz Rosiński – koordynator planu podziękował uczestnikom za 

udział w spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy dla obu obszarów i zaprosił do aktywnego 

udziału w ocenie przekazanych materiałów. Spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami. 

Przebieg spotkania protokołowała Anna Wójcicka-Rosińska, BULiGL w Brzegu. 

 


