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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 
2013-08-05, Oława, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000  

Grądy Odrzańskie PLB020002 i OZW Grądy w Dolinie Odry PLH020017 

 

Dnia 5 sierpnia 2013r. w Oławie, 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. 
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Celem spotkania była praca nad przygotowanymi przez Wykonawcę projektami 

planów zadań ochronnych i prezentowanymi na spotkaniu projektami zarządzeń 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie ustanowienia planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000 OSO Grądy Odrzańskie PLB020002  

i OZW Grądy w Dolinie Odry PLH020017. Na spotkaniu zaprezentowano również 

proponowane przebiegi granicy obu obszarów oraz sformułowane zagrożenia, cele działań 

ochronnych i same działania ochronne dla przedmiotów ochrony w/w obszarów Natura 2000. 

Przedstawiono również w postaci prezentacji stan zachowania wszystkich przedmiotów 

ochrony, powierzchnię zinwentaryzowanych siedlisk przyrodniczych oraz liczbę stanowisk 

gatunków zwierząt. Spotkanie podzielone było na dwie części. Pierwsza poświęcona była 

problemom związanym z obszarem Natura 2000 OSO Grądy Odrzańskie PLB020002,  

druga, rozpoczynająca się o godzinie 12, OZW Grądy w Dolinie Odry PLH020017. W każdej 

części spotkania przewidziano czas na dyskusję nad poruszonymi zagadnieniami. 

 

 

 

W pierwszej części spotkania omawiano zapisy dotyczące siedlisk gatunków ptaków 

stanowiących przedmioty ochrony w obszarze OSO Grądy Odrzańskie. Kontrowersje 

wzbudził zapis przywrócenia użytkowania łąk w zasięgu żerowisk obu gatunków kań, 

szczególnie w zakresie możliwości realizacji takiego działania. Koordynator projektu – Pan 

Dariusz Rosiński (BULiGL O/Brzeg) - odpowiedział, że aktywizacja właścicieli  
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lub użytkowników gruntu (użytków zielonych) może następować np. poprzez ich udział  

w programach rolnośrodowiskowych.  

Głos w sprawie zapisów projektu zarządzenia w odniesieniu do terenów leśnych  

w zarządzie PGL Lasy Państwowe zabrał Pan Ryszard Kowalski (Nadleśnictwo Kup). 

Zapytał, w jaki sposób akt prawa miejscowego, jakim będzie zarządzenie Dyrektora 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, może wprowadzać zadania do funkcjonującego 

planu urządzenia lasu. Koordynator projektu – Pan Dariusz Rosiński (BULiGL O/Brzeg) - 

odpowiedział, że w świetle obowiązującego prawa zadania z zakresu ochrony przyrody na 

gruncie w zarządzie PGL Lasy Państwowe realizuje miejscowy nadleśniczy w oparciu  

o obowiązujący plan urządzenia lasu, dlatego niezbędne jest wprowadzenie zapisów PZO do 

obowiązujących panów urządzenia lasu. Mogłoby się to odbywać drogą aneksowania 

obowiązującego PUL. 

W kolejnej części spotkania Pan Dariusz Rosiński (BULiGL O/Brzeg) omówił przebieg 

proponowanej granicy obszaru i wyjaśnił powody poszczególnych korekt. Głos w sprawie 

przebiegu nowej granicy obszaru zabrał Pan Adam Pelczer (firma Hydrokrusz),  

który przypomniał o przesłanym do Wykonawcy wniosku o wyłączenie żwirowni koło 

Czernicy z zasięgu obszaru. W odpowiedzi Pani Anna Wójcicka-Rosińska (BULiGL O/Brzeg) 

wyjaśniła, że sprawa była konsultowana z ornitologiem Panem Markiem Stajszczykiem. 

Obiekt ten stanowi istotny element w krajobrazie obszaru, z którego korzysta szereg 

chronionych gatunków ptaków, zwłaszcza w okresie przelotów. Dlatego nie jest wskazane, 

aby wyłączać go z zasięgu obszaru. W tej sytuacji Pan Adam Pelczer (firma Hydrokrusz) 

poprosił o oficjalną odpowiedź na pismo w tej sprawie. Wykonawca zobowiązał się  

do odpowiedzi na wszystkie pisma, które spłynęły na jego adres, zastrzegł jedynie,  

że z powodu napiętego harmonogramu odpowiedzi te będą powstawać sukcesywnie 

najwcześniej w ostatnim tygodniu sierpnia. 

 

PRZERWA 

 

W drugiej części spotkania omówiono zapisy dotyczące siedlisk przyrodniczych  

i gatunków zwierząt stanowiących przedmioty ochrony OZW Grądy w Dolinie Odry 

PLH020017. W trakcie prezentacji zapisów projektu zarządzenia pojawiło się kilka drobnych 

uwag dotyczących podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie działań ochronnych. 

Wykonawca zobowiązał się do uwzględnienia uwag i wniesienia poprawek do dokumentu 

przed przystąpieniem do konsultacji wewnętrznych projektu. 

Na koniec spotkania koordynator planu Pan Dariusz Rosiński (BULiGL O/Brzeg) 

opisał zgromadzonym dalszy przebieg procesu planistycznego, szczególnie w zakresie 

konsultacji wewnętrznych ZLW. Przypomniał uczestnikom spotkania o konieczności 
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założenia kont na Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej i zgłoszenie tego faktu Planiście 

Regionalnemu i Wykonawcy planu, tak aby można było sprawnie dołączyć daną osobę  

do określonego zespołu konsultującego dany projekt planu zadań ochronnych. Przypomniał 

również, że w celu usprawnienia dostępu do konsultowanych materiałów wszystkim 

członkom ZLW, niezależnie od tego czy założyli konto na PIK czy nie, zostanie przesłana  

do nich wiadomość mailowa z informacją o rozpoczęciu konsultacji wewnętrznych  

wraz z linkiem do materiałów składających się na projekt planu. 

 

 

 

Podsumowując przebieg spotkania należy stwierdzić, że przebiegło ono według 

wcześniej ustalonego planu. 

 

W spotkaniu udział wzięły 33 osoby. Byli to reprezentanci następujących podmiotów: 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu 

Nadleśnictwo Kup 

Nadleśnictwo Opole 

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska 
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Nadleśnictwo Brzeg 

Nadleśnictwo Oława 

Kogeneracja S.A. 

Hydrokrusz Sp. zo.o. 

Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie 

Starostwo Powiatowe w Oławie 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu 

Urząd Gminy Oława 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

Urząd Miejski Siechnice 

Urząd Gminy Popielów 

WZMiUW w Opolu, O/Brzeg 

Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 

ANR OT Opole 

Okręg PZW Opole 

Urząd Miasta Wrocławia 

Urząd Miasta Oława 

 

Przebieg spotkania protokołowała Anna Wójcicka-Rosińska BULiGL w Brzegu. 


