
Grądy Odrzańskie PLB020002 - dokumentacja planu zadań
ochronnych (PZO)
 

1. Etap wstępny pracy nad Planem

 

1.1. Informacje ogólne

Nazwa obszaru Grądy Odrzańskie
Kod obszaru PLB020002

Opis granic obszaru Pobierz punkty w formacie CSV
SDF Brak

Położenie

Oława(gmina miejska), Powiat: Oławski(woj. dolnośląskie)
Jelcz-Laskowice(gmina miejsko-wiejska), Powiat: Oławski(woj. dolnośląskie)
Czernica(gmina wiejska), Powiat: Wrocławski(woj. dolnośląskie)
Siechnice(gmina miejsko-wiejska), Powiat: Wrocławski(woj. dolnośląskie)
Wrocław(miasto na prawach powiatu), Powiat: Wrocław(woj. dolnośląskie)
Brzeg(gmina miejska), Powiat: Brzeski(woj. opolskie)
Skarbimierz(gmina wiejska), Powiat: Brzeski(woj. opolskie)
Lewin Brzeski(gmina miejsko-wiejska), Powiat: Brzeski(woj. opolskie)
Lubsza(gmina wiejska), Powiat: Brzeski(woj. opolskie)
Dąbrowa(gmina wiejska), Powiat: Opolski(woj. opolskie)
Dobrzeń Wielki(gmina wiejska), Powiat: Opolski(woj. opolskie)
Popielów(gmina wiejska), Powiat: Opolski(woj. opolskie)

Powierzchnia obszaru (w ha) 19999.3
Status prawny Obszar specjalnej ochrony ptaków

Termin przystąpienia do sporządzenia Planu 2012-03-14
Termin zatwierdzenia Planu 2014-04-14

Koordynator Planu Dariusz Rosiński
Planista regionalny Renata Sierżant

Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
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http://pzo.gdos.gov.pl//component/flexicontent/downloadcsv/1121/e5f98b.html


1.2 Ustalenie terenu objętego Planem

Brak krajowej formy ochrony przyrody lub nadleśnictwa, pokrywających się z obszarem, które powodują wyłączenie części terenu ze sporządzania Planu

Teren objęty PZO: Grądy Odrzańskie PLB020002 o powierzchni 19999.28 (ha)
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000

Legenda:

- Grądy Odrzańskie PLB020002 (Obszar Natura 2000)

Mapa poglądowa obszaru Natura 2000 z wyszczególnieniem powierzchni wyłączonych i niewyłączonych ze sporządzania planu zadań ochronnych.
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1.4. Opis założeń do sporządzania Planu

1.    Plan zadań ochronnych jest podstawowym dokumentem do zarządzania ochroną zasobów przyrodniczych, dla których utworzono obszar sieci Natura 2000. Dokument sporządza się na okres 10 lat i obejmuje on m.in.
ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, analizę zagrożeń, cele działań ochronnych oraz działania ochronne. Plan zadań ochronnych stworzy podstawę do prowadzenia działań skierowanych na ochronę gatunków
ptaków i ich siedlisk w obszarze wskazując podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie oraz ich przestrzenny zasięg. Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w sposób bezpośredni oddziaływać na: organy administracji
samorządowej i terenowe organy administracji rządowej; właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty ochrony obszaru Natura 2000;
przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie obszaru Natura 2000, a także przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na terenie obszaru Natura 2000. W planie zadań ochronnych mogą
zostać sformułowane wskazania do zmian w istniejących dokumentach planistycznych. Podstawą prawną dla opracowania projektu planu zadań ochronnych jest art. 28 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004
roku, a tryb sporządzania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186). Plan
zadań ochronnych dla Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Grądy Odrzańskie PLB020002 ustanowi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu na podstawie dokumentacji projektu planu zadań ochronnych
wykonanego przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie Starym oddział w Brzegu.

2.    Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Grądy Odrzańskie PLB020002 swoim zasięgiem obejmuje powierzchnię 19 999,3 ha zlokalizowaną na terenie województwa opolskiego i dolnośląskiego. Południowa część ostoi
leżąca w województwie opolskim, rozciąga się węższym pasem na terenie dwóch powiatów: opolskiego i brzeskiego. Najbardziej wysunięta na południe część ostoi leży w powiecie opolskim, na terenie południowej części
gmin Popielów i Dobrzeń Wielki oraz północnych obrzeżach gminy Dąbrowa. Na obszarze powiatu brzeskiego ostoja położona jest w zasięgu terytorialnym gminy Lubsza, Lewin Brzeski, Brzeg i Skarbimierz. Pozostała
część obszaru położona w województwie dolnośląskim rozciąga się na terenie powiatu oławskiego, wrocławskiego i miasta Wrocław. W powiecie oławskim ostoja leży w południowym zasięgu gminy Jelcz-Laskowice oraz w
północnej części gminy Oława. Na terenie powiatu wrocławskiego ostoja położona jest w północno-wschodniej części gminy Siechnice oraz wzdłuż południowej granicy gminy Czernica. Najbardziej wysunięty na północ
fragment obszaru wkracza na teren powiatu i gminy Wrocław. W zasięgu granic ostoi znajdują się głównie tereny zalewowe Odry na odcinku ok. 80 km między wschodnimi peryferiami Wrocławia a wsią Dobrzeń Mały
poniżej Opola oraz dolny odcinek Nysy Kłodzkiej w rejonie jej ujścia do Odry. Oprócz nich granice obszaru obejmują również mniejsze doliny dopływów Odry – Smortawę, Stobrawę (prawostronne dopływy) oraz Oławę
(lewostronny dopływ). Na tym odcinku dolina Odry osiąga szerokość do 10 km. Pomimo silnych przekształceń antropogenicznych jest to jeden z cenniejszych przyrodniczo fragmentów doliny Odry, bardzo zróżnicowany
pod względem siedliskowym. Wśród zachowanych naturalnych elementów krajobrazu znajdują się m.in. siedliska specyficzne dla dużych rzek nizinnych i unikatowe na śląskim odcinku Odry. Należą do nich piaszczysto-
żwirowe wyspy (m.in. w Brzegu i Oławie oraz w ich okolicach), liczne starorzecza, pozostałości rozlewisk oraz cenne kompleksy lasów liściastych. Obecnie ostoja stanowi jedno z ważniejszych w Polsce miejsc
gniazdowania dzięcioła średniego i muchołówki białoszyjej. W skali Śląska jest to również ważne zimowisko dla ptaków wodno-błotnych i miejsce ich koncentracji podczas wylewów Odry.

Na terenie ostoi występuje szereg gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE. Związane są one głównie z siedliskami wodnymi, leśnymi i antropogenicznymi. Do chronionych gatunków
roślin występujących w obszarze należą: turzyca Davalla Carex davalliana, goździk pyszny Dianthus superbus, róża francuska Rosa gallica, kotewka orzech wodny Trapa natans i salwinia pływająca Salvinia natans. W
granicach obszaru występują gatunki spełniające kryteria uznania za przedmioty ochrony w obszarze, a tym samym stanowiące przedmiot zainteresowania projektu planu zadań ochronnych. Należą do nich:

A073     Kania czarna Milvus migrans
A074     Kania ruda Milvus milvus
A234     Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
A238     Dzięcioł średni Dendrocopos medius
A321     Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis
A039     Gęś zbożowa Anser fabalis

Analiza dostępnych materiałów dotyczących stanu wiedzy o występowaniu i rozmieszczeniu gatunków ptaków i ich siedlisk stanowiących przedmioty ochrony w obszarze wskazuje, że stan ten jest wystarczający.
Pozostałe dane będą przedmiotem dalszej szczegółowej weryfikacji w trakcie przygotowywania projektu planu i mogą ulec zmianie.

Za podstawę rozmieszczenia kluczowych dla obszaru gatunków i ich siedlisk zastosowano wyniki obserwacji przedmiotów ochrony w okresie lęgowym 2012 oraz zimowym 2012/2013. Ocena stanu zachowania będzie
przedmiotem ekspertyzy ornitologicznej powiązanej z pracami inwentaryzacyjnymi prowadzonymi w terenie. Szczegółowe rozpoznanie i ocena aktualnych istniejących i potencjalnych zagrożeń przeprowadzona zostanie
w miejscach kluczowych dla gatunków ptaków stanowiących przedmioty ochrony obszaru. Na podstawie tego rozpoznania, przy współpracy użytkowników gruntów sformułowane zostaną cele ochrony, a w kolejnym
etapie prac - konkretne zadania ochronne prowadzące do ich osiągnięcia w ciągu najbliższych 10 lat.

3. Podczas prac nad projektem planu zadań ochronnych sporządzający dokument zaprosi podmioty i osoby prowadzące działalność w obszarze oraz zainteresowane jego ochroną do udziału w spotkaniach Zespołu
Lokalnej Współpracy, którego zadaniem będzie wspólne wypracowanie zapisów projektu planu. W trakcie przygotowywania projektu planu zadań ochronnych zorganizowanych zostanie 7 spotkań dyskusyjnych.

Pierwsze z nich odbędzie się w dniu 30 października 2012 r. w Oławie, a kolejne 13 marca 2013 roku we Wrocławiu, 12 czerwca 2013 r. w Stobrawie, 18 czerwca 2013 r. w Oławie, 19 czerwca 2013 r. w Oławie, 4 lipca
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2013 r. w Brzegu oraz 5 sierpnia 2013 r. w Oławie.

Aby zapewnić udział wszystkich zainteresowanych w tworzeniu dokumentu, projekt planu zadań ochronnych zostanie opublikowany za pomocą dostępnej pod adresem http://pzo.gdos.gov.pl/ Platformy Informacyjno-
Komunikacyjnej. Dopuszcza się możliwość zamieszczania informacji o przebiegu prac na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/.

Ostateczna wersja projektu planu zostanie udostępniona do publicznej wiadomości zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska %
pokrycia

Pop.
osiadła

Pop.
rozrodcza

Pop.
przemieszczająca

się
Pop.

zimująca

Ocena
pop. /

Stopień
reprezen.

Ocena
st.

zach.

Ocena
izol. /
Pow.

względna

Ocena
ogólna Opina dot. wpisu

z1 A022 Bączek (zwyczajny) Ixobrychus minutus 1-3 D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem

z2 A030 Bocian czarny Ciconia nigra 4-5 D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem

z3 A031 Bocian biały Ciconia ciconia 6 D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem

z4 A038 Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus 1 D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem

z5 A072 Trzmielojad
(zwyczajny)

Pernis apivorus 10-20 D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem

z6 A073 Kania czarna Milvus migrans 5-7 B B C B przedmiot ochrony objęty planem,
dane w tabeli przed weryfikacją
terenową

z7 A074 Kania ruda Milvus milvus 3-4 C B C C przedmiot ochrony objęty planem,
dane w tabeli przed weryfikacją
terenową

z8 A075 Bielik (zwyczajny) Haliaeetus albicilla 4-5 D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem

z9 A081 Błotniak stawowy Circus aeruginosus 5-8 D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem

z10 A120 Zielonka Porzana parva P D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem

z11 A122 Derkacz
(zwyczajny)

Crex crex 20-25 D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem

z12 A127 Żuraw (zwyczajny) Grus grus 6-9 D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem
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z13 A224 Lelek (zwyczajny) Caprimulgus
europaeus

P D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem

z14 A229 Zimorodek
(zwyczajny)

Alcedo atthis 8-15 D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem

z15 A234 Dzięcioł zielonosiwy Picus canus 20-25 C B B C przedmiot ochrony objęty planem,
dane w tabeli przed weryfikacją
terenową

z16 A236 Dzięcioł czarny Dryocopus martius 20-25 D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem

z17 A238 Dzięcioł średni Dendrocopos medius 80-110 C C C C przedmiot ochrony objęty planem,
dane w tabeli przed weryfikacją
terenową

z18 A246 Lerka Lullula arborea P D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem

z19 A307 Jarzębatka Sylvia nisoria P D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem

z20 A320 Muchołówka mała Ficedula parva P D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem

z21 A321 Muchołówka
białoszyja

Ficedula albicollis 90-120 C B B B przedmiot ochrony objęty planem,
dane w tabeli przed weryfikacją
terenową

z22 A338 Gąsiorek Lanius collurio P D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem

z23 A379 Ortolan Emberiza hortulana P D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem

z24 A006 perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena 5 D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem

z25 A008 zausznik Podiceps nigricollis 5 D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem

z26 A039 gęś zbożowa Anser fabalis 4000-4500 C C C C przedmiot ochrony objęty planem,
dane w tabeli przed weryfikacją
terenową

z27 A052 cyraneczka Anas crecca 3 D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem

z28 A067 Gągoł Bucephala clangula 1 D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem

z29 A070 Nurogęś Mergus merganser 1 D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem

z30 A136 sieweczka rzeczna Charadrius dubius 18 D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem

z31 A153 (Bekas) Kszyk Gallinago gallinago 20 D nie stanowi przedmiotu ochrony / nie
objęty planem
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1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.

W pierwszym etapie prac nad planem zadań ochronnych zidentyfikowano osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie terenów kluczowych dla gatunków ptaków, dla których wyznaczono Obszar Specjalnej
Ochrony ptaków Grądy Odrzańskie PLB020002 oraz powołano eksperta z dziedziny ornitologii. W całym procesie prac nad projektem PZO przewidziano i przeprowadzono 7 spotkań dyskusyjnych/warsztatów, w których
wzięli udział członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy, stworzonego z przedstawicieli zainteresowanych i wytypowanych jako kluczowe dla obszaru podmiotów oraz instytucji. Głównym celem spotkań było zgromadzenie
wszelkich dostępnych informacji dotyczących obszaru, przedmiotów ochrony i zagrożeń w obszarze oraz wypracowanie wspólnej wizji jego ochrony. O terminie, miejscu i organizacji spotkań uczestnicy powiadamiani byli
pisemnie. W celu zapewnienia społecznego charakteru prac nad projektem planu informacje o spotkaniach były umieszczane na stronie internetowej RDOŚ we Wrocławiu oraz przekazywane gminom położonym w
obszarze w celu umieszczenia informacji na stronach internetowych. Po spotkaniach sporządzane były raporty, które na bieżąco Wykonawca PZO umieszczał na platformie informacyjno-komunikacyjnej (PIK). Na PIK
zamieszczony został również projekt dokumentu, a członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy mogli wnosić uwagi po zalogowaniu do portalu. W trakcie konsultacji społecznych projektu dokumentu, był on udostępniony
również poprzez PIK do powszechnego wglądu. Jako jedną z form komunikacji pomiędzy Wykonawcą projektu planu a podmiotami zainteresowanymi udziałem w tworzeniu projektu były spotkania robocze, a ich celem
było pozyskiwanie informacji i materiałów nt. min. przedmiotów ochrony, zagrożeń oraz dokumentów planistycznych.

I spotkanie ZLW (30 października 2012 r. w Oławie, sala konferencyjna Urzędu Gminy, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28):
- wyłonienie Zespołu Lokalnej Współpracy,
- uzupełnienie wiedzy na temat obszaru,
- omówienie ogólnych założeń programowych sieci Natura 2000 w Polsce,
- omówienie zasad pracy nad projektem planu zadań ochronnych, roli dokumentu i trybu jego sporządzania, procesu komunikacji w trakcie sporządzania projektu planu,
- przedstawienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony Obszaru.

II spotkanie ZLW (13 marca 2013 roku we Wrocławiu, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław):
- omówienie problemów związanych z kompensacjami przyrodniczymi na terenie obszaru Natura 2000 i w jego sąsiedztwie w ramach realizacji budowy drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej
nr 455 wraz z ich węzłami.

III spotkanie ZLW (12 czerwca 2013 r. w Stobrawie, plac przed kościołem, spotkanie terenowe):
- zaprezentowanie na gruncie członkom Zespołu Lokalnej Współpracy z opolskiej części obszaru przykładów siedlisk gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 i wskazanie przykładów zagrożeń.

IV spotkanie ZLW (18 czerwca 2013 r. w Oławie, ul. Bażantowa, spotkanie terenowe):
- zaprezentowanie na gruncie członkom Zespołu Lokalnej Współpracy z dolnośląskiej części obszaru przykładów siedlisk gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 i wskazanie przykładów
zagrożeń.

V spotkanie ZLW (19 czerwca 2013 r. w Oławie, Sala Rycerska Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 15):
- prezentacja wyników prac ekspertów przy określaniu położenia przedmiotów ochrony na terenie obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB020002,
- praca warsztatowa nad lokalizacją przedmiotów ochrony oraz wskazań do uzupełnienia wiedzy na ich temat,
- prezentacja propozycji uszczegółowienia i korekty granicy obszaru,
- przedstawienie zidentyfikowanych w trakcie prac kameralnych i terenowych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, ustalenie celów działań ochronnych i działań ochronnych w stosunku do przedmiotów ochrony obszaru,
- praca w grupach nad zagrożeniami dla przedmiotów ochrony, ustalenie celów działań ochronnych i działań ochronnych.

VI spotkanie ZLW (4 lipca 2013 r. w Brzegu, siedziba Nadleśnictwa Brzeg):
- praca warsztatowa nad zapisami dotyczącymi przedmiotów ochrony obszaru w zakresie zagrożeń, celów działań ochronnych i działań ochronnych na gruntach w zarządzie PGL „Lasy Państwowe”.

VII spotkanie ZLW (5 sierpnia 2013 r. w Oławie, Sala Rycerska Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 15):
- prezentacja lokalizacji i powierzchni wszystkich przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000,
- prezentacja zagrożeń, celów działań ochronnych oraz działań ochronnych dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000,
- prezentacja projektu zarządzenia dyrektora RDOŚ w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 OSO Grądy Odrzańskie PLB020002 oraz propozycji uszczegółowienia granicy obszaru
Natura 2000.
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1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności

L.p. Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt
1 Urząd Marszałkowski

Województwa
Dolnośląskiego

Polityka regionalna, planowanie przestrzenne, promocja regionu
województwa dolnośląskiego, udostępnianie informacji w tym zakresie

Rafał Jurkowlaniec Marszałek
Województwa Dolnośląskiego ul.
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12/14
50-411 Wrocław

e-mail: umwd@dolnyslask.pl tel.: (71) 776 90
00

2 Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

Polityka regionalna, planowanie przestrzenne, promocja regionu
województwa dolnośląskiego, udostępnianie informacji w tym zakresie

Józef Sebesta Marszałek Województwa
Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082
Opole

e-mail: umwo@umwo.opole.pl tel.: (77) 44 04
720

3 Starostwo Powiatowe w
Brzegu

Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne,
realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu,
udostępnianie informacji w tym zakresie

Maciej Stefański Starosta Powiatu
Brzeskiego ul. Robotnicza 20 49-300
Brzeg

e-mail: starostwo@brzeg-powiat.pl tel.: (77)
444 79 02

4 Starostwo Powiatowe w
Oławie

Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne,
realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu,
udostępnianie informacji w tym zakresie

Zdzisław Brezdeń Starosta Powiatu
Oławskiego ul. 3 Maja 1 55-200 Oława

e-mail: info@starostwo.olawa.pl (71) 301 15 22

5 Starostwo Powiatowe w
Opolu

Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne,
realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu,
udostępnianie informacji w tym zakresie

Henryk Lakwa Starosta Opolski ul. 1
Maja 29 45 - 068 Opole

e-mail: starostwo@powiatopolski.pl tel.: (77) 44
14 060

6 Starostwo Powiatowe we
Wrocławiu

Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne,
realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu,
udostępnianie informacji w tym zakresie

Andrzej Szawan Starosta Powiatu
Wrocławskiego ul. T. Kościuszki 131 50-
440 Wrocław

e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl tel.:
(71) 722 17 00

7 Urząd Miejski Wrocławia Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne,
realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu,
udostępnianie informacji w tym zakresie

Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia
pl. Nowy targ 1/8 50-141 Wrocław

e-mail: kum@UM.wroc.pl tel.: (71) 777 70 00

8 Urząd Miejski w Lewinie
Brzeskim

Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne,
realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska na obszarze gminy,
udostępnianie informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie
środowiska na obszarze miasta

Artur Kotara Burmistrz Lewina
Brzeskiego ul. Rynek 1 49-340 Lewin
Brzeski

e-mail: lb@lewin-brzeski.pl tel.: (77) 424 66 00

9 Gmina Miasto Brzeg Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne,
realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska na obszarze gminy,
udostępnianie informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie
środowiska na obszarze miasta i gminy

Wojciech Huczyński Burmistrz Miasta
Brzegu ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg

e-mail: um@brzeg.pl tel.: (77) 416 99 50

10 Urząd Gminy Skarbimierz Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne,
realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska na obszarze gminy,
udostępnianie informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie
środowiska na obszarze gminy

Andrzej Pulit Wójt Gminy Skarbimierz ul.
Parkowa 12 49-318 Skarbimierz

e-mail: ug@skarbimierz.pl tel. (77) 40 46 601

11 Urząd Gminy Czernica Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne,
realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska na obszarze gminy,
udostępnianie informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie
środowiska na obszarze gminy

Stefan Dębski Wójt Gminy Czernica ul.
Kolejowa 3 55-003 Czernica

e-mail: czernica@czernica.pl tel.: (71) 318 01
24
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12 Urząd Gminy Dąbrowa Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne,
realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska na obszarze gminy,
udostępnianie informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie
środowiska na obszarze gminy

Marek Leja Wójt Gminy Dąbrowa ul. Ks.
prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa

e-mail: ug@gminadabrowa.pl tel.: (77) 464 10
10

13 Urząd Gminy Dobrzeń Wielki Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne,
realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska na obszarze gminy,
udostępnianie informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie
środowiska na obszarze gminy

Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń
Wielki ul. Namysłowska 44 46-081
Dobrzeń Wielki

e-mail: ug@dobrzenwielki.pl tel.: (77) 469 55
25

14 Urząd Gminy Popielów Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne,
realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska na obszarze gminy,
udostępnianie informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie
środowiska na obszarze gminy

Dionizy Duszyński Wójt Gminy Popielów
ul. Opolska 13 46-090 Popielów

e-mail: ug@popielow.pl tel.: (77) 469 20 27

15 Urząd Miejski w Siechnicach Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne,
realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska na obszarze gminy,
udostępnianie informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie
środowiska na obszarze miasta i gminy

Milan Ušák Burmistrz Siechnic ul. Jana
Pawła II 12 55-011 Siechnice

e-mail: biuro@ugsiechnice.pl tel.: (71) 391 91
01 fax: (71) 311 43 70

16 Urząd Miasta i Gminy Jelcz –
Laskowice

Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne,
realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska na obszarze gminy,
udostępnianie informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie
środowiska na obszarze miasta i gminy

Kazimierz Putyra Burmistrz Jelcza -
Laskowic ul. Wincentego Witosa 24 55-
220 Jelcz – Laskowice

e-mail: um.info@jelcz-laskowice.pl tel.: (71) 381
71 00

17 Urząd Gminy Oława Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne,
realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska na obszarze gminy,
udostępnianie informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie
środowiska na obszarze gminy

Jan Kownacki Wójt Gminy Oława Pl.
Marszałka J. Piłsudskiego 28 55-200
Oława

e-mail: sekretariat@gminaolawa.pl tel.: (71)
313 30 44

18 Urząd Miejski w Oławie Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne,
realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska na obszarze gminy,
udostępnianie informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie
środowiska na obszarze miasta

Franciszek Październik Burmistrz Miasta
Oława Plac Zamkowy 15 55-200 Oława

e-mail: olawa@um.olawa.pl tel.: (71) 303 55 01

19 Urząd Gminy w Lubszy Zarządzanie gospodarką przestrzenną i planowanie przestrzenne,
realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska na obszarze gminy,
udostępnianie informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie
środowiska na obszarze gminy

Bogusław Gąsiorowski Wójt Gminy
Lubsza ul. Brzeska 16 49-313 Lubsza

e-mail: info@lubsza.ug.gov.pl tel.: (77) 411 86
29

20 Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w
Opolu

Realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze województwa,
nadzór nad obszarami sieci Natura 2000, promocja i udostępnianie
informacji w tym zakresie

Alicja Majewska Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska ul. Obrońców
Stalingradu 66 45-512 Opole

e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl tel.: (77) 45 26
230

21 Regionalna Rada Ochrony
Przyrody

Organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody działający
przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Opolu ul. Obrońców
Stalingradu 66 45-512 Opole

e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl tel.: (77) 45 26
230

22 Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska we
Wrocławiu

Realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze województwa,
nadzór nad obszarami sieci Natura 2000, promocja i udostępnianie
informacji w tym zakresie

Edward Biały Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl.
Powstańców Warszawy 1 50-153
Wrocław

e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl tel.: (71)
340 68 07

23 Regionalna Rada Ochrony
Przyrody

Organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody działający
przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska we Wrocławiu pl.
Powstańców Warszawy 1 50-153
Wrocław

e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl tel.: (71)
340 68 07
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24 Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych we Wrocławiu

Nadzór nad gospodarką leśną, promocja i udostępnianie informacji w
zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej na obszarze Lasów
Państwowych

Grzegorz Pietruńko Dyrektor RDLP we
Wrocławiu ul. Grunwaldzka 90 50-357
Wrocław

e-mail: rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl tel.: (71) 337
17 00

25 Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Katowicach

Nadzór nad gospodarką leśną, promocja i udostępnianie informacji w
zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej na obszarze Lasów
Państwowych

Kazimierz Szabla Dyrektor RDLP w
Katowicach ul. Huberta 43/45 40-543
Katowice

e-mail: sekretariat@katowice.lasy.gov.pl tel.:
(32) 251 72 51

26 Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Brzeg

Realizacja gospodarki leśnej w Lasach Państwowych, nadzór nad
gospodarką leśną w lasach prywatnych

Józef Jaroszek Nadleśniczy Nadleśnictwa
Brzeg ul. Kilińskiego 1 49-300 Brzeg

e-mail: brzeg@katowice.lasy.gov.pl tel.: (77)
404 80 30

27 Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Oława

Realizacja gospodarki leśnej w Lasach Państwowych, nadzór nad
gospodarką leśną w lasach prywatnych

Tomasz Dziergas Nadleśniczy
Nadleśnictwa Oława Bystrzyca ul.
Lipowa 8 55-200 Oława 1

e-mail: olawa@wroclaw.lasy.gov.pl tel.: (71)
303 97 00

28 Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kup

Realizacja gospodarki leśnej w Lasach Państwowych, nadzór nad
gospodarką leśną w lasach prywatnych

Jarosław Jańczyk Nadleśniczy
Nadleśnictwa Kup ul. 1-go Maja 9 46-
082 Kup

e-mail: kup@katowice.lasy.gov.pl tel.: (77) 469
52 12

29 Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Opole

Realizacja gospodarki leśnej w Lasach Państwowych, nadzór nad
gospodarką leśną w lasach prywatnych

Zdzisław Dzwonnik Nadleśniczy
Nadleśnictwa Opole ul. Groszowicka 10
45-517 Opole

e-mail: opole@katowice.lasy.gov.pl tel.: (77)
454 05 41

30 Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu

Administrowanie, utrzymanie, modernizacja sieci dróg krajowych,
autostrad i mostów na obszarze Dolnego Śląska

Robert Radoń Dyrektor Oddziału
GDDKiA we Wrocławiu ul. Powstańców
Śl. 186 53-139 Wrocław

e-mail: sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl tel.:
(71) 334 73 00

31 Dolnośląska Służba Dróg i
Kolei we Wrocławiu

Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące
informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie
projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu,
utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
pełnienie funkcji inwestora

Roman Głowaczewski Dyrektor
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we
Wrocławiu ul. Krakowska 28 50-425
Wrocław

e-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl tel.: (71) 39
17 100, (71) 39 17 101, (71) 39 17 102 fax.:
(71) 39 17 110

32 Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Opolu

Zarządzanie infrastrukturą drogową poprzez realizację zadań
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną dróg
krajowych i obiektów mostowych znajdujących się w ciągach tych dróg

Bolesław Pustelnik Dyrektor Oddziału
GDDKiA w Opolu ul. Niedziałkowskiego
6 45-085 Opole

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl tel.: (0-
77) 401 63 00

33 Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu

Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące
informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie
projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu,
utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
pełnienie funkcji inwestora

Bogdan Poliwoda Dyrektor Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127,
45-231 Opole

e-mail: sekretariat@zdw.opole.pl tel.: (77) 459
18 00, fax.: (77) 458 13 52

34 Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu

Utrzymanie wód, inwestycje w gospodarce wodnej, planowanie w
gospodarowaniu wodami, gospodarowanie powierzonym majątkiem

Witold Sumisławski Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu ul. Norwida 34
50-950 Wrocław

tel.: (71) 337 88 88

35 Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wrocławiu

Planuje konserwację i remonty oraz eksploatację urządzeń melioracji
wodnych podstawowych oraz wód publicznych stanowiących własność
Skarbu Państwa przekazanych do kompetencji Marszałka, współdziała
ze spółkami wodnymi i innymi użytkownikami zmeliorowanych gruntów
w zakresie utrzymania i eksploatacji systemów wodnych i
melioracyjnych

Joanna Gustowska Dyrektor
Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych we Wrocławiu ul.
Matejki 5 50-333 Wrocław

e-mail: dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl tel.: (71) 322
66 81
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36 Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
S.A. we Wrocławiu

Realizowanie zadań własnych Gminy Wrocław z zakresu wodociągów i
zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Zdzisław Olejczyk Prezes Zarządu,
Dyrektor Naczelny MPWiK S.A. Wrocław
ul. Na Grobli 14/16 50-421 Wrocław

e-mail: mpwik@mpwik.wroc.pl tel.: (71) 34 09
500 fax: (71) 372 37 20

37 Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Opolu

Koordynowanie, programowanie i planowanie zamierzeń w zakresie
gospodarki wodnej, melioracji; koordynowanie i realizacja zadań z
zakresu budowy i modernizacji hydrotechnicznych obiektów
zabezpieczenia przeciwpowodziowego; utrzymanie i eksploatacja
urządzeń melioracyjnych podstawowych /rzeki, kanały, wały
przeciwpowodziowe, przepompownie/; organizowanie i sprawowanie
nadzoru nad realizacją „Programu małej retencji wodnej"

Zbigniew Bahryj Dyrektor
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Opolu ul.
Katowicka 55 45 - 061 Opole

e-mail: inwestycjewzmiuw@wp.pl tel.: (77) 442
57 42

38 Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
Dolnośląski Oddział
Regionalny (OR01)

Sprzyjanie tworzeniu alternatywnych źródeł dochodów, promowanie
pozytywnego wizerunku wsi i rolnictwa w społeczeństwie, sprzyjanie
zachowaniu zasobów przyrodniczych obszarów wiejskich, ułatwianie
dostępu rolnikom oraz pozostałym mieszkańcom wsi do usług,
przyczynianie się do zwiększania opłacalności produkcji i usług w
gospodarstwie rolnym

Kazimierz Huk Dyrektor Dolnośląskiego
Oddziału Regionalnego ARiMR ul.
Giełdowa 8 52-438 Wrocław

tel.: (71) 369 74 00

39 Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
Opolski Oddział Regionalny
(OR08)

Sprzyjanie tworzeniu alternatywnych źródeł dochodów, promowanie
pozytywnego wizerunku wsi i rolnictwa w społeczeństwie, sprzyjanie
zachowaniu zasobów przyrodniczych obszarów wiejskich, ułatwianie
dostępu rolnikom oraz pozostałym mieszkańcom wsi do usług,
przyczynianie się do zwiększania opłacalności produkcji i usług w
gospodarstwie rolnym

Tomasz Białaszczyk Dyrektor Opolskiego
Oddziału Regionalnego ARiMR ul.
Wrocławska 170 G 45-836 Opole

tel.: (77) 401 84 00

40 Agencja Nieruchomości
Rolnych Oddział Terenowy
we Wrocławiu

Wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych w stosunku do
mienia państwowego w rolnictwie

Andrzej Jamrozik Dyrektor Oddziału
Terenowego ANR we Wrocławiu ul.
Mińska 60 54-610 Wrocław

e-mail:wroclaw@anr.gov.pl tel.: (71) 356 39 00

41 Agencja Nieruchomości
Rolnych Oddział Terenowy w
Opolu

Wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych w stosunku do
mienia państwowego w rolnictwie

Jerzy Kołodziej Dyrektor Oddziału
Terenowego ANR w Opolu ul. 1-go Maja
6 45-068 Opole

e-mail: opole@anr.gov.pl tel.: (77) 400 09 00

42 Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego we
Wrocławiu

Doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju
wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego,
wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, podnoszenie
poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców
obszarów wiejskich

Ryszard Czerwiński Dyrektor
Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego we Wrocławiu ul. Zwycięska
8 53-033 Wrocław

e-mail: sekretariat@dodr.pl tel.: (71) 339 86 56

43 Opolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie

Doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju
wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego,
wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, podnoszenie
poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców
obszarów wiejskich

Henryk Zamojski Dyrektor Opolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Łosiowie ul. Główna 1, 49-330 Łosiów

e- mail: oodr@oodr.pl tel.: (77) 4125 297

44 Dolnośląska Izba Rolnicza Działalność na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa,
reprezentowanie interesów rolników, działania m.in. na rzecz ekologii i
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności kształtowania
świadomości ekologicznej producentów rolnych

Leszek Grala Prezes Dolnośląskiej Izby
Rolniczej ul. Wiejska 29 52 - 411
Wrocław

e-mail: sekretariat@izbarolnicza.pl tel.: (71)
339 98 26

45 Izba Rolnicza w Opolu Działalność na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa,
reprezentowanie interesów rolników, działania m.in. na rzecz ekologii i
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności kształtowania
świadomości ekologicznej producentów rolnych

Herbert Czaja Prezes Izby Rolniczej w
Opolu ul. Wrocławska 170 45-836 Opole

e-mail: dyrektor@izbarolnicza.opole.pl tel.: (77)
4572326
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46 Polski Związek Wędkarski
Okręg we Wrocławiu

Organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu
wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony
przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej

Karol Napora Dyrektor Okręgu PZW we
Wrocławiu ul. Kazimierza Wielkiego 65
50-077 Wrocław

e-mail: pzw_wroclaw@poczta.onet.pl tel.: (71)
344 44 01

47 Okręg Polskiego Związku
Wędkarskiego z siedzibą w
Opolu

Organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu
wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony
przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej

Marian Magdziarz Prezes Zarządu
Okręgowego PZW w Opolu ul.
Malczewskiego 1 45-031 Opole

e-mail: opole@pzw.pl tel.: (77) 454 55 54, (77)
453 91 46

48 Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy Wrocław

Prowadzenie gospodarki łowieckiej poprzez hodowlę i pozyskiwanie
zwierzyny oraz działanie na rzecz jej ochrony poprzez regulację
liczebności populacji zwierząt łownych

Roman Rycombel Przewodniczący
Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu
ul. Wodzisławska 10 b 52-017 Wrocław

tel.: (71) 34 00 858 fax: (71) 73 45 200

49 Zarząd Okręgowy Polskiego
Związku Łowieckiego w
Opolu

Prowadzenie gospodarki łowieckiej poprzez hodowlę i pozyskiwanie
zwierzyny oraz działanie na rzecz jej ochrony poprzez regulację
liczebności populacji zwierząt łownych

Wojciech Plewka Przewodniczący
Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu ul.
Malczewskiego 4 45-029 Opole

e-mail: zo.opole@pzlow.pl tel./ fax: (77) 453 84
56/57

50 Liga Ochrony Przyrody
Okręg we Wrocławiu

Zabieganie o zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie
zasobów, tworów i składników przyrody będących dziedzictwem i
bogactwem narodowym

Jerzy Ślusarczyk Prezes Zarządu Okręgu
LOP we Wrocławiu ul. Grunwaldzka 90
50 - 357 Wrocław

e-mail: lop@wroclaw.lasy.gov.pl tel.: (71) 328
10 40 fax: (71) 377 17 89

51 Lokalna Grupa Działania
„Dobra Widawa”

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i
miejsko-wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji
środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych
oraz równości szans

Mieczysław Skuza Dyrektor LGD Dobra
Widawa ul. Wojska Polskiego 67/69 56-
400 Oleśnica

e-mail: biuro@dobrawidawa.pl tel./fax: (71) 314
32 01

52 Lokalna Grupa Działania na
Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju Gmin: Kąty
Wrocławskie, Kobierzyce,
Siechnice, Żórawina - Lider
A4

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i
miejsko-wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji
środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych
oraz równości szans

Maria Banach Prezes Zarządu LGD Lider
A4 ul. Witosa 15 55-040 Kobierzyce

e-mail: biuro@lgd-a4.pl tel./fax: (71) 311 11 35

53 Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania
"Starorzecze Odry"

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i
miejsko-wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji
środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych
oraz równości szans

Piotr Hańderek Prezes Zarządu
Stowarzyszenia LGD Starorzecze Odry
Rynek 25/6u 55-200 Oława

e-mail: biuro@leader-so.pl tel./fax: (71) 313 41
57

54 Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Stobrawski
Zielony Szlak”

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i
miejsko-wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji
środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych
oraz równości szans

Jacek Płaczek Prezes Zarządu
Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony
Szlak ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój

e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl tel./fax: (77) 469
36 37

55 Stowarzyszenie „Brzeska
Wieś Historyczna”

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i
miejsko-wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji
środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych
oraz równości szans

Mieczysław Adaszyński Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Brzeska Wieś
Historyczna Krzyżowice 72 49-332
Olszanka

e-mail: biuro@brzeskawieshistoryczna.pl
tel./fax: 77 412 90 21

56 Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo Borów
Niemodlińskich”

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i
miejsko-wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji
środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych
oraz równości szans

Jadwiga Wójciak Prezes Zarządu LGD
Partnerstwo Borów Niemodlińskich ul.
Bohaterów Powstań Śląskich 34 49-100
Niemodlin

e-mail: niemodlinskie@op.pl tel.: (77) 460 63 51
kom.: 607 446 439

57 Polskie Towarzystwo
Przyjaciół Przyrody „pro
Natura”

Stowarzyszenie / organizacja pożytku publicznego działająca w sferze
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
zainteresowana w regionie

Krzysztof Konieczny Prezes Zarządu
PTTP „pro Natura” ul. Podwale 75 50-
449 Wrocław

e-mail: pronatura@pronatura.org.pl tel./fax:
(71) 343 09 58
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58 Klub Przyrodników Stowarzyszenie / organizacja społeczna działająca w sferze ochrony
środowiska, szczególnie ochrony przyrody, zainteresowana w regionie

Robert Stańko Prezes Zarządu Klubu
Przyrodników ul. 1 maja 22 66-200
Świebodzin

e-mail: kp@kp.org.pl tel./fax: (68) 382 82 36

 

1.8. Zespół Lokalnej Współpracy

L.p. Imię i nazwisko Funkcja Nazwa instytucji/grupy interesu, którą reprezentuje Kontakt
1 Andrzej Ruszlewicz Planista regionalny RDOŚ we Wrocławiu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu e-mail: aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl, tel.: 721

468 852
2 Kamil Martyniak członek ZLW Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu e-mai: sekretariat@rdos.wroclaw.pl
3 Adam Kuńka członek ZLW RDOŚ w Opolu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu e-mail: Adam.Kunka.opole@rdos.gov.pl
4 Dariusz Rosiński Koordynator Planu Zadań Ochronnych OZW Dębniańskie

Mokradła PLH020002
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu e-mail: Dariusz.Rosinski@brzeg.buligl.pl tel.:

77 416 28 86
5 Anna Wójcicka-Rosińska Ekspert botanik ze strony Wykonawcy Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu
6 Marek Stajszczyk Ekspert ornitolog ze strony Wykonawcy Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu
7 Tomasz Herwy członek ZLW Nadleśnictwo Kup
8 Katarzyna Tyszecka członek ZLW Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu
9 Andrzej Meryk członek ZLW RDOŚ w Opolu
10 Katarzyna Łapińska członek ZLW RDOŚ we Wrocławiu
11 Joanna Dubas członek ZLW Urząd Miejski Brzeg
12 Beata Wszoła członek ZLW Urząd Miejski Brzeg
13 Patrycja Zielińska członek ZLW Urząd Miejski w Siechnicach
14 Witold Warczewski członek ZLW Urząd Miejski w Siechnicach
15 Jan Mosio członek ZLW Urząd Miejski w Oławie
16 Artur Batór członek ZLW Urząd Gminy w Oławie
17 Piotr Łuciw członek ZLW Starostwo Powiatowe w Oławie
18 Łukasz Makowski członek ZLW Urząd Gminy Oława
19 Anna Kuśka-Ciba członek ZLW RDLP Katowice
20 Marek Bocianowski członek ZLW Nadleśnictwo Opole
21 Jan Kowalski członek ZLW ZO PZL Opole
22 Michał Jęcz członek ZLW Urząd Miejski Wrocław
23 Bartłomiej Kastelik członek ZLW Nadleśnictwo Brzeg
24 Stanisław Komorowski członek ZLW Stopień Wodny Janowiec
25 Irena Krasicka członek ZLW Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
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26 Małgorzata Dąbrowska członek ZLW Urząd Gminy Czernica
27 Danuta Chrzanowska członek ZLW Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
28 Czesław Sankowski członek ZLW Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
29 Ludmiła Janica członek ZLW ARMiR Wrocław
30 Ryszard Pietrzak członek ZLW Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
31 Anna Madalińska członek ZLW ARMiR Wrocław
32 Janusz Zdyb członek ZLW Starostwo Powiatowe w Brzegu
33 Małgorzata Sarna członek ZLW Urząd Gminy Lubsza
34 Katarzyna Kopacka członek ZLW Nadleśnictwo Oława
35 Szczepan Dempniak członek ZLW Nadleśnictwo Oława
36 Grażyna Góral członek ZLW Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
37 Kamila Lubczyńska członek ZLW Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim
38 Marieta Kupka członek ZLW Urząd Gminy Popielów
39 Rafał Odachowski członek ZLW Urząd Miejski Wrocław
40 Grzegorz Mikołajczak członek ZLW Urząd Miejski Wrocław
41 Zofia Barabasz członek ZLW DODR Wrocław, PZD Oława
42 Agnieszka Trela członek ZLW Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego
43 Robert Padula członek ZLW Dolnośląska Izba Rolnicza
44 Karol Napora członek ZLW Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocławski
45 Monika Kotulak członek ZLW Klub Przyrodników
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Etap II Opracowanie projektu Planu
 

Moduł A

 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony

L.p. Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do
danych

1 Materiały publikowane Stawarczyk T. 2004. Grądy Odrzańskie.
w: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki
P. (red.) Ostoje ptaków o znaczeniu
europejskim. OTOP, Warszawa: 423-426.

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Istotna informacja o gatunkach
ptaków występujących w
obszarze i zmianach w ich
liczebności.

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska w
Opolu 

2 Materiały publikowane Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki
P. 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu
międzynarodowym w Polsce. OTOP,
Marki.

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Istotna informacja o gatunkach
ptaków występujących w
obszarze i znaczeniu obszaru
dla wybranych gatunków.

Biblioteka
Uniwersytecka
Uniwersytetu
Opolskiego 

3 Materiały publikowane Kuczyński L., Chylarecki P. 2012. Atlas
pospolitych ptaków lęgowych Polski.
Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa,
trendy. GIOŚ, Warszawa.

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Istotna informacja o gatunkach
ptaków występujących w
obszarze i zmianach w ich
liczebności.

Główny Inspektorat
Ochrony
Środowiska 

4 Materiały publikowane Hebda G., Wyszyński M. 2000. Świat
zwierząt. [w:] Koziarski S., Makowiecki J.
(red.). Walory przyrodniczo-krajobrazowe
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Studia i Monografie Uniwersytetu
Opolskiego. 283: 99-152.

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Pomocna informacja o
gatunkach ptaków
występujących w części
obszaru i ich siedliskach na
terenach wspólnych z
obszarem Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego.

Biblioteka
Uniwersytecka
Uniwersytetu
Opolskiego 

5 Materiały publikowane Stajszczyk M. 1994. Ptaki doliny Odry
między Brzegiem a Oławą. Ptaki Śląska.
10: 78-98

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Informacja pomocna o
gatunkach ptaków
występujących w obszarze i
historycznych danych na temat
liczebności wybranych
gatunków i zajmowanych przez
nie siedliskach.

Biblioteka
Uniwersytecka
Uniwersytetu
Opolskiego 
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6 Materiały publikowane Adamski A. 1994. Ekologia rozrodu kani
rdzawej Milvus milvus w dolinie
środkowej Odry. Ptaki Śląska. 10: 19-36

Informacje o występowaniu jednego z przedmiotów ochrony w
obszarze.

Informacja pomocna w
określeniu zmian liczebności
Milvus milvus na terenie ostoi.

Biblioteka
Uniwersytecka
Uniwersytetu
Opolskiego 

7 Materiały publikowane Ławicki Ł., Wylegała P., Wuczyński A.,
Smyk B., Lenkiewicz W., Polakowski M.,
Kruszyk R., Rubacha S., Janiszewski T.
2012. Rozmieszczenie, charakterystyka i
status ochronny noclegowisk gęsi w
Polsce. w: Ornis Polonica. 53, 1: 23 – 38.

Informacje o występowaniu jednego z przedmiotów ochrony w
obszarze.

Informacja pomocna w
określeniu liczebności gatunku
w obszarze i znaczeniu obszaru
dla wybranych gatunków.

Biblioteka
Uniwersytecka
Uniwersytetu
Opolskiego 

8 Materiały niepublikowane Badora K., Hebda G., Wyszyński M. 1997.
Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych
elementów przyrodniczych w dolinie Odry
na odcinku od Naroka do granicy z
wojew. Wrocławskim. PTPP "Pro Natura",
Opole

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Pomocna do rozpoznania
zasobów przyrodniczych
obszaru.

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska w
Opolu 

9 Materiały niepublikowane Plan ochrony Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego

W dokumencie figurują zapisy określające cele ochrony
przyrody Parku, którymi są zachowanie i ochrona walorów
przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych w
powiązaniu z zaspokojeniem aspiracji społeczności lokalnej do
zrównoważonego rozwoju i wzmocnienia rangi regionu.
Fragment ostoi w granicach Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego obejmuje zespół jednostek przyrodniczo -
krajobrazowych „B”. Wskazanie na potrzebę ochrona
stanowisk najbardziej zagrożonych gatunków ptaków: kania
czarna i ruda zlokalizowanych w dolinie Odry. Zapisy Planu
mogą mieć pozytywny wpływ na przedmioty ochrony obszaru
(dzięcioł średni Dendrocopos medius A238, kania czarna
Milvus migrans A073, kania ruda Milvus milvus A074,
muchołówka białoszyja Ficedula albicollis A321).

Pomocna do rozpoznania
zasobów przyrodniczych
obszaru i identyfikacji
aktualnych zagrożeń dla
przedmiotów ochrony.

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska w
Opolu 

10 Materiały niepublikowane Inwentaryzacja i waloryzacja
przyrodnicza gmin Lubsza, Popielów,
Pokój, Murów (1998)

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Pomocna do rozpoznania
zasobów przyrodniczych
obszaru.

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska w
Opolu 

11 Materiały niepublikowane Inwentaryzacja i waloryzacja
przyrodnicza gminy Lewin Brzeski (2001)

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Pomocna do rozpoznania
zasobów przyrodniczych
obszaru.

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska w
Opolu 

12 Materiały niepublikowane Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Jelcz-
Laskowice (1991)

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Pomocna do rozpoznania
zasobów przyrodniczych
obszaru.

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska we
Wrocławiu 

13 Materiały niepublikowane Inwentaryzacja przyrodnicza gminy
Oława (1991)

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Pomocna do rozpoznania
zasobów przyrodniczych
obszaru.

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska we
Wrocławiu 
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14 Materiały niepublikowane Inwentaryzacja przyrodnicza gminy
Czernica (1992)

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Pomocna do rozpoznania
zasobów przyrodniczych
obszaru.

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska we
Wrocławiu 

15 Materiały niepublikowane Inwentaryzacja przyrodnicza gminy
Siechnice (1992)

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Pomocna do rozpoznania
zasobów przyrodniczych
obszaru.

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska we
Wrocławiu 

16 Materiały niepublikowane Inwentaryzacja przyrodnicza gminy
Wrocław (1993)

Informacje o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze. Pomocna do rozpoznania
zasobów przyrodniczych
obszaru.

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska we
Wrocławiu 

17 Materiały niepublikowane Hebda G, Badora K. 2007. Analiza stanu
populacji ptaków i ich siedlisk, dla
ochrony których wyznaczono w granicach
województwa opolskiego Obszar
Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000
Grądy Odrzańskie.

Synteza dotychczasowej wiedzy na temat populacji gatunków
ptaków, dla których wyznaczono ostoję, a także stanu ich
siedlisk.

Istotna informacja pozwalająca
na określenie zmian w
liczebności populacji
przedmiotów ochrony w ostoi
w stosunku do aktualnych
danych zebranych w
inwentaryzacji z 2012 roku.

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska w
Opolu 

18 Plany/programy/strategie/projekty Strategia „Wrocław w perspektywie 2020
plus”; Uchwała nr LIV/3250/06 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r.

Dokument wyznacza kierunki rozwoju miasta w perspektywie
do 2020 roku. Postuluje się rekreacyjne wykorzystanie rzeki i
jej dopływów, nabrzeży, wysp (letnie laguny). Działania na
rzecz poprawy czystości wód. Cel dekady: kąpiele w Odrze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Miejski
Wrocławia 

19 Plany/programy/strategie/projekty Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta
Wrocławia na lata 2010-2014; Uchwała nr
XLIII/1322/09 Rady Miejskiej Wrocławia z
dnia 29 grudnia 2009 r.

Dokument zawiera zadania inwestycyjne na lata 2010 – 2014.
Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanych działań
na stan zachowania przedmiotów ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Miejski
Wrocławia 

20 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja programu ochrony
środowiska dla miasta Wrocławia na lata
2004-2015; Uchwała nr XLI/1276/09 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 19 listopada
2009 r.

Dokument formułuje cele i zadania służące poprawie jakości
środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego miasta. Kierunki
działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu do 2015
roku to m.in. ochrona terenów cennych przyrodniczo przed
zainwestowaniem, utworzenie Parku Krajobrazowego Dolina
Odry i Oławy.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Miejski
Wrocławia 

21 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
dla Miasta Wrocławia na lata 2009-2012;
Uchwała nr XLV/1361/10 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 21 stycznia 2010 r.

Dokument określa cele gospodarki odpadami oraz wytycza
kierunki działań i inwestycji. Nie przewiduje się negatywnego
wpływu planowanych działań na stan zachowania
przedmiotów ochrony w obszarze.

Zgodnie z art. 17 ustawy o
zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2011 nr
152 poz. 897) oraz zapisami
art. 4 tej ustawy dokument
utracił ważność z mocy prawa i
aktualnie obowiązuje krajowy i
wojewódzki plan gospodarki
odpadami.

Urząd Miejski
Wrocławia 
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22 Plany/programy/strategie/projekty Plan rozwoju lokalnego gminy Czernica
na lata 2006-2013;

W obrębie wsi Ratowice istnieje możliwość budowy
towarowego portu rzecznego dla barek przewożących
materiały budowlane, nawozy, węgiel itp. oraz budowy
turystycznej pasażerskiej przystani żeglugowej dla statków
turystycznych kursujących z Wrocławia w górę rzeki.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Gminy
Czernica 

23 Plany/programy/strategie/projekty Program ochrony środowiska gminy
Czernica

Jednym z celów jest opracowanie programu odpowiedniego
udostępniania obszarów chronionych na potrzeby turystyki,
likwidacja miejsc nielegalnego zrzutu ścieków do wód lub do
ziemi, rozbudowa i modernizacja wałów
przeciwpowodziowych.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Gminy
Czernica 

24 Plany/programy/strategie/projekty Plan Gospodarki Odpadami Gminy
Czernica

Dokument opisuje aktualny stan gospodarki odpadami i
działania zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych
odpadów i ich wpływu na środowisko. Nie przewiduje się
lokowania obiektów gospodarki odpadami na obszarach
podlegających ochronie.

Zgodnie z art. 17 ustawy o
zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2011 nr
152 poz. 897) oraz zapisami
art. 4 tej ustawy dokument
utracił ważność z mocy prawa i
aktualnie obowiązuje krajowy i
wojewódzki plan gospodarki
odpadami.

Urząd Gminy
Czernica 

25 Plany/programy/strategie/projekty Strategia rozwoju Gminy Święta
Katarzyna do roku 2020; Uchwała Nr
XXVIII/212/09 Rady Gminy w Świętej
Katarzynie z dnia 25 czerwca 2009 r.

Na obszarze Gminy planowane jest utworzenie Parku
Krajobrazowego „Dolina Odry i Oławy”.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Miejski w
Siechnicach 

26 Plany/programy/strategie/projekty Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Święta
Katarzyna na lata 2004-2006 oraz 2007-
2013; Uchwała Nr XXII/181/04 Rady
Gminy Święta Katarzyna z dnia 6
października 2004 r.

Dokument zawiera analizę aktualnej sytuacji społeczno-
gospodarczej na obszarze gminy oraz wyznacza działania
zmierzające do poprawy sytuacji w gminie. Jednym z
priorytetów rozwoju jest problem modernizacji i rozbudowy
infrastruktury technicznej – sieci wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej. Istotnym zadaniem jest również
budowa lub modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i
turystycznej, w tym budowa przystani na Odrze dla statków
wycieczkowych, łodzi i kajaków w Trestnie i Kotowicach oraz
budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z
infrastrukturą towarzyszącą.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Miejski w
Siechnicach 

27 Plany/programy/strategie/projekty Program ochrony środowiska gminy
Święta Katarzyna; Uchwała Nr
XXIII/196/04 Rady Gminy Święta
Katarzyna z dnia 28 października 2004 r.

Celami w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu są:
rozbudowa systemu obszarów chronionych, właściwe
ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach
chronionych, a także ograniczenie procesu fragmentacji
środowiska, zachowanie i odnowa korytarzy ekologicznych.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Miejski w
Siechnicach 
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28 Plany/programy/strategie/projekty Plan gospodarki odpadami gminy Święta
Katarzyna; Uchwała nr XXIII/196/04 Rady
Gminy Święta Katarzyna z dnia 28
października 2004 r.

W obecnych granicach ostoi znajdują się dwa składowiska
odpadów przemysłowych: hałda żużlu żelazochromowego
byłej Huty „Siechnice” oraz składowisko odpadów
paleniskowych Elektrociepłowni „Czechnica”.

Zgodnie z art. 17 ustawy o
zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2011 nr
152 poz. 897) oraz zapisami
art. 4 tej ustawy dokument
utracił ważność z mocy prawa i
aktualnie obowiązuje krajowy i
wojewódzki plan gospodarki
odpadami.

Urząd Miejski w
Siechnicach 

29 Plany/programy/strategie/projekty Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-
Laskowice na lata 2007-2015; Uchwała
Nr XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu
- Laskowicach z dnia 28 września 2007 r.

Dokument wyznacza strategiczne cele i zadania służące
rozwojowi gminy. Nie przewiduje się negatywnego wpływu
planowanych działań na stan zachowania przedmiotów
ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Miasta i
Gminy Jelcz-
Laskowice 

30 Plany/programy/strategie/projekty Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i
Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2008-
2015; Uchwała Nr XXXIII/ 214 /2009
Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z
dnia 30 stycznia 2009 r.

Dokument zawiera listę zadań priorytetowych i rezerwowych
planowanych do realizacji do 2015 roku. Nie przewiduje się
negatywnego wpływu planowanych działań na stan
zachowania przedmiotów ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Miasta i
Gminy Jelcz-
Laskowice 

31 Plany/programy/strategie/projekty Program Ochrony Środowiska dla Miasta
i Gminy Jelcz-Laskowice; Uchwała nr
XXIII/139/2004 Rady Miejskiej w Jelczu-
Laskowicach z dnia 25 czerwca 2004 r.

Dokument zawiera charakterystykę aktualnego stanu
środowiska w gminie i formułuje cele jego ochrony w
perspektywie długo i krótkoterminowej. Nie przewiduje się
negatywnego wpływu planowanych działań na stan
zachowania przedmiotów ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Miasta i
Gminy Jelcz-
Laskowice 

32 Plany/programy/strategie/projekty Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i
Gminy Jelcz-Laskowice; Uchwała nr
XXIII/139/2004 Rady Miejskiej w Jelczu-
Laskowicach z dnia 25 czerwca 2004
roku

Dokument zawiera charakterystykę i diagnozę, prognozowane
zmiany oraz plan poprawy stanu gospodarki odpadami na
terenie gminy wraz z projektowanym systemem
gospodarowania odpadami. Nie przewiduje się negatywnego
wpływu planowanych działań na stan zachowania
przedmiotów ochrony w obszarze.

Zgodnie z art. 17 ustawy o
zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2011 nr
152 poz. 897) oraz zapisami
art. 4 tej ustawy dokument
utracił ważność z mocy prawa i
aktualnie obowiązuje krajowy i
wojewódzki plan gospodarki
odpadami.

Urząd Miasta i
Gminy Jelcz-
Laskowice 

33 Plany/programy/strategie/projekty Strategia Rozwoju Gminy Oława na lata
2000-2015; Uchwała nr XIII/142/99 Rady
Gminy Oława z dnia 30 grudnia 1999 r.

Planowane działania w ramach ochrony wód rzeki Oławy i
Smortawy: zakaz lokalizacji inwestycji i działalności uciążliwej
dla środowiska w strefie ochronnej zlewni rzek Oławy i
Smortawy, zaniechanie upraw rolniczych i utworzenie na tym
terenie kompleksu łąk. W ramach zadania rozwój bazy
sportowo-rekreacyjnej planuje się tworzenie na terenie wsi
Bystrzyca i Janików oraz pobliskich kompleksów leśnych:
ścieżek zdrowia, tras rowerowych, spacerowych i pól
namiotowych.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Gminy Oława 
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34 Materiały niepublikowane Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Oława na
lata 2004-2006 z projekcją na lata 2007-
2013; Uchwała nr XXXVIII/261/2009 Rady
Gminy Oława z 31 marca 2009 r.

Dokument zawiera analizę aktualnej sytuacji społeczno-
gospodarczej na obszarze gminy oraz wyznacza działania
zmierzające do poprawy sytuacji w gminie. Główne inwestycje
dotyczą poprawy infrastruktury gminnej.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Gminy Oława 

35 Plany/programy/strategie/projekty Program Ochrony Środowiska Gminy
Oława; Uchwała nr XIV/68/2011 Rady
Gminy Oława z dnia 30 czerwca 2011 r.

Dokument zawiera charakterystykę aktualnego stanu
środowiska w gminie i formułuje cele jego ochrony w
perspektywie długo i krótkoterminowej. Celami w zakresie
ochrony przyrody i krajobrazu są: rozbudowa systemu
obszarów chronionych, właściwe ukierunkowanie ruchu
turystycznego na obszarach chronionych, a także
ograniczenie procesu fragmentacji środowiska, zachowanie i
odnowa korytarzy ekologicznych.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Gminy Oława 

36 Plany/programy/strategie/projekty Plan gospodarki odpadami gminy Oława;
uchwała nr XX/236/2004 Rady Gminy
Oława z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Dokument zawiera charakterystykę i diagnozę, prognozowane
zmiany oraz plan poprawy stanu gospodarki odpadami na
terenie gminy wraz z projektowanym systemem
gospodarowania odpadami. Podstawowe cele długoterminowe
to zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ich
ilości i negatywnego oddziaływania.

Zgodnie z art. 17 ustawy o
zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2011 nr
152 poz. 897) oraz zapisami
art. 4 tej ustawy dokument
utracił ważność z mocy prawa i
aktualnie obowiązuje krajowy i
wojewódzki plan gospodarki
odpadami.

Urząd Gminy Oława 

37 Plany/programy/strategie/projekty Strategia Rozwoju Turystyki w gminie
Oława na tle Subregionu „Kraina Grądów
Odrzańskich (Dolina Odry Wschód);
Uchwała nr XLI/277/2009 Rady Gminy
Oława z 30 czerwca 2009 r.

Dokument wyznacza strategiczne kierunki rozwoju turystyki
w gminie. Zadania priorytetowe to wyeksponowanie walorów
turystycznych gminy poprzez włączenie się w ODRA - VELO -
system turystyki aktywnej w Krainie Grądów Odrzańskich i
rozwój turystyki aktywnej z elementami turystyki kulturowej
opartej na potencjale obiektów w Oleśnicy Małej i Ryczynie.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Gminy Oława 

38 Plany/programy/strategie/projekty Strategia rozwoju Miasta Oława; Uchwała
nr XI/81/07 Rady Miejskiej w Oławie z
dnia 28 sierpnia 2007 r.

Dokument określa docelową wizję rozwoju gminy,
strategiczne i operacyjne cele rozwoju, zadania strategiczne
oraz sposób ich realizacji. Jednym z zadań strategicznych jest
zagospodarowanie i modernizacja infrastruktury Odrzańskiej
Drogi Wodnej, stworzenie infrastruktury turystycznej na rz.
Odrze, modernizacja urządzeń hydrotechnicznych służących
ochronie przeciwpowodziowej oraz budowa obwodnic miasta.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Miejski w
Oławie 

39 Plany/programy/strategie/projekty Strategia Rozwoju Turystyki w mieście
Oława na tle Subregionu „Kraina Grądów
Odrzańskich”; Uchwała Nr XXXV/269/09
Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25
czerwca 2009 r.

Dokument wyznacza strategiczne kierunki rozwoju turystyki
w gminie. Zadania priorytetowe to włączenie się w ODRA -
VELO - system turystyki aktywnej w Krainie Grądów
Odrzańskich, budowa turystyczno-pasażerskiej przystani
rzecznej na Odrze wraz z zagospodarowaniem przyległego
terenu.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Miejski w
Oławie 

40 Plany/programy/strategie/projekty Urząd Miejski w Oławie Dokument zawiera wykaz inwestycji będących w realizacji i
noworozpoczynanych oraz wskazuje źródła ich finansowania.
Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanych działań
na stan zachowania przedmiotów ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Miejski w
Oławie 
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41 Plany/programy/strategie/projekty Program Ochrony Środowiska dla Miasta
Oława na lata 2010 – 2013; Uchwała nr
XLVI/333/10 Rady Miejskiej w Oławie z
dnia 27 maja 2010 r.

Jednym z celów długoterminowych jest przystosowanie
terenów międzywala do szybkiego reagowania w przypadku
powodzi (wycinanie lasów i zarośli łęgowych, odnowa użytków
zielonych, konserwacja rowów melioracyjnych).

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Miejski w
Oławie 

42 Plany/programy/strategie/projekty Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta
Oława na lata 2010 – 2013; Uchwała nr
XLVI/332/10 Rady Miejskiej w Oławie z
dnia 27 maja 2010 r.

Dokument zawiera charakterystykę i diagnozę, prognozowane
zmiany oraz plan poprawy stanu gospodarki odpadami na
terenie gminy wraz z projektowanym systemem
gospodarowania odpadami. Podstawowe cele długoterminowe
to zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ich
ilości i negatywnego oddziaływania.

Zgodnie z art. 17 ustawy o
zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2011 nr
152 poz. 897) oraz zapisami
art. 4 tej ustawy dokument
utracił ważność z mocy prawa i
aktualnie obowiązuje krajowy i
wojewódzki plan gospodarki
odpadami.

Urząd Miejski w
Oławie 

43 Plany/programy/strategie/projekty Strategia Rozwoju Gminy Popielów;
Uchwała nr XXVIII/245/2002 Rady Gminy
Popielów z dnia 23 stycznia 2002r.

Dokument zawiera analizę strategiczną gminy oraz formułuje
wizję, priorytety i cele rozwoju. Wybrane zadania
strategiczne: budowa polderu zalewowego Chróścice na
gruntach wsi Stare Siołkowice, Chróścice i Dobrzeń Wielki;
ograniczenie istniejącej zabudowy na terenach zalewowych;
budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na bazie
kompleksów leśnych i wodnych.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Gminy
Popielów 

44 Plany/programy/strategie/projekty Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Popielów;
Uchwała nr XVIII/148/2004 Rady Gminy
Popielów z dnia 28 października 2004 r.

Dokument zawiera wykaz zadań koniecznych dla poprawy
sytuacji gminy. Nie przewiduje się negatywnego wpływu
planowanych działań na stan zachowania przedmiotów
ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Gminy
Popielów 

45 Plany/programy/strategie/projekty Strategia rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki;
Uchwała nr XI/77/2007 Rady gminy
Dobrzeń Wielki z dnia 30 sierpnia 2007 r.

Dokument zawiera diagnozę społeczno-gospodarczą oraz cele
i zadania strategiczne gminy. Jednym z celów strategicznych
jest zagospodarowanie terenów wzdłuż cieków wodnych.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Gminy
Dobrzeń Wielki 

46 Plany/programy/strategie/projekty Program Ochrony Środowiska wraz z
Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy
Dobrzeń Wielki na lata 2005-2008 z
uwzględnieniem perspektywy na lata
2009-2012; Uchwała nr XXXI/299/2005
Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22
grudnia 2005 r.

Dokument formułuje cele, priorytety i zadania ochrony
środowiska w gminie Dobrzeń Wielki. Jednym z celów w
zakresie ochrony wód jest utrzymanie przeciwpowodziowej
funkcji terenów zalewowych, całkowite zaprzestanie
wszelkich nowych inwestycji, które mogą zmniejszyć rolę
przeciwpowodziową terenów zalewowych, budowa małych
elektrowni wodnych (Kup, Dobrzeń Wielki, Chróścice). W
zakresie ochrony przyrody planowana jest ochrona czynna
zieleni łęgowej (niskiej i wysokiej) w dolinach rzek, 
tworzenie ścieżek przyrodniczo- dydaktycznych w obrębie
obszarów przyrodniczo cennych i krajobrazowo atrakcyjnych.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony. Zgodnie z art. 17
ustawy o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz.
U. 2011 nr 152 poz. 897) oraz
zapisami art. 4 tej ustawy
gminny plan gospodarki
odpadami utracił ważność z
mocy prawa i aktualnie
obowiązuje krajowy i
wojewódzki plan gospodarki
odpadami.

Urząd Gminy
Dobrzeń Wielki 
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47 Plany/programy/strategie/projekty Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbrowa
na lata 2005-2006 i 2007-2013; Uchwała
nr XXVI/176/05 Rady Gminy Dąbrowa z
dnia 27 czerwca 2005 r.

Dokument zawiera wykaz zadań prowadzących do poprawy
sytuacji gminy. Ochrona środowiska naturalnego przez
promocję aktywnej rekreacji – budowa dróg rowerowych na
terenie gminy Dąbrowa. Zadania rozwojowe realizowane
przez innych beneficjentów: Modernizacja szlaku wodnego
rzeki Odry do parametrów II klasy technicznej
międzynarodowej oraz modernizacja stopnia wodnego
Chróścice-Narok (RZGW); Budowa przeprawy mostowej przez
Odrę w miejscowości Żelazna (połączenie z gminą Dobrzeń
Wielki), Budowa i podwyższenie wałów przeciwpowodziowych
w miejscowościach Żelazna, Sławice, Narok, Niewodniki
(Zarząd Województwa).

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Gminy
Dąbrowa 

48 Plany/programy/strategie/projekty Zintegrowana Strategia Rozwoju
Obszarów Wiejskich Gminy Dąbrowa do
roku 2020; Uchwała nr XXVIII/188/05
Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27
października 2005 r.

Celem strategicznym gminy jest zrównoważony,
wielofunkcyjny rozwój, w ramach którego planuje się ochronę
terenów północno-wschodniej oraz środkowej części obszaru
gminy dla potrzeb intensywnego rozwoju rolnictwa oraz
innych funkcji związanych z rolnictwem, w tym eko- i
agroturystyki. W ramach celu Restytucja przyrodnicza
struktury przestrzennej obszaru planuje się przywrócenie
ciągłości przyrodniczej regionalnego i lokalnego systemu
ekologicznego, rehabilitacja i ochrona wartości
przyrodniczych korytarzy ekologicznych doliny rzeki Odry i
Potoku Prószkowskiego oraz wzmocnienie powiązań z
obszarem chronionym Borów Niemodlińskich, wykorzystanie
potencjału „Grądów Odrzańskich” ujętych w programie
Natura 2000.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Gminy
Dąbrowa 

49 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja Programu Ochrony
Środowiska Gminy Dąbrowa na lata 2009-
2012 z perspektywą na lata 2013-2016;
Uchwała nr XV/98/11 Rady Gminy
Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dokument formułuje cele, priorytety i zadania ochrony
środowiska w gminie Dąbrowa. W zakresie gospodarki
wodnościekowej przewidziano utrzymanie
przeciwpowodziowej funkcji terenów zalewowych, w zakresie
ochrony przyrody: ochrona siedlisk łęgowych oraz tworzenie
ścieżek przyrodniczo- dydaktycznych w obrębie obszarów
przyrodniczo cennych i krajobrazowo atrakcyjnych.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Gminy
Dąbrowa 

50 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
Gminy Dąbrowa na lata 2009-2012 z
uwzględnieniem perspektywy na lata
2013-2016; Uchwała Nr XV/97/11 Rady
Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dokument określa cele, kierunki i proponowany system
gospodarki odpadami komunalnymi w gminie. Nie przewiduje
się negatywnego wpływu planowanych działań na stan
zachowania przedmiotów ochrony w obszarze.

Zgodnie z art. 17 ustawy o
zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2011 nr
152 poz. 897) oraz zapisami
art. 4 tej ustawy dokument
utracił ważność z mocy prawa i
aktualnie obowiązuje krajowy i
wojewódzki plan gospodarki
odpadami.

Urząd Gminy
Dąbrowa 

51 Plany/programy/strategie/projekty Strategia rozwoju gminy Lubsza;
Uchwała Nr X/108/99 z dnia 26.10.1999r.

Dokument określa wizję rozwoju i cele rozwojowe gminy w
horyzoncie 10-15 lat. Nie przewiduje się negatywnego wpływu
planowanych działań na stan zachowania przedmiotów
ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Gminy w
Lubszy 
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52 Plany/programy/strategie/projekty Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy
Lubsza; Uchwała nr XXXVII/340/2006
Rady Gminy Lubsza z dnia 31.05.2006r.

Dokument zawiera wykaz zadań przewidzianych do realizacji
wraz z programem ich finansowania. Nie przewiduje się
negatywnego wpływu planowanych działań na stan
zachowania przedmiotów ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony

Urząd Gminy w
Lubszy 

53 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja programu ochrony
środowiska dla gminy Lubsza na lata
2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014-
2017; Uchwała nr LIII/351/2010 Rady
Gminy Lubsza z dnia 23.09.2010 r.

Dokument formułuje założenia ochrony środowiska gminy
Lubsza na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017
wraz z harmonogramem realizacji przedsięwzięć. Postuluje się
uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego
wymagań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w
szczególności wynikających z opracowań ekofizjograficznych,
prognoz oddziaływania na środowisko. Mozaika ekosystemów
na południe od szosy Kościerzyce – Nowe Kolnie oraz
pomiędzy Nowymi Kolniami i Odrą wskazane jako tereny
przyrodniczo cenne do ochrony przed niewłaściwym
sposobem użytkowania. W ramach zabezpieczania przed
skutkami powodzi zaleca się przystosowanie terenów
międzywala do szybkiego reagowania w przypadku powodzi
(pielęgnacja lasów i zarośli łęgowych, odnowa użytków
zielonych, konserwacja rowów melioracyjnych).

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony

Urząd Gminy w
Lubszy 

54 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja planu gospodarki odpadami
dla gminy Lubsza na lata 2010-2013 z
perspektywą na lata 2014-2017; Uchwała
nr LIII/351/2010 Rady Gminy Lubsza z
dnia 23.09.2010 r.

Dokument określa cele w zakresie gospodarki odpadami i
terminy och osiągnięcia wraz z programem działań. Nie
przewiduje się negatywnego wpływu planowanych działań na
stan zachowania przedmiotów ochrony w obszarze.

Zgodnie z art. 17 ustawy o
zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2011 nr
152 poz. 897) oraz zapisami
art. 4 tej ustawy dokument
utracił ważność z mocy prawa i
aktualnie obowiązuje krajowy i
wojewódzki plan gospodarki
odpadami.

Urząd Gminy w
Lubszy 

55 Plany/programy/strategie/projekty Strategia rozwoju gminy Lewin Brzeski
na lata 2005 – 2015; Uchwała nr
XXXI/303/2005 Rady Miejskiej w Lewinie
Brzeskim z dnia 29 grudnia 2005 r.

Jednym z celów operacyjnych jest rozwój sportów wodnych na
bazie zbiorników wodnych oraz rzek Odry i Nysy Kłodzkiej
(trasy kajakowe i budowa stanic), wspieranie inicjatyw
dotyczących ochrony zwierzyny i ptactwa dziko – żyjących,
poprawa stanu technicznego rowów melioracyjnych i cieków
wodnych, zalesienie nieużytków rolnych, gruntów słabych klas
bonitacyjnych oraz terenów położonych przy zbiornikach
pożwirowych.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Miejski w
Lewinie Brzeskim 
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56 Plany/programy/strategie/projekty Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i
Gminy Lewin Brzeski na lata 2009-2012 z
uwzględnieniem perspektywy na lata
2013-2016; Uchwała nr XLI/362/2010
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
26 stycznia 2010 r.

Dokument określa cele w zakresie gospodarki odpadami i
terminy och osiągnięcia wraz z programem działań. Nie
przewiduje się negatywnego wpływu planowanych działań na
stan zachowania przedmiotów ochrony w obszarze.

Zgodnie z art. 17 ustawy o
zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2011 nr
152 poz. 897) oraz zapisami
art. 4 tej ustawy dokument
utracił ważność z mocy prawa i
aktualnie obowiązuje krajowy i
wojewódzki plan gospodarki
odpadami.

Urząd Miejski w
Lewinie Brzeskim 

57 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja Programu Ochrony
Środowiska dla gminy Lewin Brzeski na
lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata
2014-2017; Uchwała nr XLIX/439/2010
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
28 września 2010 r.

Dokument formułuje założenia ochrony środowiska gminy
wraz z harmonogramem realizacji przedsięwzięć. Postuluje się
uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego
wymagań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w
szczególności wynikających z opracowań ekofizjograficznych,
prognoz oddziaływania na środowisko, ochronę terenów
przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem
użytkowania, rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek
dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo,
zachowanie istniejących kompleksów leśnych.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Miejski w
Lewinie Brzeskim 

58 Plany/programy/strategie/projekty Strategia zrównoważonego rozwoju
Gminy Miasta Brzegu na lata 2010 –
2015; Uchwała Nr LII/548/09 Rady
Miejskiej Brzegu z dnia 22 grudnia 2009
r.

Jednym z celów operacyjnych jest rewitalizacja nadbrzeża
Odry, wykorzystanie turystyczne rzeki Odry. Priorytetem jest
również poprawa układu komunikacyjnego miasta poprzez
budowę obwodnicy miasta wraz z drugą przeprawą mostową
przez Odrę.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Miejski w
Brzegu 

59 Plany/programy/strategie/projekty Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto
Brzeg; Uchwała nr XXXV/265/05 Rady
Miejskiej w Brzegu z dnia 25 lutego 2005
r.

Dokument określa zadania służące poprawy sytuacji na danym
obszarze. W ramach poprawy stanu środowiska naturalnego
proponuje się renaturyzację doliny Odry oraz
zagospodarowanie terenów zielonych i wód dla turystyki.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Miejski w
Brzegu 

60 Plany/programy/strategie/projekty Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy
Miasta Brzegu na lata 2008-2011 z
uwzględnieniem perspektywy na lata
2012-2015;

Dokument określa cele w zakresie gospodarki odpadami i
terminy och osiągnięcia wraz z programem działań
zmierzających do poprawienia sytuacji. Nie przewiduje się
negatywnego wpływu planowanych działań na stan
zachowania przedmiotów ochrony w obszarze.

Zgodnie z art. 17 ustawy o
zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2011 nr
152 poz. 897) oraz zapisami
art. 4 tej ustawy dokument
utracił ważność z mocy prawa i
aktualnie obowiązuje krajowy i
wojewódzki plan gospodarki
odpadami.

Urząd Miejski w
Brzegu 
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61 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Miasta Brzegu na
lata 2009-2012 z perspektywą na lata
2013-2016;

Dokument formułuje założenia ochrony środowiska gminy i
wyznacza kierunki działań systemowych. Postuluje się
uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego
wymagań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w
szczególności wynikających z opracowań ekofizjograficznych,
prognoz oddziaływania na środowisko, ochronę terenów
przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem
użytkowania, rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek
dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo,
zachowanie istniejących kompleksów leśnych.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony

Urząd Miejski w
Brzegu 

62 Plany/programy/strategie/projekty Program Rewitalizacji dla Gminy
Skarbimierz na lata 2005 -2013; Uchwała
nr XXIV/173/2005 Rady Gminy
Skarbimierz z dnia 28.01.2005 r.

Dokument zawiera wykaz planowanych działań w zakresie
poprawy ładu przestrzennego i ekologicznego wraz z planem
finansowym. Nie przewiduje się negatywnego wpływu
planowanych działań na stan zachowania przedmiotów
ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd Gminy
Skarbimierz 

63 Plany/programy/strategie/projekty Plan Gospodarki Odpadami dla gminy
Skarbimierz; Uchwała nr V/66/2007 Rady
Gminy Skarbimierz z dnia 29 marca 2007
r.

Dokument opisuje założone cele i przyjęty system gospodarki
odpadami w gminie wraz harmonogramem działań. Nie
przewiduje się negatywnego wpływu planowanych działań na
stan zachowania przedmiotów ochrony w obszarze.

Zgodnie z art. 17 ustawy o
zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2011 nr
152 poz. 897) oraz zapisami
art. 4 tej ustawy dokument
utracił ważność z mocy prawa i
aktualnie obowiązuje krajowy i
wojewódzki plan gospodarki
odpadami.

Urząd Gminy
Skarbimierz 

64 Plany/programy/strategie/projekty Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa
Brzeg na okres od 01.01.2011 r. do
31.12.2020 r.

Dokument zawiera zapisy dotyczące planowanych zabiegów
gospodarczych (rębnie, odnowienia, pielęgnacje, trzebieże)
mających bezpośredni wpływ na przedmioty ochrony w
obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Nadleśnictwo
Brzeg 

65 Plany/programy/strategie/projekty Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa
Kup na okres od 01.01.2011 r. do
31.12.2020 r.

Dokument zawiera zapisy dotyczące planowanych zabiegów
gospodarczych (rębnie, odnowienia, pielęgnacje, trzebieże)
mających bezpośredni wpływ na przedmioty ochrony w
obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Nadleśnictwo Kup 

66 Plany/programy/strategie/projekty Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa
Opole na okres od 01.01.2004r. do
31.12.2013 r.

Dokument zawiera zapisy dotyczące planowanych zabiegów
gospodarczych (rębnie, odnowienia, pielęgnacje, trzebieże)
mających bezpośredni wpływ na przedmioty ochrony w
obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Nadleśnictwo
Opole 

67 Plany/programy/strategie/projekty Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa
Oława na okres od 01.01.2004r. do
31.12.2013 r.

Dokument zawiera zapisy dotyczące planowanych zabiegów
gospodarczych (rębnie, odnowienia, pielęgnacje, trzebieże)
mających bezpośredni wpływ na przedmioty ochrony w
obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Nadleśnictwo
Oława 

68 Plany/programy/strategie/projekty Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej
Grupy Działania „Starorzecze Odry”
(Gminy: Oława, Domaniów i Jelcz-
Laskowice)

Dokument zawiera wykaz celów ogólnych i szczegółowych
LSR oraz wskazanie planowanych w ramach LSR
przedsięwzięć. Cele ogólne to rozwój turystyki na terenie LGD
oraz wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych przy
budowaniu wizerunku regionu.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa
Działania
"Starorzecze Odry" 
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69 Plany/programy/strategie/projekty Program Ochrony Środowiska wraz z
Planem Gospodarki Odpadami dla
powiatu opolskiego na lata 2008-2011 z
perspektywą do roku 2015; Uchwała nr
XXIII/156/09 Rady Powiatu Opolskiego z
dnia 25 czerwca 2009 r.

Dokument wskazuje kierunki ochrony środowiska w powiecie
opolskim. Nie przewiduje się negatywnego wpływu
planowanych działań na stan zachowania przedmiotów
ochrony w obszarze.

Zgodnie z art. 17 ustawy o
zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2011 nr
152 poz. 897) oraz zapisami
art. 4 tej ustawy powiatowy
plan gospodarki odpadami
utracił ważność z mocy prawa i
aktualnie obowiązuje krajowy i
wojewódzki plan gospodarki
odpadami.

Starostwo
Powiatowe w Opolu 

70 Plany/programy/strategie/projekty Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu
Brzeskiego na lata 2004-2013; Uchwała
nr XVIII/172/2004 Rady Powiatu
Brzeskiego z dnia 29.04.2004 r.

Dokument zawiera charakterystykę sytuacji społeczno-
gospodarczej gminy i określa zadania polegające na poprawie
sytuacji na danym obszarze. Rozwój systemu komunikacji i
infrastruktury przewiduje budowę mostu na rzece Odrze
celem usprawnienia przejazdu w kierunku południe- północ.
Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez renaturyzację
doliny Odry, zagospodarowanie terenów leśnych i wód dla
turystyki.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Starostwo
Powiatowe w
Brzegu 

71 Plany/programy/strategie/projekty Strategia Rozwoju Powiatu Brzeskiego na
lata 2007 – 2020; Uchwała nr XVII/124/08
z dnia 28 lutego 2008 r.

Dokument przedstawia wizję rozwoju powiatu do roku 2020.
Ograniczenie zagrożenia powodziowego m.in. poprzez
budowę wałów, tworzenie polderów. Rewitalizacja i ochrona
terenów zielonych poprzez udrożnienie korytarzy
ekologicznych.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Starostwo
Powiatowe w
Brzegu 

72 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja planu gospodarki odpadami
dla powiatu brzeskiego na lata 2009-2012
z perspektywą na lata 2013-2016

Dokument wyznacza cele w zakresie gospodarki odpadami i
terminy ich osiągnięcia wraz z programem działań. Nie
przewiduje się negatywnego wpływu planowanych działań na
stan zachowania przedmiotów ochrony w obszarze.

Zgodnie z art. 17 ustawy o
zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2011 nr
152 poz. 897) oraz zapisami
art. 4 tej ustawy powiatowy
plan gospodarki odpadami
utracił ważność z mocy prawa i
aktualnie obowiązuje krajowy i
wojewódzki plan gospodarki
odpadami.

Starostwo
Powiatowe w
Brzegu 

73 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja programu ochrony
środowiska dla powiatu brzeskiego na
lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013-
2016

Dokument formułuje założenia ochrony środowiska gminy i
wyznacza kierunki działań systemowych. Postuluje się
uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego
wymagań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w
szczególności wynikających z opracowań ekofizjograficznych,
prognoz oddziaływania na środowisko, ochronę terenów
przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem
użytkowania, rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek
dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo,
zachowanie istniejących kompleksów leśnych.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Starostwo
Powiatowe w
Brzegu 
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74 Plany/programy/strategie/projekty Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu
Oławskiego na lata 2008 – 2013; Uchwała
Nr XXXV/176/2009 Rady Powiatu w
Oławie z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Dokument wyznacza założenia i zadania rozwoju lokalnego
wraz z planem finansowym. Nie przewiduje się negatywnego
wpływu planowanych działań na stan zachowania
przedmiotów ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Starostwo
Powiatowe w
Oławie 

75 Plany/programy/strategie/projekty Strategia Rozwoju Powiatu Oławskiego
na lata 2006-2015; Uchwała Nr
XLX/303/2006 Rady Powiatu w Oławie z
dnia 27 września 2006 r.

Dokument zawiera analizę strategiczną powiatu, wyznacza
cele i kierunki rozwoju oraz z opisem metod wdrażania. Nie
przewiduje się negatywnego wpływu planowanych działań na
stan zachowania przedmiotów ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Starostwo
Powiatowe w
Oławie 

76 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja powiatowego programu
ochrony środowiska oraz planu
gospodarki odpadami powiatu oławskiego
na lata 2009-2012, z perspektywą do roku
2016; uchwała nr XLVII/235/2010 Rady
Powiatu w Oławie z dnia 24 lutego 2010
r.

Dokument zawiera charakterystykę i ocenę aktualnego stanu
środowiska oraz program jego ochrony w perspektywie
długoterminowej do 2015 roku. Nie przewiduje się
negatywnego wpływu planowanych działań na stan
zachowania przedmiotów ochrony w obszarze.

Zgodnie z art. 17 ustawy o
zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2011 nr
152 poz. 897) oraz zapisami
art. 4 tej ustawy powiatowy
plan gospodarki odpadami
utracił ważność z mocy prawa i
aktualnie obowiązuje krajowy i
wojewódzki plan gospodarki
odpadami.

Starostwo
Powiatowe w
Oławie 

77 Plany/programy/strategie/projekty Strategia rozwoju powiatu wrocławskiego
na lata 2012 – 2020; Uchwała nr
XIII/120/12 Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dokument zawiera diagnozę obecnego stanu powiatu,
analizuje uwarunkowania rozwoju i wskazuje na potencjalne
źródła finansowania zadań. Nie przewiduje się negatywnego
wpływu planowanych działań na stan zachowania
przedmiotów ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Starostwo
Powiatowe we
Wrocławiu 

78 Plany/programy/strategie/projekty Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu
Wrocławskiego; Uchwała nr XXII/142/04
Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 23
listopada 2004 r.

Dokument przedstawia kierunki działań Zarządu Powiatu na
lata 2004 – 2013, m.in. przebudowę dróg powiatowych. Nie
przewiduje się negatywnego wpływu planowanych działań na
stan zachowania przedmiotów ochrony w obszarze.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Starostwo
Powiatowe we
Wrocławiu 

79 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja Programu Ochrony
Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
dla Powiatu Wrocławskiego na lata 2009-
2012 z perspektywą 2013-2016

Dokument formułuje założenia ochrony środowiska gminy i
wyznacza kierunki działań systemowych. Postuluje się
uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego
wymagań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w
szczególności wynikających z opracowań ekofizjograficznych,
prognoz oddziaływania na środowisko, ochronę terenów
przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem
użytkowania, rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek
dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo,
zachowanie istniejących kompleksów leśnych.

Zgodnie z art. 17 ustawy o
zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2011 nr
152 poz. 897) oraz zapisami
art. 4 tej ustawy powiatowy
plan gospodarki odpadami
utracił ważność z mocy prawa i
aktualnie obowiązuje krajowy i
wojewódzki plan gospodarki
odpadami.

Starostwo
Powiatowe we
Wrocławiu 

80 Plany/programy/strategie/projekty Wieloletni program inwestycyjny dla
województwa dolnośląskiego na lata
2007-2013 realizowany przez samorząd
województwa; Uchwała Nr LIX/895/2006
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z
dnia 12 października 2006 r. z późn.
zmianami

Potencjanie negatywne oddziaływanie na przedmioty ochrony
obszaru może mieć realizacja następujących inwestycji:
modernizacja i odbudowa wałów Kotowice-Siedlce,
Radwanice, Blizanowice-Tresno, Domaszków-Tarchalice,
polder Lipki-Oława, Siechnice, modernizacja prawobrzeżnego
wału rzeki Odry i polderu Lipki- Oława, regulacja koryta z
odbudową obwałowania rzeki Oława.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego 
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81 Plany/programy/strategie/projekty Strategia rozwoju województwa
dolnośląskiego do 2020 roku; Uchwała Nr
XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005
r.

Lokalizacja we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym, obszar
interwencji – Dolina Odry. Potencjanie negatywne
oddziaływanie na przedmioty ochrony obszaru może mieć
realizacja następujących działań: podniesienie atrakcyjności
turystycznej dolnośląskich cieków wodnych, przede wszystkim
Odry, poprzez zagospodarowanie nabrzeży, budowę przystani,
marin i rozbudowę turystycznej floty odrzańskiej.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego 

82 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja studium przestrzennych
uwarunkowań rozwoju energetyki
wiatrowej w województwie dolnośląskim
2011; Uchwała nr 2082/IV/12 Zarządu
Województwa Dolnośląskiego z dnia 3
kwietnia 2012 r.

Celem niniejszego dokumentu jest rzetelna ocena
przyrodniczo – przestrzennych, prawnych i technicznych
uwarunkowań związanych z możliwymi lokalizacjami parków
wiatrowych na terenie województwa, służąca
minimalizowaniu potencjalnych konfliktów i ponoszonych
kosztów już na etapie wyszukiwania bądź planowania
potencjalnych lokalizacji elektrowni wiatrowych. Obszar
zakwalifikowano do II strefy zalecanej do szczególnej ochrony
i wyłączenia z lokalizacji w nich farm wiatrowych.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego 

83 Plany/programy/strategie/projekty Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami
dla Województwa Dolnośląskiego 2012;
Uchwała nr XXIV/616/12 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 27
czerwca 2012 r.

Dokument określa cele, kierunki działań i zadania gospodarki
odpadami na terenie województwa. Dokument został poddany
procedurze oddziaływania na środowisko i zawiera zapisy o
działaniach kompensujących

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego 

84 Plany/programy/strategie/projekty Wojewódzki Program Ochrony
Środowiska Województwa Dolnośląskiego
na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat
2012-2015; Uchwała nr LIV/969/10
Sejmiku województwa Dolnośląskiego z
dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dokument zawiera analizę stanu środowiska w województwie
i wyznacza cele i zadania służące poprawie jakości
środowiska. Dokument został poddany procedurze
oddziaływania na środowisko i zawiera zapisy o działaniach
kompensujących.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego 

85 Plany/programy/strategie/projekty Strategia rozwoju województwa
opolskiego do 2020 roku; Uchwała
Sejmiku Województwa Opolskiego nr
XXV/325/2012 z 28 grudnia 2012 r.

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku
określa najważniejsze kierunki działań będące odpowiedzią na
zdefiniowane wyzwania rozwojowe. Są one przypisane do 10
wyznaczonych celów strategicznych i służących ich realizacji
36 celów operacyjnych. Potencjalny wpływ na przedmioty
ochrony może mieć realizacja następujących działań: budowa,
rozbudowa i poprawa stanu oraz dostępności infrastruktury
kulturalnej, turystycznej, uzdrowiskowej, sportowej,
wspieranie wykorzystania potencjału rzeki Odry, dokończenie
budowy i modernizacji niezbędnych wałów
przeciwpowodziowych, budowa polderów w dolinie Odry oraz
budowa zbiorników wielofunkcyjnych i małej retencji,
budowa, modernizacja i konserwacja podstawowych i
szczegółowych urządzeń melioracyjnych.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego 

86 Plany/programy/strategie/projekty Program Ochrony Środowiska
Województwa Opolskiego na lata 2012 –
2015 z perspektywą do roku 2019;
Uchwała Nr XVI / 216 / 2012 Sejmiku
Województwa Opolskiego z dnia 27
marca 2012 r.

Dokument określa cele, kierunki działań i zadania gospodarki
odpadami na terenie województwa. Dokument został poddany
procedurze oddziaływania na środowisko i zawiera zapisy o
działaniach kompensujących.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego 
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87 Plany/programy/strategie/projekty Plan Gospodarki Odpadami dla
Województwa Opolskiego na lata 2012-
2017; Uchwała Sejmiku Województwa
Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia 28
sierpnia 2012 r.

Dokument zawiera analizę stanu środowiska w województwie
i wyznacza cele i zadania służące poprawie jakości
środowiska. Dokument został poddany procedurze
oddziaływania na środowisko i zawiera zapisy o działaniach
kompensujących.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego 

88 Plany/programy/strategie/projekty Program dla Odry-2006; Dz. U. z 2001 r.
Nr 1067 poz. 98

Dokument wskazuje kluczowe inwestycje w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej doliny Odry, przy zachowaniu wymogów
ochrony środowiska naturalnego i wartości przyrodniczych.
Inwestycje planowane: Jaz Oława Jaz ujścia Nysy Jaz
Chróścice Polder Oława-Lipki Wał Rataje Wał Dobrzeń Wielki
– Stare Siółkowice

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Rada Ministrów,
Pełnomocnik Rządu
do Spraw Programu
dla Odry-2006 -
Wojewoda
Dolnośląski 

89 Plany/programy/strategie/projekty Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry; M.P. 2011 nr 40
poz. 451

Dokument zawiera ustalenie celów środowiskowych dla
jednolitych części wód i obszarów chronionych. Region Wodny
Środkowej Odry SO1103, JCWP Odra od Małej Panwi do
granic Wrocławia PLRW60002113337. Silnie zmieniona część
wód. Wody powierzchniowe przeznaczone do poboru wody do
spożycia. JCWPd 93. Źródła zanieczyszczeń: zrzuty z
oczyszczalni ścieków komunalnych (Opole, Popielów, Brzeg,
Oława, Jelcz-Laskowice Cel środowiskowy: osiągnięcie lub
utrzymanie co najmniej dobrego stanu i dobrego potencjału
ekologicznego wód w zakresie podstawowych wskaźników
biologicznych i fizyko-chemicznych wody.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Regionalny Zarząd
gospodarki Wodnej
we Wrocławiu 

90 Plany/programy/strategie/projekty Koncepcja Polityki Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju

Przestrzenie o wysokich walorach przyrodniczych (wskazane
do ochrony): transmisyjne obszary dolin o największej
różnorodności biologicznej – dolina Odry; obszary węzłowe – o
randze międzynarodowej Dolina Środkowej Odry 17M.
Obszary ochrony zasobów wodnych: obszary ochrony
przeciwpowodziowej w dolinach rzeki Odry – polder
Chróścice. Gospodarka wodna: kontynuacja modernizacji
drogi wodnej Odry, w celu jej dostosowania do europejskich
dróg wodnych; obszary lokalizacji infrastruktury
przeciwpowodziowej. Transport: funkcjonowanie Odrzańskiej
Drogi Wodnej, wraz z infrastrukturą hydrotechniczną (śluzy
jazy) planowaną do budowy i modernizacji. Obszar
problemowy – dolina Odry.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Ministerstwo
Rozwoju
Regionalnego 
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91 Plany/programy/strategie/projekty Program wodno-środowiskowy kraju Dokument stanowi uporządkowany zbiór działań, których
realizacja pozwoli na osiągnięcie przez wody celów
środowiskowych przewidzianych w Dyrektywie 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady, tzw. Ramowej Dyrektywie
Wodnej (RDW). Identyfikacja obszaru: Region Wodny
Środkowej Odry SO1103, JCWP Odra od Małej Panwi do
granic Wrocławia PLRW60002113337. Silnie zmieniona część
wód, stan zły, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów
środowiskowych. GRUPA DZIAŁAŃ: P.OW.1 Bieżąca ochrona
walorów przyrodniczych: zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych, użytków ekologicznych, pomników przyrody,
stanowisk dokumentacyjnych; P.OW.2 Ochrona, zachowanie i
przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy w
sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk
przyrodniczych); P.OW.4 Zapewnienie ciągłości rzek i
potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących
przeszkodę dla migracji ryb (silnie zmienione).

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony.

Ministerstwo
Środowiska,
Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej 

92 Plany/programy/strategie/projekty Aktualizacja Krajowego programu
oczyszczania ścieków komunalnych -
AKPOŚK 2010

Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM ≥ 2 000, wraz
z jednoczesnym wykazem niezbędnych przedsięwzięć w
zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni
ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych
systemów kanalizacyjnych, jakie należy zrealizować w tych
aglomeracjach w terminie do końca 2015 r. Wskazanie
aglomeracji Wrocław, Oława, Jelcz Laskowice, Dobrzykowice,
Dąbrowa, Brzeg, Lewin Brzeski, Popielów-Karłowice jako
aglomeracji priorytetowych dla wypełnienia wymogów
Traktatu Akcesyjnego.

Istotna informacja pozwalająca
określić potencjalne
zagrożenia dla przedmiotów
ochrony

Ministerstwo
Środowiska,
Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej 

93 Raporty Marek Stajszczyk, 2013. Raport z prac
terenowych prowadzonych w OSO Grądy
Odrzańskie PLB020002 w zakresie
występowania przedmiotów ochrony
obszaru.

Aktualizacja występowania przedmiotów ochrony w zasięgu
granic obszaru Natura 2000.

Kluczowa dla procesu
przygotowywania projektu
planu

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska we
Wrocławiu 

94 Raporty Stajszczyk M. ,Trznadel P. 2012.
Inwentaryzacja ornitologiczna dla
obszarów specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000 Zbiornik Mietkowski
PLB020004 i Grądy Odrzańskie
PLB020002. BULiGL. Brzeg.

Aktualizacja występowania przedmiotów ochrony w zasięgu
granic obszaru Natura 2000.

Kluczowa dla procesu
przygotowywania projektu
planu

Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska we
Wrocławiu 

Należy wymienić wszystkie źródła informacji wykorzystywane w procesie opracowania PZO. Podać należy pełną literaturę opublikowaną, dane
nieopublikowane oraz informacje ustne.
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2.2. Ogólna charakterystyka obszaru

Położenie obszaru
Obszar specjalnej ochrony ptaków Grądy Odrzańskie leży w regionie biogeograficznym kontynentalnym w Środkowej Europie i zajmuje powierzchnię
19 999,3 ha. Rozciąga się on wzdłuż doliny Odry, na 70-cio kilometrowym odcinku między Narokiem a Wrocławiem. Obszar położony jest na terenie
województwa opolskiego i dolnośląskiego. Południowa, opolska jego część stanowi węższy pas na terenie dwóch powiatów: opolskiego i brzeskiego.
Fragment najbardziej wysunięty na południe leży w powiecie opolskim, na terenie południowej części gmin: Popielów i Dobrzeń Wielki, oraz północnych
obrzeżach gminy Dąbrowa. Na obszarze powiatu brzeskiego ostoja położona jest w zasięgu terytorialnym gminy Lubsza, obrębu wiejskiego gminy Lewin
Brzeski, gminy Brzeg i Skarbimierz. Pozostałe tereny leżą w województwie dolnośląskim na terenie powiatu oławskiego, wrocławskiego i miasta
Wrocław. W powiecie oławskim ostoja leży w południowym zasięgu gminy miejsko-wiejskiej Jelcz-Laskowice, oraz w północnej części gminy wiejskiej i
miejskiej Oława. Na terenie powiatu wrocławskiego położona jest w północno-wschodniej części gminy miejsko-wiejskiej Siechnice oraz wzdłuż
południowej granicy gminy Czernica. Najbardziej wysunięty na północ fragment obszaru wkracza na teren powiatu i gminy Wrocław.

Obszar ostoi znajduje się w zarządzie czterech nadleśnictw: Nadleśnictwa Brzeg, Kup, Opole i Oława. Centralny punkt obszaru wyznaczają współrzędne
geograficzne: długość E 17°29`40`` oraz szerokość N 50°51`44``.
Położenie ostoi Grądy Odrzańskie w odniesieniu do regionalizacji fizycznogeograficznej (Kondracki i Richling 2011) jest następujące:
Prowincja Niż Środkowoeuropejski (31)
Podprowincja Niziny Środkowopolskie (318)
Makroregion Nizina Śląska (318.5)
Mezoregion Pradolina Wrocławska (318.52)
Mezoregion Równina Oleśnicka (318.56)
Mezoregion Równina Opolska (318.57)

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej na podstawach ekologiczno-fizjograficznych (wg zaktualizowanej regionalizacji Tramplera, SGGW 2008)
obszar ostoi położony jest w zasięgu:
Krainy Śląskiej (V)
Mezoregionu Pradoliny Wrocławskiej (V.16)
W mniejszym stopniu ostoja wkracza w zasięg sąsiednich mezoregionów:
Mezoregionu Równiny Grodkowskiej (V.13)
Mezoregionu Równiny Oleśnickiej (V.18)
Mezoregionu Borów Stobrawskich (V.19)
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Według geobotanicznej regionalizacji Polski (Matuszkiewicz 2008) obszar znajduje się na terenie następujących jednostek geobotanicznych:
Obszar Europejskich Lasów Liściastych i Mieszanych
Prowincja Środkowoeuropejska
Podprowincja Środkowoeuropejska Właściwa
Dział Brandenbursko-Wielkopolski (B)
Kraina Dolnośląska (B.5)
            Okręg Legnicko-Brzeski (B.5.1)
                        Podokręg Doliny Odry "Oława - Wrocław (205-254 km)" (B. 5.1.d)
Podokręg Doliny Odry "Dobrzeń Wielki - Brzeg (159-205 km)" (B. 5.1.e)
Okręg Legnicko-Brzeski (B.5.1)
                        Podokręg Doliny Dolnej Nysy Kłodzkiej (B. 5.1.f)
Podokręg Grodkowsko-Oławski (B. 5.1.g)
Okręg Oleśnicki (B.5.2)
                        Podokręg Zakrzowski (B. 5.2.a)
Okręg Borów Stobrawskich, Turawskich i Niemodlińskich (B.5.3)
                        Podokręg Jelczański (B. 5.3.a)
Podokręg Lubszański (B. 5.3.b)
Podokręg Pokojski (B. 5.3.c)
Podokręg Niemodliński (B. 5.3.m)

Według podziału geobotanicznego Dolnego Śląska (wg. Szafera 1972, zmienione Kruczyńska i in. 1997) przeważający obszar ostoi znajduje się na
terenie następujących jednostek geobotanicznych:
Państwo: Holarktyka
Obszar: Euro-Syberyjski
Prowincja: Niżowo-Wyżynna
Dział Bałtycki (A)
Poddział: Pas Kotlin Podgórskich
Kraina: Kotlina Śląska (6)
Okręg: Nizina Śląska (6.2)
Podokręg: Dolina Odry (6.2.1)
Podokręg: Równina Niemodlińska (6.2.5)

W ujęciu zoogeograficznym obszar należy do:
Państwa Holarktyka
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Podpaństwa Palearktyka
Obszaru Euro-Syberyjskiego
Budowa geologiczna i gleby

Obszar położony jest na terenie depresji śląsko – opolskiej. Północna jego część znajduje się w zasięgu obrębie monokliny przedsudeckiej. Od zachodu
obszar graniczy ze strefą uskoków trzeciorzędowych środkowej Odry. Od południa wkracza w zasięg wychodni podłoża przedtrzeciorzędowego. Skały w
obrębie ostoi tworzą głównie utwory kredy, w mniejszym zakresie utwory pochodzenia triasowego. Utwory pochodzące z kredy koncentrują się
w środkowej oraz południowej części obszaru i są to głównie piętra górnej kredy: turon, koniak, w mniejszym stopniu cenoman. Północny fragment ostoi
budują utwory triasowe pochodzące z profilu skalnego zwanego kajperem. Dolną część dwudzielnego kajperu budują głównie szare piaskowce i
mułowce z rzadkimi przewarstwieniami wapieni, iłowców i węgli brunatnych pochodzenia rzecznego. Górny kajper zbudowany jest z grubego
kompleksu czerwonych iłowców i mułowców z licznymi soczewkami gipsów i anhydrytów. Miejscami powyżej profilu kajpru występuje retyk z
czerwonawymi iłowcami i mułowcami z rzadkimi przewarstwieniami piaskowców. Teren ostoi przecinają trzy z przypuszczalnych granic tektonicznych -
dwie w środkowej części ostoi, jedna w północnym fragmencie obszaru. Na utworach trzeciorzędowych zalegają czwartorzędowe osady pochodzące z
holocenu. Tworzą je głownie piaski, żwiry i mady rzeczne.

Przeważającą część obszaru pokrywają gleby napływowe z typu gleb aluwialnych. Są to mady rzeczne, głównie o strukturze mad średnich i lekkich, z
mozaiką mad ciężkich i bardzo lekkich. Wspólnie budują one terasy niższe. Stopień wilgocenia mad uzależniony jest od stanu wód powierzchniowych i
gruntowych. Wyższe terasy pokrywają gleby z działu gleb autogenicznych. W południowo - wschodniej części ostoi pojawiają się w niewielkim zakresie
gleby brunatne właściwe i kwaśne. Są to gleby z rzędu gleb brunatnoziemnych. Na niewielkiej powierzchni tarasów wschodnich wykształciły się gleby
rdzawe i płowe. W okresach niedoboru wód opadowych ulegają one okresowemu przesuszeniu.

Hydrologia
Obszar ostoi położony jest w zasięgu I-rzędowej zlewni rzeki Odry oraz w II-rzędowej zlewni Odry i Nysy Kłodzkiej. Rzekami III-rzędowej zlewni są Odra i
Nysa Kłodzka, Widawa i Stobrawa. Większymi dopływami Odry płynącymi na obszarze ostoi są następujące rzeki: Oława, Smortawa, Dopływ z Kotowic,
Kanał Zakrzowski, Krzywula, Piskorna, Żydówka, Brzezina, Bystrzycki Kanał, Młynówka Jelecka, Otocznica, Polderowski. Na terenie ostoi występuje wiele
mniejszych cieków oraz rowów melioracyjnych tworzących dość gęstą sieć. Obszar odznacza się średnim wysokim odpływem jednostkowym na
poziomie poniżej 50 l/s na km2 oraz średnim niskim odpływem jednostkowym na poziomie 1-2 l/s na km2. Średni roczny odpływ rzeczny, określony na
lata 1960-1997 wynosił 5-7,5 l/s na km2. Obszar położony jest w zasięgu występowania okresowych wezbrań wód rzecznych, przypadający na okres
wiosenny (od marca do maja) i letni (od lipca do sierpnia). Natomiast najniższy stan wód przypada na okres letnich miesięcy, od czerwca do sierpnia.
Jakość wód Odry na odcinku Wrocław - Lipki sklasyfikowana została na poziomie klasy III, wód o zadowalającej jakości, pozostały odcinek Odry w
zasięgu ostoi nie odpowiada normatywom mierzonych wskaźników. Obszar położony jest na terenie głównych zbiorników wód podziemnych, na
południu zalega na Zbiorniku Krapkowice - Strzelce Opolskie, przylegając jednocześnie do Zbiornika Niecka Opolska oraz Subzbiornika rzeki Stobrawa,
na północy obszar ostoi położony jest na zbiorniku Pradolina Odry. Zasięg systemów wodonośnych Zbiornika Krapkowice - Strzelce Opolskie sięga
utworów triasu dolnego, natomiast pradolina Odry utworów trzeciorzędu.
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Klimat
Klimat obszaru podobnie jak całego kraju jest klimatem umiarkowanym o cechach klimatu przejściowego, kontynentalno – morskiego, kształtowanego
przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji. Według danych „Atlasu Śląska Dolnego i Opolskiego”
(Wrocław 2008) obszar ostoi położony jest w typie klimatu umiarkowanie ciepłego i chłodnego. Średnia temperatura roczna powietrza wynosi około 8 –
8,5 ºC; stycznia (-1,5 ºC), lipca 18 ºC. Suma rocznego opadu wynosi od 550 mm (w północnej części obszaru) do 700 (w południowej części obszaru).
Maksimum opadów przypada na półrocze ciepłe, opady lipca wynoszą ok. 100-120 mm, natomiast minimum przypada na półrocze chłodne, opady
stycznia wynoszą ok. 30 - 40 mm. Pierwszy śnieg pojawia się pod koniec października, a ostatni notuje się na przełomie marca i kwietnia. Pokrywa
śnieżna utrzymuje się przez ok. 50–60 dni. Grubość pokrywy śnieżnej wynosi około 10-15 cm. Usłonecznienie roczne przekracza 1450 godzin. Wiatry
wieją głównie z kierunku zachodniego, co stanowi 20% udziału wiatru w skali roku i południowego, co stanowi 18% udziału wiatru w skali roku.
Drugorzędowym kierunkiem wiatru jest południowo – wschodni zaznaczający się w północnym obszarze ostoi (stanowi on 17% udziału wiatru w skali
roku). Średnia prędkość wiatrów oscyluje w granicach 3 – 3,5m/s. Okres wegetacyjny jest najdłuższy w kraju i trwa około 225 dni (źródło: Opracowanie
ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego, Wrocław, listopad 2005).

Struktura krajobrazu
Obszar ostoi położony jest w obrębie Pradoliny Wrocławskiej. W jego sąsiedztwie rozciągają się rozległe równiny i doliny dopływów Odry. O fizjonomii
obszaru decydują holoceńskie dna dolin rzecznych, otaczane równinnymi terasami niskimi z pradolinami plejstoceńskimi. Wzdłuż zachodniej granicy
obszaru, na odcinku Oława – Wrocław występują równinne terasy akumulacyjne i erozyjno-denudacyjne. Obszar między dolinami rzek Nysa Kłodzka,
Oława i Ślęża budują wysoczyzny morenowe zdenudowane. Krajobraz obszaru kształtują doliny licznych cieków, stare koryta rzeczne, pozostałości
rozlewisk i stawów. Obszar położony jest na średniej wysokości 135 m n.p.m. Maksymalna wysokość wynosi 150 m n.p.m., a najniższy punkt ostoi
położony jest na wysokości 118 m n.p.m. Obszar w większości porastają zbiorowiska leśne tworząc mozaikę z licznymi polami uprawnymi, łąkami i
pastwiskami.

Korytarze ekologiczne
Obszar położony jest na terenie międzynarodowego obszaru węzłowego granicząc od wschodu z krajowym obszarem węzłowym. Ostoja leży na terenie
jednego z krajowych korytarzy ekologicznych - Korytarza Południowo-Centralnego, stanowiącego odcinek łączący większe chronione kompleksy, tj.
Dolinę Baryczy i Bory Dolnośląskie. Korytarz Południowo-Centralny (KPdC) łączy Roztocze, Puszczę Solską z Lasami Janowskimi, następnie przechodzi
lasami wzdłuż doliny Wisły. Potem skręca na zachód i łukiem nad Puszczą Świętokrzyską dochodzi do Przedborskiego oraz Załęczańskiego Parku
Krajobrazowego. Następnie poprzez Lasy Lublinieckie i Bory Stobrawskie idzie do Lasów Milickich, Doliny Baryczy i kończy się w Borach Dolnośląskich
(wg. Jędrzejewski i in., 2006).

Istniejące formy ochrony
W granicach obszaru, w jego centralnej części położone są cztery rezerwaty przyrody.
rezerwat przyrody „Grodzisko Ryczyńskie” o powierzchni 1,82 ha, powołany zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia
20.03.1958 roku (MP Nr 36 poz. 205), następnie zmienione zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1.07.1964 roku (MP Nr 48
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poz. 236) oraz zarządzeniem Nr 3 RDOŚ we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2011 roku (Dz. U. Woj. Dol. z dnia 7 lutego 2011 r. Nr 28 poz. 347).
rezerwat przyrody „Kanigóra” o powierzchni 5,4 ha, powołany zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20.03.1958 roku (MP
Nr 37 poz. 216), następnie zmienione zarządzeniem Nr 5 RDOŚ we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2011 roku (Dz. U. Woj. Dol. z dnia 7 lutego 2011 r. Nr
28 poz. 349).
rezerwat przyrody „Łacha Jelcz” o powierzchni 6,9 ha, powołany zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 24.04.1954 roku (MP Nr A-46 poz. 650).
rezerwat przyrody „Zwierzyniec” o powierzchni 8,55 ha, powołany zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16.01.1958 roku
(MP Nr 10 poz. 63), następnie zmienione zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25.08.1964 roku (MP Nr 65 poz. 307), oraz
zarządzeniem Nr 14 RDOŚ we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2011 roku (Dz. U. Woj. Dol. z dnia 7 lutego 2011 r. Nr 28 poz. 358).

W środkowej części ostoi znajduje się użytek ekologiczny – „Stanowisko występowania zimowita jesiennego”. Użytek o powierzchni 2,17 ha,
powołany został rozporządzeniem nr 1 Wojewody Wrocławskiego z dnia 5 lutego 1994 roku w sprawie wprowadzenia indywidualnej formy ochrony
przyrody (Dz. Urz. Woj. Wrocławskiego nr 2 z dnia 18.03.1994 r. poz.12), następnie zmieniony rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 47 z dnia
22 sierpnia 2002 roku w sprawie uznania za użytki ekologiczne i zespół przyrodniczo- krajobrazowy (Dz. Urz. Woj. Dol. nr 185 z dnia 2.09.2002 r. poz.
2615).

W zasięgu granic południowej części ostoi znajduje się pięć użytków ekologicznych: „Nad Nysą” (33,08 ha), „Stawki nad Nysą” (99,05 ha), „Riparia"
(3,81 ha) i „Staw pod Pomnikiem” (6,12 ha) powołane Uchwałą Nr XVII/151/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 3 września 2004 roku w
sprawie uznania za użytek ekologiczny i zatwierdzonych przez Wojewodę Opolskiego decyzją z dnia 15 października 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Opol. z
2004 r. nr 68, poz.1822) oraz „Gęsi Staw” (3,14 ha) ustanowiony rozporządzeniem nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w
sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2003 r. nr 109, poz. 2304).

W południowej części obszaru zlokalizowane są dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: „Dolina Nysy” (o powierzchni 349,4 ha) i „Grądy
Odrzańskie” (o powierzchni 144,33 ha), powołane Uchwałą Nr XVII/152/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 3 września 2004 roku w
sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy i zatwierdzonych przez Wojewodę Opolskiego decyzją z dnia 15 października 2004 roku (Dz. Urz.
Woj. Opolskiego Nr 68, poz.1823).

Południowo-wschodni fragment ostoi pokrywa się z zasięgiem Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, powołanego rozporządzeniem Wojewody
Opolskiego z dnia 28 września 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 38, poz. 255 z 1999 roku) w celu zachowania najcenniejszych obszarów leśnych i
wodno-błotnych nizinnej części Opolszczyzny. Powierzchnia parku wynosi 52 636,50 ha, wokół parku nie utworzono otuliny. Park posiada aktualny plan
ochrony, zatwierdzony rozporządzeniem nr 0151/P/8/07 Wojewody Opolskiego z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 4, poz. 76 z 2007
roku). Zgodnie z danymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu planuje się powiększenie powierzchni parku na obszarze województwa
opolskiego o tereny położone w gminach Skarbimierz i Lubsza wzdłuż Odry (4760,7 ha).

Zgodnie z rejestrem form ochrony przyrody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2013 r. i rejestrem form ochrony
przyrody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 9 stycznia 2013 r. w granicach obszaru zlokalizowanych jest osiem pomników
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przyrody. Cztery z nich znajdują się na terenie gminy Oława – są to dwie grupy dębu szypułkowego oraz dwa pojedyncze okazy tego gatunku. Na
terenie gminy Jelcz-Laskowice znajdują się trzy kolejne pomniki przyrody – dwa pojedyncze okazy dębu szypułkowego oraz jedna grupa tego gatunku.
Jeden z pomników znajduje się na terenie gminy Brzeg, za mostem na Odrze przy ul. Nadbrzeżnej.
Na obszarze gminy Dąbrowa w południowym krańcu ostoi planuje się powiększenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” o
powierzchni 6469,1 ha.
W granicach ostoi zawiera się proponowany specjalny obszar ochrony siedlisk „Ujście Nysy i Stobrawy”, który znalazł się na „Shadow list”
2010 sporządzonej przez PTOP „Salamandra”.

Powiązania z innymi obszarami Natura 2000
Obszar w północnej części pokrywa się z zasięgiem obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Grądy w Dolinie Odry PLH020017.

Uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz przewidywane kierunki rozwoju
Obszar zlokalizowany jest głównie na terenach leśnych i użytkowanych rolniczo. W niewielkiej części pokrywa się z zasięgiem pól wodonośnych
znajdującym się pod zarządem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu. Główną działalnością realizowaną w granicach
obszaru jest działalność z zakresu gospodarki leśnej. Na gruntach rolnych w obszarze utrzymuje się dotychczasowe ich użytkowanie. Miejscami jednak
jest ono intensyfikowane, co objawia się zamianą użytków zielonych na grunty orne. Z kolei inne tereny są porzucane w związku ze spadkiem
opłacalności ich użytkowania. W obszarze obserwuje się także jego wykorzystanie pod kątem pszczelarstwa, łowiectwa, wędkarstwa i turystyki. Mają
one jednak mniejsze znaczenie. Podobnie jak wykorzystanie Odry jako szlaku żeglugowego. Przewiduje się, że duże znaczenie i wpływ na przedmioty
ochrony części obszaru będzie miała w kolejnych latach intensywnie rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa w bezpośrednim sąsiedztwie granic
obszaru, a co za tym idzie zwiększające się zapotrzebowanie na infrastrukturę.

 

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów

Typy użytków gruntowych Typ własności Powierzchnia użytków [ha] Udział powierzchni w obszarze [%]
Z uwagi na brak szczegółowych informacji o własności tabela opracowana została oddzielnie w oparciu o
dane CORINE i umieszczona w załączniku

Skarb Państwa 0 0
Własność komunalna 0 0
Własność prywatna 0 0
Inne 0 0
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2.4. Zagospodarowanie terenów i działalność człowieka

Typy użytków Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE
[ha] Rodzaj dopłaty/działania/priorytetu/programu

Z uwagi na brak szczegółowych informacji o własności tabela opracowana została
oddzielnie w oparciu o dane CORINE i umieszczona w załączniku

Skarb Państwa 0
Własność komunalna 0
Własność prywatna 0
Inne 0 -

 

2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego

L.p. Tytuł opracowania
Instytucja odpowiedzialna

za przygotowanie
planu/programu/wdrażanie

projektu

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć
wpływ na przedmioty ochrony

Przedmioty ochrony
objęte wpływem

opracowania
Ustalenia dot. działań minimalizujących

lub kompensujących

1 Zmiana Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Wrocławia.
Uchwała nr L/1467/10
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 20 maja 2010 r.

Urząd Miejski Wrocławia Fragment ostoi w granicach miasta należy do zespołu
urbanistycznego Doliny Odry (NRZ) oraz Opatowice
Wypoczynkowe (ZIEL) i leży w Oławskim Zespole
Dzielnicowym (Las Strachociński). Postuluje się objęcie
ochroną, jako użytek ekologiczny, wraz z obszarami
przyległymi zbiorników starorzecza Odry w rejonie
Strachocina i Wojnowa. Obszar, na którym będą
rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, dla których zamierza się sporządzić plany
miejscowe, w wyniku których może nastąpić zmiana
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych.

Potencjalny wpływ na
przedmioty ochrony obszaru
(dzięcioł średni
Dendrocopos medius A238)
mogą mieć planowane
inwestycje celu publicznego
przebiegające w obszarze
(zgodnie z Planem
Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa
Dolnośląskiego).

Dokument nie został poddany procedurze
oceny oddziaływania na środowisko i nie
zawiera zapisów o działaniach
ograniczających i kompensujących.
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2 Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla zespołu
urbanistycznego
Opatowice oraz części
Makrownętrza Odry.
Uchwała Nr LV/3292/06
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 14 września 2006 r.

Urząd Miejski Wrocławia Fragment ostoi w granicach planu obejmuje teren
przepływu wód powodziowych - polder rzeki Odry.
Przeznaczenie uzupełniające: łąki, zieleń łęgowa i wysoka.
Obowiązuje zakaz zabudowy z wyjątkiem urządzeń
hydrotechnicznych; zakaz budowy ogrodzeń, małej
architektury, boisk, stawów i sadzawek oraz prowadzenia
upraw polowych, sadowniczych i ogrodniczych. Całość
obszaru objętego planem leży w granicach
projektowanego Parku Krajobrazowego „Dolina Odry II”,
dla którego przepisy szczególne zostaną określone w
Rozporządzeniu Wojewody i będą obowiązywać z dniem
ogłoszenia tego Rozporządzenia.

Brak przedmiotów ochrony. Obszary projektowanego Specjalnego
Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000
Grądy w Dolinie Odry oraz Obszaru
Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000
Grądy Odrzańskie, oznaczone na rysunku
planu, należą do terenów chronionych,
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony
przyrody. Działania przewidziane według
ustaleń planu należy realizować z
zastosowaniem środków minimalizujących i
kompensujących negatywne oddziaływania
na środowisko przyrodnicze.

3 Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Siechnice. Uchwała nr
XXXIX/291/10 Rady
Miejskiej w Siechnicach z
dnia 19 sierpnia 2010 r.

Urząd Miejski w Siechnicach Fragment ostoi w granicach gminy znajduje się w trzeciej
strefie zagospodarowania, obejmującej tereny
istniejących polderów Oławka i Blizanowice-Trestno oraz
planowanego polderu Kotowice, obszar międzywala rzeki
Odry i tereny lasów łęgowych. Na obszarze gminy
planowane jest utworzenie Parku Krajobrazowego –
„Dolina Odry II”. W miejscach występowania
przedmiotów ochrony planowana jest przebudowa linii
kolejowej nr 277 Wrocław Brochów – Opole.

Potencjalny wpływ na
przedmioty ochrony obszaru
(dzięcioł średni
Dendrocopos medius A238)
może mieć przebudowa linii
kolejowej nr 277.

Przy projektowaniu i realizacji wszelkich
inwestycji mogących znacznie oddziaływać
na siedliska przyrodnicze i gatunki, których
ochrona jest celem utworzenia obszaru
Natura 2000 priorytet powinna stanowić
dbałość o utrzymanie dobrego stanu
ekologicznego doliny i nie pogorszenie stanu
zachowania tych siedlisk przyrodniczych i
gatunków. Dokument nie został poddany
procedurze oceny oddziaływania na
środowisko i nie zawiera zapisów o
działaniach ograniczających i
kompensujących.

4 Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla terenu
obejmującego części
obrębów Siechnice,
Kotowice i Groblice w
gminie Święta Katarzyna.
Uchwała Nr XLVI/354/06
Rady Gminy Święta
Katarzyna z dnia 5
października 2006 r.

Urząd Miejski w Siechnicach Celem planu jest określenie turystyczno - rekreacyjnego
przeznaczenia obszaru objętego granicami opracowania z
uwzględnieniem decyzji związanych z utworzeniem Parku
Krajobrazowego Dolina Odry II oraz ochrony
przeciwpowodziowej obszaru opracowania.

Potencjalny wpływ na
przedmioty ochrony obszaru
(dzięcioł średni
Dendrocopos medius A238)
może mieć realizacja
inwestycji polegającej na
budowie zbiornika
retencyjnego służącego
gospodarce
przeciwpowodziowej.

Na obszarze planu zakazuje się lokalizowania
wszelkich nowych inwestycji negatywnie
wpływających na środowisko (w rozumieniu
niniejszej uchwały) z wyjątkiem: •
projektowanej linii elektroenergetycznej o
napięciu 400kV • projektowanej linii
elektroenergetycznej o napięciu 110kV •
budowy wałów, jazów zrzutowych od
projektowanego polderu zalewowego
Kotowice • umocnień istniejących wałów •
inwestycji polegającej na budowie zbiornika
retencyjnego służącego gospodarce
przeciwpowodziowej, • inwestycji
związanych z hodowlą koni • inwestycji
związanej z wydobyciem kruszywa Dokument
nie został poddany procedurze oceny
oddziaływania na środowisko i nie zawiera
zapisów o działaniach ograniczających i
kompensujących.
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5 Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Czernica. Uchwała Nr
XXII/198/2012 Rady Gminy
Czernica z dnia 20
listopada 2012r.

Urząd Gminy Czernica Fragment ostoi w granicach gminy zakwalifikowano do
obszarów funkcjonalnych z grupy obszarów chronionych.
W granicach wskazanych w niniejszym studium obszarów
funkcjonalnych z grupy obszarów chronionych należy
wprowadzić zakaz zabudowy. Ekosystemy wodno –
łąkowo - leśne obejmują doliny rzek: Widawy i Odry wraz
z przyległymi do nich kompleksami łąk, pastwisk i lasów.
Działania w obrębie ekosystemów wodno – łąkowo-
leśnych powinny zmierzać do: zachowania istniejącej
obudowy biologicznej cieków; zakazu lokalizacji
inwestycji kubaturowych; zakazu zabudowy poprzecznej
dna dolin rzecznych.

Zapisy Studium nie wpłyną
na stan zachowania siedlisk
gatunków stanowiących
przedmioty ochrony obszaru
(dzięcioł średni
Dendrocopos medius A238).

W granicach wskazanych w niniejszym
studium obszarów funkcjonalnych z grupy
obszarów chronionych należy wprowadzić
zakaz zabudowy. Dokument poddany został
procedurze strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko i zawiera
zapisy dotyczące działań kompensujących.

6 Studium Uwarunkowań i
Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Jelcz Laskowice. Uchwała
nr XLII/253/2005 Rady
Miejskiej w Jelczu-
Laskowicach z dnia 23
listopada 2005 r.

Urząd Miasta i Gminy Jelcz –
Laskowice

Fragment ostoi w granicach gminy zlokalizowany jest na
terenach rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wód i
zieleni. Wskazanie w obszarze lokalizacji trzech
proponowanych użytków ekologicznych obejmujących
starorzecza Odry.

Zapisy Studium nie wpłyną
na stan zachowania siedlisk
gatunków stanowiących
przedmioty ochrony obszaru
(muchołówka białoszyja
Ficedula albicollis A321 –
poza granicą obszaru,
proponowane
powiększenie).

Dokument nie został poddany procedurze
oceny oddziaływania na środowisko i nie
zawiera zapisów o działaniach
ograniczających i kompensujących.

7 Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Oława. Uchwała nr
XXV/141/2012 Rady Gminy
Oława z dnia 27 lutego
2012 r.

Urząd Gminy Oława Fragment ostoi w granicach gminy znajduje się w strefie
pradoliny rzeki Odry, w obrębach ewidencyjnych Siedlce,
Zakrzów i Bystrzyca oraz Oława, Stary Otok i Stary
Górnik, na terenach zakwalifikowanych jako tereny
zieleni nieurządzonej oraz wód powierzchniowych (ZE),
tereny rolne (R), tereny lasów i dolesień (ZL), w
granicach rezerwatu przyrody „Zwierzyniec”, „Kanigóra”,
„Grodzisko Ryczyńskie” oraz ich sąsiedztwie. W granicach
ostoi znajdują się poldery Lipki-Oława (istniejący) oraz
Kotowice (projektowany).

Zapisy Studium nie wpłyną
na stan zachowania siedlisk
gatunków stanowiących
przedmioty ochrony obszaru
(muchołówka białoszyja
Ficedula albicollis A321).

Dokument nie został poddany procedurze
oceny oddziaływania na środowisko i nie
zawiera zapisów o działaniach
ograniczających i kompensujących.

8 Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla terenu
w obrębie wsi Siedlce i
Zakrzów w gminie Oława.
Uchwała Nr LXI/390/2010
Rady Gminy Oława z dnia
15 października 2010 r.

Urząd Gminy Oława Plan obejmuje fragment ostoi w sąsiedztwie wsi Siedlce i
Zakrzów. Dokument określa ścisłe zasady zabudowy
obszaru, wyznacza linie zabudowy, strefy ochrony oraz
przeznaczenie terenów.

Brak przedmiotów ochrony. Dokument nie został poddany procedurze
oceny oddziaływania na środowisko i nie
zawiera zapisów o działaniach
ograniczających i kompensujących.

39



9 Studium Uwarunkowań i
Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Miasta Brzegu (zmiana
2008 – tekst jednolity) – w
trakcie zmian. Uchwała Nr
XL/344/08 Rady Miejskiej
Brzegu z dnia 30 grudnia
2008 r.

Urząd Miasta w Brzegu Fragment ostoi w granicach gminy stanowi element
systemu terenów zielonych w strukturze przestrzennej
miasta, jest również ważną częścią jego systemu
biologicznego. Podstawowym problemem prawidłowego
funkcjonowania Przyrodniczego Systemu Miasta (SPM)
jest: silna antropopresja w korycie Odry na obszarze
Natura 2000 Grądy Odrzańskie, w szczególności na
uprzemysłowionych Wyspach Odrzańskich.

Brak przedmiotów ochrony. Dokument nie został poddany procedurze
oceny oddziaływania na środowisko i nie
zawiera zapisów o działaniach
ograniczających i kompensujących.

10 Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta
Brzeg (z późn. zmianami).
Uchwała Nr XVIII/142/03
Rady Miejskiej w Brzegu z
dnia 19 grudnia 2003 r.
Uchwała Nr XLVIII/472/09
Rady Miejskiej Brzegu z
dnia 4 września 2009 r.

Urząd Miasta w Brzegu Fragment ostoi w obszarze planu wskazano jako teren
chroniony, cenny pod względem przyrodniczym. Na
terenie Wysp Odrzańskich wyznaczono strefę zabudowy
produkcyjno-magazynowo-usługowej z pojedynczymi
mieszkaniami, z dominującym udziałem zadań z zakresu
modernizacji, rewitalizacji i rehabilitacji oraz
wprowadzania nowej zabudowy zgodnie z ustaleniami
ogólnymi oraz szczegółowymi. Plan wskazuje tereny
elektrowni wodnych z towarzyszącą zielenią i
pojedynczymi mieszkaniami.

Brak przedmiotów ochrony. W granicach obszaru objętego planem
dopuszcza się lokalizację infrastruktury
technicznej, z wyłączeniem miejsc
występowania roślin i siedlisk
przyrodniczych, chronionych przepisami
odrębnymi, a także miejsc występowania
zwierząt i ich siedlisk, dla ochrony których
utworzono obszar Natura 2000. Dokument
został poddany procedurze oceny
oddziaływania na środowisko.

11 Zmiana Studium
Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Skarbimierz. Uchwała Nr
XXXVI/258/2010 Rady
Gminy Skarbimierz z dnia
25 lutego 2010 r.

Urząd Gminy Skarbimierz Fragment ostoi w granicach gminy to obszar szczególnej
ochrony środowiska przyrodniczego, na którym ustala się
pierwszeństwo ochrony tych terenów nad wszelką
działalnością człowieka. Ostoja obejmuje tereny rolne na
terenach zagrożenia powodzią oraz tereny lasów i
projektowanych dolesień.

Zapisy Studium nie wpłyną
na stan zachowania siedlisk
gatunków stanowiących
przedmioty ochrony obszaru
(dzięcioł średni
Dendrocopos medius A238,
kania czarna Milvus
migrans A073, kania ruda
Milvus milvus A074).

Wszelkie inwestycje infrastrukturalne oraz
zabudowa związana z ekstensywną
działalnością rolniczą oraz na wyznaczonych
w studium istniejących terenach zabudowy
wraz z uzupełnieniami wymagają uzyskania
uzgodnień zgodnie z przepisami
szczególnymi. Dokument został poddany
procedurze oceny oddziaływania na
środowisko.
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12 Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Skarbimierz. Uchwała nr
XXIV/167/2005 Rady
Gminy Skarbimierz z dnia
28.01.2005 r.

Urząd Gminy Skarbimierz Fragment ostoi w obszarze planu został wyznaczony jako
strefa w której obowiązuje zakaz zabudowy, zakaz
naruszania struktury okrywy roślinnej. Ostoja obejmuje
tereny rolnicze, tereny lasów, tereny łęgów i zieleni
przybrzeżnej przy ciekach wodnych oraz tereny wód
otwartych.

Zapisy Planu nie wpłyną na
stan zachowania siedlisk
gatunków stanowiących
przedmioty ochrony obszaru
(dzięcioł średni
Dendrocopos medius A238,
kania czarna Milvus
migrans A073, kania ruda
Milvus milvus A074).

Dla terenów ustala się następujące zasady
zabudowy i zagospodarowania terenów: •
należy chronić zadrzewienia śródpolne,
zakrzewienia, oczka wodne i wyspy leśne • w
wypadku inwestycji w zakresie melioracji
wodnych nakazuje się wykonanie
inwentaryzacji przyrodniczej objętego nimi
terenu i analizy przyrodniczych skutków
inwestycji • dopuszcza się zadrzewienie
terenów nieprzydatnych rolniczo • przy
zalesianiu należy dobierać gatunki drzew
odpowiednio do lokalnych warunków
siedliskowych • należy zachować i
utrzymywać siedliska naturalne i
półnaturalne • dla zieleni łęgowej i
zadrzewień przyrzecznych / przywodnych/:
zakaz likwidacji terenów zieleni, dopuszcza
się wprowadzanie nowych ciągów
zadrzewień jako otuliny cieku wodnego •
ustala się ochronę rzeki wraz z otaczającą ją
zielenią Dokument nie został poddany
procedurze oceny oddziaływania na
środowisko i nie zawiera zapisów o
działaniach ograniczających i
kompensujących.

13 Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania gminy
Lubsza. Uchwała nr
XXVII/260/2001 Rady
Gminy Lubsza dnia 30
października 2001 r. Tekst
jednolity Uchwała Nr
XXVII/38/2001 z dnia
17.02.2011 r.

Urząd Gminy w Lubszy Fragment ostoi w granicach gminy stanowi obszar
węzłowy o znaczeniu międzynarodowym 17 M Dolina
Środkowej Odry i podlega ochronie przyrodniczo-
rolniczej. Studium Zagospodarowania przestrzennego
Odry dla gminy Lubsza przewiduje • modernizację
obwałowań przeciwpowodziowych na odcinku
Kościerzyce – Pisarzowice (194,8 – 199 km) oraz Nowe
Kolnie – Czepielowice (189 – 192,2 km) • zwiększenie
rozstawu wałów w rejonie Kościerzyc (192 – 195 km)

Potencjalny wpływ na
przedmioty ochrony obszaru
(muchołówka białoszyja
Ficedula albicollis A321,
kania czarna Milvus
migrans A073, kania ruda
Milvus milvus A074) może
mieć realizacja inwestycji
związanych z modernizacją i
zwiększeniem rozstawu
obwałowań Odry w rejonie
Kościerzyc.

Wskazania dla nowo opracowanych planów
miejscowych: • Poszerzenie korytarzy
ekologicznych o znaczeniu regionalnym do
minimum 500 m • Udrażnianie korytarzy
ekologicznych poprzez zwiększenie liczby i
jakości nisz ekologicznych dla możliwie
najszerszej liczby organizmów •
Wprowadzenie zakazu inwestowania w
obszarach węzłowych oraz korytarzy
ekologicznych • Obudowa obszarów
węzłowych strefami buforowymi •
Wprowadzeni wzdłuż korytarzy stref
ekstensywnego użytkowania • Tworzenie
wysp na większych starorzeczach i na
nieżeglownym odcinku Odry Dokument
został poddany procedurze oceny
oddziaływania na środowisko i zawiera
zapisy o działaniach ograniczających i
kompensujących.
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14 Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Lubsza. Uchwała Nr
XXV/252/2005 Rady Gminy
Lubsza z dnia 25 lutego
2005 r.

Urząd Gminy w Lubszy Fragment ostoi w granicach gminy obejmuje tereny
upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy oraz
zieleni krajobrazowo-ekologicznej. W zakresie ochrony
środowiska obowiązuje zasada ochrony istniejących
zalesień i zadrzewień. Wskazanie lokalizacji
projektowanych zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
„Zakole Odry” i „Ujście Stobrawy”.

Zapisy Planu nie wpłyną na
stan zachowania siedlisk
gatunków stanowiących
przedmioty ochrony obszaru
(muchołówka białoszyja
Ficedula albicollis A321,
kania czarna Milvus
migrans A073, kania ruda
Milvus milvus A074).

Dokument nie został poddany procedurze
oceny oddziaływania na środowisko i nie
zawiera zapisów o działaniach
ograniczających i kompensujących.

15 Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Lewin Brzeski. Uchwała Nr
XXI/155/2012 Rady
Miejskiej w Lewinie
Brzeskim z dnia 27 marca
2012 r.

Urząd Miejski w Lewinie
Brzeskim

Fragment ostoi w granicach gminy przebiega przez
tereny leśne, tereny gleb chronionych klas bonitacyjnych
II i III, w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią.
W sąsiedztwie obszaru wyznaczono obszary dopuszczalnej
lokalizacji siłowni wiatrowych.

Zapisy Studium nie wpłyną
na stan zachowania siedlisk
gatunków stanowiących
przedmioty ochrony obszaru
(dzięcioł średni
Dendrocopos medius A238).

Dokument został poddany procedurze oceny
oddziaływania na środowisko.

16 Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Popielów – w trakcie
zmian. Uchwała Nr
XXV/210/2005 Rady Gminy
w Popielowie z dnia 28
kwietnia 2005 r.

Urząd Gminy w Popielowie Fragment ostoi w granicach gminy został wyznaczony
jako jeden z podstawowych elementów budujących
uwarunkowania przyrodnicze rozwoju gminy.

Zapisy Studium nie wpłyną
na stan zachowania siedlisk
gatunków stanowiących
przedmioty ochrony obszaru
(muchołówka białoszyja
Ficedula albicollis A321,
dzięcioł średni Dendrocopos
medius A238, kania czarna
Milvus migrans A073).

Dokument nie został poddany procedurze
oceny oddziaływania na środowisko i nie
zawiera zapisów o działaniach
ograniczających i kompensujących.

17 Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego Wsi:
Kaniów, Kurznie, Kuźnica
Katowska, Lubienia,
Popielowska Kolonia,
Rybna, Stare Kolnie,
Stobrawa. Uchwała nr
XXXIII/220/2009 Rady
Gminy Popielów z dnia 11
września 2009 r.

Urząd Gminy w Popielowie Fragment ostoi w obszarze planu został wyznaczony jako
obszar chroniony, gdzie ustala się szczególne zasady
zagospodarowania wynikające z potrzeby ochrony
środowiska przyrodniczego.

Zapisy Planu nie wpłyną na
stan zachowania siedlisk
gatunków stanowiących
przedmioty ochrony obszaru
(muchołówka białoszyja
Ficedula albicollis A321,
kania czarna Milvus
migrans A073).

Zabrania się lokalizowania w granicach
działek obiektów i urządzeń usługowych i
produkcyjnych zaliczonych zgodnie z
przepisami szczególnymi do przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu art. 59 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, w przypadku gdy
przeprowadzona procedura oceny
oddziaływania na środowisko wykazała
niekorzystny wpływ na przyrodę.
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18 Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego Wsi Stare
Siołkowice. Uchwała Nr
XXXI/259/06 Rady Gminy
w Popielowie z dnia 3
lutego 2006 r.

Urząd Gminy w Popielowie Fragment ostoi w obszarze planu obejmuje tereny lasów
(ZL1 ) wyłączony z zabudowy, z przeznaczeniem
podstawowym pod istniejące lasy naturalne o funkcji
wodochronnej, klimatotwórczej i biotopotwórczej,
wchodzące w skład ostoi ptactwa wodno-błotnego o
znaczeniu międzynarodowym (Grądy Odrzańskie). Dla
terenu ZL1 ustala się zasadę ochrony łąk śródleśnych,
starorzeczy, oczek wodnych, zabagnień, torfów oraz
siedlisk i stanowisk gatunków roślin i zwierząt
chronionych na podstawie przepisów odrębnych, a także
żerowisk zwierząt.

Zapisy Planu nie wpłyną na
stan zachowania siedlisk
gatunków stanowiących
przedmioty ochrony obszaru
(dzięcioł średni
Dendrocopos medius A238).

Na całym terenie objętym planem zakazuje
się lokalizacji przedsięwzięć, które mogą
mieć negatywny wpływ na siedliska
przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt,
dla których został wyznaczony obszar
NATURA 2000. Zabrania się podejmowania
działań mogących w znaczący sposób
pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w
znaczący sposób wpłynąć negatywnie na
gatunki, dla których ochrony został
wyznaczony obszar NATURA 2000.

19 Zmiana studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Dobrzeń Wielki. Uchwała
Nr XXX/205/2009 Rady
Gminy Dobrzeń Wielki z
dnia 12 lutego 2009 r.

Urząd Gminy Dobrzeń Wielki Fragment ostoi w granicach gminy przebiega przez
tereny rolne ekstensywnego użytkowania, obszary ciągów
ekologicznych i jest obszarem objętym ochroną
środowiska przyrodniczego. Na terenach Natura 2000
dopuszcza się lokalizację: • urządzeń i obiektów obsługi
komunikacji wodnej oraz elektrowni „ Opole” ( portu), a
także realizację korekt cieku wodnego, zmierzających do
poprawy standardów funkcjonowania drogi wodnej, •
urządzeń sportu i rekreacji, • magistrali infrastruktury
technicznej o znaczeniu ponadlokalnym, • obiektów i
zabudowy rolniczej, pod warunkiem: • nienaruszania
ciągłości obszaru, • nienaruszanie ustaleń obowiązującej
polityki przestrzennej • nie naruszania celu ochrony
tereny Natura 2000 i jego spójności

Brak przedmiotów ochrony. W terenach tych zakazuje się prowadzenia
intensywnej gospodarki rolniczej związanej z
lokalizowaniem dużych obiektów i
gospodarstw rolnych, przekształceń użytków.
Na terenie ustala się zakaz zabudowy,
dopuszczając jedynie niezbędne inwestycje
infrastrukturalne i drogowe oraz zabudowę
rolniczą (z wykluczeniem funkcji
mieszkaniowej) realizowaną jako
bezpośrednie poszerzenie istniejącej
zabudowy zagrodowej. Wszelkie ww.
inwestycje na tych terenach wymagają
szczegółowych procedur inwestycyjnych,
rozwiązań technologicznych i uzgodnień w
związku z formami ochrony przyrody.
Dokument nie został poddany procedurze
oceny oddziaływania na środowisko i nie
zawiera zapisów o działaniach
ograniczających i kompensujących.

20 Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego Wsi
Dobrzeń Mały. Uchwała Nr
XXIV/286/2001 Rady
Gminy Dobrzeń Wielki z
dnia 22 marca 2001 r.

Urząd Gminy Dobrzeń Wielki Fragment ostoi w obszarze planu obejmuje tereny wód
płynących Proponowana zmiana granicy obszaru
wyklucza tereny zabudowy mieszkaniowej oraz łąk i
pastwisk.

Brak przedmiotów ochrony. Dokument nie został poddany procedurze
oceny oddziaływania na środowisko i nie
zawiera zapisów o działaniach
ograniczających i kompensujących.

21 Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego wsi
Dobrzeń Wielki. Uchwała
Nr XII/132/2003 Rady
Gminy Dobrzeń Wielki z
dnia 18 grudnia 2003 r.

Urząd Gminy Dobrzeń Wielki Fragment ostoi w obszarze planu obejmuje tereny rolne
trwałych użytków zielonych oraz upraw polowych. W
granicy obszaru znajdują się tereny usług sportu i
rekreacji na wydzielonych działkach oraz projektowana
elektrownia wodna. Proponowana zmiana granicy obszaru
wyklucza tereny zabudowy mieszkaniowej, gruntów
ornych, łąk i pastwisk oraz tereny przemysłu, baz i
składów, tereny eksploatacji powierzchniowej, teren
urządzeń do odprowadzania i usuwania ścieków.

Brak przedmiotów ochrony. Dokument nie został poddany procedurze
oceny oddziaływania na środowisko i nie
zawiera zapisów o działaniach
ograniczających i kompensujących.

43



22 Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Dąbrowa - w trakcie
zmian. Uchwała nr V/21/11
Rady Gminy Dąbrowa z 10
lutego 2011 r.

Urząd Gminy Dąbrowa Fragment ostoi w granicach gminy przebiega przez
tereny rolne i leśne, również tereny planowane do objęcia
ochroną zgodnie z przepisami o ochronie przyrody
(Rezerwat przyrody „Odra”, użytki ekologiczne
„Starorzecza koło Ostrowa Narockiego” oraz
„Starorzecza nad Odrą”).

Zapisy Studium nie wpłyną
na stan zachowania siedlisk
gatunków stanowiących
przedmioty ochrony
obszaru(dzięcioł średni
Dendrocopos medius A238).

Dokument został poddany procedurze oceny
oddziaływania na środowisko.

23 Plan Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa
Dolnośląskiego. Uchwała
nr XLVIII/873/2002
Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z dnia 30
sierpnia 2002 r.

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego

Fragment ostoi w województwie dolnośląskim został
wyodrębniony jako obszar problemowy Pasmo Odry,
stanowiące oś rozwoju gospodarczego województwa,
będące obszarem o szczególnym zagrożeniu
powodziowym i dużych walorach przyrodniczych. W
granicach ostoi pomiędzy Wrocławiem a Oławą
wyznaczono rzeczny korytarz ekologiczny o znaczeniu
ponadlokalnym, wymagający na tym odcinku szczególnej
ochrony. W granicach ostoi biegnie planowana obwodnica
aglomeracji wrocławskiej, odcinek Oleśnica – Jelcz-
Laskowice – Oława, z budową nowego mostu na Odrze
oraz droga wojewódzka Bielany–Łany—Długołęka („droga
powiatu wrocławskiego”) prowadzona po południowej i
wschodniej stronie Wrocławia, a także postulowana linia
Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź –
Wrocław/Poznań. W granicach ostoi biegną projektowane
sieci infrastruktury technicznej: sieci gazowej wysokiego
ciśnienia, napowietrzne i kablowe linii
elektroenergetycznych – 400 kV oraz 110 kV. Jest to
strefa zróżnicowanych ograniczeń dla rozwoju ochrony
przeciwpowodziowej wynikających z ochrony środowiska
przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu. W granicach
ostoi planowana jest budowa polderów sterowanych:
Kotowice, Domaszków – Tarchalice.

Potencjalny wpływ na
przedmioty ochrony obszaru
(muchołówka białoszyja
Ficedula albicollis A321,
dzięcioł średni Dendrocopos
medius A238) mogą mieć
planowane inwestycje
infrastruktury drogowej,
kolejowej, energetycznej i
przeciwpowodziowej.

Dokument nie został poddany procedurze
oceny oddziaływania na środowisko i nie
zawiera zapisów o działaniach
ograniczających i kompensujących.

24 Plan zagospodarowania
przestrzennego
województwa
dolnośląskiego. Projekt
zmiany planu. WBU.
Wrocław, kwiecień 2010.

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego

Jest to strefa zintegrowanej ochrony walorów środowiska
przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu oraz obszar
najwyższej ochrony. Konfliktowe odcinki sieci
infrastruktury komunikacyjnej (główne szlaki drogowe i
kolejowe o dużym natężeniu ruchu) i technicznej (linie
400 kV, gazociągi wysokoprężne):

Potencjalny wpływ na
przedmioty ochrony obszaru
(muchołówka białoszyja
Ficedula albicollis A321,
dzięcioł średni Dendrocopos
medius A238) mogą mieć
inwestycje z zakresu
infrastruktury
komunikacyjnej i
technicznej.

Dokument został poddany procedurze oceny
oddziaływania na środowisko i zawiera
zapisy o działaniach ograniczających i
kompensujących.

44



25 Studium
zagospodarowania
przestrzennego pasma
Odry. Studium jest częścią
planu zagospodarowania
przestrzennego
województwa
dolnośląskiego, wchodzi w
jego skład jako studium
obszaru problemowego.

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego

Celem głównym opracowania jest przyczynienie się do
zapewnienia optymalnego zrównoważonego rozwoju
obszaru w obrębie pasma Odry. Wskazanie zadań w
zakresie zasobów leśnych: zwiększenie lesistości obszaru,
przebudowa drzewostanów, odtworzenie i uzupełnienie
istniejącej sieci wodnomelioracyjnej (gm. Czernica, Jelcz-
Laskowice, Oława) Wskazanie zadań w zakresie ochrony
przyrody: powiększenie istniejących rezerwatów przyrody
Łacha Jelcz, Zwierzyniec i Grodziska Ryczyńskie,
utworzenie Parku Krajobrazowego Dolina Odry II.
Wskazanie zadań w zakresie turystyki: stworzenie
systemu turystyki przyrodniczej, kulturowo-krajoznawczej
oraz kwalifikowanej (przystanie w Jelczu i Czernicy).
Wskazanie obszarów inwestycji w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej: budowa nowych wałów i
modernizacja istniejących, projektowany polder Kotowice.
Wskazanie obszarów inwestycji w zakresie inwestycji
elektroenergetycznych: budowa linii napowietrznej 400kV
(Dobrzeń-Pasikurowice), realizacja elektrowni wodnych
na Odrze w Rędzinie, Ratowicach, Oławie. Wskazanie
obszarów inwestycji w zakresie komunikacji: budowa
obwodnicy Wrocławia i Oławy oraz przepraw mostowych,
modernizacja linii kolejowej 277 Wrocław Brochów-Opole,
odtworzenie i modernizacja regulacji szlaku żeglugowego
na Odrze swobodnie płynącej. Przewidywane są do
remontu i modernizacji dla uzyskania III klasy dróg
wodnych wg klasyfikacji międzynarodowej: śluzy długie
Lipki, Oława, Ratowice, Janowice.

Potencjalny wpływ na
przedmioty ochrony obszaru
(muchołówka białoszyja
Ficedula albicollis A321,
dzięcioł średni Dendrocopos
medius A238) mogą mieć
inwestycje z zakresu
infrastruktury
komunikacyjnej i
technicznej oraz
przeciwpowodziowej.

Dokument został poddany procedurze oceny
oddziaływania na środowisko i zawiera
zapisy o działaniach ograniczających i
kompensujących.

26 Aktualizacja studium
przestrzennych
uwarunkowań rozwoju
energetyki wiatrowej w
województwie
dolnośląskim. Uchwała nr
2082/IV/12 Zarządu
Województwa
Dolnośląskiego z dnia 3
kwietnia 2012 r.

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego

Fragment ostoi w województwie dolnośląskim
zakwalifikowany został jako obszar ważny dla ptaków o
znaczeniu regionalnym, zawierający w swych granicach
obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000
(obszar A) i określony został jako obszar wysokiego
ryzyka lokalizacji elektrowni wiatrowych (niebezpieczne –
kategoria II).

Zapisy Planu mogą mieć
pozytywny wpływ na
przedmioty ochrony obszaru
(muchołówka białoszyja
Ficedula albicollis A321,
dzięcioł średni Dendrocopos
medius A238).

Dokument zawiera rekomendacje dotyczące
planowania lokalizacji elektrowni wiatrowych
z punktu widzenia ornitofauny. W przypadku
planowania lokalizacji farm wiatrowych na
terenie oraz w sąsiedztwie obszarów Natura
2000 (istniejących i
potencjalnych/projektowanych) – w
odległości do ok. 10 km od granicy obszaru,
należy przeprowadzić ocenę oddziaływania
na środowisko w odniesieniu do siedlisk i
gatunków chronionych w ramach obszarów
Natura 2000. Szczegółowe rekomendacje
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
we Wrocławiu zawiera załącznik 12.
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27 Plan zagospodarowania
przestrzennego
województwa opolskiego.
Uchwała nr
XLVIII/505/2010 Sejmiku
województwa Opolskiego z
dnia 28 września 2010 r.

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

Dolina Odry – ponadregionalny obszar problemowy,
brzesko-grodkowski regionalny obszar problemowy
Obszar ekstensywnego zagospodarowania (otwarty)
leśno-rolny i rolny, cel – stabilizacja i wzmocnienie
poprzez ochronę i rozbudowę systemu obszarów
chronionych Obszar zalewowy Korytarz ekologiczny
dolinny o znaczeniu międzynarodowym 19M Dolina Odry;
obszar węzłowy o znaczeniu krajowym 17K Dolina Odry.
Obszar rozwoju odnawialnych źródeł energii. Inwestycje
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: •
Modernizacja stopnia wodnego Chróścice (gm. Dobrzeń
Wielki) • Budowa jazu ujście Nysy (gm. Popielów) •
Modernizacja istniejącego jazu iglicowego Ujście Nysy –
przebudowa na jaz klapowy (gmina Lewin Brzeski) •
Modernizacja śluz i jazów odrzańskich na odcinku
będącym w zarządzie RZGW Wrocław (gm. Dobrzeń
Wielki, Popielów, Skarbimierz, Brzeg) • Odbudowa
zabudowy regulacyjnej – przystosowanie do II klasy drogi
wodnej (gm. Dobrzeń Wielki, Popielów, Skarbimierz,
Brzeg) • Zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry - polder
„Chróścice” (gmina Dobrzeń Wielki, Popielów), polder
„Żelazna II” (gmina Dąbrowa) • Utworzenie rezerwatów
przyrody Czapliniec (gm. Popielów) i Odra (gm. Dobrzeń
Wielki)

Zapisy Planu nie wpłyną na
stan zachowania siedlisk
gatunków stanowiących
przedmioty ochrony obszaru
(muchołówka białoszyja
Ficedula albicollis A321,
dzięcioł średni Dendrocopos
medius A238, kania czarna
Milvus migrans A073, kania
ruda Milvus milvus A074).

Dokument został poddany procedurze oceny
oddziaływania na środowisko.

 

2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych - dane zweryfikowane

L.p. Przedmiot ochrony Ocena
ogólna

Powierzchnia
(w ha)

Liczba
stanowisk

Rozmieszczenie w
obszarze

Stopień
rozpoznania

Zakres prac terenowych uzupełniających/Uzasadnienie do wyłączenie z
prac terenowych

Ptaki
1 A238 Dzięcioł średni B 15 Zobacz na mapie bardzo dobry Informację o przedmiocie ochrony oparto o dane z inwentaryzacji

przeprowadzonej w 2012 roku.
2 A234 Dzięcioł

zielonosiwy
C 15 Zobacz na mapie bardzo dobry Informację o przedmiocie ochrony oparto o dane z inwentaryzacji

przeprowadzonej w 2012 roku.
3 A039 Gęś zbożowa C 1 Zobacz na mapie bardzo dobry Informację o przedmiocie ochrony oparto o dane z inwentaryzacji

przeprowadzonej w 2012 roku.
4 A073 Kania czarna B 9 Zobacz na mapie bardzo dobry Informację o przedmiocie ochrony oparto o dane z inwentaryzacji

przeprowadzonej w 2012 roku.
5 A074 Kania ruda C 5 Zobacz na mapie bardzo dobry Informację o przedmiocie ochrony oparto o dane z inwentaryzacji

przeprowadzonej w 2012 roku.
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6 A321 Muchołówka
białoszyja

C 15 Zobacz na mapie bardzo dobry Informację o przedmiocie ochrony oparto o dane z inwentaryzacji
przeprowadzonej w 2012 roku.

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych

 

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru

 

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru

A073 Kania czarna Milvus migrans

Średniej wielkości ptak szponiasty z rodziny jastrzębiowatych Accipitridae. Ogólnie ciemno ubarwiony, z jaśniejszą głową i rozjaśnionym wierzchem
skrzydeł. W locie posiada charakterystycznie wygięte skrzydła i lekko rozwidlony ogon z ostrymi skrajnymi krawędziami. Siedliskiem tego gatunku są
doliny większych rzek, porośnięte lasami liściastymi – łęgami i grądami. Występuje też w rejonie kompleksów stawowych. Żeruje głównie nad różnego
typu akwenami, zbierając pokarm z powierzchni wody. W okresie karmienia piskląt, żerujące kanie czarne pojawiają się czasami nad wioskami i
miejskimi odcinkami rzek. W obszarze Grądów Odrzańskich gatunek obserwowany głównie w rejonie między Kościerzycami a Stobrawą oraz w okolicy
ujścia Nysy Kłodzkiej. Żerujące ptaki odnotowuje się również na składowiskach odpadów komunalnych.

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: Monitoring gatunku prowadzony jest od 2006 r. Monitoring Ptaków Drapieżnych, w oparciu
o ok. 40 powierzchni próbnych, losowo zlokalizowanych w całej Polsce (Cenian 2008). Jednakże niestabilność zasiedlania poszczególnych stanowisk
przez kanię czarną, uniemożliwia ocenę kierunków zmian liczebności krajowej populacji (KOO 2008).
Ranga w obszarze: ocena ogólna B.
Liczebność: 5 par (wg inwentaryzacji z 2012 r.)
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Stan zachowania w obszarze: FV
Zagrożenia istniejące: X - brak zagrożeń i nacisków
Zagrożenia potencjalne: B02 - Gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji - płoszenie gatunku w okresie lęgów w wyniku
nierozpoznania zasiedlenia nowego gniazda nieobjętego strefą ochrony w czasie realizowanych prac leśnych.

 

A074 Kania ruda Milvus milvus

Średniej wielkości ptak szponiasty z rodziny jastrzębiowatych Accipitridae. Ubarwiona kontrastowo, z białawą głową i biała plamą na dłoni spodu
skrzydeł, jasnobrązowymi plecami i takim wierzchem pokryw skrzydeł oraz ceglastym kolorem wierzchu silnie rozwidlonego ogona. Charakterystycznie
elastyczny, „elegancki” lot. Siedliskiem tego gatunku są doliny większych rzek, porośnięte lasami, pojezierza i okolice stawów rybnych. Część par
osiedla się w agrocenozach z niewielkimi zadrzewieniami w sąsiedztwie wód. Żeruje nad wodami i terenami otwartymi.
W obszarze Grądów Odrzańskich gatunek obserwowany głównie w rejonie między Kościerzycami a Stobrawą. Żerujące ptaki odnotowuje się również na
składowiskach odpadów komunalnych.

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: monitoring gatunku prowadzony jest od 2006 r. Monitoring Ptaków Drapieżnych, w
oparciu o ok. 40 powierzchni próbnych, losowo zlokalizowanych w całej Polsce (Cenian 2008). Jednakże niestabilność zasiedlania poszczególnych
stanowisk przez kanię rudą, uniemożliwia ocenę kierunków zmian liczebności krajowej populacji (KOO 2008).
Ranga w obszarze: ocena ogólna C.
Liczebność: 2 pary (wg inwentaryzacji z 2012 r.)
Stan zachowania w obszarze: FV
Zagrożenia istniejące: X - brak zagrożeń i nacisków
Zagrożenia potencjalne: B02 - Gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji - płoszenie gatunku w okresie lęgów w wyniku
nierozpoznania zasiedlenia nowego gniazda nieobjętego strefą ochrony w czasie realizowanych prac leśnych.

A234 Dzięcioł zielonosiwy Picus canus

Średniej wielkości przedstawiciel dzięciołów - rodzina dzięciołowe Piciformes. Ubarwiony dość kryptycznie: głowa, szyja i brzuch jasno szare, zaś
wierzch (plecy, pokrywy skrzydeł i lotki II-rzędowe) zielonkawe, jedynie kuper zielonożółty, a podogonie białawe. Samca zdobi na czole mała czerwona
plamka, której brak u samicy. Siedliskiem tego gatunku są wszelkiego typu drzewostany liściaste i mieszane, także zadrzewione groble na stawach
rybnych oraz duże peryferyjne parki. Gatunek generalnie osiadły, podejmujący niedalekie przemieszczenia – zimą odwiedza śródmiejskie parki, czasami
żeruje na ścianach budynków (M. Stajszczyk – obserwacje własne). W obszarze Grądów Odrzańskich gatunek obserwowany na całym terenie, większe
skupiska terytoriów lęgowych gatunku zlokalizowane są w rejonie Stare Kolnie-Kopanie, Błota-Lipki oraz Bystrzycy Oławskiej.
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: monitoring gatunku w skali kraju nie jest prowadzony, natomiast wyrywkowo prowadzone
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były badania dot. m. in. liczebności tego gatunku w niektórych ostojach (Wilk i in. 2010).
Ranga w obszarze: ocena ogólna C.
Liczebność: 17 par (wg inwentaryzacji z 2012 r.)
Stan zachowania w obszarze: FV
Zagrożenia istniejące: X - brak zagrożeń i nacisków
Zagrożenia potencjalne: B02 Płoszenie gatunku w okresie lęgów w trakcie realizowanych na powierzchniach leśnych zabiegów gospodarczych.

 

A238 Dzięcioł średni Dendrocopos medius

Niewielki przedstawiciel dzięciołów - rodzina dzięciołowe Piciformes. Ubarwiony dość kontrastowo: charakterystyczny czerwony wierzch głowy oraz
różowe podogonie. Głowa w większości biaława, poza czarną potylicą i karkiem oraz wąskim, lekko rozwidlonym paskiem na boku szyi, w kształcie litery
„Y”. Wierzch ciała (skrzydła, grzbiet, kuper i środkowe sterówki) czarniawy. Biała plama na barku czysto biała. Spód ciała poza podogoniem biały, na
brzuchu z drobnym szarawym strychowaniem. Jego biotopem są wszelkiego typu drzewostany liściaste i mieszane, na niżu i w górach, zwłaszcza grądy
i dąbrowy. Nielicznie zasiedla duże peryferyjne parki. Unika drzewostanów olszowych. Latem usamodzielniające się młode, pojawiają się w nietypowych
środowiskach, np. w śródmiejskich parkach (M. Stajszczyk – obserwacje własne). W obszarze Grądów Odrzańskich gatunek obserwowany w południowej
i  północnej  części  ostoi,  największe skupiska terytoriów lęgowych gatunku zlokalizowane są w rejonie Ostrowa Narockiego,  Wielopola,  Różyny,
Prędocina – w południowej części ostoi oraz Bystrzycy Oławskiej, Kotowic i Wojnowa - w północnej części ostoi.

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: monitoring gatunku w skali kraju nie jest prowadzony, natomiast wyrywkowo prowadzone
były badania dot. m. in. liczebności tego gatunku w niektórych ostojach (Wilk i in. 2010).
Ranga w obszarze: ocena ogólna B.
Liczebność: Monitoring populacji lęgowej m. in. tego gatunku, przeprowadzono w 2012 r. na całym obszarze ostoi Grądy Odrzańskie, potwierdził
występowanie co najmniej 70 par, a totalną liczebność na 140 – 170 par, co w porównaniu z sytuacją sprzed 20 lat dokumentuje wzrost liczebności,
jednakże jest to raczej wynik dokładnego cenzusu na 5 powierzchniach próbnych (M. Stajszczyk, w: Gromadzki i in. 1994, Stajszczyk i Trznadel 2012).
Stan zachowania w obszarze: FV.
Zagrożenia istniejące: X - brak zagrożeń i nacisków
Zagrożenia potencjalne: B02 Płoszenie gatunku w okresie lęgów w trakcie realizowanych na powierzchniach leśnych zabiegów gospodarczych.

 

A321 Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis

Niewielki przedstawiciel rodziny wróblowych Passeriformes. Samiec ubarwiony kontrastowo – w tonacji biało czarnej: charakterystyczna biała obroża,
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oddzielająca czarną głowę od czarnych pleców i wierzchu skrzydeł. Poza tym cechą diagnostyczną jest rozległa biała plama na wierzchu skrzydła, z
małą plamka w dolnej części złożonych lotek II-rzędu oraz biała plama na kuprze. Samica ubarwiona skromniej, w tonacji jasnobrązowej na wierzchu
ciała, z rozjaśnieniem na szyi i potylicy oraz na kuprze. Spód ciała białawy, lekko przyciemniony na podogoniu. Jest dziuplakiem wtórnym. Jej biotopem
są wszelkiego typu drzewostany liściaste i mieszane, na niżu i w górach, zwłaszcza grądy i dąbrowy. Nielicznie zasiedla duże, stare peryferyjne parki.
Notowana też w większych zadrzewieniach śródpolnych (M. Stajszczyk – obserwacje własne). Gatunek wędrowny, migrant transsaharyjski. Podczas
migracji notowany nawet w miejskich zadrzewieniach nadrzecznych (M. Stajszczyk – obserwacje własne). W obszarze Grądów Odrzańskich gatunek
obserwowany w środkowej części ostoi w pasie między Rybną a Oławą. Największe skupiska terytoriów lęgowych gatunku zlokalizowane są w rejonie
Stobrawy, Pawłowa, Lipek, Bystrzycy Oławskiej i Oławy oraz Jelcza-Laskowic i Kotowic.
Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: monitoring gatunku w skali kraju nie jest prowadzony, natomiast wyrywkowo prowadzone
były badania dot. m. in. liczebności tego gatunku w niektórych ostojach (Wilk i in. 2010).
Ranga w obszarze: ocena ogólna C.
Liczebność: Monitoring populacji lęgowej m. in. tego gatunku, przeprowadzono w 2012 r. na całym obszarze ostoi Grądy Odrzańskie potwierdził
występowanie co najmniej 73 samców, a totalną ich liczebność na 200 – 230 par, co w porównaniu z sytuacją sprzed 20 lat, dokumentuje wzrost
liczebności, jednakże jest to raczej wynik dokładnego cenzusu na powierzchniach próbnych (M. Stajszczyk, w: Gromadzki i in. 1994, Stajszczyk i
Trznadel 2012).
Stan zachowania w obszarze: FV.
Zagrożenia istniejące: X - brak zagrożeń i nacisków
Zagrożenia potencjalne: B02 Płoszenie gatunku w okresie lęgów w trakcie realizowanych na powierzchniach leśnych zabiegów gospodarczych.

 

A039 Gęś zbożowa Anser fabalis

Średniej wielkości ptak blaszkodzioby Anseriformes. Obok gęsi łabędzionosej A. cygnoides i gęgawy A. anser, jedna z największych gęsi rodzaju Anser.
Wierzch ciała stosunkowo ciemny, z jaśniejszą dolną częścią szyi, piersią i brzuchem. Charakterystyczny dwukolorowy dziób: czarnogranatowy, z
pomarańczową plamą poniżej nozdrzy. Gatunek w Polsce migrujący (przylot - wrzesień / październik, odlot - kwiecień / maj) oraz zimujący. Jej biotopem
są otwarte tereny - agrocenozy w sąsiedztwie większych akwenów, np. jezior, stawów, zbiorników retencyjnych oraz dolin większych rzek. Żeruje
głównie na polach obsianych pszenica i rzepakiem ozimym. Noclegowiska zlokalizowane są na różnego typu akwenach. Podczas przemieszczeń gęsi
zbożowe pojawiają się nad osiedlami ludzkimi,  a  nawet czasami przebywają na miejskich odcinkach rzek (Stajszczyk 1994).  Gęś zbożowa jest
migrantem subarktycznym – europejska populacja zimę spędza głównie w Europie Środkowej. Pierwsze osobniki pojawiają się we wrześniu. Na terenie
ostoi  Grądy Odrzańskie spotykana jako głównie podgatunek  Anser fabalis  rossicus.  Szczyt przelotu na Śląsku ma miejsce zwykle na przełomie
października i listopada. W marcu i pierwszej połowie kwietnia następuje odlot. Część osobników pozostaje do maja, ale zdarzają się obserwacje letnie
(Tomiałojć i  Stawarczyk 2003, M. Stajszczyk – obserw. własne). W obszarze Grądów Odrzańskich gatunek obserwowany w całym zasięgu ostoi.
Poszczególne obserwacje gatunku notowane były na południowy-zachód od Starych Siołkowic, między Różyną a Nowymi Kolniami, w rejonie Brzegu,
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Lipek, Starego Otoku i Zakrzowa.

Ogólny stan zachowania w krajowej sieci Natura 2000: monitoring gatunku prowadzony jest corocznie w ramach tzw. liczeń dzikich gęsi w
wybranych miejscach, znanych jako miejsca koncentracji gęsi z rodzaju Anser, zlokalizowanych w całej Polsce (Tomiałojć i Stawarczyk 2003, Wuczyński
i Smyk 2011, Ławicki i in. 2012).
Ranga w obszarze: ocena ogólna C.
Liczebność: 4000-4500 osobników (wg Inwentaryzacji z 2012/2013 r.)
Stan zachowania w obszarze: U1
Zagrożenia istniejące: X - brak zagrożeń i nacisków
Zagrożenia potencjalne: F03.01 Polowania
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Moduł B
 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem

Przedmioty ochrony objęte Planem

L.p. Siedliska
przyrodnicze

Kod
Natura Stanowisko Parametr stanu Wskaźnik

Ocena stanu
ochrony na
podstawie

dostępnych
danych wg skali

FV,U1,U2,XX

Ocena stanu
ochrony po

weryfikacji wg
skali

FV,U1,U2,XX

Ocena stanu
ochrony

stanowiska wg
skali

FV,U1,U2,XX

Ogólna ocena stanu
ochrony

siedliska/gatunku
wg skali

FV,U1,U2,XX

Uwagi

Gatunki
1 Dzięcioł średni A238 1813 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

stałość występowania (a254) brak FV FV FV

powierzchnia siedliska (a72) brak FV

liczebność (a9) brak FV

2 Dzięcioł średni A238 6055 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

stałość występowania (a254) brak FV FV FV

powierzchnia siedliska (a72) brak FV

liczebność (a9) brak FV

3 Dzięcioł średni A238 C3A4 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

stałość występowania (a254) brak FV FV FV

powierzchnia siedliska (a72) brak FV

liczebność (a9) brak FV

4 Dzięcioł średni A238 EE1E Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

stałość występowania (a254) brak FV FV FV

powierzchnia siedliska (a72) brak FV

liczebność (a9) brak FV
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5 Dzięcioł
zielonosiwy

A234 B476 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

stałość występowania (a254) brak FV FV FV

powierzchnia siedliska (a72) brak U1

liczebność (a9) brak FV

6 Dzięcioł
zielonosiwy

A234 B4A6 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

stałość występowania (a254) brak FV FV FV

powierzchnia siedliska (a72) brak FV

liczebność (a9) brak FV

7 Dzięcioł
zielonosiwy

A234 B7A7 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

stałość występowania (a254) brak FV FV FV

powierzchnia siedliska (a72) brak U1

liczebność (a9) brak FV

8 Dzięcioł
zielonosiwy

A234 CFA9 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

stałość występowania (a254) brak FV FV FV

powierzchnia siedliska (a72) brak U1

liczebność (a9) brak FV

9 Gęś zbożowa A039 1C7E Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

stałość występowania (a254) brak FV FV FV

powierzchnia siedliska (a72) brak FV

liczebność (a9) brak FV

10 Kania czarna A073 1E5D Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

stałość występowania (a254) brak U1 U1 FV

powierzchnia siedliska (a72) brak FV

liczebność (a9) brak XX

11 Kania czarna A073 A85E Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

stałość występowania (a254) brak U1 U1 FV

powierzchnia siedliska (a72) brak FV

liczebność (a9) brak XX
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12 Kania czarna A073 C4A3 Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

stałość występowania (a254) brak U1 U1 FV

powierzchnia siedliska (a72) brak FV

liczebność (a9) brak XX

13 Kania ruda A074 5BDF Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

stałość występowania (a254) brak U1 U1 FV

powierzchnia siedliska (a72) brak FV

liczebność (a9) brak XX

14 Kania ruda A074 9293 Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

stałość występowania (a254) brak U1 U1 FV

powierzchnia siedliska (a72) brak FV

liczebność (a9) brak XX

15 Kania ruda A074 9ACE Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

stałość występowania (a254) brak U1 U1 FV

powierzchnia siedliska (a72) brak FV

liczebność (a9) brak XX

16 Muchołówka
białoszyja

A321 1A93 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

stałość występowania (a254) brak FV FV FV

powierzchnia siedliska (a72) brak U1

liczebność (a9) brak FV

17 Muchołówka
białoszyja

A321 7088 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

stałość występowania (a254) brak FV FV FV

powierzchnia siedliska (a72) brak U1

liczebność (a9) brak FV

18 Muchołówka
białoszyja

A321 A0F7 Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

stałość występowania (a254) brak FV FV FV

powierzchnia siedliska (a72) brak U1

liczebność (a9) brak FV
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19 Muchołówka
białoszyja

A321 B21F Stan populacji: FV

Stan siedliska: FV

Perspektywy
ochrony/zachowania: FV

stałość występowania (a254) brak FV FV FV

powierzchnia siedliska (a72) brak FV

liczebność (a9) brak FV
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4. Analiza zagrożeń

L.p. Przedmiot ochrony Numer
stanowiska

Zagrożenia Opis zagrożeniaistniejące potencjalne
1 Dzięcioł średni A238 1813 1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Gospodarka leśna i plantacyjna i

użytkowanie lasów i plantacji;
1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Nieumyślne płoszenie ptaków w okresie lęgowym
w wyniku realizowanych prac leśnych.;

2 Dzięcioł średni A238 6055 1. niewłaściwie realizowane
działania ochronne lub ich brak;

2. Gospodarka leśna i plantacyjna i
użytkowanie lasów i plantacji;

1. Pozostawanie poza granicami obszaru kluczowych dla gatunku siedlisk.; 2.
Nieumyślne płoszenie ptaków w okresie lęgowym w wyniku realizowanych prac
leśnych.;

3 Dzięcioł średni A238 C3A4 1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Gospodarka leśna i plantacyjna i
użytkowanie lasów i plantacji;

1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Nieumyślne płoszenie ptaków w okresie lęgowym
w wyniku realizowanych prac leśnych.;

4 Dzięcioł średni A238 EE1E 1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Brak zagrożeń i nacisków;
5 Dzięcioł zielonosiwy

A234
B476 1. niewłaściwie realizowane

działania ochronne lub ich brak;
2. Gospodarka leśna i plantacyjna i
użytkowanie lasów i plantacji;

1. Pozostawanie poza granicami obszaru kluczowych dla gatunku siedlisk.; 2.
Nieumyślne płoszenie ptaków w okresie lęgowym w wyniku realizowanych prac
leśnych.;

6 Dzięcioł zielonosiwy
A234

B4A6 1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Brak zagrożeń i nacisków;

7 Dzięcioł zielonosiwy
A234

B7A7 1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Gospodarka leśna i plantacyjna i
użytkowanie lasów i plantacji;

1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Nieumyślne płoszenie ptaków w okresie lęgowym
w wyniku realizowanych prac leśnych.;

8 Dzięcioł zielonosiwy
A234

CFA9 1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Gospodarka leśna i plantacyjna i
użytkowanie lasów i plantacji;

1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Nieumyślne płoszenie ptaków w okresie lęgowym
w wyniku realizowanych prac leśnych.;

9 Gęś zbożowa A039 1C7E 1. Brak zagrożeń i nacisków; 2.
Brak zagrożeń i nacisków;

3. Polowanie; 1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Brak zagrożeń i nacisków; 3. Polowanie;

10 Kania czarna A073 1E5D 1. Brak zagrożeń i nacisków; 1. Brak zagrożeń i nacisków;
11 Kania czarna A073 C4A3 1. niewłaściwie realizowane

działania ochronne lub ich brak;
2. Gospodarka leśna i plantacyjna i
użytkowanie lasów i plantacji;

1. Brak wystarczającej wiedzy o aktualnych miejscach gniazdowania gatunku w
obszarze Natura 2000 poza istniejącymi strefami ochrony oraz pozostawanie poza
granicami obszaru kluczowych dla gatunku siedlisk.; 2. Nieumyślne płoszenie
ptaków w okresie lęgowym w wyniku realizowanych prac leśnych w pobliżu
gniazd nieobjętych ochroną strefową.;

12 Kania ruda A074 5BDF 1. niewłaściwie realizowane
działania ochronne lub ich brak;

2. Gospodarka leśna i plantacyjna i
użytkowanie lasów i plantacji;

1. Brak wystarczającej wiedzy o aktualnych miejscach gniazdowania gatunku w
obszarze Natura 2000 poza istniejącymi strefami ochrony oraz pozostawanie poza
granicami obszaru kluczowych dla gatunku siedlisk.; 2. Nieumyślne płoszenie
ptaków w okresie lęgowym w wyniku realizowanych prac leśnych w pobliżu
gniazd nieobjętych ochroną strefową.;

13 Kania ruda A074 9293 1. niewłaściwie realizowane
działania ochronne lub ich brak;

2. Gospodarka leśna i plantacyjna i
użytkowanie lasów i plantacji;

1. Brak wystarczającej wiedzy o aktualnych miejscach gniazdowania gatunku w
obszarze Natura 2000 poza istniejącymi strefami ochrony oraz pozostawanie poza
granicami obszaru kluczowych dla gatunku siedlisk.; 2. Nieumyślne płoszenie
ptaków w okresie lęgowym w wyniku realizowanych prac leśnych w pobliżu
gniazd nieobjętych ochroną strefową.;
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14 Kania ruda A074 9ACE 1. Brak zagrożeń i nacisków; 1. Brak zagrożeń i nacisków;
15 Muchołówka białoszyja

A321
1A93 1. niewłaściwie realizowane

działania ochronne lub ich brak;
2. Gospodarka leśna i plantacyjna i
użytkowanie lasów i plantacji;

1. Pozostawanie poza granicami obszaru kluczowych dla gatunku siedlisk.; 2.
Nieumyślne płoszenie ptaków w okresie lęgowym w wyniku realizowanych prac
leśnych.;

16 Muchołówka białoszyja
A321

7088 1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Gospodarka leśna i plantacyjna i
użytkowanie lasów i plantacji;

1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Nieumyślne płoszenie ptaków w okresie lęgowym
w wyniku realizowanych prac leśnych.;

17 Muchołówka białoszyja
A321

A0F7 1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Gospodarka leśna i plantacyjna i
użytkowanie lasów i plantacji;

1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Nieumyślne płoszenie ptaków w okresie lęgowym
w wyniku realizowanych prac leśnych.;

18 Muchołówka białoszyja
A321

B21F 1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Brak zagrożeń i nacisków; 1. Brak zagrożeń i nacisków; 2. Brak zagrożeń i nacisków;
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5. Cele zadań ochronnych

L.p. Przedmiot ochrony Stan
ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa osiągnięcia

właściwego stanu ochrony
1 Dzięcioł średni A238 FV Utrzymanie właściwego stanu zachowania gatunku. Włączenie siedlisk gatunku w granice obszaru Natura 2000. nie dotyczy
2 Dzięcioł zielonosiwy A234 FV Utrzymanie właściwego stanu zachowania gatunku. Włączenie siedlisk gatunku w granice obszaru Natura 2000. nie dotyczy
3 Gęś zbożowa A039 FV Zachowanie siedlisk gatunku we właściwym stanie ochrony (FV). nie dotyczy
4 Kania czarna A073 FV Zachowanie siedlisk gatunków we właściwym stanie ochrony (FV). Włączenie siedlisk gatunku w granice obszaru

Natura 2000.
nie dotyczy

5 Kania ruda A074 FV Zachowanie siedlisk gatunków we właściwym stanie ochrony (FV). Włączenie siedlisk gatunku w granice obszaru
Natura 2000.

nie dotyczy

6 Muchołówka białoszyja A321 FV Utrzymanie właściwego stanu zachowania gatunku. Włączenie siedlisk gatunku w granice obszaru Natura 2000. nie dotyczy
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Moduł C
 

6. Ustalenie działań ochronnych

L.p. Przedmiot
ochrony

Działania ochronne

Nr Nazwa Zakres prac Miejsce realizacji Termin wykonania
Szacunkowe
koszty (w tys.

zł)
Podmiot odpowiedzialny za

wykonanie

1 A238 - Dzięcioł
średni - 1813

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Dostosowanie terminów

wykonywania zabiegów do
wymogów ochronnych
gatunku.

Wykonywanie zabiegów gospodarczych
związanych z pozyskaniem drewna w ponad
80-letnich drzewostanach w okresie
pomiędzy 16 lipca a 28 lutego z
wyłączeniem sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz
sytuacji klęskowych.

Stanowisko nr 1813
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania planu.

0 Nadleśnictwo Kup

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola terminów

wykonania zabiegów
gospodarczych.

Kontrola terminów wykonania zabiegów
gospodarczych związanych z pozyskiwaniem
drewna w drzewostanach ponad 80-letnich.

Stanowisko nr 1813
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

Corocznie przez cały
okres obowiązywania
planu.

0 Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura 2000,
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Katowicach

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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2 A238 - Dzięcioł
średni - 6055

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Dostosowanie terminów

wykonywania zabiegów do
wymogów ochronnych
gatunku.

Wykonywanie zabiegów gospodarczych
związanych z pozyskaniem drewna w ponad
80-letnich drzewostanach w okresie
pomiędzy 16 lipca a 28 lutego z
wyłączeniem sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz
sytuacji klęskowych.

Stanowisko nr 6055
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania planu.

0 Nadleśnictwo Brzeg

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola terminów

wykonania zabiegów
gospodarczych.

Kontrola terminów wykonania zabiegów
gospodarczych związanych z pozyskiwaniem
drewna w drzewostanach ponad 80-letnich.

Stanowisko nr 6055
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

Corocznie przez cały
okres obowiązywania
planu.

0 Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura 2000,
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Katowicach

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

3 A238 - Dzięcioł
średni - C3A4

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Dostosowanie terminów

wykonywania zabiegów do
wymogów ochronnych
gatunku.

Wykonywanie zabiegów gospodarczych
związanych z pozyskaniem drewna w ponad
80-letnich drzewostanach w okresie
pomiędzy 16 lipca a 28 lutego z
wyłączeniem sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz
sytuacji klęskowych.

Stanowisko nr C3A4
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania planu.

0 Nadleśnictwo Opole

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola terminów

wykonania zabiegów
gospodarczych.

Kontrola terminów wykonania zabiegów
gospodarczych związanych z pozyskiwaniem
drewna w drzewostanach ponad 80-letnich.

Stanowisko nr C3A4
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

Corocznie przez cały
okres obowiązywania
planu.

0 Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura 2000,
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Katowicach

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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4 A234 - Dzięcioł
zielonosiwy -
B476

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Dostosowanie terminów

wykonywania zabiegów do
wymogów ochronnych
gatunku.

Wykonywanie zabiegów gospodarczych
związanych z pozyskaniem drewna w ponad
80-letnich drzewostanach w okresie
pomiędzy 16 lipca a 28 lutego z
wyłączeniem sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz
sytuacji klęskowych.

Stanowisko nr B476
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania planu.

0 Nadleśnictwo Brzeg

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola terminów

wykonania zabiegów
gospodarczych.

Kontrola terminów wykonania zabiegów
gospodarczych związanych z pozyskiwaniem
drewna w drzewostanach ponad 80-letnich.

Stanowisko nr B476
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

Corocznie przez cały
okres obowiązywania
planu.

0 Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura 2000,
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Katowicach

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

5 A234 - Dzięcioł
zielonosiwy -
B7A7

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Dostosowanie terminów

wykonywania zabiegów do
wymogów ochronnych
gatunku.

Wykonywanie zabiegów gospodarczych
związanych z pozyskaniem drewna w ponad
80-letnich drzewostanach w okresie
pomiędzy 16 lipca a 28 lutego z
wyłączeniem sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz
sytuacji klęskowych.

Stanowisko nr B7A7
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania planu.

0 Nadleśnictwo Opole

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola terminów

wykonania zabiegów
gospodarczych.

Kontrola terminów wykonania zabiegów
gospodarczych związanych z pozyskiwaniem
drewna w drzewostanach ponad 80-letnich.

Stanowisko nr B7A7
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

Corocznie przez cały
okres obowiązywania
planu.

0 Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura 2000,
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Katowicach

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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6 A234 - Dzięcioł
zielonosiwy -
CFA9

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Dostosowanie terminów

wykonywania zabiegów do
wymogów ochronnych
gatunku.

Wykonywanie zabiegów gospodarczych
związanych z pozyskaniem drewna w ponad
80-letnich drzewostanach w okresie
pomiędzy 16 lipca a 28 lutego z
wyłączeniem sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz
sytuacji klęskowych.

Stanowisko nr CFA9
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania planu.

0 Nadleśnictwo Kup

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola terminów

wykonania zabiegów
gospodarczych.

Kontrola terminów wykonania zabiegów
gospodarczych związanych z pozyskiwaniem
drewna w drzewostanach ponad 80-letnich.

Stanowisko nr CFA9
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

Corocznie przez cały
okres obowiązywania
planu.

0 Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura 2000,
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Katowicach

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

7 A073 - Kania
czarna - C4A3

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Ochrona miejsc

gniazdowania.
Inwentaryzacja nieznanych miejsc
gniazdowania gatunku.

Cały obszar Natura
2000.

2015 30 Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura 2000

8 A074 - Kania
ruda - 9293

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1
Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1
Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1 Ochrona miejsc

gniazdowania.
Inwentaryzacja nieznanych miejsc
gniazdowania gatunku.

Cały obszar Natura
2000.

2015 30 Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura 2000

62



9 A321 -
Muchołówka
białoszyja -
1A93

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Dostosowanie terminów

wykonywania zabiegów do
wymogów ochronnych
gatunku.

Wykonywanie zabiegów gospodarczych
związanych z pozyskaniem drewna w ponad
80-letnich drzewostanach w okresie
pomiędzy 16 lipca a 28 lutego z
wyłączeniem sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz
sytuacji klęskowych.

Stanowisko nr 1A93
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania planu.

0 Nadleśnictwo Brzeg

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola terminów

wykonania zabiegów
gospodarczych.

Kontrola terminów wykonania zabiegów
gospodarczych związanych z pozyskiwaniem
drewna w drzewostanach ponad 80-letnich.

Stanowisko nr 1A93
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

Corocznie przez cały
okres obowiązywania
planu.

0 Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura 2000,
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Katowicach

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1

10 A321 -
Muchołówka
białoszyja -
7088

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Dostosowanie terminów

wykonywania zabiegów do
wymogów ochronnych
gatunku.

Wykonywanie zabiegów gospodarczych
związanych z pozyskaniem drewna w ponad
80-letnich drzewostanach w okresie
pomiędzy 16 lipca a 28 lutego z
wyłączeniem sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz
sytuacji klęskowych.

Stanowisko nr 7088
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania planu.

0 Nadleśnictwo Opole

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola terminów

wykonania zabiegów
gospodarczych.

Kontrola terminów wykonania zabiegów
gospodarczych związanych z pozyskiwaniem
drewna w drzewostanach ponad 80-letnich.

Stanowisko nr 7088
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

Corocznie przez cały
okres obowiązywania
planu.

0 Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura 2000,
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Katowicach

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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11 A321 -
Muchołówka
białoszyja -
A0F7

Nr Działania związane z ochroną czynną
1
Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania
1 Dostosowanie terminów

wykonywania zabiegów do
wymogów ochronnych
gatunku.

Wykonywanie zabiegów gospodarczych
związanych z pozyskaniem drewna w ponad
80-letnich drzewostanach w okresie
pomiędzy 16 lipca a 28 lutego z
wyłączeniem sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz
sytuacji klęskowych.

Stanowisko nr A0F7
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.1.

W całym okresie
obowiązywania planu.

0 Nadleśnictwo Kup

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych
1 Kontrola terminów

wykonania zabiegów
gospodarczych.

Kontrola terminów wykonania zabiegów
gospodarczych związanych z pozyskiwaniem
drewna w drzewostanach ponad 80-letnich.

Stanowisko nr A0F7
(zał. nr 1); Mapa nr
5.1.2

Corocznie przez cały
okres obowiązywania
planu.

0 Organ sprawujący nadzór
nad obszarem Natura 2000,
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Katowicach

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
1
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony

L.p. Przedmiot
ochrony Cel Parametr Wskaźnik Zakres prac

monitoringowych Terminy/częstotliwość Miejsce Podmiot
odpowiedzialny

Szacowany
koszt (w
tys. zł)

1 Dzięcioł średni
A238

Utrzymanie
właściwego stanu
zachowania gatunku.
Włączenie siedlisk
gatunku w granice
obszaru Natura
2000.

Stan populacji; Stan
siedliska; Perspektywy
ochrony/zachowania;

stałość
występowania
(a254);
powierzchnia
siedliska (a72);
liczebność (a9);

określenie liczebności
populacji zgodnie z
metodyką przygotowaną
przez Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska

co 3 lata w okresie
obowiązywania planu

cały
obszar
Natura
2000

Organ sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000

100

2 Dzięcioł
zielonosiwy
A234

Utrzymanie
właściwego stanu
zachowania gatunku.
Włączenie siedlisk
gatunku w granice
obszaru Natura
2000.

Stan populacji; Stan
siedliska; Perspektywy
ochrony/zachowania;

stałość
występowania
(a254);
powierzchnia
siedliska (a72);
liczebność (a9);

określenie liczebności
populacji zgodnie z
metodyką przygotowaną
przez Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska

co 3 lata w okresie
obowiązywania planu

cały
obszar
Natura
2000

Organ sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000

100

3 Gęś zbożowa
A039

Zachowanie siedlisk
gatunku we
właściwym stanie
ochrony (FV).

Stan populacji; Stan
siedliska; Perspektywy
ochrony/zachowania;

stałość
występowania
(a254);
powierzchnia
siedliska (a72);
liczebność (a9);

określenie liczebności
populacji zgodnie z
metodyką przygotowaną
przez Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska

co 3 lata w okresie
obowiązywania planu

cały
obszar
Natura
2000

Organ sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000

100

4 Kania czarna
A073

Zachowanie siedlisk
gatunków we
właściwym stanie
ochrony (FV).
Włączenie siedlisk
gatunku w granice
obszaru Natura
2000.

Stan populacji; Stan
siedliska; Perspektywy
ochrony/zachowania;

stałość
występowania
(a254);
powierzchnia
siedliska (a72);
liczebność (a9);

określenie liczebności
populacji zgodnie z
metodyką przygotowaną
przez Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska

co 3 lata w okresie
obowiązywania planu

cały
obszar
Natura
2000

Organ sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000

50

5 Kania ruda
A074

Zachowanie siedlisk
gatunków we
właściwym stanie
ochrony (FV).
Włączenie siedlisk
gatunku w granice
obszaru Natura
2000.

Stan populacji; Stan
siedliska; Perspektywy
ochrony/zachowania;

stałość
występowania
(a254);
powierzchnia
siedliska (a72);
liczebność (a9);

określenie liczebności
populacji zgodnie z
metodyką przygotowaną
przez Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska

co 3 lata w okresie
obowiązywania planu

cały
obszar
Natura
2000

Organ sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000

50
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6 Muchołówka
białoszyja
A321

Utrzymanie
właściwego stanu
zachowania gatunku.
Włączenie siedlisk
gatunku w granice
obszaru Natura
2000.

Stan populacji; Stan
siedliska; Perspektywy
ochrony/zachowania;

stałość
występowania
(a254);
powierzchnia
siedliska (a72);
liczebność (a9);

określenie liczebności
populacji zgodnie z
metodyką przygotowaną
przez Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska

co 3 lata w okresie
obowiązywania planu

cały
obszar
Natura
2000

Organ sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000

100
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych

L.p. Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądz odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków roślin i zwierzat, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody)

1

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony

Brak przesłanek do sporządzenia planu ochrony.

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic

L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany
1 1.6. Instytucja lub osoba zbierająca informacje:

Departament Obszarów Natura 2000, Generalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska

1.6. Instytucja lub osoba opracowująca formularz: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Adres:
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Adres e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Przeprowadzone prace w ramach
planu zadań ochronnych zostały
wykonane na zlecenie Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska we
Wrocławiu. Wszystkie aktualnie
zgromadzone dane na temat
przedmiotów ochrony obszaru
znajdują się w posiadaniu RDOŚ
we Wrocławiu.

2 1.5. Powiązania z innymi obszarami natura 2000:
PLH020017

- Forma prezentacji informacji
dotyczących obszaru dostosowana
do nowego szablonu
Standardowego Formularza
Danych.
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3 - 1.7. Daty wyznaczenia i klasyfikacji obszaru; Odniesienie do krajowego aktu prawnego
wyznaczającego OSO: Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133

Forma prezentacji informacji
dotyczących klasyfikacji obszaru
dostosowana do nowego szablonu
Standardowego Formularza
Danych.

4 2.2. POWIERZCHNIA (ha): 19 999,3 2.2. POWIERZCHNIA OBSZARU [ha]: 20 906,6 Powierzchnia obszaru po
przeprowadzeniu
uszczegółowienia i korekty
granicy.

5 2.5. REGION ADMINISTRACYJNY (NUTS): PL514
Miasto Wrocław, PL518 Wrocławski, PL521 Nyski,
PL522 Opolski

2.5. REGION ADMINISTRACYJNY – KOD I NAZWA; Kod poziomu NUTS 2: PL51, PL52; Nazwa
regionu: dolnośląskie, opolskie

Aktualizacja informacji zawartych
w SDF obszaru w oparciu o nową
instrukcję wypełniania SDF.

6 3.1. Typy SIEDLISK znajdujące się na terenie obszaru
Natura 2000 oraz ocena znaczenia obszaru dla tych
siedlisk: -

3.1. TYPY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE OBSZARU I OCENA
ZNACZENIA OBSZARU DLA TYCH SIEDLISK: Kod 2330, Pokrycie [ha] 0,47, Jakość danych G/M/P:
G, Reprezentatywność D; Kod 3150, Pokrycie [ha] 108,47, Jakość danych G/M/P: G,
Reprezentatywność A, Powierzchnia względna C, Stan zachowania A, Ocena ogólna A; Kod 6120,
Pokrycie [ha] 16,53, Jakość danych G/M/P: G, Reprezentatywność A, Powierzchnia względna C, Stan
zachowania A, Ocena ogólna B; Kod 6210, Pokrycie [ha] 0,43, Jakość danych G/M/P: G,
Reprezentatywność D; Kod 6410, Pokrycie [ha] 260,41, Jakość danych G/M/P: G, Reprezentatywność
A, Powierzchnia względna C, Stan zachowania B, Ocena ogólna B; Kod 6430, Pokrycie [ha] 9,89,
Jakość danych G/M/P: G, Reprezentatywność A, Powierzchnia względna C, Stan zachowania A,
Ocena ogólna B; Kod 6440, Pokrycie [ha] 60,44, Jakość danych G/M/P: G, Reprezentatywność A,
Powierzchnia względna B, Stan zachowania B, Ocena ogólna A; Kod 6510, Pokrycie [ha] 319,33,
Jakość danych G/M/P: G, Reprezentatywność A, Powierzchnia względna C, Stan zachowania B,
Ocena ogólna B; Kod 9170, Pokrycie [ha] 102,08, Jakość danych G/M/P: G, Reprezentatywność A,
Powierzchnia względna C, Stan zachowania A, Ocena ogólna A; Kod 91E0, Pokrycie [ha] 103,25,
Jakość danych G/M/P: G, Reprezentatywność A, Powierzchnia względna C, Stan zachowania A,
Ocena ogólna A; Kod 91F0, Pokrycie [ha] 2546,89, Jakość danych G/M/P: G, Reprezentatywność A,
Powierzchnia względna B, Stan zachowania A, Ocena ogólna A.

Aktualizacja informacji zawartych
w SDF obszaru w oparciu o nową
instrukcję wypełniania SDF.

7 3.2.a. PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy
Rady 79/409/EWG; A073 Milvus migrans; populacja
rozrodcza 5-7

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do
dyrektywy 92/43/EWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków; A073 Milvus migrans;
populacja rozrodcza 5p

Informacje o gatunku
zweryfikowane na bazie prac
terenowych i zebranych w czasie
sporządzania projektu planu
zadań ochronnych danych o
gatunku.

8 3.2.a. PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy
Rady 79/409/EWG; A074 Milvus milvus; populacja
rozrodcza 3-4

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do
dyrektywy 92/43/EWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków; A074 Milvus milvus;
populacja rozrodcza 2p

Informacje o gatunku
zweryfikowane na bazie prac
terenowych i zebranych w czasie
sporządzania projektu planu
zadań ochronnych danych o
gatunku.

9 3.2.a. PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy
Rady 79/409/EWG; A234 Picus canus; populacja osiadła
20-25

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do
dyrektywy 92/43/EWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków; A234 Picus canus;
populacja osiadła 17-25p

Informacje o gatunku
zweryfikowane na bazie prac
terenowych i zebranych w czasie
sporządzania projektu planu
zadań ochronnych danych o
gatunku.
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10 3.2.a. PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy
Rady 79/409/EWG; A238 Dendrocopos medius;
populacja osiadła 80-110; stan zachowania C; izolacja C;
ocena ogólna C

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do
dyrektywy 92/43/EWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków; A238 Dendrocopos medius;
populacja osiadła 140-170p; stan zachowania B; izolacja B; ocena ogólna B

Informacje o gatunku
zweryfikowane na bazie prac
terenowych i zebranych w czasie
sporządzania projektu planu
zadań ochronnych danych o
gatunku.

11 3.2.a. PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy
Rady 79/409/EWG; A321 Ficedula albicollis; populacja
rozrodcza 90-120; populacja C; izolacja B; ocena ogólna
B

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do
dyrektywy 92/43/EWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków; A321 Ficedula albicollis;
populacja rozrodcza 200-230; populacja B; izolacja C; ocena ogólna C

Informacje o gatunku
zweryfikowane na bazie prac
terenowych i zebranych w czasie
sporządzania projektu planu
zadań ochronnych danych o
gatunku.

12 3.2.e. RYBY wymienione w Załączniku II Dyrektywy
Rady 92/43/EWG; 1096 Lampetra planeri; populacja
osiadła P; populacja D

- Informacje o gatunku
zweryfikowane na bazie prac
terenowych i zebranych w czasie
sporządzania projektu planu
zadań ochronnych danych o
gatunku.

13 3.3. Inne ważne gatunki zwierząt i roślin; ROŚLINY:
Carex davalliana Populacja P, Motywacja A, Carex
umbrosa Populacja P Motywacja A, Dianthus superbus
Populacja P Motywacja A, Rosa gallica Populacja P
Motywacja A, Salvinia natans Populacja P Motywacja C,
Trapa natans Populacja P Motywacja C.

- Aktualizacja informacji zawartych
w SDF obszaru w oparciu o nową
instrukcję wypełniania SDF.

14 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Wody śródlądowe
(stojące i płynące) 5%

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; N06 Wody śródlądowe (stojące i płynące) 5,41% Aktualizacja informacji zawartych
w SDF obszaru w oparciu o
dostępne dane.

15 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Siedliska łąkowe i
zaroślowe (ogólnie) 14%

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; N10 Łąki wilgotne, łąki świeże 15,13% Aktualizacja informacji zawartych
w SDF obszaru w oparciu o
dostępne dane.

16 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Siedliska rolnicze
(ogólnie) 51%

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; N15 Pozostałe grunty orne 48,17% Aktualizacja informacji zawartych
w SDF obszaru w oparciu o
dostępne dane.

17 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Lasy liściaste 26%;
Lasy mieszane 3%; Siedliska leśne (ogólnie) 1%

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; N16 Lasy liściaste zrzucające liście na zimę 30,05% Aktualizacja informacji zawartych
w SDF obszaru w oparciu o
dostępne dane.

18 - 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; N23 Pozostałe tereny (w tym miasta, wsie, drogi, wysypiska
śmieci, kopalnie, tereny przemysłowe) 1,24%

Aktualizacja informacji zawartych
w SDF obszaru w oparciu o
dostępne dane.
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19 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Opis obszaru;
Obszar obejmuje 70-cio kilometrowy odcinek doliny Odry
między Narokiem a Wrocławiem. Dolina pokryta jest
lasami, łąkami, pastwiskami i polami uprawnymi. Lasy
składają się przede wszystkim z drzewostanów dębowo-
grabowych, jednakże zachowały się małe płaty
zadrzewień olszowo-wiązowych i wierzbowo-topolowych.
Znajdują się tu liczne cieki wodne, stare koryta rzeczne,
pozostałości rozlewisk i stawów. Teren jest silnie
zmeliorowany.

4.1. Ogólna charakterystyka obszaru; Dodatkowa charakterystyka obszaru; Obszar specjalnej
ochrony ptaków Grądy Odrzańskie leży w regionie biogeograficznym kontynentalnym w Środkowej
Europie. Zlokalizowany jest głównie na terenach leśnych i użytkowanych rolniczo. Rozciąga się
wzdłuż doliny Odry, na 70-cio kilometrowym odcinku między Narokiem a Wrocławiem. Zasięg
granic obszaru obejmuje częściowo tereny województwa opolskiego i dolnośląskiego. Południowo-
wschodnia część ostoi leżąca w województwie opolskim i rozciąga się węższym pasem na terenie
dwóch powiatów: opolskiego i brzeskiego. Najbardziej wysunięta na południe cześć ostoi leży w
powiecie opolskim, na terenie południowej części gmin: Popielów i Dobrzeń Wielki, oraz północnych
obrzeżach gminy Dąbrowa. Na obszarze powiatu brzeskiego ostoja położona jest w zasięgu
terytorialnym gminy Lubsza, obrębu wiejskiego gminy Lewin Brzeski, gminy Brzeg i Skarbimierz.
Pozostała część obszaru położona w województwie dolnośląskim rozciąga się w na terenie powiatu
oławskiego, wrocławskiego i miasta Wrocław. W powiecie oławskim ostoja leży w południowym
zasięgu gminy miejsko-wiejskiej Jelcz-Laskowice, oraz w północnej części gminy wiejskiej i miejskiej
Oława. Na terenie powiatu wrocławskiego ostoja położona jest w północno-wschodniej części gminy
miejsko-wiejskiej Siechnice oraz wzdłuż południowej granicy gminy Czernica. Najbardziej wysunięty
na północ fragment obszaru wkracza na teren powiatu i gminy Wrocław. Obszar położony jest na
terenie depresji śląsko - opolskiej, północna część obszaru leży w obrębie monokliny przedsudeckiej.
Od zachodu graniczy ze strefą uskoków trzeciorzędowych środkowej Odry. Z kolei od południa
wkracza w zasięg wychodni podłoża przedtrzeciorzędowego. Obszar ostoi położony jest w zasięgu I-
rzędowej zlewni rzeki Odry, oraz w II-rzędowej zlewni Odry i Nysy Kłodzkiej, rzekami III-rzędowej
zlewni są Odra i Nysa Kłodzka, Widawa i Stobrawa. Większymi dopływami Odry płynącymi na
obszarze ostoi są następujące rzeki: Oława, Smortawa, Dopływ z Kotowic, Kanał Zakrzowski,
Krzywula, Piskorna, Żydówka, Brzezina, Bystrzycki Kanał, Młynówka Jelecka, Otocznica,
Polderowski. Na terenie ostoi występuje wiele mniejszych cieków oraz rowów melioracyjnych
tworzących dość gęstą sieć.

Dane zweryfikowane i
uzupełnione w oparciu o dostępne
informacje.
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20 4.2. Wartość przyrodnicza i znaczenie; Ostoja ptasia o
randze europejskiej E 57. Występują co najmniej 22
gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5
gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie
lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji
krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków:
dzięcioł zielonosiwy, kania czarna (PCK), muchołówka
białoszyja, czapla siwa; w stosunkowo wysokim
zagęszczeniu występują: bocian biały, bocian czarny,
kania ruda (PCK), trzmielojad, bielik (PCK), sieweczka
rzeczna, srokosz i dzięcioł średni (C7).

4.2. Wartość przyrodnicza i znaczenie; W okresie lęgowym ostoja ważna dla gatunków z załącznika I
Dyrektywy ptasiej: A073 Kania czarna Milvus migrans Ocena ogólna - B, w tym: Populacja
rozmieszczona punktowo w środkowej części obszaru: 5 par, co stanowi ponad 2% populacji
krajowej (wg Wilk i in. 2010, Stajszczyk & Trznadel 2012) – ocena B. Zachowanie: ocena B, w tym:
Stopień zachowania siedliska: II - elementy dobrze zachowane (aktualnie nie stwierdzono
bezpośrednich zagrożeń istniejących dla gatunku). Izolacja: ocena C. A074 Kania ruda Milvus milvus
Ocena ogólna - C, w tym: Populacja rozmieszczona punktowo w środkowej części obszaru: 2 pary, co
stanowi wartość poniżej 1% populacji krajowej (wg Wilk i in. 2010, Stajszczyk & Trznadel 2012) –
ocena C. Zachowanie: ocena B, w tym: Stopień zachowania siedliska: II - elementy dobrze
zachowane (aktualnie nie stwierdzono bezpośrednich zagrożeń istniejących dla gatunku). Izolacja:
ocena C. A234 Dzięcioł zielonosiwy Picus canus Ocena ogólna - C, w tym: Populacja rozmieszczona
punktowo na całości obszaru: 17 - 25 par, co stanowi 1% populacji krajowej (wg Wilk i in. 2010,
Stajszczyk & Trznadel 2012) – ocena C. Zachowanie: ocena B, w tym: Stopień zachowania siedliska:
II - elementy dobrze zachowane (aktualnie nie stwierdzono bezpośrednich zagrożeń istniejących dla
gatunku). Izolacja: ocena B. A238 Dzięcioł średni Dendrocopos medius Ocena ogólna - B, w tym:
Populacja rozmieszczona punktowo na całości obszaru: 140 - 170 par, co stanowi 1% populacji
krajowej (wg Wilk i in. 2010, Stajszczyk & Trznadel 2012) – ocena C. Zachowanie: ocena B, w tym:
Stopień zachowania siedliska: II - elementy dobrze zachowane (aktualnie nie stwierdzono
bezpośrednich zagrożeń istniejących dla gatunku). Izolacja: ocena B. A321 Muchołówka białoszyja
Ficedula albicollis Ocena ogólna - C, w tym: Populacja rozmieszczona punktowo na całości obszaru:
200 - 230 par, co stanowi powyżej 2% populacji krajowej (wg Wilk i in. 2010, Stajszczyk & Trznadel
2012) – ocena B. Zachowanie: ocena B, w tym: Stopień zachowania siedliska: II - elementy dobrze
zachowane (aktualnie nie stwierdzono bezpośrednich zagrożeń istniejących dla gatunku). Izolacja:
ocena C. A039 Gęś zbożowa Anser fabalis Ocena ogólna C, w tym: Populacja C. Z obserwacji
prowadzonych w środkowej części ostoi wynika, że gęś zbożowa po roku 2000 pojawia się
regularnie w centralnej części ostoi na terenie pow. Brzeg, woj. opolskie, w liczbie nie
przekraczającej 4,5 tys. osobników (Stajszczyk i in. 2010a, Stajszczyk 2012). Niewykluczone, że w
niektórych sezonach jej liczebność na obszarze ostoi Grądy Odrzańskie może przekraczać liczbę 8
tys. osobników, uwzględniając sytuację tego gatunku w sąsiednich ostojach – Dolina Widawy i
Oleśnicy oraz Dorzecze Stobrawy (Orłowski i Drazny 2010, Stajszczyk i in. 2010b, J. Regner i M.
Stajszczyk – dane niepublikowane). Zachowanie: C Stopień zachowania siedliska III = elementy
średnio zachowane lub częściowo zdegradowane (duże powierzchnie na międzywalu zajęte przez
uprawy kukurydzy, rzepaku i pszenicy ozimej stwarzają dogodne żerowiska, aczkolwiek obecność
łąk i pastwisk stanowi również żerowiska i miejsca odpoczynku, zwłaszcza w okresach wylewów
Odry, szczególnie w okresach zimowych i wiosennych. Na gęś zbożowa bardzo negatywnie wpływa
silna presja łowiecka (zabijanie i płoszenie) oraz wędkarska i rekreacyjna na Odrze i jej dopływach
oraz wodach stojących (płoszenie). Izolacja: C.

Dane zweryfikowane i
uzupełnione w oparciu o dostępne
informacje. Opis wykonany w
oparciu o instrukcję wypełniania
SDF dla obszaru Natura 2000.

21 4.3. Zagrożenia; Zanieczyszczenia wód; osuszanie
terenu. Zagrożenia mogłyby wystąpić w wypadku
odstąpienia od obowiązujących zasad gospodarki leśnej.

4.3. Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar; Najważniejsze oddziaływania i działania
mające duży wpływ na obszar: B02 - Płoszenie ptaków w okresie lęgowym w wyniku realizowanych
prac leśnych; F03.01 - Polowania na terenie ostoi w czasie migracji gatunku mogą skutkować
zabijaniem osobników gatunku.

Zagrożenia uzupełnione i
zakodowane zgodnie z aktualnie
obowiązującym słownikiem kodów
zagrożeń. Forma prezentacji
zagrożeń w obszarze dostosowana
do nowego szablonu
Standardowego Formularza
Danych.
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22 4.4. Status ochronny; Występują następujące formy
ochrony: Występują następujące formy ochrony:
Rezerwat Przyrody: Grodzisko Ryczyńskie (1,8 ha)
Kanigóra (5,1 ha) Łacha Jelcz (6,9 ha) Zwierzyniec (9,0
ha) Park Krajobrazowy: Stobrawski (52637,0 ha)

– Forma prezentacji informacji
dotyczących statusu ochronnego
obszaru dostosowana do nowego
szablonu Standardowego
Formularza Danych.

23 4.5. Struktura własności; Własność mieszana - Skarb
Państwa i własność prywatna.

4.4. Własność (opcjonalnie); - Dane opracowane w oparciu o
dostępne informacje.

24 4.6. Dokumentacja - źródła danych; Adamski A. 1994.
Ekologia rozrodu kani rdzawej Milvus milvus w dolinie
środkowej Odry. Ptaki Śląska. 10: 19-36. Badora K.,
Hebda G., Wyszyński M. 1997. Inwentaryzacja i
waloryzacja wybranych elementów przyrodniczych w
dolinie Odry na odcinku od Naroka do granicy z wojew.
Wrocławskim. PTPP

4.5 Dokumentacja (opcjonalnie); Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T. & Witkowski J. (red.) 1991.
Ptaki Śląska. Monografia faunistyczna. ZEP. Wrocław. Ławicki Ł., Wylegała P., Wuczyński A., Smyk
B., Lenkiewicz W., Polakowski M., Kruszyk R., Rubacha S. & Janiszewski T. 2012. Rozmieszczenie,
charakterystyka i status ochronny noclegowisk gęsi w Polsce. w: Ornis Polonica. 53, 1: 23 – 38.
Orłowski G. & Drazny T. 2010. Dolina Widawy i Oleśnicy. w: Wilk T., Jujka M. Krogulec J. &
Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP. Marki. Sikora
A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G. & Chylarecki P. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków
lęgowych Polski 1985 - 2004. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań. Stajszczyk M. 1994a. Ptaki doliny Odry
między Brzegiem a Oławą. w: Ptaki Śląska. 10: 78 – 98. Stajszczyk M. 1994b. w: Gromadzki M.,
Dyrcz A., Głowaciński Z. & Wieloch M. (red.) 1994. Ostoje ptaków w Polsce. BMŚ. Gdańsk.
Stajszczyk M. 2012. Ostoje ptaków w Polsce. Inwentaryzacja gatunków nielęgowych w sezonie
2011/2012. Grądy Odrzańskie PLB020002, str 95-98. ECO-EXPERT. Szczecin Stajszczyk M.,
Lontkowski J. & Czubat A. 2010a. Grądy Odrzańskie. w: Wilk T., Jujka M. Krogulec J. & Chylarecki
P. (red.) Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP. Marki. Stajszczyk M.,
Andrzejczyk A., Czubat A., Łopion R. & Orłowski P. 2010b. Dorzecze Stobrawy. w: Wilk T., Jujka M.
Krogulec J. & Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP.
Marki. Stajszczyk M. & Trznadel P. 2012. Inwentaryzacja ornitologiczna dla obszarów specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000 Zbiornik Mietkowski PLB020004 i Grądy Odrzańskie PLB020002.
BULiGL. Brzeg. Tomiałojć L. & Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i
zmiany. PTPP pro Natura. Wrocław. Wilk T., Jujka M. Krogulec J. & Chylarecki P. (red.) Ostoje
ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP. Marki.

Aktualizacja źródeł informacji

25 5.1. Desygnowane formy ochrony na poziomie krajowym
i regionalnym; kod PL02 % pokrycia 0,00; kod PL03 %
pokrycia 15,5

5.1. Istniejące formy ochrony na poziomie krajowym i regionalnym; KOD PL02 pokrycie [%]: 0,01;
KOD PL03 pokrycie [%]: 19,0; KOD PL04 pokrycie [%]: -; KOD PL05 pokrycie [%]: -; KOD PL07
pokrycie [%]: 0,07; KOD PL08 pokrycie [%]: 1,2

Forma prezentacji informacji
dotyczących statusu ochronnego
obszaru dostosowana do nowego
szablonu Standardowego
Formularza Danych.
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26 5.2. Powiązania opisanego obszaru z innymi terenami
desygnowanymi na poziomie krajowym lub regionalnym;
kod formy ochrony: PL02, nazwa obszaru: Grodzisko
Ryczyńskie, % pokrycia: 0,0; kod formy ochrony: PL02,
nazwa obszaru: Kanigóra, % pokrycia: 0,0; kod formy
ochrony: PL02, nazwa obszaru: Łacha Jelcz, % pokrycia:
0,0; kod formy ochrony: PL02, nazwa obszaru:
Zwierzyniec, % pokrycia: 0,0; kod formy ochrony: PL03,
nazwa obszaru: Stobrawski Park Krajobrazowy, typ
relacji: =; % pokrycia: 15,5;

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony na poziomie krajowym lub
regionalnym; Kod rodzaju PL02, nazwa terenu: Rezerwat przyrody „Grodzisko Ryczyńskie”, rodzaj:
+, pokrycie [%]: 0,01; Kod rodzaju PL02, nazwa terenu: Rezerwat przyrody „Kanigóra”, rodzaj: +,
pokrycie [%]: 0,03; Kod rodzaju PL02, nazwa terenu: Rezerwat przyrody „Łacha Jelcz”, rodzaj: +,
pokrycie [%]: 0,03; Kod rodzaju PL02, nazwa terenu: Rezerwat przyrody „Zwierzyniec”, rodzaj: +,
pokrycie [%]: 0,004; Kod rodzaju PL03, nazwa terenu: Stobrawski Park Krajobrazowy, rodzaj: *,
pokrycie [%]: 19,0; Kod rodzaju PL04, nazwa terenu: Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory
Niemodlińskie”, rodzaj: /, pokrycie [%]: -; Kod rodzaju PL05, nazwa terenu: Pomniki przyrody – 8
szt., rodzaj: +, pokrycie [%]: -; Kod rodzaju PL07, nazwa terenu: Użytek ekologiczny „Gęsi Staw”,
rodzaj: +, pokrycie [%]: 0,02; Kod rodzaju PL07, nazwa terenu: Użytek ekologiczny „Nad Nysą”,
rodzaj: +, pokrycie [%]: 0,17; Kod rodzaju PL07, nazwa terenu: Użytek ekologiczny „Riparia”,
rodzaj: +, pokrycie [%]: 0,02; Kod rodzaju PL07, nazwa terenu: Użytek ekologiczny „Staw pod
pomnikiem”, rodzaj: +, pokrycie [%]: 0,03; Kod rodzaju PL07, nazwa terenu: Użytek ekologiczny
„Stawki nad Nysą”, rodzaj: *, pokrycie [%]: 0,5; Kod rodzaju PL07, nazwa terenu: Użytek
ekologiczny „Stanowisko występowania zimowita jesiennego”, rodzaj: +, pokrycie [%]: 0,01; Kod
rodzaju PL08, nazwa terenu: Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Nysy”, rodzaj: *, pokrycie
[%]: 0,48; Kod rodzaju PL08, nazwa terenu: Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Grądy Odrzańskie”,
rodzaj: +, pokrycie [%]: 0,72

Forma prezentacji informacji
dotyczących statusu ochronnego
obszaru dostosowana do nowego
szablonu Standardowego
Formularza Danych.

27 5.2. Powiązania opisanego obszaru z innymi terenami
desygnowanymi na poziomie międzynarodowym; nazwa
statusu ochrony: Ostoja Ptaków (ranga europejska),
nazwa obszaru: Grądy Odrzańskie, typ relacji: =

5.2. Powiązanie opisanego obszaru z innymi formami ochrony desygnowanymi na poziomie
międzynarodowym; Rodzaj: inne, nazwa terenu: OZW Grądy w Dolinie Odry PLH020017, rodzaj: *,
pokrycie [%]: 35,1

Forma prezentacji informacji
dotyczących statusu ochronnego
obszaru dostosowana do nowego
szablonu Standardowego
Formularza Danych.

28 5.3. Powiązania opisanego obszaru z ostojami Corine
Biotopes: kod Corine: G0C200100; typ relacji: *, %
pokrycia: 77,3; kod Corine: G0C200101 ; typ relacji: *, %
pokrycia: 9,3; kod Corine: G0G100001; typ relacji: -, %
pokrycia: 0,0; kod Corine: G0G100700; typ relacji: *, %
pokrycia: 0,1; kod Corine: G0G102300; typ relacji: *, %
pokrycia: 1,8

- Forma prezentacji informacji
dotyczących statusu ochronnego
obszaru dostosowana do nowego
szablonu Standardowego
Formularza Danych.
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29 6.1. Główne czynniki i rodzaje działalności człowieka
oraz procent powierzchni obszaru im podlegający;
Wpływy i działalność na terenie obszaru: kod: 100,
nazwa: Uprawa, intensywność: A, wpływ: 0; kod: 101,
nazwa: Zmiana sposobu uprawy, intensywność: C,
wpływ: 0; kod: 102, nazwa: Koszenie / ścinanie,
intensywność: A, wpływ: +; kod: 160, nazwa:
Gospodarka leśna - ogólnie, intensywność: A, wpływ: 0;
kod: 164, nazwa: Wycinka lasu, intensywność: B, wpływ:
0; kod: 200, nazwa: Hodowla ryb, skorupiaków i
mięczaków, intensywność: B, wpływ: +; kod: 220,
nazwa: Wędkarstwo, intensywność: B, wpływ: 0; kod:
230, nazwa: Polowanie, intensywność: C, wpływ: 0; kod:
240, nazwa: Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt, ogólnie,
intensywność: C, wpływ: 0; kod: 402, nazwa: Nieciągła
miejska zabudowa, intensywność: B, wpływ: 0; kod: 421,
nazwa: Pozbywanie się odpadów z gospodarstw
domowych, intensywność: B, wpływ: 0; kod: 502, nazwa:
Drogi, autostrady, intensywność: B, wpływ: -; kod: 503,
nazwa: Linie kolejowe, w tym TGV, intensywność: C,
wpływ: -; kod: 511, nazwa: Linie elektryczne,
intensywność: C, wpływ: 0; kod: 620, nazwa: Sporty i
różne formy czynnego wypoczynku, uprawiane w
plenerze, intensywność: C, wpływ: 0; kod: 701, nazwa:
Zanieczyszczenia wód, intensywność: B, wpływ: -; kod:
702, nazwa: Zanieczyszczenie powietrza, intensywność:
B, wpływ: -; kod: 810, nazwa: Odwadnianie,
intensywność: C, wpływ: 0; kod: 811, nazwa:
Kształtowanie wodnej lub nadwodnej roślinności dla
celów związanych z odwadnianiem, intensywność: C,
wpływ: 0; kod: 952, nazwa: Eutrofizacja, intensywność:
C, wpływ: 0;

- Forma prezentacji informacji
dotyczących obszaru dostosowana
do nowego szablonu
Standardowego Formularza
Danych.

30 6.2. Zarządzanie obszarem; Sprawujący nadzór
(instytucja lub osoba): Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu; Zarządzanie obszarem i
plany: –

6.1. Organ lub organy odpowiedzialne za zarządzanie obszarem; Organ: Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska we Wrocławiu; Adres: plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław; Adres
e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl. 6.2. Plany zarządzania; Aktualny plan zarządzania istnieje:
TAK; Nazwa: Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Oława na okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2013
r. Link: PGL LP Nadleśnictwo Oława, ul. Lipowa 8, 55-200 Oława; Nazwa: Plan urządzenia lasu dla
Nadleśnictwa Brzeg na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2020 r. Link: PGL LP Nadleśnictwo Brzeg,
ul. Kilińskiego 1, 49-300 Brzeg; Nazwa: Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kup na okres od
01.01.2011 r. do 31.12.2020 r. Link: PGL LP Nadleśnictwo Kup, ul. 1-go Maja 9, 46-082 Kup;
Nazwa: Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Opole na okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2013 r.
Link: PGL LP Nadleśnictwo Opole, ul. Groszowicka 10, 45-517 Opole; Nazwa: Plan ochrony dla
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego; Link: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Pokrzywna
11, 48-267 Jarnołtówek; Aktualny plan zarządzania istnieje: Nie, ale jest w przygotowaniu; Nazwa:
Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty – projektowany
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry PLH020017 Link: Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Forma prezentacji informacji
dotyczących statusu ochronnego
obszaru dostosowana do nowego
szablonu Standardowego
Formularza Danych.
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31 7. Mapy obszaru; Mapy fizyczne obszaru: Numer mapy:
M-33-36-C, Skala: 1:50000, projekcja: PUWG 1992, opis:
Yes; Numer mapy: M-33-36-D, Skala: 1:50000, projekcja:
PUWG 1992, opis: Yes; Numer mapy: M-33-47-A, Skala:
1:50000, projekcja: PUWG 1992, opis: Yes; Numer mapy:
M-33-47-B, Skala: 1:50000, projekcja: PUWG 1992, opis:
Yes; Numer mapy: M-33-48-A, Skala: 1:50000, projekcja:
PUWG 1992, opis: Yes; Numer mapy: M-33-48-C, Skala:
1:50000, projekcja: PUWG 1992, opis: Yes; Numer mapy:
M-33-48-D, Skala: 1:50000, projekcja: PUWG 1992, opis:
Yes

7. Mapa obszaru; Nr Inspire ID: Mapa załączona jako plik PDF w formacie elektronicznym
(opcjonalnie): Opis: TAK

Dane zweryfikowane i
uzupełnione w oparciu o dostępne
informacje.

Proponowany przebieg granicy na tle istniejących granic obszaru Uzasadnienie do zmiany
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Grądy Odrzańskie PLB020002 - proponowana granica obszaru Natura 2000 Proponowany przebieg granicy obszaru Natura 2000 przedstawia załącznik mapowy. A.
Korekta - uszczegółowienie granicy obszaru niezbędne z uwagi na nieprecyzyjne
przeprowadzenie granicy zatwierdzonej przez Komisję Europejską. Korekta -
uszczegółowienie zostało przeprowadzone stosując następującą hierarchię ważności
dostępnych źródeł: 1. Na terenie należącym do Skarbu Państwa znajdującym się pod
zarządem PGL Lasy Państwowe granice działek ewidencyjnych i wyłączeń taksacyjnych
zgodne są z planem urządzenia lasu dla nadleśnictwa Brzeg na lata 2011-2020 oraz z
projektem planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Oława na lata 2014-2023. 2. Na
pozostałym obszarze granice działek ewidencyjnych pochodzą z danych Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) przekazanych przez
Zamawiającego. B. Zmiana granicy obszaru (zmiany przedstawia załącznik graficzny,
numery zmian zgodne są z oznaczeniami na mapie): 1. Propozycja włączenia w zasięg
obszaru części gruntów znajdujących się na terenie gminy Wrocław (obręb ewidencyjny
Opatowice, działki ewidencyjne 5/1, 9/1, 11/1), zmiana uwzględniająca teren, na którym
zrealizowano działania kompensacyjne. 2. Propozycja wyłączenia z zasięgu obszaru
części gruntów znajdujących się na terenie gminy Siechnice (obręb ewidencyjny
Radwanice, działki ewidencyjne 606/2, 573/4) z uwagi na brak znaczenia dla
zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, zmiana uwzględniająca
przebieg granic działek ewidencyjnych; korekta obejmuje propozycję wyłączenia z
zasięgu obszaru części gruntów znajdujących się na terenie Elektrociepłowni
„Czechnica” w Siechnicach, na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody (obręb
ewidencyjny Siechnice, działka ewidencyjna 398/4), wyłączenie uwzględnia również
przyległe do elektrociepłowni tereny zabudowane gminy Siechnice (obręb ewidencyjny
Siechnice, działki ewidencyjne 403, 402/2, 407/1, 409/8, 409/9, 410/1, 685/10) z uwagi
na brak znaczenia dla zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. 3.
Propozycja wyłączenia z zasięgu obszaru części gruntów znajdujących się na terenie
gminy Czernica (obręb ewidencyjny Ratowice, działki ewidencyjne 255, 256, 269, 270,
278/1, 278/2, 282/3, 282/4, 289, 295, 310/1, 310/2, 317, 318, 322/1, 322/2, 328/1,
328/2, 437) z uwagi na brak znaczenia dla zachowania przedmiotów ochrony obszaru
Natura 2000 (teren zabudowany); korekta obejmuje propozycję włączenia w zasięg
obszaru części gruntów znajdujących się na terenie gminy Jelcz-Laskowice (obręby
ewidencyjne: Łęg, Jelcz) stanowiących kluczowe znaczenie dla zachowania przedmiotów
ochrony obszaru Natura 2000, zmiana proponowana na wniosek eksperta ornitologa
Marka Stajszczyka. 4. Propozycja włączenia w zasięg obszaru części gruntów leśnych
znajdujących się pod zarządem PGL LP - Nadleśnictwo Oława (leśnictwo Jelcz, oddziały
leśne 24a-f, 25a-b, 33a-g, 34a-c) oraz gruntów znajdujących się na terenie gminy Jelcz-
Laskowice (obręby ewidencyjne: Nowy Dwór, Piekary) stanowiących kluczowe
znaczenie dla zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, zmiana
proponowana na wniosek eksperta ornitologa Marka Stajszczyka. 5. Propozycja
włączenia w zasięg obszaru części gruntów znajdujących się na terenie gminy Oława
(obręb ewidencyjny Bystrzyca) oraz gminy Lubsza (obręb ewidencyjny Błota)
stanowiących kluczowe znaczenie dla zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura
2000, zmiana proponowana na wniosek eksperta ornitologa Marka Stajszczyka. 6.
Propozycja wyłączenia z zasięgu obszaru części gruntów znajdujących się na terenie
gminy Skarbimierz (obręb ewidencyjny Brzezina, działka ewidencyjna 36) z uwagi na
brak znaczenia dla zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 (teren
zabudowany); korekta obejmuje propozycję włączenia w zasięg obszaru części gruntów
znajdujących się na terenie gminy Skarbimierz (obręb ewidencyjny Brzezina, działki
ewidencyjne 292, 293 ) stanowiących kluczowe znaczenie dla zachowania przedmiotów
ochrony obszaru Natura 2000, zmiana proponowana na wniosek eksperta ornitologa
Marka Stajszczyka. 7. Propozycja włączenia w zasięg obszaru części gruntów leśnych
znajdujących się pod zarządem PGL LP - Nadleśnictwo Brzeg (leśnictwo Stobrawa,
oddziały leśne 250a-k,o-r, 251a-j, 253a-b) oraz części gruntów znajdujących się na
terenie gminy Lubsza (obręb ewidencyjny Kościerzyce) i gminy Skarbimierz (obręby
ewidencyjne: Kruszyna, Pawłów) stanowiących kluczowe znaczenie dla zachowania
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 (kania czarna kod A073, kania ruda kod
A074, dzięcioł zielonosiwy kod A234, dzięcioł średni kod A238, muchołówka białoszyja
kod A321). 8. Propozycja włączenia w zasięg obszaru części gruntów leśnych
znajdujących się pod zarządem PGL LP - Nadleśnictwo Brzeg (leśnictwo Stobrawa,
oddział leśny 245a-l) oraz części gruntów znajdujących się na terenie gminy Lubsza
(obręb ewidencyjny Nowe Kolnie) i gminy Popielów (obręb ewidencyjny Stobrawa)
stanowiących kluczowe znaczenie dla zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura
2000 (kania ruda kod A074, dzięcioł zielonosiwy kod A234, dzięcioł średni kod A238,
muchołówka białoszyja kod A321). 9. Propozycja włączenia w zasięg obszaru części
gruntów leśnych znajdujących się pod zarządem PGL LP - Nadleśnictwo Brzeg
(leśnictwo Prędocin, oddział leśny 261a-g, k-p) stanowiących kluczowe znaczenie dla
zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 (kania czarna kod A073,
dzięcioł zielonosiwy kod A234, dzięcioł średni kod A238, muchołówka białoszyja kod
A321). 10. Propozycja włączenia w zasięg obszaru części gruntów znajdujących się na
terenie gminy Popielów (obręb ewidencyjny: Stobrawa) stanowiących kluczowe
znaczenie dla zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 (kania czarna kod
A073), pozostałe zmiany zasięgu obszaru w gminie Popielów (obręb ewidencyjny Stare
Kolnie) uwzględniają przebieg granic działek ewidencyjnych. 11. Propozycja włączenia
w zasięg obszaru części gruntów znajdujących się na terenie gminy Lewin Brzeski
(obręb ewidencyjny Mikolin) stanowiących kluczowe znaczenie dla zachowania
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, zmiana proponowana na wniosek eksperta
ornitologa Marka Stajszczyka; korekta obejmuje propozycję wyłączenia z zasięgu
obszaru części gruntów znajdujących się na terenie gminy Lewin Brzeski (obręb
ewidencyjny: Mikolin, Wronów) z uwagi na brak znaczenia dla zachowania przedmiotów
ochrony obszaru Natura 2000 (teren zabudowany). 12. Propozycja wyłączenia z zasięgu
obszaru części gruntów znajdujących się na terenie gminy Popielów (obręb ewidencyjny
Stare Siołkowice) i gminy Dobrzeń Wielki (obręby ewidencyjne: Chróścice, Dobrzeń
Wielki) z uwagi na brak znaczenia dla zachowania przedmiotów ochrony obszaru
Natura 2000 (grunty orne), zmiana proponowana na wniosek eksperta ornitologa Marka
Stajszczyka. 13. Propozycja wyłączenia z zasięgu obszaru części gruntów znajdujących
się na terenie gminy Dobrzeń Wielki (obręby ewidencyjne: Chróścice, Dobrzeń Wielki,
Dobrzeń Mały) z uwagi na brak znaczenia dla zachowania przedmiotów ochrony
obszaru Natura 2000 (grunty orne), zmiana proponowana na wniosek eksperta
ornitologa Marka Stajszczyka, pozostałe zmiany zasięgu obszaru w gminie Dąbrowa
(obręb ewidencyjny Żelazna) uwzględniają przebieg granic działek ewidencyjnych.

76

http://pzo.gdos.gov.pl/component/flexicontent/items/item/2626.html


 

11. Zestawienie uwag i wniosków

L.p. Uwagi i wnioski Podmiot
zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź

Moduł A
1

Moduł B
1 Uwaga dotycząca wskaźnika powierzchnia siedliska dla gęsi

zbożowej a braku zagrożeń istniejących.
GDOŚ Uwzględniono uwagę dotyczącą braku wskazania zagrożeń istniejących dla gęsi zbożowej w kontekście

oceny stanu zachowania gatunku U1 – poprzez zmianę oceny stanu z oceny U1 na FV.
2 Uwaga dotycząca uzupełnienia celów działań ochronnych dla kani

czarnej i kani rudej
GDOŚ Uwzględniono uwagi dotyczące celów działań ochronnych – poprzez przeredagowanie zapisów i dodanie przy

kani czarnej i kani rudej celu o brzmieniu: „Zachowanie siedlisk gatunków we właściwym stanie (FV).”
3 Uwaga dotycząca braku monitoringu stanu GDOŚ Uwzględniono uwagę dotyczącą nie zaplanowania monitoringu stanu zachowania - poprzez uzupełnienie

dokumentacji o zapisu dotyczące monitoringu stanu zachowania wszystkich przedmiotów ochrony Obszaru.
Moduł C

1 Uwaga dotycząca ogólnego zapisu działania ochronnego „Ochrona
miejsc gniazdowania”

GDOŚ Nie uwzględniono uwagi ponieważ opis działania wyjaśnia na czy ma polegać realizacja tego działania.

2 Wniosek o zmianę zapisu działania ochronnego „Wykonywanie
zabiegów gospodarczych związanych z pozyskaniem drewna w
ponad 80-letnich drzewostanach w okresie pomiędzy 16 lipca a 28
lutego z wyłączeniem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi
i ich mienia oraz sytuacji klęskowych"

RDLP Nie uwzględniono, ponieważ zapis odnosi się do konkretnych lokalizacji w nadleśnictwach Brzeg, Kup i
Opole. Nie można go rozumieć jako zalecenia do prowadzenia gospodarki leśnej w całych nadleśnictwach. Z
uwagi na potrzebę ochrony siedlisk gatunków ptaków w miejscach ich najczęstszego występowania po
konsultacji i za zgodą przedstawicieli właściwych nadleśnictw zdecydowano o wprowadzeniu zapisów na
bardzo ograniczonym obszarze.
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13. Załączniki

Nazwa Data dodania
Grądy Odrzańskie PLB020002 - proponowany SDF 2015-03-02 09:06:43
Grądy Odrzańskie PLB020002 - załączniki do projektu dokumentacji 2015-03-02 09:06:43

1. Etap wstępny pracy nad Planem

1.1. Informacje ogólne

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem

1.3. Mapa obszaru Natura 2000

1.4. Opis założeń do sporządzania Planu

1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem
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1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.

1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności

1.8. Zespół Lokalnej Współpracy

Etap II Opracowanie projektu Planu

Moduł A

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony

2.2. Ogólna charakterystyka obszaru

2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów

2.4. Zagospodarowanie terenów i działalność człowieka

2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego

2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych - dane zweryfikowane

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru

2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru

Moduł B

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem

4. Analiza zagrożeń

5. Cele zadań ochronnych

Moduł C
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6. Ustalenie działań ochronnych

7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony

8. Wskazania do dokumentów planistycznych

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic

11. Zestawienie uwag i wniosków

12. Literatura

13. Załączniki
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