
Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 22 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Dolina Łachy PLH020003 

Zgodnie z art. 28 ust.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze 
zm.) regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego, w formie 
zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Plan zadań ochronnych sporządzany jest na 
10 lat, pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską 
jako obszaru mającego znaczenia dla Wspólnoty (art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody). 

Obszar Natura 2000 Dolina Łachy PLH020003 został zatwierdzony w drodze decyzji Komisji Europejskiej 
z dnia 13 listopada 2007 r., przyjmującej na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany 
wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny 
(nr decyzji (2008/25/WE)- notyfikowana jako dokument nr C(2007/5403), którą opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Komisji Europejskiej 15 stycznia 2008 r. (wejście w życie w dniu 5 lutego 2008 r.)), a wyznaczony 
został w celu zachowania we właściwym stanie przedmiotów ochrony wymienionych w Załączniku 
I Dyrektywy Siedliskowej, tj.: 

- 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, 

- 6510 niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie, 

- 6210 murawy kserotermiczne, 

- 2330 wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, 

- 6120 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe, 

- 6230 bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe, 

- 3260 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników, 

- 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, 

- 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, 

- 9190 kwaśne dąbrowy, 

- 1308 mopek Barbastella barbastellus,

- 1324 nocek duży Myotis myotis,

- 1355 wydra Lutra lutra,

- 1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus,

- 1188 kumak nizinny Bombina bombina,

- 6177 modraszek telejus Phengaris teleius,

- 6179 modraszek nausithous Phengaris nausithous,

- 1084 pachnica dębowa Osmoderma eremita,

- 1088 kozioróg dębosz Cerambyx cerdo,

- 1074 barczatka kataks Eriogaster Catax,

- 1149 koza Cobitis taenia,

- 1145 piskorz Misgurnus fossilis,

- 1134 różanka Rhodeus sericeus amarus.



Ponadto w grudniu 2012 r. - po zakończeniu prac nad planem zadań ochronnych dla przedmiotowego obszaru 
- na wniosek Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” dodany został do listy przedmiotów 
ochrony nowy gatunek 1335 suseł moręgowany Spermophilus citellus. Gatunek ten od 2008 r. jest 
reintrodukowany w obszarze w ramach projektu realizowanego przez organizację ekologiczną Salamandra. 
Gatunek wsiedlony został na jednym izolowanym stanowisku i wciąż zasilany jest nowymi osobnikami – 
nie wiadomo zatem, na ile stabilna może być populacja i jakie są szanse jej zachowania. Brak jest wieloletniego 
monitoringu, który oceniłby stan populacji i szanse jej przetrwania po zakończeniu projektu. Stąd w ramach 
prac nad planem zadań ochronnych stwierdzono konieczność uzupełnienia stanu wiedzy o tym przedmiocie 
ochrony. 

Przeprowadzone w ramach prac nad planem zadań ochronnych rozpoznanie obszaru pozwoliło uzyskać dane 
na temat siedliska przyrodniczego, które do tej pory nie stanowiło przedmiotu ochrony w obszarze, tj. 91F0 
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum). 

Natomiast w toku prac nad planem i przeprowadzonej weryfikacji zasobów siedlisk przyrodniczych 
i gatunków zwierząt nie potwierdzono występowania następujących siedlisk przyrodniczych i gatunków: 6120 
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe, 9190 kwaśne dąbrowy i 1134 różanka Rhodeus sericeus amarus. 
Z tego względu proponuje się usunięcie ww. siedlisk i gatunku ze Standardowego Formularza Danych obszaru. 
W przypadku siedliska 3260 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczniczów Ranunculion 
fluitantis nie stwierdzono występowania siedliska w granicach obszaru, jednakże z uwagi na specyfikę 
przedmiotowego siedliska, może ono pojawić się w obszarze po wykonaniu - w ramach realizacji działań 
wynikających z planu zadań ochronnych obszaru - zastawek piętrzących wodę na cieku Łacha (Graniczna 
Woda) i poprawie warunków wodnych. Z tego względu proponuje się pozostawić to siedlisko jako przedmiot 
ochrony obszaru i w ramach uzupełnienia wiedzy o stanie przedmiotów ochrony przeprowadzić badania 
terenowe w zakresie występowania siedliska 
w obszarze. Również siedlisko 6230 bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe nie zostało 
stwierdzone w trakcie prac terenowych - potwierdzono jedynie występowanie bliźniczki psiej trawki Nardus 
stricta, jednakże brak jest innych gatunków, które pozwoliłyby na wyodrębnienie siedliska muraw 
bliźniczkowych. Fragment zbiorowiska z Nardu stricte występuje w mozaice świeżych łąk użytkowanych 
ekstensywnie (6510), gdzie prowadzony jest wypas. Przy utrzymaniu obecnego użytkowania możliwe jest, iż 
w perspektywie wieloletniej wykształci się typowa murawa bliźniczkowa. Z tego względu również 
w odniesieniu do tego siedliska proponuje się w ramach uzupełnienia wiedzy o stanie przedmiotów ochrony 
przeprowadzenie badań terenowych w zakresie występowania siedliska w obszarze. 

W odniesieniu do siedliska 6210 murawy kserotermiczne z uwagi na jego niewielkie powierzchniowo 
występowanie w Obszarze (stwierdzone zostało na niewielkiej powierzchni na południowym stoku wzniesienia 
w obrębie kopalni piasku w Smogorzówka) oraz zły stan zachowania proponuje się usunięcie go z listy 
przedmiotów ochrony i nadanie mu oceny D - nieistotna. 

Także w przypadku 1355 wydry Lutra lutra z uwagi na sporadyczne występowanie w granicach obszaru 
(pojawianie się 1-2 osobników) i brak odpowiednich warunków do stałego występowania (uboga baza 
pokarmowa 
i brak atrakcyjnych schronień) proponuje się usunięcie jej z listy przedmiotów ochrony i nadanie oceny ogólnej 
D - populacja nieistotna. 

Powyższe dane pozwoliły na zaktualizowanie SDF Obszaru (data aktualizacji - 1 lipca 2013 r.), poprzez 
dodanie siedliska przyrodniczego 91F0. Ponadto dokonano zmiany oceny znaczenia obszaru dla siedlisk 
przyrodniczych 2330, 6510, 6410, 9170, 91E0 (w szczególności pokrycie, a także reprezentatywność, stan 
zachowania i ocena ogólna) i gatunków 1308, 1324, 1166, 1188, 6177, 6179, 1084, 1088, 1074, 1149, 1145 (typ 
i wielkość ich populacji, ocena stanu zachowania, izolacja i ocena ogólna), a także zmianę opisu obszaru, 
wartości przyrodniczej, znaczenia oraz zagrożeń. Natomiast z uwagi na konieczność zatwierdzenia przez 
Komisję Europejską nie wykreślono z SDF siedlisk 6120, 6230 i 9190 z listy przedmiotów ochrony Obszaru 
oraz nie zmieniono ogólnej oceny na D - nieistotna dla siedliska 6210 oraz gatunku 1355. 

Podczas prac nad projektem przeanalizowano przebieg granic Obszaru i wskazano na konieczność zmiany 
granic poprzez włączenie działek nr 431/82 i 432/82 obręb Smogorzów Wielki gm. Wińsko oraz 199, 200, 
201 obręb Barkowo, gm. Żmigród i dociągnięcie granic do działek ewidencyjnych. Włączenie w granice 
Obszaru dodatkowych terenów wynika z konieczności objęcia ochroną działek, w których obrębie stwierdzono 
występowanie traszki grzebieniastej oraz siedliska 91F0. Natomiast dociągnięcie granic obszaru do istniejących 
granic działek ewidencyjnych ułatwi zaplanowanie i wykonanie właściwych działań ochronnych poprzez 



doprecyzowanie i jednoznaczne określenie lokalizacji miejsca zaplanowanego działania w terenie. Uprości to 
też relację granic obszaru z planowaniem przestrzennym i użytkownikami terenu poprzez wyraźne wskazanie 
działek leżących w obszarze. Wyłączenie z obszaru terenów dotyczy terenów zabudowanych i rolniczych 
o niskich walorach przyrodniczych, gdzie nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych i gatunków 
będących przedmiotami ochrony obszaru. W ziwązku z powyższym zmianie ulegnie powierzchnia obszaru 
z 991,2 na 956,4 ha. 

Prace nad projektem planu zadań ochronnych dla Obszaru rozpoczęły się jesienią 2011 roku w ramach 
realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowywanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 
2000 na obszarze Polski”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty - Specjalnego Obszaru 
Ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Łachy PLH020003 (zwanego dalej Obszarem) został sporządzony 
z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody oraz zgodnie z zapisami 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.). 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla Obszaru jest utrzymanie lub odtworzenie 
właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6 (1) Dyrektywy Siedliskowej 
(Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory – Dz.U.UE.L92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-102 z późn. zm.). 

Przedmiotowy projekt planu zadań ochronnych zawiera wszystkie niezbędne elementy wynikające z zapisów 
ww. ustawy o ochronie przyrody i ww. rozporządzenia w sprawie sporządzania projektu planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000.

Ponad połowę obszaru stanowią zbiorowiska nizinnych łąk kośnych i pastwiska stanowiące siedliska 
6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe i 6510 niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie, zaś blisko 40% 
to zbiorowiska leśne z przewagą lasów o charakterze naturalnym. Północno-wschodnia część obszaru zajęta jest 
przez tereny podmokłe (olsy, turzycowiska). W części środkowej zaznacza się przewaga lasów łęgowych 91E0 
i grądowych 9170. Ponadto w środkowej części obszaru występuje siedlisko dwóch gatunków modraszków - 
6177 modraszka telejusa Phengaris teleius i 6179 modraszka nausitousa Phengaris nausithous. W części 
południowej występują płaty łąk zmiennowilgotnych 6410, wydmy śródlądowej z murawami napiaskowymi 
2330 oraz łąki świeże 6510. W obszarze występują również niewielkie płaty łęgowych lasów dębowo-wiązowo-
jesionowych 91F0. Park Podworski w Głębowicach stanowi ważną ostoję dla kozioroga dębosza i pachnicy 
dębowej. Ponadto w obszarze potwierdzono występowanie w cieku Graniczna Woda (Łacha) ryb – 
1145 piskorz Misgurnus fossilis i 1149 koza Cobitis taenia, w niewielkich zbiornikach wodnych - 1188 kumaka 
nizinnego Bombina bombina i 1166 traszki grzebieniastej Triturus cristatus, a na dwóch stanowiskach - 
1074 barczatki kataks Eriogaster catax. W obszarze stwierdzono też żerowanie dwóch gatunków nietoperzy: 
mopek 1324 mopek Barbastella barbastellus i 1308 nocek duży Myotis myotis. Na pojedynczej działce 
w obszarze prowadzona jest przez PTPP „Salamandra” reintrodukcja 1335 susła moręgowanego Spermophilus 
citellus. Większość płatów siedlisk nieleśnych znajduje się na działkach, których właścicielami są rolnicy 
indywidualni, zaś siedliska leśne znajdują się w zarządzie Lasów Państwowych. 

Główne zagrożenie dla siedlisk łąkowych 6510 niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie 
i 6140 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe stanowi zarzucenie ekstensywnego użytkowania łąk lub ich 
nieregularne użytkowanie, co skutkuje postępującą sukcesją wtórną na płatach tych siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk gatunków oraz intensywnym rozwojem ekspansywnych gatunków traw i innych bylin, zmieniających 
w sposób znaczący fizjonomię chronionych zbiorowisk. Dla siedliska 2330 wydmy śródlądowe z murawami 
napiaskowymi zagrożenie stanowi sukcesja drzew, głównie olszy czarnej Alnus glutinosa.

Do zagrożeń leśnych siedlisk 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny oraz 91E0 łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i jesionowe w obszarze zaliczyć można ekspansję obcych gatunków lub neofityzację runa. 
Powyższe zagrożenia mogą również negatywnie oddziaływać na zwierzęta stanowiące przedmioty ochrony 
obszaru, dla których las stanowi miejsce bytowania lub rozwoju, tj. bezkręgowców 1088 kozioróg dębosz 
Cerambyx cerdo 
i 1084 pachnica dębowa Osmoderma eremita. Dla tych gatunków najpoważniejsze zagrożenie stanowi wycinka 
zasiedlonych drzew oraz usuwanie potencjalnych siedlisk, co wpływa również na gatunki nietoperzy 
1324 mopek Barbastella barbastellus i 1308 nocek duży Myotis myotis. Dla ryb z zagrożeń wymienić można 
zanieczyszczenie wód, zaburzenie stosunków wodnych oraz występowanie w wodach cieku inwazyjnego 



gatunku czebaczka Pseudorasobra parva. Z zagrożeń wpływających na populację płazów – 1188 kumaka 
nizinnego Bombina bombina wymienić należy nawożenie i ewolucję biocenotyczną. Natomiast dla gatunków 
takich jak: 6177 modraszek telejus Phengaris teleius i 6179 modraszek nausithous Phengaris nausithous, 
1074 barcztaka kataks Eriogaster catax, 1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus nie zidentyfikowano 
zagrożeń. 

Działania ochronne mają na celu utrzymanie właściwego stanu przedmiotów ochrony, tj. zachowanie 
powierzchni siedlisk oraz poprawę ich stanu poprzez ochronę czynną (dot. siedlisk 2330, 6510, 6410, 9170, 
*91E0 oraz siedlisk gatunków 6177, 6179, 1088, 1084, 1308, 1324, 1145 i 1149), utrzymanie obecnego stanu 
siedlisk gatunków 1084, 1088, 1324, 1308, 1074 oraz uzupełnienie stanu wiedzy o siedliskach 2330, 9190 
i gatunkach 1324, 1308, 1074 i 1335. 

W stosunku do gruntów gospodarstw rolnych (trwałe użytki zielone) położonych w obszarze Natura 
2000 wyróżniono działania obligatoryjne i fakultatywne. Realizacja działań obligatoryjnych jest wymogiem 
podstawowym określonym w zasadach wzajemnej zgodności (cross compliance). Rolnicy otrzymujący wsparcie 
wynikające z realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej muszą realizować te działania. Zostały one 
określone na takim poziomie, aby pozwalały na realizację działań fakultatywnych, które są dobrowolnym 
odpłatnym zobowiązaniem rolnika. W działaniach fakultatywnych określono bardziej precyzyjnie zabiegi, które 
mają na celu doprowadzenie do właściwego stanu przedmiotów ochrony obszaru. Są to m.in.: usunięcie nalotu 
drzew i krzewów oraz koszenie, wypas (lub użytkowanie kośno-pastwiskowe) w płatach siedlisk 
6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, 6510 niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie, 2330 wydmy 
śródlądowe z murawami napiaskowymi i siedliskach gatunków 6177 modraszek telejus Phengaris teleius i 
6179 modraszek nausithous Phengaris nausithous – w terminach i techniką określoną w zarządzeniu. 

Zaplanowany monitoring dotyczy kontroli płatów wszystkich siedlisk przyrodniczych i oceny ich stanu 
zachowania w zakresie wykonywania działań ochronnych oraz oceny stanu populacji gatunków wszystkich 
występujących w obszarze gatunków uznanych za przedmioty ochrony. 

Plan zadań ochronnych zawiera wskazania do zmiany w istniejącym studium Uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wińsko przyjętego uchwałą Rady Gminy w Wińsku nr XVII/108/99 
z dnia 27 grudnia 1999 r., dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, 
niezbędnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt, dla których 
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Analiza wyżej wymienionego dokumentu planistycznego wykazała, 
iż dwie działki położone w Obszarze (354, część działki nr 339/4 obręb Smogorzów Wielki) wskazano jako 
tereny do zalesienia. Tereny te stanowią siedliska przyrodnicze 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie, 2330 wydmy śródlądowe w murawami napiaskowymi oraz siedlisko gatunku 1188 kumak 
nizinny Bombina bombina. Należy wyłączyć te działki z zalesienia. 

Plan zadań ochronnych jest wystarczającym narzędziem do zapewnienia ochrony przedmiotom ochrony 
w Obszarze. Z tego względu w toku prac nad projektem nie stwierdzono, aby sporządzanie planu ochrony dla 
tego Obszaru było konieczne. 

Ustanowienie planu zadań ochronnych poprzedzone zostało przeprowadzeniem postępowania z udziałem 
społeczeństwa. 

Pierwsze spotkanie informacyjne, na którym przedstawiono założenia projektu POIS.05.03.00-00-186/09 
„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, współfinansowanego 
ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, listę obszarów, dla których sporządzane będą 
plany zadań ochronnych oraz zasady współpracy odbyło się w dniu 4 marca 2010 r. Na spotkanie zaproszone 
zostały właściwe samorządy gminne na terenie których znajdują się obszary Natura 2000, dla których będą 
opracowywane plany zadań ochronnych. 

W dniu 1 marca 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu wojewódzkim ukazało 
się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2011 r. 
o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla 11 obszarów Natura 2000 
w województwie dolnośląskim, w tym dla przedmiotowego Obszaru. Obwieszczenie zostało również 
przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Burmistrza Miasta i Gminy Wołów (gdzie wisiało w dniach 
4 marca 2011 r. – 22 marca 2011 r.), Wójta Gminy Wińsko (gdzie wisiało w dniach 3 marca 2011 r. – 24 marca 
2011 r.), Burmistrza Miasta i Gminy Żmigród (gdzie wisiało w dniach 8 marca 2011 r. – 30 marca 2011 r.). 
Następnie w dniu 23 listopada 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 



Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu wojewódzkim 
ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 21 listopada 
2011 r. informujące o przystąpieniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do sporządzenia 
projektów planów zadań ochronnych dla 3 obszarów Natura 2000, w tym dla obszaru Dolina Łachy. 
Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Burmistrza Miasta i Gminy 
Wołów (gdzie wisiało w dniach 23 listopada 2011 r. do 8 grudnia 2011 r.), Wójta Gminy Wińsko (gdzie wisiało 
od 23 listopada 2011 r. do 14 grudnia 2011 r.), Burmistrza Miasta i Gminy Żmigród (gdzie wisiało od 
24 listopada 2011 r. do 16 grudnia 2011 r.), Starosty Powiatu Wołowskiego (gdzie wisiało od 28 listopada 
2011 r. do 26 grudnia 2011 r.), Starosty Powiatu Trzebnickiego (gdzie wisiało od 24 listopada 2011 r. – 
16 grudnia 2011 r.). 

W procesie prac nad planem zadań ochronnych dla Obszaru zorganizowano dwa spotkania Zespołu Lokalnej 
Współpracy, na które zaproszono osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obrębie siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, grupę ekspertów 
oraz inne zainteresowane strony. Podczas spotkań omówiono zasady pracy nad projektem planu zadań 
ochronnych, przedstawiono obecny stan wiedzy o Obszarze i jego przedmiotach ochrony. Poza tym omawiano 
kwestie dotyczące: korekty granic Obszaru, SDF-u, zapisów dokumentów planistycznych oraz omówiono 
zagrożenia, jakie zidentyfikowano w obszarze. Uzgodniono także cele ochrony, ustalono działania ochronne 
oraz określono zasady monitoringu działań ochronnych i przedmiotów ochrony. 

Obwieszczeniem z dnia 8 lipca 2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomił 
o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu poprzez zapoznanie się z projektem planu zadań 
ochronnych i możliwości składania uwag i wniosków. Informacja została podana do publicznej wiadomości 
zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 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 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) i w związku z art. 28 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a także ukazało się drukiem w prasie lokalnej 
(dodatku dolnośląskim Gazety Wyborczej) w dniu 15 lipca 2013 r. Obwieszczenie było również wywieszone na 
tablicach ogłoszeń: 

Starostwa Powiatu Wołowskiego – w dniach 12 lipca 2013 r. – 5 sierpnia 2013 r. 

Starostwa Powiatu Trzebnickiego - w dniach 15 lipca 2013 r. – 5 sierpnia 2013 r. 

Urzędu Gminy Wińsko – w dniach 10 lipca 2013 r. – 1 sierpnia 2013 r. 

Urzędu Miasta i Gminy Wołów – w dniach 11 lipca 2013 r. – 9 sierpnia 2013 r. 

Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - w dniach 15 lipca 2013 r. – 5 sierpnia 2013 r. 

Osoby zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków. 

Projekt zarządzenia został przesłany do zaopiniowania do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
(GDOŚ). Uwagi zostały przekazane pismem znak: DON-WP.082.1.39.2013.jb z dnia 23 maja 2013 r. Wszystkie 
uwagi GDOŚ zostały uwzględnione. Zgodnie z zaleceniem wskazano odpowiednie zagrożenia, cele i działania 
ochronne, a także zaplanowano monitoring stanu zachowania dla wszystkich przedmiotów ochrony Obszaru 
wymienionych w SDF. 

Ponadto pismem z dnia 5 sierpnia 2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” przedłożyło 
uwagi do projektu zarządzenia dla dwóch gatunków: suseł moręgowany Spermophilus citellus oraz nocek duży 
Myotis myotis. W piśmie wskazano, iż dla susła moręgowanego wskazano zbyt niską ocenę 
(w zarządzeniu zaproponowano zmianę oceny dla gatunku z C na D i wyłączenie go z listy przedmiotów 
ochrony) i powinien być on uwzględniony jako jeden z celów ochrony obszaru. Powyższe uargumentowane 
zostało prowadzonymi obecnie badaniami monitoringowymi oraz potrzebą ochrony tego gatunku w granicach 
obszaru. Uwaga została uwzględniona i wskazano na konieczność uzupełnienia stanu wiedzy o tym przedmiocie 
ochrony, w zakresie możliwości i prawdopodobieństwa przetrwania gatunku w obszarze. Dla gatunku nocek 
duży Myotis myotis Towarzystwo wskazało na konieczność wpisania zagrożenia związanego z używaniem 
insektycydów oraz koniecznością określenia miejsc żerowiskowych gatunku. Z uwagi na fakt, iż w planie 
wskazano na konieczność uzupełnienia stanu wiedzy na temat tego gatunku (również w zakresie żerowisk 
i zagrożeń), uwagi nie uwzględniono. 



Projekt zarządzenia został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Regionalnej Rady Ochrony Przyrody 
w dniu 10 grudnia 2012 r., w trakcie którego członkowie Rady zgłaszali uwagi, które w większości zostały 
uwzględnione. 

Projekt zarządzenia został na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), uzgodniony przez Wojewodę 
Dolnośląskiego w dniu 18 października 2013 r.


