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Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

Protokół 
 2011-2-15, Mietków, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik 

Mietkowski PLB020004 
 

 

 
Dnia 15 lutego 2012 r. w Urzędzie Gminy Mietków odbyło się spotkanie 

zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę 

projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 „Zbiornik Mietkowski” 

PLB020004 firmę URS.  

  Celem spotkania było nawiązanie współpracy między jednostkami samorządowymi i 

Skarbu Państwa (które są właścicielami lub zarządcami gruntów położonych w granicach 

Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Zbiornik Mietkowski”), a Wykonawcą projektu Planu. 

Dobra komunikacja i wymiana informacji między poszczególnymi podmiotami, a Wykonawcą 

jest niezwykle istotna dla odpowiedniego zaangażowania tych podmiotów w prace przy 

tworzeniu projektu PZO, w tym w Zespole Lokalnej Współpracy (ZLW).  

P. Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny – przywitał uczestników spotkania, 

przedstawił jego założenia oraz wyjaśnił, iż celem spotkania jest nawiązanie współpracy 

między poszczególnymi instytucjami, a Wykonawcą projektu Planu. Problematyka zagrożeń i 

działań ochronnych w Obszarze będzie omawiana na kolejnych spotkaniach w ramach prac 

ZLW, w związku z tym w spotkaniu nie uczestniczą wszystkie zainteresowane Planem strony, 

które będą zapraszane na kolejne spotkania. P. Wojciech Lewandowski Koordynator 

Planu przedstawił Wykonawcę projektu PZO – firmę URS oraz jej doświadczenie w realizacji 

planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Następnie przedstawiono ramowy 

harmonogram prac nad projektem Planu oraz strukturę zespołu Wykonawcy opracowującego 

Plan. Poinformowano także uczestników o istnieniu Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej 

(PIK), na której umieszczane będą informacje o spotkaniach w ramach prac nad projektem 

Planu, sprawozdania z ich przebiegu, jak i wyniki prac z poszczególnych etapów tworzenia 

projektu PZO. Koordynator Planu przedstawił także główne obszary współpracy między 

Wykonawcą projektu PZO, a jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa.  

P. Bogusława Jesionek przedstawicielka RZGW Wrocław przekazała uwagę, iż 

zgłaszane przez RZGW Wrocław wnioski i uwagi do projektu utworzenia oraz przebiegu 

granic Obszaru „Zbiornik Mietkowski” nie były uwzględnianie na etapie jego powoływania i 

wyznaczania przebiegu granicy.  
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Następnie głos zabrał Wójt Gminy Mietków P. Adam Kozarowicz przypomniał o 

konieczności zaproszenia na kolejne spotkania o charakterze dyskusyjnym przedstawicieli 

kopalni kruszywa Eurovia, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz PZŁ i PZW. 

Postawiono pytanie czy z punktu widzenia Gminy lepszą sytuacją będzie brak Planu czy też 

jego opracowanie i ustanowienie. Planista Regionalny P. Andrzej Ruszlewicz wyjaśnił, iż 

przygotowanie projektu Planu, jego ustanowienie w formie aktu prawa miejscowego oraz 

sam proces prac nad Planem umożliwi stworzenie czytelnych zasad związanych z ochroną 

Obszaru oraz dostarczy nowej wiedzy na temat możliwości realizacji inwestycji w obrębie 

Obszaru i w jego bezpośrednim otoczeniu. Jednym z zadań Wykonawcy projektu PZO 

będzie także przygotowanie propozycji zmiany/korekty granicy OSO, tak aby przebiegała ona 

po granicach działek ewidencyjnych co znaczenie ułatwi zarządzanie Obszarem i usprawni 

procesy planowania przestrzennego. W trakcie sporządzania projektu PZO Wykonawca nie 

ma obowiązku przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji przyrodniczej, należy w maksymalnym 

zakresie wykorzystać dostępne dane o Obszarze oraz przeprowadzić uzupełniające prace 

terenowe, tak aby ustalić listę najpilniejszych do podjęcia działań dla prawidłowej ochrony 

przedmiotów ochrony (poszczególnych gatunków ptaków) w OSO „Zbiornik Mietkowski”. 

Wypracowane w toku prac ZLW zasady ochrony Obszaru nie będą zawierały systemu 

nakazów i zakazów typowych np. dla rezerwatów przyrody, powinny opierać się na zasadzie 

konsensusu wszystkich zainteresowanych stron i dobrego zrozumienia potrzeb i wymagań 
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ochrony Obszaru. Ustanowienie Planu nie wyłącza także funkcjonowania systemu ocen 

oddziaływania na środowisko. Koordynator Planu P. Wojciech Lewandowski poprosił 

przedstawicieli obecnych na spotkaniu instytucji o umożliwienie dostępu do posiadanych 

opracowań przyrodniczych zawierających informacje przydatne do sporządzenia projektu 

Planu. Wójt Gminy Mietków P. Adam Kozarowicz wyraził obawę, iż wykonany bez pełnej 

inwentaryzacji przyrodniczej Plan Zadań Ochronnych ulegnie szybkiej dezaktualizacji po 

pojawieniu się nowych danych przyrodniczych (np. nowej inwentaryzacji przyrodniczej). P. 

Jakub Szymczak ornitolog pełniący rolę Konsultanta Wykonawcy opisał zakres 

planowanych prac terenowych oraz wyjaśnił, iż „Zbiornik Mietkowski” należy do jednego z 

najlepiej przebadanych ornitologicznie obszarów Natura 2000, w obrębie którego siedliska 

poszczególnych gatunków ptaków (grup ekologicznych gatunków) są dobrze rozpoznane i 

nie ma niebezpieczeństwa pominięcia istotnych dla ich ochrony zagadnień w trakcie 

sporządzania projektu PZO.  

 

 

 

P. Elzbieta Bokła przedstawicielka UG Mietków zwróciła uwagę na problem szkód w 

uprawach rolnych pochodzących od żerujących stad gęsi oraz zadała pytanie kto powinien 

rekompensować zaistniałe straty. Planista Regionalny P. Andrzej Ruszlewicz wyjaśnił, iż 

dwa gatunki najliczniej reprezentowane w okresie zimowania: gęś białoczelna i g. zbożowa 

są wpisane na listę gatunków łownych, a więc wypłatą odszkodowań powinno zajmować się 
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lokalne Koło Łowieckie PZŁ. P. Wacław Tyniecki przedstawiciel Nadleśnictwa Świdnica 

stwierdził, iż koła łowieckie nie posiadają odpowiednich środków by być w stanie wypłacać 

odszkodowania za szkody w uprawach spowodowane przez stada zimujących na zbiorniku 

gęsi. Zwrócono uwagę, iż zbiornik został wybudowany do pełnienia przede wszystkim funkcji 

retencyjnej.  

 

 

 

P. Bogusława Jesionek przedstawicielka RZGW Wrocław poinformowała że aktualną 

najważniejszą funkcją zbiornika Mietków jest jego rola przeciwpowodziowa i nie może ona 

zostać pominięta przy planowaniu działań dla ochrony ptaków. Wyraziła przekonanie że obie 

te funkcje (retencyjna i przyrodnicza) są do pogodzenia. RZGW posiada raport o 

oddziaływaniu na obszar Natura 2000 sporządzany na zamówienie Kopalni Eurovia na 

etapie starania się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, w którym zapisano także 

odpowiednie działania dla odtwarzania siedlisk lęgowych ptaków – budowę wysp. Aktualnie 

RZGW we Wrocławiu stara się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne 

korzystanie z wód rzeki Bystrzycy i w ramach tej procedury został także sporządzony raport 

o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 „Zbiornik Mietkowski”. Raport ten może zostać 

udostępniony Wykonawcy Planu.  

Wójt Gminy Mietków P. Adam Kozarowicz zauważył, iż sam zbiornik wykorzystywany jest 

intensywnie także do turystyki wodnej i powinien nadal pełnić taką funkcję. Wokół czaszy 
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zbiornika rozwijają się „dzikie” miejsca biwakowe, których funkcjonowanie Gmina chciałaby 

uporządkować. P. A. Ruszlewicz Planista Regionalny podkreślił, iż wszystkie aspekty 

działalności ludzkiej związanej ze zbiornikiem będą analizowane, w tym Wykonawca dokona 

przeglądu dokumentów planistycznych Gminy Mietków.  

Wójt Gminy Mietków P. Adam Kozarowicz podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu 

i wyraził nadzieję że współpraca przy tworzeniu projektu PZO będzie przebiegała sprawnie i 

z wzajemnym zrozumieniem.  

 

Spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami, a cele wynikające z realizacji tego etapu 

projektu zostały osiągnięte. 

 

 


