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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 
 2011-4-19, Mietków, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik 

Mietkowski PLB020004 
 

 

 
Dnia 19 kwietnia 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 omówienie zasad pracy nad projektem planu zadań 

ochronnych i roli dokumentu i trybu jego sporządzania, przedstawienie stanu wiedzy o 

przedmiotach ochrony Obszaru. Założono także omówienie granicy Obszaru i ew. propozycji 

jej zmiany oraz przedstawienie wniosków z analizy istniejących dokumentów planistycznych 

w Obszarze i jego bezpośrednim otoczeniu. W kolejnym bloku tematycznym przewidziano 

prezentację zidentyfikowanych zagrożeń i problemów związanych z utrzymaniem lub 

poprawą stanu ochrony przedmiotów ochrony oraz dyskusję nad możliwościami rozwiązania 

rozpoznanych problemów.  

P. Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny – przywitał uczestników spotkania oraz 

przedstawił jego założenia. Każdy z uczestników spotkania poproszony został o przekazanie 

informacji nt. strony która reprezentuje w celu ułatwienia późniejszej komunikacji między 

uczestnikami. Następnie Planista regionalny zaprezentował projekt POIS w ramach którego 

realizowane są plany zadań ochronnych w woj. dolnośląskim oraz przybliżył tematykę 

związaną z funkcjonowaniem obszarów Natura 2000. Przekazano także uczestnikom 

spotkania informację nt. trybu i podstaw prawnych sporządzania planów zadań ochronnych. 

Planista zwrócił także uwagę na rolę Zespołów Współpracy Lokalnej w całym procesie 

sporządzania PZO (bieżące dyskusje i wspólne wypracowanie kształtu opracowywanego 

przez Wykonawcę planu). Podkreślono fakt, iż w procesie tworzenia planów zadań 

ochronnych nie przewidziano uzgodnienia projektów przez samorządy, zatem spotkanie ZLW 

są najlepszą okazją do wyrażenia potrzeb i uwag związanych z zarządzeniem obszarem 

Natura 2000.  

P. Bogusława Jesionek przedstawicielka RZGW we Wrocławiu zaproponowała, 

aby w prace Zespołu włączyć także operatorów żeglugi na Odrze ze względu na fakt, iż 

zbiornik Mietkowski pełni także istotną funkcję w zasilaniu Odry do celów żeglugowych. P. 

Elżbieta Bokła przedstawicielka UG Mietków zaproponowała, aby na kolejne spotkanie 

zaprosić radnych oraz sołtysów wsi położonych na obrzeżach zbiornika. P. Andrzej 
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Ruszlewicz Planista Regionalny uznał, iż te podmioty i osoby fizyczne zostaną zaproszone 

na kolejne spotkanie dla obszaru Zbiornik Mietkowski.  

Następnie głos zabrali przedstawiciele Wykonawcy projektu PZO firmy URS Polska.  

 

 

P. Wojciech Lewandowski Koordynator Planu przedstawił Wykonawcę projektu PZO – 

firmę URS oraz jej doświadczenie w realizacji planów zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000. Koordynator Planu przekazał głos p. Jakubowi Szymczakowi ornitologowi 

pełniącemu funkcję konsultanta Wykonawcy przy opracowywaniu projektu Planu. J. 

Szymczak zaprezentował przedmioty ochrony Obszaru, opisując także ich wymagania 

ekologiczne względem siedlisk lęgowych i żerowiskowych. Przekazano także informację o 

zidentyfikowanych zagrożeniach dla gatunków ptaków biorąc pod uwagę funkcję Obszaru 

jako miejsca gniazdowania oraz miejsca odpoczynku stad ptaków w okresie sezonowych 

migracji. Do najważniejszych zagrożeń dla gatunków ptaków należą: zanik obszarów płycizn 

stanowiących miejsca żerowania ptaków, zarastanie wysp przez drzewa oraz krzewy i 

spowodowana tym utrata odpowiednich miejsc lęgowych, niepokojenie (płoszenie) ptaków w 

okresie sezonowych migracji spowodowane prowadzeniem polowań na obrzeżach zbiornika.  

P. Tadeusz Krzeszowiec przedstawiciel Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu 

przedstawił działalność Koła Łowieckiego „Jarząbek” na terenie obszaru Natura 2000 i w 

jego bezpośredniej bliskości (m.in. prowadzone są odstrzały lisa i jenota, gatunków 

żerujących na lęgach ptaków). Polowania na terenie Obszaru prowadzone są zgodnie z 

przepisami prawa łowieckiego, polowania na kaczki i gęsi prowadzone są z obrzeży 

zbiornika. Zaproponowano, iż Koło może włączyć się w działania związane z ochroną ptaków 
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np. poprzez wykaszanie wysp.  

Uzgodniono, iż w celu dokładnego omówienia problemu polowań na ptaki w okresie 

wędrówek i zimowania ptaków zostanie zorganizowane odrębne spotkanie z udziałem 

przedstawicieli PZŁ, RDOŚ oraz Wykonawcy projektu PZO.  

 P. Paweł Kołodziejczyk z Klubu Ornitologów Śląska zwrócił uwagę, iż obszary 

płycizn kluczowych dla migrujących ptaków siewkowych uległy istotnemu zmniejszeniu na 

przestrzeni ostatnich kilkunastu lat i obecny stan jest minimum, które należy zachować dla 

utrzymania wartości przyrodniczych obszaru Zbiornik Mietkowski. W 2011 roku zanotowano 

maksymalnie do 18 tyś. osobników gęsi zimujących na zbiorniku co jest wartością niższą niż 

wykazywana w SFD SOO, może to wynikać m.in. z faktu prowadzenia polowań na granicach 

zbiornika. 

 

 Następnie Koordynator planu p. Wojciech Lewandowski zaprezentował projekt 

zmiany granicy Obszaru Natura 2000. Polegać ona będzie na „dowiązaniu” granicy Obszaru 

do przebiegu granic działek ewidencyjnych. Zaproponowano wyłączenie z granic Obszaru 

terenu wsi Borzygniew, który nie ma znaczenia dla integralności Obszaru i gatunków 

stanowiących przedmioty ochrony w SOO. Przedstawiciele UG Mietków zaproponowali, aby 

z terenu Obszaru wyłączyć także teren położony między miejscowościami Maniów Mały i 

Chwałów, który został już częściowo zabudowany i w zwartym kompleksie przeznaczony jest 

pod dalszą zabudowę. Po wyrażeniu akceptacji przez ornitologów – członków ZLW 

zaakceptowano prośbę UG Mietków. Zdzisław Dziubiel Dyrektor Kopalni Mietków 

Eurovia zgłosił wniosek, aby granicę Obszaru skorygować w obrębie portu w Mietkowie. 

Zaproponowano wyłączenie z Obszaru terenów przemysłowych związanych z obsługą 
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wydobycia kruszywa. Uznano, iż można dokonać takiej korekty ze względu na brak 

znaczenia tego terenu dla integralności i stanu zachowania przedmiotów ochrony Obszaru.  

Uczestnicy ZLW otrzymali także mapy z proponowaną zmianą granicy SOO Zbiornik 

Mietkowski.  

 Koordynator planu omówił także proponowane wskazania do zmian istniejących 

dokumentów planistycznych. W toku przeprowadzonej analizy istniejących dokumentów 

uznano, iż zmiany w części wymaga studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gm. Mietków (Uchwała Nr XXXI/193/2010 Rady Gminy Mietków z dnia 20 

września 2010 r.). Zmiana dotyczyć będzie dwóch powierzchni położonych ok. 3 km na 

wschód od wschodniej granicy ostoi, w obrębie których przewidziano lokalizację ferm 

wiatrowych. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Obszaru i położenie terenu pod farmy 

wiatrowe w dolinie Bystrzycy stanowiącej korytarz ekologiczny (w tym miejsce najczęstszego 

wylotu i wlotu stad gęsi w obręb zbiornika) uznano, iż na powierzchniach tych lokalizacja 

wiatraków jest niedopuszczalna.  

 

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

projektu zostały osiągnięte. 

 

 


