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

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
 

Protokół 
2013-02-13, Pieszyce, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla 

Wspólnoty Kamionki PLH020005 
 

 

 
Dnia 13 lutego 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Pieszycach odbyło się spotkanie 

zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę 

projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 

Kamionki PLH020005 - firmę URS Polska Sp. z o.o. Celem spotkania było zaprezentowanie 

zagrożeń oraz celów działań ochronnych i działań ochronnych zaproponowanych dla siedlisk 

przyrodniczych i gatunków zwierząt będących przedmiotami ochrony w obszarze Kamionki 

PLH020005. Zaplanowano również prezentację granicy oraz wniosków z analizy 

dokumentów planistycznych oraz decyzji administracyjnych, których ustalenia mogłyby mieć 

wpływ na przedmioty ochrony obszaru.  

Pan Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny przywitał przybyłych na spotkanie, 

omówił jego cel i założenia.  

Pani Katarzyna Żuk przedstawiciel Wykonawcy Planu – przekazała uczestnikom 

spotkania informację nt. aktualnego stanu prac nad projektem Planu oraz przypomniała jakie 

efekty Wykonawca projektu Planu chciałby osiągnąć w związku z odbywającym się 

spotkaniem.  

Następnie Pan Krzysztof Świerkosz fitosocjolog pracujący na potrzeby Planu 

przedstawił rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych w obszarze, omówił ich stan oraz 

zagrożenia, a także działania ochronne polegające na dostosowaniu użytkowania do 

wymogów siedlisk. Podkreślił, że do obecnej chwili łąki świeże 6510 oraz murawy 

konietlicowe 6230 były w większości użytkowane właściwie, dlatego jedynie na kilku płatach 

konieczne jest usunięcie nalotu krzewów z powierzchni w celu poprawienia stanu ochrony 

tych siedlisk. Pani Katarzyna Żuk omówiła rozmieszczenie stanowisk modraszka nausitousa 

w obszarze, stan ochrony populacji i jej siedliska, zagrożenia dla gatunku oraz zaplanowane 

działania ochronne. 

Pani Barbara Urbaś, korzystając z obecności fitosocjologa, zapytała                           

o uwarunkowania w użytkowaniu działki, na której znajduje się stanowisko zanokcicy 

serpentynowej. Pani Katarzyna Żuk wyjaśniła, że zaplanowana na ostatnim spotkaniu wizja 

terenowa na stanowisku zanokcicy serpentynowej nie odbyła się ze względu na zalegającą 

pokrywę śnieżną. Spotkanie zostało przełożone na okres wiosenny. Celem wizji terenowej 

będzie ustalenie szczegółów użytkowania zalesionej działki, na której rosną osobniki paproci. 
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Pan Krzysztof Świerkosz odpowiedział, że niektóre drzewa na stanowisku zanokcicy 

można będzie usunąć, wręcz będzie to korzystne dla odsłonięcia stanowiska paproci, które 

jest zbyt mocno zacienione. W trakcie wizji terenowej wiosną drzewa, które będzie można 

usunąć, zostaną zaznaczone sprayem.  

 

W drugiej części spotkania omówiono problem działek leżących w obszarze 

Kamionki, dla których w ubiegłych latach została wydana decyzja o warunkach zabudowy lub 

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Są to działki obrębu Kamionki: 323/7, 323/8, 

306/6, 304, 306/3, 306/4, 306/5 (podzielona na 306/7, 306/8, 306/9), 302/2, 304, 305. 

Wspólnie prześledzono granicę obszaru oraz wyjaśniono, że jedynie w kilku miejscach 

Wykonawca zaproponuje zmianę granicy – dociągając ją do granic działek ewidencyjnych.  

Pan Erwin Kordiak zapytał, czy jest możliwość modyfikacji granicy i wyłączenia 

działek z wydaną decyzją z obszaru Kamionki. Pan Andrzej Ruszlewicz odpowiedział, że 

propozycja wyłączenia działek z obszaru musiałaby zawierać informacje o utracie walorów 

przyrodniczych tych działek, co nie będzie zgodne z prawdą, gdyż na większości działek 

nadal występują siedliska przyrodnicze. Poza tym granica  obecnym kształcie była już 

poddana konsultacjom i jest przesłana do Komisji Europejskiej. W tym przypadku kolejne 

propozycje zmiany mogłyby zostać odrzucone.  

Pani Patrycja Pytlak-Kuźmińska z Urzędu Miejskiego w Pieszycach zapytała co 

Wykonawca zaproponuje w związku z wydanymi już decyzjami dla działek, na których 

znajdują się siedliska przyrodnicze oraz jaka będzie procedura w związku z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę jeśli właściciel działki o takie wystąpi. Dla większości działek 

pozwolenia na budowę jeszcze nie zostały wydane. Pani Katarzyna Żuk wyjaśniła, że 

decyzje wydane zostały w latach 2005 – 2011 i dotyczą głównie budowy jednorodzinnych 

budynków oraz budynków gospodarczych. W związku z tym, że oficjalnie obowiązujące 

granice obszaru znajdowały się na skutek błędu aż do 2011 roku kilka kilometrów na 

południe od obecnie wyznaczonych granic, urzędy nie dysponowały informacjami o 

występujących na tych niektórych działkach siedliskach przyrodniczych. Dlatego na kilku 

działkach dopiero na etapie prac nad Planem i korekcie granicy, wystąpi konflikt 

projektowanej zabudowy z wymogami ochrony siedlisk przyrodniczych. Pan Andrzej 

Ruszlewicz wyjaśnił, że w momencie uzyskiwania pozwolenia na budowę, należy 

przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia - budowy domu na przedmioty ochrony 

obszaru Kamionki a właściciel działki prawdopodobnie będzie zobowiązany przedłożyć 

raport o ocenie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w tym na 

obszar Natura 2000 Kamionki. Natomiast Wykonawca Planu powinien w dokumentacji 

zamieścić informacje o działkach, dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy.  
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Następnie Pan Andrzej Ruszlewicz podsumował spotkanie i podziękował zebranym 

za przybycie. Spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami, a cele wynikające z realizacji tego 

etapu projektu zostały osiągnięte. 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Pieszycach (Fot. K. Żuk). 

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Pieszycach (Fot. K. Żuk). 


