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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 
2012-05-14, Nowa Ruda, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000          

Kamionki PLH020005 
 

 
 

Dnia 14 maja 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie odbyło się spotkanie 

zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu                        

i Wykonawców projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000: 

Kamionki PLH020005 - firmę URS Polska Sp. z o.o. oraz Ostoja Nietoperzy Gór Sowich 

PLH020071 – firmę ansee consulting.  

 Celem spotkania było nawiązanie współpracy między jednostkami samorządowymi 

(Urząd Miasta Pieszyce) i Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Świdnica), które są właścicielami 

lub zarządcami gruntów położonych w granicach obszaru Natura 2000, 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 główne obszary współpracy między Wykonawcą projektu 

PZO, a jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, do których należeć będzie 

przede wszystkim wymiana informacji i współpraca w trakcie analizy przez Wykonawcę 

dokumentów planistycznych (suikzp, mpzp). Wyjaśnił, iż celem spotkania jest nawiązanie 

współpracy między poszczególnymi instytucjami, a Wykonawcą projektu Planu, natomiast 

problematyka przedmiotów ochrony, zagrożeń i działań ochronnych w Obszarze będzie 

omawiana na kolejnych spotkaniach w ramach prac Zespołu Lokalnej Współpracy, w związku 

z tym w spotkaniu nie uczestniczą wszystkie zainteresowane Planem strony, które będą 

zapraszane na kolejne spotkania.  

Następnie przedstawiono Wykonawców projektu PZO – ansee consulting – 

wykonawcę dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich oraz firmę URS Polska 

– wykonawcę dla obszaru Natura 2000 Kamionki. Ustalono, że osobami do kontaktu będą: 

obszar Natura 2000 Ostoja nietoperzy Gór Sowich – P. Joanna Łaydanowicz z ansee 

consulting (joanna.laydanowicz@ansee.pl tel. 695 424 990) oraz P. Tomasz Kokurewicz 

(tomasz.kokurewicz@up.wroc.pl tel. 691 375 760), natomiast dla obszaru Natura 2000 

Kamionki - P. Katarzyna Żuk z URS Polska Sp. z o.o. (katarzyna.zuk@urs.com 664 083 987). 
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P. Andrzej Ruszlewicz przekazał informacje na temat okresu obowiązywania Planu, 

jego celów i założeń oraz poinformował, że w trakcie prac nad PZO kluczowe będą 

następujące zagadnienia: 1) weryfikacja granicy Obszaru - dokonanie uszczegółowienia i ew. 

zmian przebiegu granicy obszaru Natura 2000. Uszczegółowienie polegać będzie na 

„dowiązaniu” granicy Obszaru do granic działek ewidencyjnych tam gdzie to tylko możliwe 

bez uszczuplenia zasobów i przy niepogarszaniu stanu zachowania przedmiotów ochrony. 

Jeśli w trakcie prac nad projektem dokumentu nowe dane przyrodnicze wskażą na potrzebę 

dokonania istotniejszych zmian w przebiegu granicy – włączeniu lub wyłączeniu z Obszaru 

pewnych terenów, taka zmiana zostanie również przygotowana przez Wykonawcę. 2) 

weryfikacja wiedzy o przedmiotach ochrony w Obszarze na podstawie istniejących danych 

oraz punktowej inwentaryzacji stanowisk w terenie. Na tej podstawie zaktualizowany 

zostanie Standardowy Formularz Danych dla Obszaru. 3) zidentyfikowanie zagrożeń dla 

przedmiotów ochrony aby móc im przeciwdziałać i nie dopuścić do uszczuplenia zasobów 

siedliska lub populacji gatunku w Obszarze.  

Zgodnie z założeniami, Wykonawcy samodzielnie pozyskają wszelkie dokumenty 

planistyczne dostępne w serwisie BIP Gmin. W przypadku braku pewnych dokumentów lub 

opublikowaniu np. map w formie uniemożliwiającej ich przetworzenie w oprogramowaniu GIS 

Wykonawca będzie się zwracał z prośbą o ich udostępnienie w formie umożliwiającej ich 

szczegółową analizę w celu weryfikacji czy zapisy dokumentów planistycznych nie stoją        

w sprzeczności z wymogami ochrony siedlisk i gatunków.  

P. Andrzej Ruszlewicz zaapelował również do pracowników Nadleśnictw o pomoc 

dla Wykonawców w weryfikacji przedmiotów ochrony, gdyż Wykonawcy nie mają obowiązku 

ani też możliwości wykonania pełnej inwentaryzacji przyrodniczej dla każdej grupy zwierząt i 

każdego płatu siedliska w Obszarze. P. Andrzej Ruszlewicz poinformował, że opis Obszaru 

będzie również uwzględniał wartości kulturowe Obszaru, gdyż ideą PZO nie jest wyłączenie 

terenu z użytkowania przez człowieka, który na tym terenie żyje i pracuje, ale raczej 

zweryfikowanie czy obecny sposób użytkowania nie powoduje zagrożeń dla gatunków           

i siedlisk będących przedmiotem ochrony w Obszarze. W przypadku gdy zagrożenia zostaną 

zidentyfikowane, Wykonawca PZO ma obowiązek zaproponować modyfikację sposobu 

użytkowania aby nie pogarszać stanu ochrony przedmiotów w Obszarze. W projekcie PZO 

zaproponowany będzie również monitoring, gdyż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

zobowiązany jest co 6 lat, w odniesieniu do specjalnego obszaru ochrony siedlisk, przekazać 

Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska ocenę realizacji ochrony tego obszaru. 

P. Andrzej Ruszlewicz podkreślił, że uczestnictwo w warsztatach Zespołu Lokalnej 

Współpracy może przynieść wiele korzyści użytkownikom gruntów gdyż będą oni mogli 

dowiedzieć się czy na ich działkach występują przedmioty ochrony oraz czy wynikają z tego 
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ograniczenia w użytkowaniu gruntów, a także pracownikom gmin wydającym decyzje                        

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w granicach Obszaru. 

Uczestnictwo w warsztatach będzie dawało szansę wniesienia uwag do PZO, wnioski będzie 

można także zgłosić w trakcie konsultacji, które będą trwały 21 dni. Jednakże w końcowym 

etapie opracowywania PZO – w trakcie konsultacji, zapewne nie wszystkie kwestie sporne 

będzie można na bieżąco wyjaśnić i uwzględnić w PZO, dlatego wskazane jest jednak 

uczestnictwo w warsztatach Zespołu Lokalnej Współpracy.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Tomasz Kokurewicz  – przedstawiciel ansee consulting poinformował, że z jego 

doświadczenia przy pracy nad Planem Ochrony dla obszaru Natura 2000 Nietoperek wynika, 

że dobra współpraca z samorządami jest kluczowa dla sporządzenia dobrego dokumentu 

planistycznego. Współpraca ta pozwoliła wypracować kompromis pomiędzy interesami 

społeczności lokalnych a wymogami wynikającymi z ochrony nietoperzy, będącymi 

przedmiotami ochrony w tym Obszarze. Dzięki temu w Planie Ochrony nie ma specjalnych 

ograniczeń dla turystyki a monitorowanie populacji nietoperzy pozwala wyciągać wnioski na 

temat oddziaływania działalności człowieka na populacje nietoperzy. Nie zaproponowano 

również żadnych ograniczeń co do użytkowania terenu w miejscach gdzie nie stwierdzono 

występowania przedmiotów ochrony.  

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie – 
przedstawienie założeń do projektu planu przez P. 
A. Ruszlewicza – planistę  regionalnego (Fot. K. 
Żuk). 
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P. Andrzej Palmowski  – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Jugów zapytał, na 

jakiej zasadzie ustalano granice obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich – jakimi 

kryteriami posługiwali się autorzy.  

P. Tomasz Kokurewicz  odpowiedział, że na obecnym etapie nie zna szczegółów 

projektowania granic tego Obszaru.  

P. Andrzej Palmowski  – zapytał, w jaki sposób Wykonawca powinien się odnieść do 

Planu Urządzania Lasu (PUL) dla nadleśnictwa, który został poddany ocenie oddziaływania 

na środowisko.  Zaznaczył, że zgodnie z obowiązującym zapisem ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, Wykonawca nie ma obowiązku opracowania PZO dla obszaru 

nadleśnictwa dla którego sporządzono PUL.  

P. Andrzej Ruszlewicz  wyjaśnił, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

odpowiada za cały obszar Natura 2000, również za fragmenty w granicach nadleśnictwa, 

mimo że wykonano dla niech strategiczną ocenę oddziaływania. Dodatkowo, aby PZO był 

spójny a zarządzanie Obszarem efektywne, Wykonawca powinien przeanalizować cały 

obszar Natura 2000 i uwzględnić zagrożenia oraz cele działań ochronnych również dla 

terenu nadleśnictwa, ale bez propozycji szczegółowych działań ochronnych. 

P. Andrzej Palmowski wyraził nadzieję, że cele działań ochronnych zaproponowane 

dla terenów nadleśnictw w PZO, będą spójne z działaniami zaplanowanymi w Planie 

Urządzania Lasu.  

P. Marcin Calów  – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica zapytał, które 

plany są nadrzędne w stosunku do PZO: plan urządzania lasu, plan ochrony parku 

krajobrazowego.  

P. Andrzej Ruszlewicz  odpowiedział, że nadrzędne są plany uchwalone, będące 

aktem prawa, natomiast plany ochrony dla parków krajobrazowych mają inny zakres niż 

PZO, dlatego PZO doprecyzowuje zagadnienia brakujące w planie ochrony parku.  

P. Sławomir Karwowski  – Wójt Gminy Nowa Ruda zauważył, że w związku z tym, że 

duża część gminy znajduje się w graniach obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór 

Sowich, trudno jest pogodzić wymogi ochrony przyrody z interesami mieszkańców gminy, 

tworzeniem nowych miejsc pracy, budową nowej infrastruktury turystycznej. Zaprosił do 

odwiedzania terenów gminy i korzystania z atrakcji turystycznych. Zaapelował o współpracę 

pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, mieszkańcami, Regionalną Dyrekcją 

Lasów Państwowych, tak aby efektem było wzajemne zrozumienie potrzeb i interesów 

różnych stron i między innymi wskazanie miejsc dla kładowców, którzy będą mogli uprawiać 

sport nie niszcząc cennych przyrodniczo elementów środowiska.  
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P. Tomasz Kokurewicz zauważył, że w trakcie prac nad PZO, zaktualizowany 

zostanie również Standardowy Formularz Danych dla obszaru Natura 2000, gdyż już na 

początkowym etapie łatwo zauważyć że występują rozbieżności między rzeczywistością a 

zapisami w SDF.  

P. Grażyna Góral  zauważyła, że Standardowy Formularz Danych ciągle jest 

projektem, gdyż na bieżąco jest aktualizowany w związku z czym często pojawiają się 

zmiany, o których nie jest informowana Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych ani Biuro 

Urządzania Lasu i Gospodarki Leśnej. 

P. Andrzej Ruszlewicz podsumował dyskusję oraz 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. 

 

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie –  Wójt Gminy 
Nowa Ruda – P. Sławomir Karwowski  opowiada o turystycznych 
atrakcjach regionu (Fot. K. Żuk). 


