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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 
2012-10-18, Pieszyce, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Kamionki PLH020005, I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 
 

 
 

Dnia 18 października 2012 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 zaangażowanie 

różnych podmiotów – lokalnych grup interesu (właścicieli, rolników, przedsiębiorców lub 

zarządców działających w granicach obszaru), przedstawicieli nadleśnictw, przedstawicieli 

samorządów, przedstawicieli organów zainteresowanych obszarem w prace przy tworzeniu 

projektu Planu Zadań Ochronnych.  

Pan Paweł Brzozowski  – Zastępca Burmistrza Pieszyc przywitał uczestników 

spotkania podkreślając, że niezwykle istotna jest umiejętność korzystania z walorów, które 

oferują obszary Natura 2000 do promocji terenu gminy. 

Pan Andrzej Ruszlewicz - Planista regionalny poprosił uczestników spotkania           

o przedstawienie się oraz podanie nazwy reprezentowanej instytucji . Następnie omówił cele 

i założenia spotkania. Przedstawił sposób funkcjonowania obszarów Natura 2000 w Polsce, 

podstawę prawną, strukturę i zakres dokumentów związanych z tworzeniem                            

i funkcjonowaniem sieci Natura 2000, ograniczenia w użytkowaniu terenów w granicach 

obszarów Natura 2000. Omówił również strukturę Planu Zadań Ochronnych, stan 

zaawansowania prac nad PZO w województwie dolnośląskim oraz zasady pracy nad 

tworzeniem projektu PZO, podkreślając że podstawą jest praca w Zespole Lokalnej 

Współpracy na warsztatach specjalnie w tym celu organizowanych.  

Następnie Pani Katarzyna Żuk  – przedstawiciel Wykonawcy – firmy URS Polska    

Sp. z o.o. zaprezentowała informacje ogólne o obszarze Kamionki, przedstawiła przebieg 

granicy obszaru oraz szczegółowo omówiła przedmioty ochrony występujące w obszarze – 

siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich uwarunkowania środowiskowe, stan 

ochrony, podstawowe zagrożenia oraz sposoby ich eliminacji.  

W drugiej części spotkania Pan Erwin Kordiak  – Inspektor ds. ochrony środowiska w 

Pieszycach zapytał czy występują formalne przeszkody w sprzedaży przez gminę gruntów 

położnych w obszarze Natura 2000, na których występują przedmioty ochrony – w tym 
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przypadku zanokcica serpentynowa. Pan Andrzej Ruszlewicz  odpowiedział, że nie istnieją 

przeciwwskazania do przeprowadzenia takiej transakcji, warto jednak poinformować 

potencjalnego nabywcę o istniejących uwarunkowaniach środowiskowych tego terenu             

i konieczności uwzględnienia wymogów ochrony gatunku w planowanym 

zagospodarowaniu/użytkowaniu gruntu. 

Pani Barbara Urba ś z Wydziału Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji ze 

Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie poinformowała, że prawdopodobnie część działek 

w północnej części obszaru została sprzedana w ciągu ostatnich lat i wydano dla nich 

decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Pani Katarzyna Żuk  odpowiedziała, że te informacje zostaną szczegółowo 

zweryfikowane, gdyż Wykonawca ma obowiązek przeanalizować nie tylko dokumenty 

planistyczne dla terenu gminy objętego obszarem Natura 2000, ale również wydane              

w ostatnich latach decyzje administracyjne, które mogą mieć wpływ na sposób użytkowania 

terenu, bądź mogą powodować zagrożenia dla przedmiotów ochrony w obszarze.  

Pani Barbara Urba ś zapytała o uwarunkowania w użytkowaniu działki, na której 

znajduje się stanowisko zanokcicy serpentynowej. Populacja tego gatunku rośnie                 

w drzewostanie nie będącym w zarządzie Lasów Państwowych, więc w przypadku gdyby 

dzierżawca lub nowy właściciel działki złożył wniosek do Starostwa Powiatowego w 

Dzierżoniowie o pozwolenie na usunięcie drzew w tym drzewostanie lub gdyby planował 

usunięcie siewek w wieku poniżej 10 lat, może to stać w konflikcie z wymogami ochrony 

gatunku – zanokcicy serpentynowej.  

Pani Katarzyna Żuk  odpowiedziała, że jeśli w przyszłości wystąpią powyższe 

okoliczności, może zaistnieć problem z rozstrzygnięciem o sposobie gospodarowania w tym 

drzewostanie, gdyż fitosocjolog w projekcie Planu Zadań Ochronnych zaproponował             

w działaniach ochronnych dostosowanie siedliska do przedmiotu ochrony -  stopniowe 

usuwanie pojedynczych okazów sosny oraz podrostu drzew liściastych (głównie klonu 

zwyczajnego) w celu utrzymania zacienienia w graniach 30-60% na stanowisku paproci. 

Usuwanie niektórych drzew będzie więc nawet wskazane, ale w sposób nie uszkadzający 

podłoża oraz osobników zanokcicy.  

Pan Erwin  Kordiak poinformował, że teren ten jest stromy i usunięcie 

przypadkowych drzew może spowodować osunięcie się gruntu i zniszczenie stanowiska, 

dlatego przy podejmowaniu tego typu działań, konieczne będą dokładne instrukcje o liczbie    

i lokalizacji drzew przeznaczonych do usunięcia oraz specjalistyczny sprzęt  który pozwoli na 
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pracę w trudnym terenie. Poinformował również, że obecnie teren jest ogrodzony co 

zapobiega zniszczeniu osobników zanokcicy przez konie wypasane na sąsiednich gruntach. 

Pani Katarzyna Żuk podkreśliła, że określenie sposobu użytkowania tej działki          

w przyszłości jest istotne, zwłaszcza że do zagrożeń dla zanokcicy zidentyfikowanych na tym 

terenie należy eutrofizacja przez odchody zwierząt hodowlanych, zgryzanie osobników 

paproci przez te zwierzęta, nadmierne zacienienie przez podrost drzew liściastych i dojrzały 

drzewostan sosnowy.  

Pan Andrzej Ruszlewicz  zaproponował, aby w celu rozstrzygnięcia tej kwestii 

zorganizować spotkanie i wizję terenową z przedstawicielami Urzędu Miasta Pieszyce, 

Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu oraz Wykonawcy – w tym również fitosocjologa.  

Następnie Pani Katarzyna Żuk  zaprezentowała szczegółowo mapę z aktualną 

granicą obszaru prosząc o zgłaszanie sugestii do przebiegu nowej granicy, którą 

Wykonawca może zaproponować w projekcie Planu Zadań Ochronnych. Uczestnicy 

spotkania zobowiązali się przeanalizować przebieg granicy i zgłosić propozycje wraz             

z uzasadnieniem Wykonawcy.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 1. Pan Andrzej Ruszlewicz – Planista regionalny przedstawia strukturę Planu Zadań Ochronnych 
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Na zakończenie Pan Andrzej Ruszlewicz poinformował 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. Pan 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 2. Pani Katarzyna Żuk – Przedstawiciel Wykonawcy projektu Plan Zadań Ochronnych 
przedstawia przebieg granicy obszaru oraz przedmioty ochrony w obszarze. 

 


