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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 
2013-07-08, S  zprotawa,  opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000  

Bory Dolnośląskie PLB020005 

 

Dnia 8 lipca 2013 r. w Szprotawie, w siedzibie Nadleśnictwa Szprotawa, odbyło się 

spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

i Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 OSO Bory 

Dolnośląskie PLB020005 - firmę Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu. 

 

Celem spotkania było opracowanie zapisów projektu planu zadań ochronnych 

w stosunku do przedmiotów ochrony zlokalizowanych na gruntach Skarbu Państwa 

w zarządzie PGL „Lasy Państwowe” w obszarze Natura 2000 - OSO Bory Dolnośląskie 

PLB020005. 

 

W pierwszej części spotkania omówiono przebieg i wnioski ze spotkania 

z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz 

poszczególnych dolnośląskich nadleśnictw znajdujących się w zasięgu obszaru.  

Następnie zaprezentowano zapisy dokumentacji, które uwzględniały już uwagi 

i wnioski z poprzedniego spotkania (z przedstawicielami nadleśnictw RDLP we Wrocławiu) 

z 5 lipca 2013 roku. Dzięki temu uniknięto powielania się omawianych problemów. W trakcie 

prezentacji zapisów przedstawiciele trzech nadleśnictw (Szprotawa, Żagań, Wymiarki) 

oraz RDLP Zielona Góra nie zgłaszali większych uwag i zastrzeżeń. Ze strony Nadleśnictwa 

Szprotawa zgłoszono jednak wniosek o dopisanie działania ochronnego dla bociana 

czarnego, jakim było przeciwdziałanie drapieżnictwu ze strony szopa pracza. Zasugerowano, 

że konieczne jest podjęcie czynności ograniczania tego gatunku na terenie obszaru. 

Wykonawca zobowiązał się do uwzględnienia tej uwagi w końcowej wersji dokumentacji. 

Podsumowując przebieg spotkania należy stwierdzić, że przebiegło ono według 

wcześniej ustalonego planu. Z powodu awarii sprzętu brak jest fotografii ze spotkania. 
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W spotkaniu udział wzięło 9 osób. Byli to reprezentanci następujących podmiotów: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze 

Nadleśnictwo Wymiarki 

Nadleśnictwo Żagań 

Nadleśnictwo Szprotawa 

 


