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
2012-10-12, Kudowa Zdrój, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000
Góry Stołowe PLH020004 i PLB020006, I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy

Spotkanie - warsztaty dotyczące prac nad projektami planów zadań ochronnych (PZO) obszarów
Natura 2000 Góry Stołowe: PLH020004 i PLB020006 odbyły się dnia 12.10.2012r. w Klubie Seniora
w Kudowie Zdroju. Spotkanie otworzył p. Andrzej Ruszlewicz – planista regionalny i po przywitaniu
uczestników - członków Zespołu Lokalnej Współpracy, dokonał krótkiego wprowadzenia do tematów
warsztatów. Następnie poprosił wszystkich uczestników o przedstawienie się i zwięzłe wyrażenie
swoich oczekiwań od planu zadań ochronnych.
Po części wstępnej (wprowadzeniu) głos zabrali panowie Michał Smoczyk i Grzegorz Wójcik –
eksperci przyrodniczy, którzy w swojej obszernej prezentacji zapoznali uczestników spotkania z
siedliskami przyrodniczymi oraz gatunkami roślin stanowiącymi przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 Góry Stołowe PLH020004 – osobno dla części obszaru wchodzącej w zasięg Parku Narodowego
Gór Stołowych (PNGS) – p. Grzegorz Wójcik oraz dla części obszaru poza granicami PNGS – p.
Michał Smoczyk. Omówili także zidentyfikowane zagrożenia tych przedmiotów i – na ich tle –
wskazali sposoby (działania) ochrony poszczególnych obiektów.
P. Andrzej Ruszlewicz wyjaśnił, że w planie zadań ochronnych ocenie będą podlegały wszystkie
przedmioty ochrony obydwu obszarów Natura 2000 siedliska oraz gatunki – także występujące na
terenie PNGS, chociaż zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o ochronie przyrody), obszar
parku narodowego znajdującego się w zasięgu obszarów Natura 2000 jest wyłączony z prac nad
projektem PZO. Planowanie wymaga całościowego spojrzenia na przedmioty ochrony w obszarach,
gdyż tylko w ten sposób można właściwie ocenić ich stan.
P. M. Smoczyk wskazał potrzebę włączenia do listy SDF siedlisk chronionych siedlisko 7230 górskie i nizinne torfowiska zasadowe, jako szczególnie cennego obiektu. Wyjaśnił też szczegółowo i
uzasadnił swoją propozycję zmiany granicy obszaru Natura 2000 PLH020004 wynikającej z zasadnej
potrzeby włączenia nowych siedlisk, niezależnie od korekty granicy uwzględniającej potrzebę
dostosowania do ewidencji gruntowej. P. Zdzisław Cichocki zapytał co należy rozumieć pod
pojęciem nowe siedliska? (nowo odkryte, niefigurujące w dotychczasowym SDF?). P. M. Smoczyk
stwierdził, że do SDF należy wpisywać wszystkie zidentyfikowane cenne, zasługujące na ochronę
obiekty przyrodnicze.
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P. Janusz Korybo – dyrektor PNGS wyraził potrzebę zdefiniowania siedliska sosnowego
boru wysokogórskiego, występującego w północnej części Szczelińca. Zapytał ponadto, czy w PZO
znajdzie się zapis o zagrożeniach dla siedlisk bażynowych. P. M. Smoczyk wyjaśnił, ze główne
zagrożenia dla tych siedlisk wynikają z ruchu turystycznego.
W uzupełnieniu informacji przedstawionych przez p. M. Smoczka i Grzegorza Wójcika głos
zabrał p. Grzegorz Rąkowski – ekspert przyrodniczy, w którym zaprezentował gatunki zwierząt i ich
siedliska będące przedmiotem ochrony w ramach PLH020004. W głównej części swojej wypowiedzi,
p. Grzegorz Rąkowski szczegółowo omówił występowanie, stopień zagrożenia oraz stan ochrony
gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Góry Stołowe PLB020006.
Zwrócił uwagę, że największe zagrożenie wynikać tam może z ekspansji zabudowy na siedliska
łąkowe (siedliska derkacza) w rejonie Łęczyc i Karłowa. P. Zdzisław Cichocki stwierdził, że
zagrożenie to (jako potencjalne) wynika także z zapisów w studiach uwarunkowań i kierunków
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przestrzennego, w których przewiduje się właśnie dość znaczącą ekspansję przestrzenną osadnictwa
na tereny łąk i pastwisk. Oprócz rozległych siedlisk łąkowych przewidzianych pod zabudowę w
rejonie Karłowa i w gminie Szczytna, najrozleglejsze ich areały zidentyfikowano na obszarze miasta
Kudowa Zdrój (w szczególności w rejonie Jakubowic). P. M. Smoczyk wskazał ponadto rejony
cennych siedlisk łąkowych, które w niektórych gminnych dokumentach planistycznych (Szczytna)
przeznaczono pod zalesienia, co jest niedopuszczalne z punktu widzenia ochrony tego typu siedlisk.
P. Zbigniew Dąbrowski – przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zapytał, jak
można przywrócić właściwą gospodarkę na siedliskach łąkowych i kto za to zapłaci.
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P. Andrzej Ruszlewicz w odpowiedzi objaśnił cały system dopłat dla rolników, którzy podejmują się
właściwego gospodarowania na swoich gruntach.
P. Edward Zielonka - przedstawiciel Miasta i Gminy Szczytna przypomniał, że z zapisów w planach
miejscowych wynikają prawa nabyte użytkowników/właścicieli gruntów, którzy (poprzez te plany)
uzyskali zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. Zmiana ustaleń w
obowiązujących planach miejscowych w omawianym zakresie (w tym wynikająca z postanowień
PZO) musi się wiązać z określonymi kosztami z tytułu odszkodowań. Zapytał, czy przewidywane są
indywidualne konsultacje/uzgodnienia z gminami, w których wystąpią sprzeczności pomiędzy
ustaleniami planów zagospodarowania przestrzennego a postanowieniami PZO. P. Andrzej
Ruszlewicz zadeklarował organizowanie takich indywidualnych spotkań – RDOŚ we Wrocławiu z
przedstawicielami władz gmin i ich służb planistycznych oraz przy współudziale autorów projektów
PZO.
Na zakończenie p. Andrzej Ruszlewicz podziękował uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu
i Gminie Kodowa Zdrój za pomoc w organizacji spotkania.
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