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
2012-04-24, Środa Śląska, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000
Łęgi Odrzańskie PLH020018, PLB020008

Dnia 24 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej odbyło się spotkanie
zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Lokalną
Grupę Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” oraz Wykonawcę projektu Planu Zadań
Ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLH020018, PLB020008 firmę URS Polska Sp. z o.o.
Celem spotkania było nawiązanie współpracy między jednostkami samorządowymi,
które są właścicielami lub zarządcami gruntów położonych w granicach obszarów Natura
2000 Łęgi Odrzańskie, a Wykonawcą projektu Planu. Dobra komunikacja i wymiana
informacji między poszczególnymi jednostkami samorządu, a Wykonawcą jest niezwykle
istotna dla odpowiedniego zaangażowania tych podmiotów w prace przy tworzeniu projektu
PZO, w tym, w tworzonym na późniejszym etapie, Zespole Lokalnej Współpracy (ZLW).
W pierwszym etapie spotkania P. Rafał Plezia oraz P. Zbigniew Posacki –
z Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Kraina Łęgów Odrzańskich” przedstawili informacje na
temat realizowanych przez LGD projektów, omówili bieżące sprawy oraz zaprosili na
organizowane przez LGD nadchodzące wydarzenia.

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej –
prezentacja nt działalności LGD Kraina Łęgów
Odrzańskich (Fot. K. Żuk).
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Następnie w drugiej części spotkania głos zabrał P. Andrzej Ruszlewicz - Planista
regionalny, który przedstawił założenia planu 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.
P. Andrzej Ruszlewicz krótko scharakteryzował formy ochrony przyrody występujące
na terenie działania LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”, w tym również obszary Natura 2000.
Następnie przedstawiono Wykonawcę projektu PZO Łęgi Odrzańskie – firmę URS
Polska Sp. z o.o. oraz koordynatora Planu P. Wojciecha Lewandowskiego.
P. Wojciech Lewandowski przedstawił zasady współpracy pomiędzy Wykonawcą
a samorządami. 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 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
ograniczenia w użytkowaniu gruntów. Nie tylko 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.
P. Katarzyna Łapińska – Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów
Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu – dodała, że
podczas warsztatów będzie można uzyskać informacje o rozmieszczeniu siedlisk i gatunków
w obszarze. Dzięki tej wiedzy, urząd wydający decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia w granicach Obszaru będzie mógł lepiej ocenić czy
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projektowane przedsięwzięcie może oddziaływać na przedmioty ochrony czy też nie ma
takiego ryzyka. Podkreśliła również, że PZO nie zastąpi inwentaryzacji przyrodniczej
w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i nie zwolni inwestorów
z wykonywania raportów o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia,
ale na pewno ułatwi ocenę wpływu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
P. Andrzej Holdenmajer – burmistrz Ścinawy zaznaczył, że podczas prac nad PZO
należy uwzględnić plany eksploatacji węgla brunatnego w złożu: „Legnica”, „Ścinawa”
i „Ruja”, pomiędzy Legnicą a Lubinem. Zauważył również, że polska energetyka powinna
kierować się w stronę energii odnawialnej z alternatywnych źródeł energii.
P. Andrzej Ruszlewicz 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.
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