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Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Łęgi Odrzańskie w województwie dolnośląskim 

 



 

 

1 ETAP I WSTĘPNY 

1.1 Etap wstępny prac nad projektem 

1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Łęgi Odrzańskie 

Kod obszaru PLB020008 

Opis granic obszaru Współrzędne geograficzne punktów załamania granic obszaru Łęgi Odrzańskie PLB020008 

SDF Plik PDF SDF obszaru Łęgi Odrzańskie PLB020008 (aktualizacja 2013-11) 

Położenie Województwo: dolnośląskie, powiat: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, średzki, wołowski, gmina: Głogów (miejska 

i wiejska), Pęcław, Jemielno, Niechlów, Prochowice, Rudna, Ścinawa, Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, Brzeg Dolny, 

Wińsko, Wołów 

Województwo: lubuskie; powiat: wschowski, Gmina Szlichtyngowa 

Powierzchnia obszaru (w ha) 20 223.0 

Status prawny Obszar Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLB020008 został wyznaczony podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2004 nr 229 poz. 2313). 

 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 

3.03.2012 r. 

Termin zatwierdzenia Planu 21.05.2014 r. 

Koordynator Planu Wojciech Lewandowski, wojciech.lewandowski@urs.com, 71 711 70 80. 

Planista Regionalny Andrzej Ruszlewicz, aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl, +48 713406839, + 48 721 468 852. 

Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, tel. 71 340 68 

07. 

 

 

1.2 Ustalenie terenu objętego planem 

L.p. Nazwa krajowej formy ochrony przyrody 
pokrywającej się z obszarem 

Dokument 
planistyczny 

Uzasadnienie wyłączenia części terenu ze sporządzania 
PZO 

Procent powierzchni 
obszaru pokryty 

mailto:wojciech.lewandowski@urs.com
mailto:aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl


 

 

istniejącym 
dokumentem 
planistycznym 

1.   Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 11 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które uzasadnia-

łyby nieobejmowanie całości obszaru projektem planu. Zgod-

nie z ww. art. ustawy planu zadań ochronnych nie sporządza 

się dla obszaru Natura 2000 lub jego części: 

1) dla którego ustanowiono plan ochrony, o którym mowa w 

art. 29; 

2) pokrywającego się w całości lub w części z obszarem parku 

narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego, 

dla których ustanowiono plan ochrony uwzględniający zakres, 

o którym mowa w ust. 10; 

3) pokrywającego się w całości lub w części z obszarem parku 

narodowego lub rezerwatu przyrody, dla których ustanowiono 

zadania ochronne uwzględniające zakres, o którym mowa w 

ust. 10; 

3a) pokrywającego się w całości lub w części z obszarem nad-

leśnictwa, dla którego ustanowiony plan urządzenia lasu został 

poddany ocenie oddziaływania na środowisko; 

4) znajdującego się w obszarach morskich. 

Brak 

 
 
 



 

 

 
 
1.3 Mapa obszaru Natura 2000 



 

 

 
1.4 Opis założeń do sporządzenia Planu 

Obszar mający znaczenie dla wspólnoty Łęgi Odrzańskie PLB020008 został wyznaczony podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2004 nr 229 poz. 2313). Obszar jest położony na terenie 

gmin Głogów, Pęcław, Jemielno, Niechlów, Prochowice, Rudna, Ścinawa, Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, Brzeg Dolny, Wińsko, Wołów oraz 

Szlichtyngowa. 

Lista przedmiotów ochrony może ulec weryfikacji w toku prac nad projektem planu zadań ochronnych. 

Obowiązek sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U z 2013 r. poz. 627). Projekt sporządza sprawujący nadzór nad obszarem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. W toku prac nad planem ustalono m.in. 

metody poprawy lub utrzymania obecnego stanu ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony w obszarze wraz z ustaleniem podmiotów 

odpowiedzialnych za wdrożenie niezbędnych działań. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu ustanowi w drodze aktu prawa 

miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Łęgi Odrzańskie PLB020008, kierując się koniecznością utrzymania i 

przywracania do właściwego stanu ochrony gatunków ptaków, dla których ochrony wyznaczono ten obszar Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

1.5 Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 



 

 

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacja 

Migr. 

Ocena Pop. 

/ Stopień 

Reprezen. 

Ocena  

St. zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchnia 

Ocena 

Ogólna 

Opina dot. 

wpisu 

Z1 A021 Bąk 
Botaurus 

stellaris 
  10-11  D    

Nie stanowi 

przedmiotu 

ochrony 

Z2 A022 Bączek 
Ixobrychus 

minutus 
  3  D    

Nie stanowi 

przedmiotu 

ochrony 

Z3 A030 Bocian czarny Ciconia nigra   1-3  D    

Nie stanowi 

przedmiotu 

ochrony 

Z4 A031 Bocian biały Ciconia ciconia   50-60  D    

Nie stanowi 

przedmiotu 

ochrony 

Z5 A038 
Łabędź 

krzykliwy 
Cygnus cygnus   9-10  C C C C 

Przedmiot 

ochrony objęty 

planem 

Z6 A072 Trzmielojad Pernis apivorus   15-20  D    

Nie stanowi 

przedmiotu 

ochrony 

Z7 A073 Kania czarna Milvus migrans   3-5  B B C B 

Przedmiot 

ochrony objęty 

planem 

Z8 A074 Kania ruda Milvus milvus   8-9  C B B B 

Przedmiot 

ochrony objęty 

planem 

Z9 A075 Bielik 
Haliaeetus 

albicilla 
  6-8 20 C C C C 

Przedmiot 

ochrony objęty 

planem 

Z10 A081 
Błotniak 

stawowy 

Circus 

aeruginosus 
  35-40  D    

Nie stanowi 

przedmiotu 

ochrony 

Z11 A127 Żuraw Grus grus   60-70  D    

Nie stanowi 

przedmiotu 

ochrony 

Z12 A229 Zimorodek Alcedo atthis   25-30  C C C C 

Przedmiot 

ochrony objęty 

planem 



 

 

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacja 

Migr. 

Ocena Pop. 

/ Stopień 

Reprezen. 

Ocena  

St. zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchnia 

Ocena 

Ogólna 

Opina dot. 

wpisu 

Z13 A234 
Dzięcioł 

zielonosiwy 
Picus canus  50-60   C B C C 

Przedmiot 

ochrony objęty 

planem 

Z14 A236 Dzięcioł czarny 
Dryocopus 

martius 
 60-70   D    

Nie stanowi 

przedmiotu 

ochrony 

Z15 A238 Dzięcioł średni 
Dendrocopos 

medius 
 300-400   B B C B 

Przedmiot 

ochrony objęty 

planem 

Z16 A320 
Muchołówka 

mała 
Ficedula parva   1-2  D    

Nie stanowi 

przedmiotu 

ochrony 

Z17 A321 
Muchołówka 

białoszyja 

Ficedula 

albicollis 
  150-200  C B C C 

Przedmiot 

ochrony objęty 

planem 

             

Z18 A028 Czapla siwa Ardea cinerea   200-250  B C C C 

Przedmiot 

ochrony objęty 

planem 

Z19 A039 Gęś zbożowa Anser fabalis    3000 D    

Nie stanowi 

przedmiotu 

ochrony 

Z20 A041 Gęś białoczelna Anser albifrons    1000 D    

Nie stanowi 

przedmiotu 

ochrony 

Z21 A043 Gęś gęgawa Anser anser   10-15  D    

Nie stanowi 

przedmiotu 

ochrony 

Z22 A051 Krakwa Anas strepera   5-10  D    

Nie stanowi 

przedmiotu 

ochrony 

Z23 A052 Cyraneczka Anas crecca   2-4  D    

Nie stanowi 

przedmiotu 

ochrony 

Z24 A055 Cyranka 
Anas 

querquedula 
  20-25  C C C C 

Przedmiot 

ochrony objęty 

planem 



 

 

Lp. Kod Nazwa polska Nazwa łacińska 
% 

pokrycia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Populacja 

Migr. 

Ocena Pop. 

/ Stopień 

Reprezen. 

Ocena  

St. zach. 

Ocena 

Izol. / 

Względna 

powierzchnia 

Ocena 

Ogólna 

Opina dot. 

wpisu 

Z25 A056 Płaskonos Anas clypeata   4-6  D    

Nie stanowi 

przedmiotu 

ochrony 

Z26 A067 
Gągoł 

krzykliwy 

Bucephala 

clangula 
  1-2  D    

Nie stanowi 

przedmiotu 

ochrony 

Z27 A070 Nurogęś 
Mergus 

merganser 
  15-20  C C C C 

Przedmiot 

ochrony objęty 

planem 

Z28 A136 
Sieweczka 

rzeczna 

Charadrius 

dubius 
  10-15  D    

Nie stanowi 

przedmiotu 

ochrony 

Z29 A153 Kszyk 
Gallinago 

gallinago 
  50-70  D    

Nie stanowi 

przedmiotu 

ochrony 

Z30 A165 Samotnik Tringa ochropus   7-10  D    

Nie stanowi 

przedmiotu 

ochrony 

Z31 A391 
Kormoran 

czarny 

Phalacrocorax 

carbo sinensis 
  60-80  D    

Nie stanowi 

przedmiotu 

ochrony 

 
 
 
Gdzie symbol: S oznacza siedliska, R – rośliny, Z – zwierzęta (w tym ptaki). Uwaga: Siedliska i/lub gatunki nie wykazane jako przedmioty ochrony w SDF w momencie przystąpienia do sporządzenia 
PZO, a kwalifikujące się do tego o czym świadczy dostępna wiedza zaznaczamy indeksem „p” w kolumnie Lp. i wpisujemy kursywą. W tabeli wpisujemy dane z SDF po zweryfikowaniu o dostępne 
inne dane. 

 
 
1.6 Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu 

Pierwsze spotkanie informujące samorządy gminne o przystąpieniu do realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 

ramach działania 5.3 priorytetu V odbyło się w dniu 4 marca 2010 r. W trakcie spotkania poinformowano wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 



 

 

o założeniach projektu, liście obszarów Natura 2000 uwzględnionych w projekcie oraz zasadach współpracy przy tworzeniu projektów Planów 

Zadań Ochronnych (PZO). Następnie 30 kwietnia 2011 r. na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) i w siedzibie Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu województw: dolnośląskim, lubuskim, 

opolskim i wielkopolskim ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

zamiarze przystąpienia do sporządzania projektów zadań ochronnych dla 35 obszarów Natura 2000 (w tym dla przedmiotowego obszaru).  

Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędów Miast i Gmin Ścinawa, Środa Śląska, Brzeg Dolny, 

Wołów oraz Urzędów Gmin  Głogów, Pęcław, Jemielno, Niechlów, Prochowice, Rudna, Malczyce, Miękinia, Wińsko.  Kolejnym obwieszczeniem z 

dnia 7 maja 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomił o przystąpieniu do opracowywania projektów planów 

zadań ochronnych dla 23 obszarów Natura 2000 (w tym dla przedmiotowego obszaru). Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie internetowej 

(Biuletyn Informacji Publicznej) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ we Wrocławiu, a także zostało opublikowane w dniu 10 maja 2012 r. w 

Gazecie Wyborczej w wydaniu lubuskim i dolnośląskim i 11 maja 2012 r. w wydaniu opolskim. 

Wykonawca planu zidentyfikował na podstawie uzyskanej wiedzy o wartościach przyrodniczych obszaru i uwarunkowaniach społeczno-

gospodarczych związanych z zachowaniem w odpowiednim stanie ochrony przedmiotów ochrony, wszystkie strony (podmioty prawne, osoby 

fizyczne) potencjalnie zainteresowane ochroną obszaru. 

Pierwsze spotkanie odbyło się 24 kwietnia 2012 r. w Środzie Śląskiej. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcy projektu PZO, wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu oraz Nadleśnictwa Miękinia. Na 

pierwszym spotkaniu poinformowano kluczowe grupy interesariuszy o przystąpieniu do opracowywania PZO, trybie jego sporządzania i 

zakładanych do osiągnięcia celach związanych z powstaniem planu. Odpowiednie poinformowanie i zaangażowanie przedstawicieli jednostek 

samorządowych i Skarbu Państwa w proces sporządzania PZO jest kluczowe dla powodzenia procesu tworzenia dokumentu i zaplanowania 

odpowiednich, skutecznych działań ochronnych dla poszczególnych przedmiotów ochrony obszaru. Spotkanie przeprowadzono właściwie, 

osiągając zakładane cele polegające na przybliżeniu procesu sporządzania projektu PZO i zaangażowaniu kluczowych grup interesu w proces 

tworzenia projektu planu. 



 

 

Kolejne spotkanie poświęcone pracom nad projektem Planu zorganizowano w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. 

Było to tzw. spotkanie branżowe poświęcone zagadnieniom ochrony siedlisk leśnych i gatunków zwierząt stanowiących przedmioty ochrony, a 

związanych z tymi siedliskami. Przekazano informację o danych wyjściowych do prac nad projektem Planu (materiały Fundacji WWF Polska) oraz 

proponowany zakres ich weryfikacji i uzupełnień. Wykonawcy przekazano główne uwagi dotyczące uwzględnienia uwarunkowań gospodarki leśnej 

w opracowywanym PZO. 

Kolejne spotkania Zespołu Lokalnej współpracy odbyły się w dniach 28 i 29 maja 2013 r. odpowiednio w Luboszycach i Miękini. Na spotkaniach 

zaprezentowano stan wiedzy o przedmiotach ochrony, ocenę stanu ochrony oraz najistotniejsze zagrożenia dla poprawy lub utrzymania właściwego 

stanu ochrony. Spotkania odbywały się odrębnie dla, umownie przyjętych, części północnej (na północ od Ścinawy) i południowej (na południe od 

Ścinawy) Obszaru. 

Następnie członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy uczestniczyli w spotkaniach zorganizowanych w dniach 7 sierpnia w Ścinawie oraz 20 sierpnia 

w Orsku. Przedstawiono propozycję działań ochronnych dla poszczególnych przedmiotów ochrony, a także zorganizowano wizję terenową w 

obszarze w celu lepszego zaprezentowania walorów obszaru i problemów jego ochrony. Wizja terenowa w ramach spotkania w Ścinawie została 

poświecona problemom ochrony terenów otwartych i gatunków ptaków wykorzystujących te środowiska. W trakcie spotkania terenowego po części 

prezentacji w Orsku skupiono się na przedstawieniu problematyki ochrony gatunków leśnych. 

 

1.7 Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Urząd Miasta i Gminy Brzeg 

Dolny 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania informacji 

ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny 

tel. 71/319 51 17, 319 61 39, 

fax 71/319 56 83 

um@brzegdolny.pl 

Urząd Miasta Głogów 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania informacji 

Rynek 10 

67-200 Głogów 

7265 400 

umglogow@lg.onet.pl 

Urząd Gminy Głogów 
Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

Słodowa 2b 

67-200 Głogów 

tel. (76) 836-55-55 

fax (76) 836-55-67 



 

 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

promocja regionu, udostępniania informacji gmina@ugglogow.com.pl 

Urząd Gminy Jemielno 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania informacji 

Jemielno 81 

56 – 209 Jemielno 

tel. (+48 65) 544-74-82 

fax (+48 65) 544-74-82 

ugjemielno@poczta.onet.pl 

Urząd Gminy Wińsko 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania informacji 

pl. Wolności 2 

56-160 Wińsko 

tel. (0-71) 389 81 86 

fax. (0-71) 389 83 66 

sekretariat@winsko.pl 

Urząd Miasta i Gminy Wołów 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania informacji 

Rynek 1 

56-100 Wołów 

tel. (71) 319-13-07 

fax. 71 319.13.03 

sekretariat@wolow.p 

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania informacji 

Rynek 17 

59-330 Ścinawa 

Tel. (+48) 768 412 600 

Fax. (+48) 768 412 601 

urzad@scinawa.pl 

Urząd Miasta i Gminy Środa 

Śląska 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania informacji 

Plac Wolności 5 

 55-300 Środa Śląska 

tel. +48 71 317 30 52 

+48 71 39 60 715 

Fax +48 71 317 34 05 

um@srodaslaska.pl 

Urząd Gminy Pęcław 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania informacji 

Pęcław 28 

67-221 Białołęka 

tel.: (76) 831 71 26 

fax.: (76) 831 70 33 

e-mail: peclaw@peclaw.eu 

Urząd Gminy Niechlów 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania informacji 

ul. Głogowska 31 

56-215 Niechlów 

tel. (065) 543 56 76 

fax (065) 543 58 14 

e-mail: urzad@niechlow.com.pl, 

Urząd Miasta i Gminy Prochowice 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania informacji 

Rynek 1 

59-230 Gmina Prochowice 

Tel.  (076) 85-84-342 

fax: (076) 85-84-581 

prochowice@prochowice.com 

Urząd Gminy Rudna 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania informacji 

Pl. Zwycięstwa 15 

59-305 Rudna 

Tel. +48 767-49-21-00 

Fax +48 767-49-21-17 

sekretariat@rudna.pl 

Urząd Gminy Malczyce Planowanie przestrzenne, realizacja polityki ul. Traugutta 15 tel: 0-71 317-92-23 



 

 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania informacji 

55-320 Malczyce fax: 0-71 317-90-66 

sekretariat@malczyce.wroc.pl 

Urząd Gminy Miękinia 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania informacji 

ul. Kościuszki 41 

55-330 Miękinia 

Tel: 71 735 92 28 

Fax: 71 733 64 00 

urzad@miekinia.pl 

Urząd Miasta I Gminy 

Szlichtyngowa 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania informacji 

Rynek 1 

67-407 Szlichtyngowa 

tel. 65 549 23 27 

fax. 65 549 23 41 

umig@szlichtyngowa.pl 

Starostwo Powiatowe w Głogowie 

Realizacja polityki ochrony środowiska na 

terenie powiatu, udostępnianie informacji i 

promocja regionu 

ul. Sikorskiego21 

67-200 Głogów 

tel. (076) 72-82-800 

sekretariat (076) 72-82-801 

fax. (076) 72-82-817 

starosta.dgl@powiatypolskie.pl 

Starostwo Powiatowe w Górze 

Realizacja polityki ochrony środowiska na 

terenie powiatu, udostępnianie informacji i 

promocja regionu 

ul. Mickiewicza 1 

56-200 Góra 

Tel. (65) 544 39 00 

Fax: (65) 543 35 11 

sekretariat@powiatgora.pl 

Starostwo Powiatowe w Legnicy 

Realizacja polityki ochrony środowiska na 

terenie powiatu, udostępnianie informacji i 

promocja regionu 

Pl. Słowiański 1 

59-220 Legnica 

tel. (76) 72 43 560 

fax: (76) 72 43 406 

e-mail: starostwomałpapowiat-

legnicki.eu 

Starostwo Powiatowe w Lubinie 

Realizacja polityki ochrony środowiska na 

terenie powiatu, udostępnianie informacji i 

promocja regionu 

ul. Jana Kilińskiego 12b 

59-300 Lubin 

tel. 76 746 71 00 

fax 76 746 71 16 

starostwo@powiat-lubin.pl 

Starostwo Powiatowe w Wołowie 

Realizacja polityki ochrony środowiska na 

terenie powiatu, udostępnianie informacji i 

promocja regionu 

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów 
Tel. 71/380 59 01 

starostwo@powiatwolowski.pl 

Starostwo Powiatowe w Środzie 

Śląskiej 

Realizacja polityki ochrony środowiska na 

terenie powiatu, udostępnianie informacji i 

promocja regionu 

ul. Wrocławska 2 

55-300 Środa Śląska 

tel. 71 317 56 46, 71 396 89 00 

fax. 71 317 56 49 

starostwo@powiat-sredzki.pl 

Starostwo Powiatowe Wschowa 
Realizacja polityki ochrony środowiska na 

terenie powiatu, udostępnianie informacji i 

ul. Plac Kosynierów 1c 

67-400 Wschowa 

tel. (65) 540-48-00 

fax.(65) 540-19-32 



 

 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

promocja regionu powiat@wschowa.com.pl 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania Kraina Łęgów 

Odrzańskich 

Promocja i wspieranie lokalnej ludności w 

tym producentów rolnych i 

przedsiębiorców, promocja regionu w 

zakresie walorów kulturowych i 

przyrodniczych 

Plac Kopernika 6 

59-230 Prochowice 

tel. (076) 858 45 45 fax (076) 858 54 

54 

 lgdodra@op.pl 

Agencja Nieruchomości Rolnych 

oddz. we Wrocławiu 

Zarządzanie gruntami rolnymi własności 

Skarbu Państwa 
ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław tel. 71 356 39 00 wroclaw@anr.gov.pl 

Agencja Nieruchomości Rolnych 

Oddział Terenowy w Gorzowie 

Wlkp. 

Filia w Zielonej Górze 

Zarządzanie gruntami rolnymi własności 

Skarbu Państwa 

ul. Lwowska 25 

65-225 Zielona Góra 

tel. (68) 329 33 80, 327 23 89 

fax (68) 327 20 06 

e-mail: zielonagora@anr.gov.pl 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji i Rolnictwa Oddział 

Dolnośląski 

Wsparcie finansowe rolnictwa i na 

obszarach wiejskich instrumentów 

współfinansowanych z unijnego budżetu 

oraz udzielanie pomocy ze środków 

krajowych 

ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław 
Tel. 71 369 74 00 

dolnoslaski@arimr.gov.pl 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji i Rolnictwa Oddział 

Lubuski 

Wsparcie finansowe rolnictwa i na 

obszarach wiejskich instrumentów 

współfinansowanych z unijnego budżetu 

oraz udzielanie pomocy ze środków 

krajowych 

Al. Zjednoczenia 104 

65-120 Zielona Góra 

tel. 68 329 27 00 

fax 68 451 94 49 

Dolnośląska Izba Rolnicza 

Reprezentowanie rolników, działalność na 

rzecz rozwiązywania ich problemów, 

doradztwo w zakresie rozwoju gospodarstw 

rolniczych, różnicowania ich działalności, 

pozyskiwania środków finansowych 

ul. Zwycięska 10, 53-033 Wrocław 
Tel. 71 339 98 26 Fax 71 339 98 90  

sekretariat@izbarolnicza.pl 

Lubuska Izba Rolnicza 

Reprezentowanie rolników, działalność na 

rzecz rozwiązywania ich problemów, 

doradztwo w zakresie rozwoju gospodarstw 

ul. Kożuchowska 15a 

65-364 Zielona Góra 

tel./fax 68 324 62 62; 453 70 91; 453 

70 92 

sekretariat@lir.agro.pl 



 

 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

rolniczych, różnicowania ich działalności, 

pozyskiwania środków finansowych 

Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych Oddział Wrocław 

Ochrona wartości przyrodniczych, 

kulturowych i historycznych Dolnego 

Śląska, 

Zarządzanie Parkami Krajobrazowymi 

Dolnego Śląska 

ul. Puszczykowska 10, 50-559 Wrocław 
Tel. 71 364 27 58 Fax 71 336 72 89 

wroclaw@dzpk.pl 

Nadleśnictwo Miękinia 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i promocja 

ul. Sportowa 2 , 55-330 Miękinia 
Tel. 71 314 00 63 Fax 71 317 81 84 

miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i promocja 

ul. Wrocławska 12 

55-120 Oborniki Śląskie 

071/310-57-60 

oborniki@wroclaw.lasy.gov.p 

Nadleśnictwo Wołów 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i promocja 

ul. Leśna 37 

56-100 Wołów 

tel: 071 380 9361 

biuro.wolow@wroclaw.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Legnica 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i promocja 

ul. Pawicka 4 

59-220 Legnica 

tel: (076) 8767020; (076) 8767021 

legnica@wroclaw.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Lubin 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i promocja 

ul. Spółdzielcza 18 

59-300 Lubin 

tel: 76 841 23 00 

lubin@wroclaw.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Głogów 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

ul. Sikorskiego 54 

67-200 Głogów 

tel: 76/ 835 70 45 

glogow@wroclaw.lasy.gov.pl 

mailto:oborniki@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:biuro.wolow@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:legnica@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:lubin@wroclaw.lasy.gov.pl
mailto:glogow@wroclaw.lasy.gov.pl


 

 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

2000, edukacja ekologiczna i promocja 

Nadleśnictwo Włoszczakowice 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i promocja 

ul. Wolsztyńska 13 e 

64-140 Włoszakowice 

tel. 655370355, 

wloszakowice@poznan.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Góra Śląska 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i promocja 

Podwale 31 

 56-200 Góra 

tel. 655432359, 

goraslaska@poznan.lasy.gov.pl 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych Wrocław 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

edukacja ekologiczna i promocja 
Grunwaldzka 90, 50-357 Wrocław 

Tel. 71 377 17 00 Fax 71 328 24 01 

rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl; 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Poznaniu 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

edukacja ekologiczna i promocja 
  

Polski Związek Łowiecki Zarząd 

Okręgowy Wrocławiu 
Kontrolowanie gospodarki łowieckiej ul. Wodzisławska 10 b, 52-017 Wrocław 

Tel. 71 340 08 58 Fax 71 734 52 00 

zo.wroclaw@pzlow.pl 

Polski Związek Wędkarski Okręg 

we Wrocławiu 

Prowadzenie gospodarki rybackiej na 

wodach w graniach obszaru Natura 2000 

Kazimierza Wielkiego 65, 50-077 

Wrocław 

Tel. 71 344 44 01 

pzw_wroclaw@poczta.onet.pl 

Powiatowy Zespół Doradztwa 

Rolniczego we Wrocławiu 

Doradzanie rolnikom w zakresie 

prowadzenia gospodarstwa, stosowania 

technik rolniczych, efektywnego 

zarządzania produkcją 

ul. Zwycięska 12 , 53-033 Wrocław 
Tel. 71 339 79 12 Fax 71 339 79 12 

pzd.wroclaw@dodr.pl 

Powiatowy Zespół Doradztwa 

Rolniczego we Wrocławiu 

Doradzanie rolnikom w zakresie 

prowadzenia gospodarstwa, stosowania 

technik rolniczych, efektywnego 

zarządzania produkcją 

ul. Zwycięska 12 , 53-033 Wrocław 
Tel. 71 339 79 12 Fax 71 339 79 12 

pzd.wroclaw@dodr.pl 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

Zarządzanie obszarami Natura 2000 

i innymi objętymi ochroną na terenie woj., 

promocja i udostępnianie informacji w tym 

zakresie 

Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 

Wrocław 

Tel. 71 340 68  07 

Fax 71 340 68 06 

sekretariat@rdos.wroclaw.pl 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Zarządzanie obszarami Natura 2000 Jagiellończyka 8 Telefon (095) 7115 - 338 



 

 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Środowiska w Gorzowie 

Wielkopolskim 

i innymi objętymi ochroną na terenie woj., 

promocja i udostępnianie informacji w tym 

zakresie 

66-400 Gorzów Wielkopolski Fax (095) 7115 – 524 

sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 

Zarządzanie wodami, planowanie i 

realizacja zadań z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, wdrożenie RDW 

ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław 

Tel. 71 328 50 48 

utrzymanie@rzgw.wroclaw.gov.pl; 

sekretariat@rzgw.wroclaw.gov.pl 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego 

Polityka regionalna, planowanie 

przestrzenne, promocja regionu, 

udostępnianie informacji 

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 

Wrocław 

Tel. 71 776 90 53 Fax 71 341-81-48 

umwd@dolnyslask.pl 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego 

Polityka regionalna, planowanie 

przestrzenne, promocja regionu, 

udostępnianie informacji 

ul. Podgórna 7 

65 - 057 Zielona Góra 

tel. 68 45 65 200 

 fax 68 45 65 296 

kancelaria.ogolna@lubuskie.pl 

Instytut Rozwoju Terytorialnego 

we Wrocławiu 
 Ul. Świdnicka 12-16, 50-068 Wrocław tel. 71-344-52-45, fax 71-344-52-45 

Sajmik Województwa 

Dolnośląskiego 

Ustanawianie planów ochrony parków 

krajobrazowych 

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 

Wrocław 

Tel. 71 776 90 53 Fax 71 341-81-48 

umwd@dolnyslask.pl 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego 

Polityka regionalna, planowanie 

przestrzenne, promocja regionu, 

udostępnianie informacji 

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 

Wrocław 

Tel. 71 776 90 53 Fax 71 341-81-48 

umwd@dolnyslask.pl 

PLK S.A. 
Działalność przewozowa oraz zarządzanie 

liniami kolejowymi 

ul. Targowa 74 

03-734 Warszawa 

Tel. 22 473 35 53 

ios@plk-sa.pl 

 

 

1.8 Zespól Lokalnej Współpracy 

Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Andrzej 

Ruszlewicz 
Planista Regionalny Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 

Wrocław, tel. 71 340 68 39, 721 468 852; 



 

 

Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

aruszlewicz@wp.pl 

Wojciech 

Lewandowski 
Koordynator Planu URS Wykonawca 

URS Sp.z o.o, ul. Klecińska 123, 54-413 

Wrocław, tel. 728 942 176; 

wojciech.lewandowski@urs.com 

Paweł Pirek Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Brzeg Dolny 
pirek@brzegdolny.pl 

604540182 

Tomasz Lechki Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Starostwo Powiatowe w Wołowie sekretarz@powiatwolowski.pl 

Czesław Połczyk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Jemielno ugjemielno@pocztwa.onet.pl 

Ryszard Mirytiuk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Wińsko r.mirytiuk@winsko.pl 

Dariusz Chmura Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Wołów sekretariat@wolow.pl 

Andrzej 

Holdenmajer 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Ścianawa urzad@scinawa.pl 

Mieczysław 

Kudryński 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej wicestarosta@powiat-sredzki.pl 

Bogusław Krasucki Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Środa Śląska burmistrz@srodaslaska.pl 

Jarosław 

Paczkowski 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Ścinawa inwestycje1@scinawa.pl 

Zbigniew Posadzki Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina 

Łęgów Odrzańskich 
zbigniewposadzki@lgdodra.pl 



 

 

Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Bolesław Demecki Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Prochowice b.demecki@prochowice.com 

Rafał Plezia Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina 

Łęgów Odrzańskich 
rafalplezia@gmail.com 

Katarzyna 

Łyszkiewicz 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Miękinia katarzyna.lyszkiewicz@wroclaw.lasy.gov.pl 

Tomasz 

Międzyrzecki 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Miękinia tomasz.międzyrzecki@wroclaw.lasy.gov.pl 

Tymon Winowski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Oborniki Śląskie tymon.winowski@wroclaw.lasy.gov.pl 

Sylwester Bulak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Oborniki Śląskie sylwester.bulak@wroclaw.lasy.gov.pl 

Jacek 

Szczukiewicz 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Legnica jacek.szczukiewicz@wroclaw.lasy.gov.pl 

Norbert Wende Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Lubin norbert.wende@wroclaw.lasy.gov.pl 

Jan Trembecki Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Głogów jan.trembecki@wroclaw.lasy.gov.pl 

Marek 

Nieruchalski 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Lubin marek.mieruchalski@wroclaw.lasy.gov.pl 

Wojciech Mazur Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 
wojciech.mazur@wroclaw.lasy.gov.pl 

Piotr Główczyński Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w 

Poznaniu 
piotr.główczyński@poznan.lasy.gov.pl 



 

 

Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Waldemar 

Szychowiak 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w 

Poznaniu 
waldemar.szychowiak@poznan.lasy.gov.pl 

Grażyna Góral Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 
grażyna.góral@wroclaw.lasy.gov.pl 

Marlena 

Kowalkowska 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w 

Poznaniu 
marlena.kowalkowska@poznan.lasy.gov.pl 

Kamil Martyniak Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 
k.martyniak@wroclaw.rdos.gov.pl 

Andrzej 

Ruszlewicz 
Planista Regionalny 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 
a.ruszlewicz@wroclaw.rdos.gov.pl 

Wojciech 

Lewandowski 
Koordynator Planu URS Polska Sp. z o.o. wojciech.lewandowski@urs.com 

Czesław Porczyk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Jemielno ugjemielno@poczta.onet.pl 

Zbigniew 

Lechowicz 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 
- 

Marian Dąbrowski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych marek.dabrowski@dzmiuw.wroc.pl 

Agnieszka Jania-

Reńska 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Gmina Pęcław peclaw@peclaw.eu 

Bartłomiej Zimny Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Gmina Głogów gmina@ugglogow.com.pl 

Mirosława Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Starostwo Powiatowe Głogów starosta.dgl@powiatypolskie.pl 

mailto:starosta.dgl@powiatypolskie.pl


 

 

Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Bordunak 

Mirosława Kolba-

Tanderzak 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Starostwo Powiatowe we Wschowie powiat@wschowa.com.pl 

Grzegorz 

Bobrowicz 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy CICONIA - przyrodnik - 

Jan Błachuta Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Ekspert ichtiolog jan.blachuta@wp.pl 

Adam Suchorab Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocław pzw.adam.suchorab@gmail.com 

Karol Napora Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocław - 

Artur Adamski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Ekspert ornitolog adamski@eko.org.pl 

Ryszard Bryliński Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Zarząd Okręgowy PZŁ Legnica - 

Agnieszka Jarosz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Gmina Rudna jarosz@rudna.pl 

Tomasz Szubert Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Gorzowie Wielkopolskim 
- 

Grzegorz Karcz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Gorzowie Wielkopolskim 
- 

Bolesław Macho Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Góra Śląska - 

Barbara 

Chrystman-

Kurzawa 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Góra Śląska - 

mailto:powiat@wschowa.com.pl


 

 

Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Piotr Główczyński Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Góra Śląska piotr.glowczynski@poznan.lasy.gov.pl 

Aleksandra Kazuń Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Ekspert botanik olakazun@op.pl 

Katarzyna Żuk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy URS Polska Sp. z o.o. katarzyna.zuk@urs.com 

Kazimierz Dzida Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Lubin - 

Anita Sierpowska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we 

Wrocławiu 
- 

Mirosław Irzymski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy PZW Okręg Legnica - 

Tadeusz Birecki Członek Zespołu Lokalnej Współpracy PZŁ O. Leszno, Koło Łowieckie Kaczor - 

Iwona Kłysz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy PZW, Okręg Legnica - 

Rafał Olszewski Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Jemielno rols_ugj@tlen.pl 

Izabela Bek-

Kaczkowska 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miejski w Wołowie izabela.bek-kaczkowska@wolow.pl 

Zdzisław 

Jakubowski 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miejski Brzeg Dolny jakubowski@brzegdolny.pl 

Krystian Kopka Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miejski w Środzie Śląskiej - 

Marta Zięba Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Malczyce m.zieba@malczyce.wroc.pl 

Adriana 

Krywkowska 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Powiatowy Zespół Doradców pzd.sroda@dodr.pl 



 

 

Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Zbigniew Pilch Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Miękinia pilch@miekinia.pl 

Małgorzata Kamyk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Miękinia srodowisko@miekinia.pl 

Beata Pęcherek Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Stowarzyszenie „Zaborowa Kraina” - 

Tomasz Mania Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych tomasz.mania@dzmiuw.wroc.pl 

Franciszek Pińczuk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Prochowice f.pinczuk@prochowice.com 

Katarzyna 

Niklewicz 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 

Biuro Ochrony Środowiska PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. 
katarzyna.niklewicz@plk-sa.pl 

Bartosz Jaroński Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych bartosz.jaroński@dzmiuw.wroc.pl 

Zdzisław Zygan Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Starostwo Średzkie - 

Anna Kuriata-

Rajska 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego anna.kuriata@dodr.pl 

Andrzej 

Holdemajer 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Ścinawa urzad@scinawa.pl 

Stefania Futowska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

Wrocław, Biuro w Wołowie 
wolow@dzmiuw.wroc.pl 

Helena Posacka Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

Wrocław, Biuro w Wołowie 
wolow@dzmiuw.wroc.pl 

Henryk 

Smelkowski 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadzór Wodny Chobienia - 

mailto:wolow@dzmiuw.wroc.pl
mailto:wolow@dzmiuw.wroc.pl


 

 

Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Ireneusz 

Draczyński 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadzór Wodny Chobienia - 

Łucja Strzelec Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

Wrocław 
strzelec@wroclaw.gios.gov.pl 

Elżbieta Banach Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Wojewódzki inspektorat Ochrony Środowiska 

Wrocław Biuro w Legnicy 
banach@wroclaw.gios.gov.pl 

Paweł Kura Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

okręg Dolny Śląsk 
- 

Robert Marek Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

okręg Dolny Śląsk 
robert.marek@arimr.gov.pl 

Monika Niezgoda Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Ścinawa planowanieprzestrzenne@scinawa.pl 

Monika Karkosz Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Ścinawa gospodarkaodpadami1@scinawa.pl 

Anna Haryk Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Miasta i Gminy Ścinawa srodowisko@scinawa.pl 

Jerzy Trus Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 

Wołów 
jerzy.trus@dodr.pl 

Karolina 

Łabudzińska 
Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 

Wołów 
karolina.labudzinska@dodr.pl 

Ewelina Zamojska Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 

Wołów 
trybulec@wp.pl 

Anna Peregryn Członek Zespołu Lokalnej Współpracy LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” annaperegryn@lgdodra.pl 

mailto:strzelec@wroclaw.gios.gov.pl
mailto:banach@wroclaw.gios.gov.pl
mailto:robert.marek@arimr.gov.pl
mailto:planowanieprzestrzenne@scinawa.pl
mailto:gospodarkaodpadami1@scinawa.pl
mailto:srodowisko@scinawa.pl
mailto:jerzy.trus@dodr.pl
mailto:karolina.labudzinska@dodr.pl
mailto:trybulec@wp.pl
mailto:annaperegryn@lgdodra.pl
mailto:annaperegryn@lgdodra.pl


 

 

Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

Zbigniew Posacki Członek Zespołu Lokalnej Współpracy LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” zbigniewposacki@lgdodra.pl 

Bernard Bogdański Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Oborniki Śląskie bernard.bogdanski@wroclaw.lasy.gov.pl 

Przemysław 

Wroński 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Nadleśnictwo Oborniki Śląskie przemysław.wronski@wroclaw.lasy.gov.pl 

Magdalena 

Charytanowicz 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 

Wrocław 
76 8447407 ul. Kisielewskiego 6, Lubin 

Władysław 

Kuźmiał 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
LGD „Storczyk” w Orsku plonorsk@tlen.pl 76 8435261 

Alicja Mochol- 

Kędziora 

Członek Zespołu Lokalnej Współpracy 
Rada Powiatowa Głogów alicja.mochol-kedziora@wp.pl 

Karol Grunwald Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Właściciel gruntów - 

Andrzej Górzny Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Lubin, Leśnictwo Naroczyce andrzej.gorzny@wroclaw.lasy.gov.pl 

Wiesław Polaczek Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Nadleśnictwo Góra Śląska wiesław.polaczek@poznan.lasy.gov.pl 

Sławomir Świtajło Członek Zespołu Lokalnej Współpracy Urząd Gminy Pęcław planowanie@peclaw.eu 

 

2 ETAP II OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU 

MODUŁ A 

2.1 Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 
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Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Materiały publikowane Konieczny K., Bobrowicz G. 2004. „Łęgi 

Odrzańskie”.  

[W:] Sidło P.O., Błaszkowska B., 

Chylarecki P. (red.). 2004. Ostoje ptaków o 

randze europejskiej w Polsce. OTOP. 

Warszawa. 

Opis międzynarodowej ostoi 

ptaków IBA 89. „Łęgi 

Odrzańskie”, wraz z listą 

gatunków ptaków osiągających 

liczebności kwalifikujące do IBA 

i nie osiągających tych 

liczebności. 

Niezadowalająca  

Materiały publikowane Adamski A., Bobrowicz G. 2010. „Łęgi 

Odrzańskie”.  

[W:] Wilk T., Jujka M., Krogulec J., 

Chylarecki P. (red.). 2010. Ostoje ptaków o 

znaczeniu międzynarodowym w Polsce. 

OTOP. Marki. 

Opis międzynarodowej ostoi 

ptaków IBA 89. „Łęgi 

Odrzańskie”, wraz z listą 

kluczowych gatunków ptaków 

oraz charakterystyką 

podstawowych zagrożeń. 

Zadowalająca  

Materiały 

niepublikowane 

Adamski A., Czapulak A., Wuczyński A. 

2009. Ekspertyza ornitologiczna dla 

określenia przyrodniczych uwarunkowań 

lokalizacji elektrowni wiatrowych w 

województwie dolnośląskim. Opracowanie 

dla Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego 

we Wrocławiu. 

M.in. charakterystyka obszarów 

cennych ornitologicznie w woj. 

dolnośląskim oraz rekomendacje 

dotyczące planowania lokalizacji 

elektrowni wiatrowych w woj. 

dolnośląskim z punktu widzenia 

ornitofauny. 

Niezadowalająca http://www.wbu.wroc.pl/pliki/SEW_ek

spertyza%20Ornito.pdf 

Materiały 

niepublikowane 

Zając K., Adamski A., Bobrowicz G. 2010. 

Materiały do planu zadań ochronnych 

dla obszaru specjalnej ochrony ptaków 

(OSO) Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” 

(PLB020008). Opracowanie dla 

WWF Polska. 

Opis obszaru Natura 2000, 

wyniki inwentaryzacji gatunków 

ptaków, opis zagrożeń 

przedmiotów ochrony, 

proponowana strategia ochrony, 

propozycje monitoringu. 

Zadowalająca Fundacja WWF Polska   

RDOŚ we Wrocławiu 

Waloryzacja 

przyrodnicza 

(województwa, gminy) 

Opracowanie ekofizjograficzne dla 

Województwa Dolnośląskiego. 2005. 

Informacje o poszczególnych 

komponentach środowiska 

przyrodniczego, ich stanie i 

funkcjonowaniu, 

predyspozycjach wykorzystania i 

uwarunkowaniach rozwojowych. 

Niezadowalająca http://eko.wbu.wroc.pl/eko/index.php

?option=com_frontpage&Itemid=1 

 

http://eko.wbu.wroc.pl/eko/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://eko.wbu.wroc.pl/eko/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1


 

 

 
 

2.2 Ogólna charakterystyka obszaru 

Obszar Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLB020008  został zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy 

Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny 

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039) (2009/93/WE). 

Położenie 

Obszar Łęgi Odrzańskie PLB020008 położony jest w centralnej i północnej części województwa dolnośląskiego (powiat głogowski: Gmina Głogów- miejska i 

wiejska, Gmina Pęcław; powiat górowski: Gmina Jemielno, Gmina Niechlów; powiat legnicki: Gmina Prochowice; powiat lubiński: Gmina Rudna, Gmina 

Ścinawa; powiat średzki: Gmina Malczyce, Gmina Miękinia, Gmina Środa Śląska; powiat wołowski: Gmina Brzeg Dolny, Gmina Wołów, Gmina Wińsko) oraz 

w niewielkiej, południowo-zachodniej części na terenie województwa lubuskiego (powiat wschowski, Gmina Szlichtyngowa). 

Biorąc pod uwagę przynależność fizyczno-geograficzną (Kondracki 1998) obszar położony jest w następujących jednostkach: 

     Megaregion: Pozaalpejska Europa Środkowa, 

           Prowincja: Niż Środkowoeuropejski (31) 

                Podprowincja: Niziny Środkowopolskie (318) 

                     Makroregion: Obniżenie Milicko-Głogowskie (318.3) 

                         Mezoregion: Pradolina Głogowska (318.32) 

                    Makroregion: Wał Trzebnicki (318.4) 

                         Mezoregion: Obniżenie Ścinawskie (318.43) 

                   Makroregion: Nizina Śląska (318.5) 

                         Mezoregion: Pradolina Wrocławska (318.52) 

                   Makroregion: Nizina południowopolska (318.1-2) 

                         Mezoregion: Wysoczyzna Leszczyńska (318.11) 

 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej Zgodnie (Trampler i  In . 1990) północna część obszaru zlokalizowana jest w Krainie Wielkopolsko-Kujawskiej 



 

 

(III), Dzielnicy Pojezierza Lubuskiego (III.6), natomiast część środkowa i południowa w Krainie 

Śląskiej (V), Dzielnicy Wrocławskiej (V.2). 

 

Według regionalizacji geobotanicznej (Matuszkiewicz 1993) obszar znajduje się w następujących jednostkach geobotanicznych: 

Państwo: Holarktyka 

Obszar: Euro-Syberyjski 

Prowincja: Niżowo-Wyżynna 

A. Dział Bałtycki 

     Poddział: Pas Wielkich Dolin 

          1. Kraina Wielkopolsko-Kujawska 

                1.1 Okręg Lubuski 

                1.2 Okręg Barycki 

     Poddział: Pas Wyżyn Środkowych 

          2. Kraina: Wał Trzebnicki 

               2.1 Okręg Żarsko-Trzebnicko-Ostrzeszowski 

                     2.1.2 Podokręg Dalkowski 

                     2.1.3 Podokręg: Obniżenie Ścinawskie 

                      2.1.4 Podokręg Trzebnicki 

     Poddział: Pas Kotlin Podgórskich 

         6. Kraina: Kotlina Śląska 

             6.2 Okręg: Nizina Śląska 

                  6.2.1 Podokręg: Dolina Odry 

                  6.2.2 Podokręg: Równina Chojnowsko-Legnicko-Wrocławska    

Gleby  



 

 

Na terenie obszaru dominują gleby typowe dla doliny Odry i Baryczy oraz ich dopływów, powstałe w wyniku procesów aluwialnych lub w warunkach trwałego 

podtopienia. Są to w głównej mierze mady brunatne, rzadziej mady właściwe. W dolinie Odry dominują mady średnie i ciężkie, głębokie albo zalegające na 

piaszczystym podłożu. Jedynie w rejonie Głogowa występuje mozaika mad ciężkich, lekkich i bardzo lekkich. Z kolei w dolinie dolnej Baryczy częściej 

występują mady ciężkie i średnie, pylaste, przeważnie podścielone piaskami. Całkowicie odmienne pod względem topologicznym są gleby wysoczyzn 

polodowcowych okalających dolinę. Dominują tutaj gleby piaszczyste, z lokalnym wzrostem udziału gleb brunatnych. 

Klimat 

Klimat obszaru podobnie jak całej Polski, zaliczany jest do kategorii klimatów umiarkowanych o cechach przejściowych między klimatem morskim i 

kontynentalnym. Cechą klimatu Polski a tym samym omawianego obszaru, jest jego przejściowy charakter, przejawiający się zarówno cechami klimatu 

morskiego, jak również znacznym udziałem 

właściwości klimatu kontynentalnego. Obszar Łęgi Odrzańskie PLB020008 zaliczany jest do dwóch regionów klimatycznych: Regionu Dolnośląskiego 

Środkowego oraz Regionu Południowowielkopolskiego. Granica między regionami jest słabo wyrażona. W Regionie Dolnośląskim Środokowym najczęściej w 

roku występuje pogoda umiarkowanie ciepła (131 dni), bardzo ciepła (87 dni) oraz przymrozkowa (83 dni). Dni mroźnych jest 28, w tym bardzo mroźnych 1,4, 

w Regionie Południowowielkopolskim proporcje te kształtują się nieco inaczej: pogoda umiarkowanie ciepła to 132 dni i pogoda bardzo ciepła natomiast - 88 

dni. Region wyróżnia się w stosunku do otaczających obszarów częstą pogodą umiarkowanie ciepłą, pochmurną, bez opadów (49 dni). Znacząca jest częstość 

pogody przymrozkowej (78 dni) i mroźnej (30 dni) 

Średnia temperatura roczna omawianego obszaru wynosi 8,5
o
C. Opady atmosferyczne osiągają ok. 600 mm, a średnia roczna ilość dni z  pokrywą śnieżną 

wynosi około 50 dni. 

Wody powierzchniowe 

Główną osią hydrograficzną ostoi jest rzeka Odra – ciek I rzędu. Przez obszar przepływa na odcinku o długości 110,6 km, stanowiąc prawie połowę długości 

wszystkich cieków biegnących w granicach obszaru (tab. 2). Sumaryczna długość cieków naturalnych w granicach ostoi to 222,3 km. Spośród nich do najdłuż-

szych (obok wspomnianej Odry) należą: Jeziorka (12,5 km), Nowy Rów (9,4 km) i Barycz (8,8 km). W przypadku pozostałych cieków ich długość w granicach 

obszaru waha się w zakresie od 30 m (Kanał Głogowski) do 5,8 km (Dopływ spod Przyborowa). 

Istniejące i proponowane formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie Obszaru 

Obszar Łęgi Odrzańskie PLB020008 w dużej części pokrywa się z obszarem specjalnej ochrony ptaków Łęgi Odrzańskie PLB0200018. Ponadto na obszarze 



 

 

znajdują się cztery rezerwaty przyrodnicze: 

- Rezerwat Zabór Wielki, powołany Zarządzeniem MLiPD z dnia 27.07.1959 r. (MP Nr 72 poz. 387 ), 

- Rezerwat Odrzysko, powołany Zarządzeniem MOŚiZN z dnia 18.02.1987 r. (MP Nr 7 poz. 54 ), 

- Rezerwat Łęg Korea, powołany Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dn. 5.01.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 2 

poz.19 ), 

- Rezerwat Skarpa Storczyków, powołany Zarządzeniem MOŚZNiL z dnia 31.12.1993 r. (MP Nr 5 poz. 43). 

W niewielkiej części pokrywa się także z Parkiem Krajobrazowym Dolina Jezierzycy (Powołany Rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Wrocławskiego z 12 

sierpnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Wr. Nr 10, poz. 51 ), Zarządzeniem Nr 45 Wojewody Dolnośląskiego z 16 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 6, poz. 208 ), 

Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dn. 21 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 252, poz. 3736 i Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z 

12 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj Dol. Nr 303, poz. 3493 ). 

Na terenie obszaru utworzone zostały trzy użytki ekologiczne: 

- Ścinawskie Bagna, powołany Rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z 31.05.1996 r. w sprawie uznania za użytki ekol.(Dz. Urz. Woj. Leg. Nr 19, poz. 182) 

i Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 47 z 22.08.2002 r. w 

sprawie uznania za użytki ekol. i zespół przyrod.-krajob. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 185, poz. 2615 z 2.09.2002 r., 

Starorzecze koło Przychowej, powołany Rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z 31.05.1996 r. w spr. uznania za użytki ekol. (Dz. Urz. Woj. Leg. Nr 19, 

poz.182) i Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 47 z 22.08.2002 r. w sprawie uznania za użytki ekol. i zespół przyrod.-krajob. (Dz.Urz. Woj. Dol. Nr 

185, poz. 2615 z 2.09.2002 r.). 

- Naroczycki Łęg, powołany uchwałą nr XXXV/265/98 Rady Gminy Rudna z 28.04.1998 r.). 

Obszar mający znaczenie dla wspólnoty Łęgi Odrzańskie PLB020008 częściowo pokrywa się także z dwoma obszarami chronionego krajobrazu: 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Odry, powołany Rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z dn. 1.06.98 r. w sprawie uznania za obszar chron. kraj. 

(Dz. Urz. Woj. Legn. Nr 28 z dn. 6.10.98 r. poz. 250) i Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 33 z dn. 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Dolina Odry (Dz. Urz. Woj. Dol. z dn.10.12.2008r. Nr 317,poz. 3932 z 2008r.), 

-  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Odry, powołany Rozporządzeniem Nr 82/92 Woj. Leszcz. z dn. 1.08.92 r. w spr. Wyznacz. Obsz. Chr. Kraj. Na ter. 

Woj. Leszcz. (Dz. Urz. Woj. Leszcz. Nr 11 z dn. 3.08.92 r. poz. 131), Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego Nr 6/06 z dn. 21 lutego 2006 r. w 



 

 

spra.Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy (Dz. Urz. Woj. Wiel. z dn.21.02.2006r. Nr 33,poz. 798 z 2006r.) oraz Rozporządzeniem Wojewody 

Dolnośląskiego Nr 35 z dn. 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy (Dz. Urz. Woj. Dol. z dn.10.12.2008r. Nr 317,poz. 

3934 z 2008r.) 

Wśród projektowanych form ochrony przyrody są dwa parki krajobrazowe oraz trzy rezerwaty przyrody: 

- Odrzański Park Krajobrazowy - pomiędzy Brzegiem Dolnym i Głogowem, charakteryzujący się wybitnymi wartościami przyrodniczymi, 

- Park Krajobrazowy Dolina Odry I - miałby obejmować dolinę Odry od Miękini do Głogowa, chroniąc bardzo dobrze zachowane duże kompleksy lasów 

liściastych oraz stanowiska licznych chronionych gatunków roślin i zwierząt, 

- Rezerwat Gminiany - planowany do utworzenia na terenie gm. Wołów, celem ochrony lasu w dolinie Odry z najbardziej na zachód wysuniętym stanowiskiem 

żywokostu bulwiastego Symphytum tuberosum, 

- rezerwat Bieliszowskie Łąki - planowany do utworzenia na terenie gminy Jemielno, na powierzchni ok. 240 ha celem ochrony siedliska lasów nadrzecznych 

oraz doliny Odry. 

 

Struktura krajobrazu 

Obszar obejmuje siedliska nadrzeczne zachowane w międzywalu oraz najlepiej wykształcone lasy, łąki i torfowiska niskie poza jego obrębem. Duża część terenu 

jest regularnie zalewana. Obszar porośnięty jest lasami, głównie łęgami jesionowymi i wiązowymi, rozwijającymi się na glebach aluwialnych. Przeważają do-

brze zachowane płaty siedlisk, częste są starodrzewia ponad 100-letnie z licznymi drzewami pomnikowymi. Lasy są intensywnie eksploatowane. Liczne, pozo-

stałe po dawnym korycie Odry starorzecza są w różnych fazach zarastania. Można tu obserwować kolejne stadia sukcesyjne zbiorowisk związanych z dyna-

micznym układem doliny rzecznej, w tym także zbiorowisk szuwarowych, związanych ze starorzeczami. W dolinie znajdują się też duże kompleksy wilgotnych 

łąk. Najbardziej na południe wysunięta część obszaru tworzą tzw. Zielone Łąki koło Miękini. Jest to rozległy kompleks wilgotnych i świeżych łąk, częściowo 

użytkowanych kośnie, oraz olsów i łęgów olchowych. 

Klasy siedlisk (% pokrycia) 

Lasy iglaste (3%) 

Lasy liściaste (36%) 

Lasy mieszane (8%) 



 

 

Siedliska leśne - ogólnie (1%) 

Siedliska łąkowe i zaroślowe - ogólnie (25%) 

Siedliska rolnicze - ogólnie (20%) 

Wody śródlądowe - stojące i płynące  (7%) 

Korytarze ekologiczne/powiązania z innymi obszarami Natura 2000 

Obszar spełnia rolę bardzo ważnego korytarza ekologicznego (m.in. w ramach krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska (Liro 1998): południowa część ob-

szaru stanowi międzynarodowy obszar węzłowy "17M - Dolina Środkowej Odry", a północna - międzynarodowy korytarz ekologiczny "18m - Głogowski Od-

ry"). 

Uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz przewidywane kierunki rozwoju 

Do najważniejszych zagrożeń siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych na obszarze Natura 2000 "Łęgi Odrzańskie" należą obniżanie się poziomu wód 

gruntowych w dolinie Odry związane z negatywnym oddziaływaniem istniejącej zabudowy hydrotechnicznej i spotęgowane na skutek zmian klimatycznych, 

ewentualne zmiany reżimu hydrologicznego, planowane przedsięwzięcia hydrotechniczne i zmiany sposobu użytkowania gruntów na terenie obszaru, zwłaszcza 

zamiana łąk kośnych na pola orne, zagrożenie intensyfikacji produkcji łąkowej lub pastwiskowej na terenach nadrzecznych oraz ewentualny rozwój plantacji 

roślin energetycznych, zagospodarowywanie i/lub "rekultywacja" starorzeczy, traktowanych jako nieużytki i przeznaczanych na cele użytkowe, niewłaściwe 

przyrodniczo decyzje dotyczące gospodarki leśnej, niewłaściwe siedliskowo nasadzenia, melioracje osuszające na terenach leśnych, 

zalesianie łąk, itp.,  narastająca presja ruchu turystycznego i rekreacyjnego, ewentualna lokalizacja elektrowni wiatrowych w granicach lub w pobliżu granic 

obszaru. 

 

 
 
 

2.3 Struktura własności i użytkowania gruntów 

Typy użytków gruntowych Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy 

Skarb Państwa 

8428,5734 46,83 Własność komunalna 

Własność prywatna 



 

 

Łąki trwałe Własność prywatna 4680,2309 26 

Pastwiska trwałe Własność prywatna 0 0 

Nieużytki Własność prywatna 1039,9709 5,78 

Wody płynące Skarb Państwa 1371,2108 7,62 

Grunty zabudowane Własność prywatna 60,1935 0,33 

Inne 
Drogi   

Linie kolejowe   

 
 
2.4 Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

Typy użytków Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty, 

działania/priorytetu/programu 

Lasy brak 

Sady brak 

Trwałe użytki zielone xx xx ha xx 

Wody brak 

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 

brak 

 
 
2.5 Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 



 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Gmina Środa Śląska 

Uchwała Nr 

XVII/128/12  z dnia 29 

lutego 2012 r. w 

sprawie zmiany 

„Studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Środa Śląska 

Rada Miejska w Środzie Śląskiej 

/ Wykonanie Burmistrz Środy 

Śląskiej 

Na terenie obszaru Natura2000 Studium przewiduje: 

- głównie teren lasu, oznaczony symbolem ZL, którego 

dominujące funkcje to las, zalesienia i dolesienia wraz 

z zabudową przeznaczoną do produkcji leśnej; 

dopuszcza się lokalizację urządzeń turystycznych, 

parkingów leśnych i obiektów, sieci infrastruktury 

technicznej 

- tereny rolnicze, oznaczone symbolem R, o 

uzupełniającej funkcji zabudowy związanej z produkcją 

rolną, powierzchniowej eksploatacji kopalin po 

wcześniejszym rozpoznaniu złoża, zalesienia; 

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej (w tym elektrownie 

wiatrowe), bocznice kolejowe oraz drogi wewnętrzene i 

miejsca postojowe 

-teren powierzchniowej eksploatacji kopali (surowce 

ilaste ceramiki budowlanej)– przylegający do granicy 

obszaru Natura 2000: dz. nr 75/1, 264, 265/16, 265/24, 

265/1 obręb Przedmoście 

- studium dopuszcza budowę małych elektrowni 

wodnych 

Potencjalnie A073, 

A074 w 
Brak 

Uchwała Nr III/17/06 z 

28 grudnia 2006 roku 

dnia w sprawie 

uchwalenia 

Rada Miejska w Środzie Śląskiej 

/ Wykonanie Burmistrz Środy 

Śląskiej 

Na terenie obszaru Natura 2000 MPZP przewiduje: 

- urządzenia wodne – kanały odwadniające 
  



 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego  stopnia 

wodnego „Malczyce” 

Uchwała Nr 

XXXIII/290/09 z dnia 

30 czerwca 2009 roku 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Przedmoście 

Rada Miejska w Środzie Śląskiej 

/ Wykonanie Burmistrz Środy 

Śląskiej 

Na terenie obszaru Natura2000 MPZP przewiduje: 

- obszar leśny oraz duże połacie obszarów rolniczych z 

całkowitym zakazem zabudowy 

  

Uchwała Nr XII/106/03  

z dnia 30 lipca 2003 

roku w sprawie 

uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Szczepanów w obrębie 

geodezyjnym 

Rada Gminy i Miasta w Środzie 

Śląskiej / Wykonanie: Burmistrz 

Gminy i Miasta Środa Śląska 

Na terenie obszaru Natura2000 MPZP przewiduje: 

- uprawy polowe; część działki nr 996, obręb 

Szczepanów 

- łąki i pastwiska; dz. nr 1118, 1119, 

  

Uchwała Nr 

XXXI/271/09 z dnia 27 

maja 2009 roku w 

sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

Rada Miejska w Środzie Śląskiej 

/ Wykonanie Burmistrz Środy 

Śląskiej 

Na terenie obszaru Natura2000 MPZP przewiduje: 

- wały przeciwpowodziowe; dz. nr 221, 227 obręb 

Kobylniki 

- obszar rolniczy z zakazem zabudowy; dz. nr 53/1, 

60/1, 65/2, 69, 70, 71/1, 73, obręb Kobylniki 

  



 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

przestrzennego wsi 

Kobylniki 

Uchwała Nr 

XXXI/272/09 z dnia 27 

maja 2009 roku w 

sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Słup 

Rada Miejska w Środzie Śląskiej 

/ Wykonanie Burmistrz Środy 

Śląskiej 

Na terenie obszaru Natura2000 MPZP przewiduje: 

- obszar rolniczy z zakazem zabudowy; dz. nr 1/1, 10/1, 

obręb Słup 

  

Uchwała Nr IV/33/07 z 

dnia 31 stycznia 2007 

roku w sprawie 

uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Zakrzów 

Rada Miejska w Środzie Śląskiej 

/ Wykonanie Burmistrz Środy 

Śląskiej 

Obszar objęty planem nie jest położony bezpośrednie w 

obrębie N2000, a jedynie do niego przylega. 

Brak zagrożeń 

  

Uchwała Nr XL/337/09  

z dnia 30 grudnia 2009 

roku w sprawie 

uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Brodno 

Rada Miejska w Środzie Śląskiej 

/ Wykonanie Burmistrz Środy 

Śląskiej 

Na terenie obszaru Natura2000 MPZP przewiduje: 

- publiczny ciąg pieszy wraz z infrastrukturą 

techniczną; dz. nr 193, 194, obręb Grodno 

- rolnictwo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: 

północna część dz. nr 201, 202, 203/1, 206-215, 217, 

222, 229/7 oraz dz. nr 223, 229/1, 231, 230, obręb 

Brodno 

-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, 

agroturystyczna wraz z uzupełniającymi usługami 

  



 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

sportu i rekreacji, pracowni artystycznych, 

infrastrukturą drogową i techniczną; zachodnia część 

dz. nr 232, obręb Brodno 

Uchwała Nr 

XXXIII/287/09 z dnia 

30 czerwca 2009 roku 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego części 

obrębu Rzeczyca 

Rada Miejska w Środzie Śląskiej 

/ Wykonanie Burmistrz Środy 

Śląskiej 

Na terenie obszaru Natura 2000 MPZP przewiduje: 

- zieleń nieurządzoną: dz. nr 319/59, 218/58 (fragment 

działek), obręb Rzeczyca 

 

  

Uchwała Nr IV/32/07  z 

dnia 31 stycznia 2007 

roku w sprawie 

uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Rzeczyca 

Rada Miejska w Środzie Śląskiej 

/ Wykonanie Burmistrz Środy 

Śląskiej 

Obszar objęty planem nie jest położony bezpośrednie w 

obrębie Natura 2000, a jedynie do niego przylega. 

Brak zagrożeń 

  

Uchwała Nr 

XXXV/300/09 z dnia 

26 sierpnia 2009 roku w 

sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego wsi 

Lipnica 

Rada Miejska w Środzie Śląskiej 

/ Wykonanie Burmistrz Środy 

Śląskiej 

Brak   



 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Gmina Głogów Miasto 

Uchwała Nr 

XXVI/150/12 z dnia 20 

marca 2012 r. w 

sprawie zatwierdzenia 

Strategii Rozwoju 

Miasta Głogowa na lata 

2012-2026 

Rada Miejska w Głogowie / 

Wykonanie: Prezydent Miasta 

Głogowa 

Strategia rozwoju przewiduje m.in. następujące 

działania: 

  rozbudowa sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej,   gazowej, energetycznej i 

cieplnej 

 rozbudowa i modernizacja dróg i parkingów 

 „dostępna infrastruktura rzeki Odry dla potrzeb 

gospodarczych i rekreacyjnych” - wykonanie 

podstawowej infrastruktury dla  potrzeb 

rekreacji i turystyki na rzece Odrze; - wsparcie 

portu przeładunkowego na rzece; - 

wybudowanie przystani dla statków 

spacerowych – lokalnych; - budowa nowej 

przystani dla kajaków, rowerów wodnych, 

małych żaglówek wraz z pasażerem 

rekreacyjnym na dawnym terenie zwanym 

„NEPTUN” 

 efektywna gospodarka odpadami, mniejsza 

emisja zanieczyszczeń (m.in. budowa zakładu 

recyklingu i utylizacji odpadów) 

 wspieranie ochrony i poprawa środowiska ze 

szczególnym uwzględnieniem skutków 

eksploatacji górniczej 

 rozwój oferty turystycznej Miasta, promocja 

oferty rekreacyjno-turystycznej 

   



 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

(zagospodarowanie bulwaru nadodrzańskiego 

dla funkcji rekreacyjnych i sportowych) 

 zagospodarowanie terenów nadodrzańskich i 

Starego Miasta 

 wykonanie makroniwelacji terenu na Ostrowie 

Tumskim do poziomu wody 0,01% 

 

Uchwała Nr 

XLVIII/390/2010 z dnia 

25 maja 2010 r. 

Studium 

Uwarunkowań i 

Kierunków 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta 

Głogowa 

Rada Miejska w Głogowie / 

Wykonanie: Prezydent Miasta 

Głogowa 
Brak   

UCHWAŁA NR 

XLVII/388/98 z dnia 24 

marca 1998 r. w 

sprawie miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Ostrowa Tumskiego w 

Głogowie, zmieniony 

uchwałą nr  XVI/86/11 

z dnia 13 września 2011 

Rada Miejska w Głogowie / 

Wykonanie: Zarząd Miasta 

Głogowa, zmiana: Prezydent 

Miasta Głogowa 

Brak   



 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

r. 

UCHWAŁA Nr 

V/45/99 z dnia 23 

lutego 1999 roku w 

sprawie miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego Starego 

Miasta w Głogowie 

Rada Miejska w Głogowie / 

Wykonanie: Zarząd Miasta 

Głogowa 

Brak   

UCHWAŁA NR 

XXIX/377/2001z dnia 

29 maja 2001 r. w 

sprawie miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Wschodniej Dzielnicy 

Przemysłowej w 

Głogowie zmieniona 

uchwałą  XXX/184/12 

Rady Miejskiej w 

Głogowie z dnia 5 

czerwca 2012 

Rada Miejska w Głogowie / 

Wykonanie: Zarząd Miasta 

Głogowa 

   

Gmina Głogów Wieś 

Uchwała Nr 

XV/139/2000 w 

sprawie przyjęcia 

Rada Gminy w Głogowie 

Na terenie obszaru Natura2000 Studium przewiduje: 

- budowę kanału śluzowego wraz z przekopem 

jazowym, która to inwestycja jest warunkowana 

Potencjalnie gat. 

A073, A074 w 

wyniku zmian 

 



 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Studium uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego 

z dnia 30 czerwca 2000 

r. z późniejszymi 

zmianami: Uchwała Nr 

VI/52/2003 z dnia 22 

maja 2003 r., Uchwała 

Nr XVIII/156/2005 z 

dnia 24 lutego 2005 r., 

Uchwała Nr VI/46/2007 

z dnia 28 września 2007 

r. 

pozyskaniem od Ministerstwa Obrony Narodowej 

terenu do niego należącego; dz. nr 85 obręb Wyspa 

Katedralna (Głogów Miasto), 139, 140/1, 140/2 obręb 

Stare Serby 

 

- użytki ekologiczne – 629/272 obręb Wilków 

 

- użytki ekologiczne - 337/9 obręb Borek-Zabornia 

 

- przeważające przeznaczenie terenu zlokalizowanego 

w obrębie Natury 2000 przeznaczone jest pod 

działalność rolniczą (zwierzęcą i roślinną) 

 

- planowane dolesienia: 

591/2, 591/5, 522/1, 522/3, 521/1 obręb Wilków 

 

- podstawowym źródłem zanieczyszczenia powietrza 

jest huta miedzi „Głogów I i II” 

struktury 

krajobrazu 

Gmina Miękinia 

Uchwała Nr 

XLVII/489/10 z dnia 30 

marca 2010 r. w 

sprawie zmiany 

studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Rada Gminy Miękinia / 

Wykonanie: Wójt Gminy 

Miękinia 

Na terenie obszaru Natura2000 Studium ustala: 

- Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej: 128, 

137/1, 136/2, 136/1, 135, 134, 250, 236, 237, 238 obręb 

Zabór Wielki, 

- budowa mostu na Odrze w rejonie Brzegu Dolnego 

(obecnie zrealizowana, łączącego Żmigród z Kątami 

Wrocławskimi) wraz z drogami dojazdowymi – droga 

 

- budowa mostu -

odcinek drogi należy 

poprowadzić na 

odpowiednio długiej 

estakadzie i wyposażyć 

w urządzenia 

zapewniające ochronę 

flory i fauny 



 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Miękinia – tekst 

ujednolicony 

wojewódzka 

- obszary perspektywiczne surowca (Lenartowice, 

Głoska, Lutynia) zaznaczając, że ich eksploatacja jest 

niewskazana ze względu na walory przyrodnicze 

terenów 

- wskazuje na obecność dzikich wysypisk śmieci na 

terenie gminy m.in. w miejscowości Głoska (pod 

wałem przeciwpowodziowym, powierzchnia ok. 250 

m
3
) 

- modernizacja wału rz. Odry do 2013 przewidziana 

przez Zarząd Melioracji 

 

 

-podejmowanie działań 

zapobiegawczych – 

dzikie wysypiska - 

(egzekwowanie 

posiadania umów na 

wywóz odpadów, 

edukacja ekologiczna, 

odpowiednie 

oznakowanie zakazu, 

likwidacja możliwych 

dojazdów do wysypisk, 

okresowe likwidowanie 

tych miejsc) 

Uchwała Nr 

XIX/216/12 z dnia 30 

maja 2012 r. w sprawie 

uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

obrębu geodezyjnego 

Kadłub w gminie 

Miękinia część „B” 

Rada Gminy Miękinia / 

Wykonanie: Wójt Gminy 

Miękinia 

Brak   

Uchwała Nr LII/548/10 

z dnia 23 sierpnia 2010 

Rada Gminy Miękinia / 

Wykonanie: Wójt Gminy 

Brak - Na terenie N2000 

obowiązuje zakaz 



 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

r. w sprawie 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego części 

obrębu Miękinia dla 

jednostki 

urbanistycznej A 

Miękinia zalesień, lokalizacji 

stawów hodowlanych, 

lokalizacji zbiorników 

retencyjnych 

 

  

Uchwała Nr 

XVII/188/12 z dnia 30 

marca 2012r. w sprawie 

uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

gruntów rolnych i 

leśnych w obrębie 

geodezyjnym Zabór 

Wielki w gminie 

Miękinia 

Rada Gminy Miękinia / 

Wykonanie: Wójt Gminy 

Miękinia 

 Na terenie Obszaru Natura 2000 dokument przewiduje: 

- teren lasu z zakazem lokalizacji zabudowy z 

wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej, o ile odrębne przepisy tego nie 

wykluczają, 

teren lasu i zalesień. Obręb Zabór Wielki, dz. nr 

419/155 

 

------- 

Uchwała Nr XI/100/11  

z dnia 30 września 2011 

r w sprawie ustalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

gruntów rolnych i 

leśnych w obrębie 

geodezyjnym 

Rada Gminy Miękinia / 

Wykonanie: Wójt Gminy 

Miękinia 

Brak   



 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Księginice w gminie 

Miękinia 

Uchwała Nr 

XXV/251/08 z dnia 11 

lipca 2008 r. w sprawie 

uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Miękinia dla terenu 

położonego w obrębie 

Miękinia – część B 

Rada Gminy Miękinia / 

Wykonanie: Wójt Gminy 

Miękinia 

Brak   

Uchwała Nr   

XXIV/270/12 z dnia 26 

października 2012 r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

gruntów rolnych i 

leśnych w obrębie 

geodezyjnym Głoska 

w gminie Miękinia 

Rada Gminy Miękinia / 

Wykonanie: Wójt Gminy 

Miękinia 

Na terenie obszaru Natura2000 MPZP przewiduje: 

- teren rolniczy z zakazem zabudowy w tym zabudowy 

związanej z produkcją rolną, za wyjątkiem uzbrojenia 

terenu i inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 

- teren lasu (niewielkie połacie w obrębie 3 działek) 

- urządzenia wodne (lewobrzeżny wał 

przeciwpowodziowy Odry) 

 

  

XVIII/169/07 z dnia 27 

grudnia 2007 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii 

Rozwoju Gminy Miękinia 

Rada Gminy Miękinia / 

Wykonanie: Wójt Gminy 

Miękinia 

Brak.   



 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Gmina Malczyce 

Uchwała Nr VIII/ 

40/2011 z dnia 24 maja  

2011 r. w sprawie: 

uchwalenia zmiany 

studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Malczyce 

Rada Gminy w Malczycach Brak.   

Uchwała Nr XV/71/04 

z dnia 30 marca 2004 

roku w sprawie 

uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Malczyce 

Rada Gminy w Malczycach 

Na terenie Obszaru Natura 2000 dokument przewiduje: 

 

- projektowaną stacje przeładunkową dla obsługi 

terminalu paliw oraz na terenie już zainwestowanym 

adaptację urządzeń przepompowni oczyszczalni; dz. nr 

1 obręb Malczyce 

 

- adaptację terenów zadrzewionych i zakrzaczonych na 

tereny leśne (z możliwością wykorzystania terenu  dla 

turystyki i wypoczynku oraz turystyki leśnej, przy 

zachowaniu zasad ograniczenia ruchu turystycznego do 

wyznaczonych w uzgodnieniu z nadleśnictwem 

trasach) o charakterze naturalnym; dz. nr 271/2 obręb 

Chomiąża 

 

  

Gmina Brzeg Dolny 

Uchwała Nr XV/90/11 

z dnia 15 grudnia 2011 
Rada Miejska w Brzegu Dolnym Na terenie obszaru Natura2000 MPZP przewiduje: 

 

- gatunki ptaków 

(A075, A229, 
 



 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

r. w sprawie zmiany 

Studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gm. 

Brzeg 

Dolny 

- teren leśny o dominującej funkcji lasy, zalesienia i 

dolesienia, zabudowa związana z produkcją leśną z 

dopuszczeniem urządzeń turystycznych i parkingów 

leśnych; 

obręb Grodzianów 

AR_13.31Brzeg Dolny, AR_1.249/297, AR_1.132/1 

obręb Pysząca, AR_2.142/1 obręb Pogalewo Małe 

 

- tereny rolnicze z uzupełniającą funkcją: zabudowa 

zagrodowa i eksploatacja kopalin po wcześniejszym 

rozpoznaniu złóż i dolesienia, z dopuszczeniem 

lokalizacji obiektów i sieci infrastruktury technicznej w 

tym elektrowni wiatrowej 

dz. nr. AR_13.1/3 obręb Brzeg Dolny, obszar na 

południe od Gorzanowa (kilkadziesiąt działek o łącznej 

powierzchni ok. 90 ha), a także na południowy zachód 

od Pogalewa Wielkiego (ok. 30 ha), dz. nr AR_2.141, 

AR_2,142/12 obręb Pogalewo Małe 

 

 

- urządzenia kanalizacji z dopuszczeniem biogazowni; 

 

- teren usług z dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej zbiorowej z obiektami obsługi 

komunikacji (stacje benzynowe); dz. nr AR_40.36, 

obręb Brzeg Dolny 

 

- teren zieleni urządzonej z dopuszczeniem funkcji 

turystycznej i rekreacyjnej, obiektami infrastruktury 

technicznej oraz drogami wewnętrznymi i miejscami 

postojowymi, dz. nr AR_2.124/17 obręb Pogalewo 

Małe 

A234, A238, 

A321) 
 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 



 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

 

- teren aktywności gospodarczej wraz z terenem 

obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz 

zabudową usługową, a także wielkopowierzchniowe 

obiekty handlowe, zabudowa mieszkaniowa zbiorowa, 

obiekty obsługi produkcji w gospodarstwach (rolnych, 

hodowlanych, ogrodniczych, rybackich), obiekty i 

urządzenia obsługi komunikacji z dopuszczeniem 

obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej z 

drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi 

dz. nr AR_2.119/3 

 

- teren eksploatacji kopalin z dopuszczeniem lokalizacji 

obiektów i sieci infrastruktury technicznej wraz z 

drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi, dz. 

nr AR_2.119/1 obręb Pogalewo Małe 

 

Uchwała Nr III/30/2002 

z dnia 19 grudnia 2002 

roku w sprawie 

uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Brzeg Dolny 

Rada Miejska w Brzegu Dolnym Brak   

Uchwała Nr 

XXXIII/268/2005 z 

dnia 21 grudnia 2005 

roku w sprawie 

uchwalenia zmiany 

Rada Miejska w Brzegu Dolnym Brak   



 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Brzeg Dolny w zakresie 

terenu położonego w 

obrębie wsi Godzięcin 

Uchwała Nr 

XXXIII/340/2001 z 

dnia 10 listopada 2001 

roku w sprawie 

uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Brzeg Dolny; z 

późniejszymi zmianami 

Rada Miejska w Brzegu Dolnym Brak   

Plan Rozwoju 

Lokalnego Gminy 

Brzeg Dolny 

Rada Miejska w Brzegu Dolnym Brak   

Strategia Rozwoju 

Gminy 
Rada Miejska w Brzegu Dolnym W trakcie analiz   

Gmina Prochowice 

Uchwała Nr 

XXXII/164/2009 z dnia 

27 lutego 2009 w 

sprawie uchwalenia 

Rada Miasta i Gminy 

Prochowice / Wykonanie: 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Prochowice 

Na terenie obszaru Natura2000 Studium przewiduje: 

 

- budowę nowych obiektów elektroenergetycznych 

takich jak elektrownie wiatrowe i wodne 

 

  



 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego 

- Dopuszczenie dolesień na terenach rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej, dz. nr 914 obręb Lisowice 

 

Uchwała Nr 

XII/54/2003 z dnia 27 

listopada 2003 r. w 

sprawie uchwalenia 

Miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Prochowice, z 

późniejszymi zmianami 

Rada Miasta i Gminy 

Prochowice / Wykonanie: 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Prochowice 

Brak 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

Uchwała Nr III/13/06 

z dnia 28 grudnia 2006 

roku w sprawie 

uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

gminy Prochowice – 

budowa gazociągu 

Rada Miasta i Gminy 

Prochowice / Wykonanie: 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Prochowice 

Brak   

Plan rozwoju lokalnego 

Rada Miasta i Gminy 

Prochowice / Wykonanie: 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Prochowice 

Brak   



 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Gmina Rudna 

Strategia rozwoju 

gminy 

Rada Gminy Rudna / 

Wykonanie: Burmistrz Gminy 

Rudna 

Brak   

Gmina Wołów 

Uchwała Nr 152/04 z 

dnia 30 czerwca 2004 r.  

- Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

zespołu wsi: Lubiąż, 

Gliniany, Prawików, 

Rataje, Zgórzyce w 

Gminie Wołów - Strefa 

IX 

Rada Miejska w Wołowie 

- Teren o przeznaczeniu wiodącym: grunty rolne, za 

zgodne z planem uznaje się lokalizację urządzeń 

melioracyjnych i odwadniających,  

a także przeciwpowodziowych, oraz lokalizację 

obiektów związanych z oczyszczalnią ścieków 

 

- Teren o przeznaczeniu wiodącym: lasy i grunty leśne, 

za zgodne uznaje się prowadzenie gospodarki leśnej 

wraz z lokalizacją obiektów z nią związanych oraz 

siecią infrastruktury techniczne 

 

 

- Teren usług sportu i rekreacji za zgodne uznaje się 

lokalizację urządzeń służących przeznaczeniu terenu 

wraz z urządzeniami pomocniczymi i siecią uzbrojenia 

technicznego 

  

 

Teren usług sportu i rekreacji, za zgodną uznaje się 

lokalizację ogólnodostępnych urządzeń służących 

przeznaczeniu terenu (z wykluczeniem obiektów 

budowlanych), urządzenie pola biwakowego oraz 

lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia technicznego 

 

  

 

 



 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Uchwała Nr 

XXI/151/04 z dnia 30 

czerwca 2004 r.  - 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

zespołu wsi: Krzydlina 

Wielka, Domaszków, 

Krzydlina Mała w 

Gminie Wołów – strefa 

VII 

Rada Miejska w Wołowie Brak   

Uchwała Nr 

XVIII/128/04 z dnia 25 

marca 2004 r.  - 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

zespołu wsi: Boraszyn, 

Tarchalice, Wodnica w 

Gminie Wołów – strefa 

V 

Rada Miejska w Wołowie 
- 

 
  

Gmina Jemielno 

Uchwała Nr 

XXIX/178/2004 z dnia  

30 grudnia 2004 r. w 

sprawie Studium 

uwarunkowań i 

Rada Gminy Jemielno Brak   



 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Jemielno 

Uchwała Nr IV/23/2011 

z dnia 17 lutego 2011 

roku w sprawie 

uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

części terenów w 

obrębach wsi 

Luboszyce, Jemielno, 

Lubów, Zdziesławice, 

Ciechanów 

Rada Gminy Jemielno / 

Wykonanie: Wójt Gminy 

Jemielno 

Brak   

Uchwała Nr 

XII/68/2011 z dnia 29 

listopada 2011 roku w 

sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

części terenów w 

obrębach wsi: 

Luboszyce, Jemielno, 

Lubów, Zdziesławice, 

Rada Gminy Jemielno / 

Wykonanie: Wójt Gminy 

Jemielno 

W trakcie analiz   



 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Ciechan 

Gmina Wińsko 

Uchwała Nr 

XVII/108/99 z dnia 27 

grudnia 1999 roku w 

sprawie studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Wińsko 

Rada Gminy w Wińsku / 

Wykonanie: Zarząd Gminy 
   

Uchwała Nr 

VIII/45/2011 w 

sprawie: przystąpienia 

do sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Wińsko w zakresie 

lokalizacji zespołu 

elektrowni wiatrowych 

 

Miejscowy plan nie został dotychczas uchwalony. 

Projekt zakłada budowę elektrowni wiatrowych w 

pobliżu obszaru Natura 2000. 

  

Strategia rozwoju 

lokalnego 

Rada Gminy w Wińsku / 

Wykonanie: Zarząd Gminy 
Brak   

Gmina Ścinawa 

Uchwała nr LXXI / 331 Rada Miejska w Ścinawie /    



 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

/ 2009 z dnia 24 

września 2009 r. w 

sprawie uchwalenia 

Studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego Miasta I 

Gminy Ścinawa 

Wykonanie: Burmistrz Miasta i 

Gminy Ścinawa 

Uchwała Nr 

XLIII/274/2005 z dnia 

30 czerwca 2005 r. w 

sprawie miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Ścinawa 

Rada Miejska w Ścinawie / 

Wykonanie: Burmistrz Miasta i 

Gminy Ścinawa 

Na terenie obszaru Natura2000 MPZP przewiduje: 

 

- teren lasów z dopuszczoną możliwością częściowego 

przeznaczenia kompleksów na cele rekreacyjno-

wypoczynkowo-sportowe (ścieżki zdrowia, 

dydaktyczne, rowerowe) 

 dz. 325/4, 380/56 obręb Dziewin, ponadto na 

fragmencie działki 325/4 projektuje się teren zabudowy 

jednorodzinnej 

 

- teren produkcji gospodarstw rolnych hodowlanych, 

ogrodniczych, rybackich, leśnych dz. 482/7 obręb 

Zaborów, fragment dz. 365/51 obręb Dziewin (ponadto 

część działki 365/51 znajdująca się na terenie obszaru 

Natura 2000 przeznaczona jest na teren lasów z 

dopuszczoną możliwością częściowego przeznaczenia 

kompleksów na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-

sportowe) 

 

- tereny rolnicze, dopuszcza się prowadzenie sieci 

  



 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, 

stacji transformatorowych, masztów 

telekomunikacyjnych i elektrowni wiatrowej, 

dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu 

wymogów zawartych w przepisach szczegółowych 

dz. nr 377/3 obręb Lasowice, 

Gmina Niechlów 

Uchwała Nr 

XV/83/2012 Rady 

Gminy Niechlów z dnia 

28 lutego 2012r. w 

sprawie: zmiany 

uchwały Nr V/16/2011 

w sprawie 

wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji 

urządzeń 

wodociągowych i 

urządzeń 

kanalizacyjnych dla 

gminy Niechlów na lata 

2011-2013 

Rada Gminy Niechlów    

Uchwała Nr XXI/69/04 

Rady Gminy Niechlów 

z dnia 10 listopada 

2004r. w sprawie: 

zatwierdzenia Planu 

Rada Gminy Niechlów Brak   



 

 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Rozwoju Lokalnego 

Gminy Niechlów 

Uchwała Nr VIII/32/07 

z dnia 28 maja 2007 r. 

w sprawie 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Niechlów 

Rada Gminy Niechlów    

Gmina Pęcław 

Uchwała Nr XI/67/12 z 

dnia 30 stycznia 2012 r. 

w sprawie zmiany 

studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Pęcław 

Rada Gminy Pęcław    

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 

Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac terenowych 

Gatunki zwierząt       



 

 

Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac terenowych 

  A038 – Łabędź krzykliwy C – 5 Stanowiska skupione w 

środkowej i północnej części 

obszaru w rejonie ujścia 

Baryczy. 

Zadowalający Istnieją aktualne dane z lat 2007-2010, zebrane w wyniku 

szeroko zakrojonych prac inwentaryzacyjnych. Dla 

potrzeb prac inwentaryzacyjnych, dokonany został 

podział terenu w granicach OSO „Łęgi Odrzańskie” 

na 106 jednostek krajobrazowo-przestrzennych (JKP), 

wyróżniających się dominacją określonego typu 

krajobrazu, określoną charakterystyką warunków 

środowiskowych oraz posiadających łatwe do 

odnalezienia w terenie granice. Generalną zasadą 

zbierania danych podczas prac terenowych prowadzonych 

na potrzeby niniejszej inwentaryzacji było 

przeczesywanie poszczególnych jednostek krajobrazowo-

przestrzennych (JKP) w granicach OSO „Łęgi 

Odrzańskie”, w celu ustalenia obecności i liczebności 

poszczególnych gatunków ptaków. Zgodnie z przyjętą 

metodyką starano się by w okresie od marca do lipca 

każda JKP została skontrolowana przyna jmnie j  raz 

w miesiącu . Stwierdzenia poszczególnych 

gatunków nanoszono na mapy robocze w skali 1:10 

000. 
 

A073 – Kania czarna B – 3 Głównie  w środkowej i 

południowej części obszaru, 

na południe od Ścinawy gdzie 

występują rozległe 

powierzchnie lasów 

grądowych i łęgów. 

Zadowalający Jak wyżej. 

A074 – Kania ruda B – 4 Równomiernie w całym 

obszarze. 

Zadowalający Jak wyżej. 

A075 – Bielik C – 7 Równomiernie w całym 

obszarze. 

Zadowalający Jak wyżej. 

A229 – Zimorodek C – 6 Równomiernie w całym 

obszarze. 

Zadowalający Jak wyżej. 



 

 

Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia 

Liczba 

stanowisk 
Rozmieszczenie w obszarze 

Stopień 

rozpoznania 

Zakres  prac terenowych uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia z prac terenowych 

A234 – Dzięcioł zielonosiwy C – 6 Przede wszystkim w 

południowej i środkowej 

części obszaru gdzie 

występują rozległe 

powierzchnie lasów 

grądowych i łęgów. 

Zadowalający Jak wyżej. 

A238 – Dzięcioł średni B – 7 Przede wszystkim w 

południowej i środkowej 

części obszaru gdzie 

występują rozległe 

powierzchnie lasów 

grądowych i łęgów. 

Zadowalający Jak wyżej. 

A321 – Muchołówka białoszyja C – 4 Przede wszystkim w 

południowej i środkowej 

części obszaru gdzie 

występują rozległe 

powierzchnie lasów 

grądowych i łęgów. 

Zadowalający Jak wyżej. 

A028 – Czapla siwa C – 2 Kolonie rozrodcze w 

północnej i południowej 

części obszaru. 

Zadowalający Jak wyżej. 

A055 – Cyranka C – 5 Przede wszystkim w 

środkowej i północnej części 

obszaru obfitującej w 

starorzecza. 

Zadowalający Jak wyżej. 

A070 – Nurogęś C – 6 Południowa i północna część 

obszaru, w centralnym 

odcinku brak stanowisk. 

Zadowalający Jak wyżej. 

 
Wszystkie gatunki ptaków będących przedmiotami ochrony mają ogólny stan zachowania A bardzo dobry lub B dobry. 

 
 

2.6.1 Siedliska przyrodnicze występujące na terenie obszaru 



 

 

 

nie dotyczy 

 
 
2.6.2 Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono charakterystykę występowania poszczególnych gatunków ptaków na terenie OSO Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie”, w kolejności zgodnej z 

kolejnością w Standardowym Formularzu Danych (SDF) obszaru Natura 2000. Uwzględniono jedynie gatunki stanowiące przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 i objęte 

niniejszym planem. Czteroznakowe kody przy nazwach gatunków (kod A004 itd.) odnoszą się do kodów podanych w Poradnikach… (GROMADZKI 2004) oraz zastosowanych 

na mapach wyników inwentaryzacji. 

Przy charakterystyce liczebności populacji zastosowano następującą skalę opisową: 

 

Gatunek Liczba par lęgowych 

Skrajnie nieliczny 0-5 par 

bardzonieliczny 6-10 par 

nieliczny 11-30 par 

niezbyt liczny 31-50par 

dość liczny 51-100 par 

liczny 101-200 par 

bardzo liczny > 200 par 

 

 

Ze względu na dużą powierzchnię i rozległość geograficzną obszaru Natura 2000 OSO „Łęgi Odrzańskie”, przy opisach rozmieszczenia i liczebności poszczególnych gatunków 

zastosowano podział obszaru na 7 sektorów, charakteryzujących się odmiennymi warunkami krajobrazowymi i środowiskowymi. Są to: 

   Sektor I. – Miękińskie Bagna; 

   Sektor II. – Dolina Odry od Brzegu Dolnego do Rzeczycy; 

   Sektor III. – Dolina Odry od Rzeczycy do Ścinawy; 



 

 

   Sektor IV. – Dolina Odry od Ścinawy do Radoszyc; 

   Sektor V. – Dolina Odry od Radoszyc do ujścia Baryczy; 

   Sektor VI. – Dolina Odry od ujścia Baryczy do Głogowa; 

   Sektor VII. – Dolina dolnej Baryczy. 

 

Mapę obszaru Natura 2000 OSO „Łęgi Odrzańskie” z zaznaczonymi zasięgami poszczególnych sektorów przedstawiono poniżej  (źródło: opracowanie Zając in. 2010 – patrz 

rozdział 2.1). Oprócz terenów w granicach OSO, na mapie tej zaznaczono również tereny proponowane do objęcia granicami obszaru Natura 2000 SOO „Łęgi Odrzańskie”, 

zgodnie z informacjami zawartymi w materiałach WWF Polska. 

Zestawienie informacji na temat liczebności 11 gatunków ptaków stanowiących przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 OSO „Łęgi Odrzańskie” (w tym ich liczebności 

w poszczególnych 7 sektorach obszaru Natura 2000) podano w tabeli 2.6.3-1. 

W tabeli 2.6.3-2 przedstawiono dodatkowo podsumowanie danych o liczebności poszczególnych gatunków w graniach OSO, wraz z odniesieniem tej liczebności do wielkości 

populacji krajowej. 

 

 



 

 

 

Tabela 2.6.3-1.  Lista gatunków ptaków – przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 OSO „Łęgi Odrzańskie” (PLB020008), z informacją o 



 

 

liczbie stanowisk lęgowych wykrytych w poszczególnych  sektorach obszaru (sektory I-VII – patrz rozdział  2.6.3) 

oraz oszacowaniem całkowitej liczebności populacji lęgowej. 

Objaśnienia dotyczące tabeli: 

Kod = kod gatunku według Poradników ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 (GROMADZKI 2004). 

I-VII = liczba stanowisk lęgowych stwierdzonych w poszczególnych sektorach OSO (patrz objaśnienie w rozdziale 2.6.3). 

Cyfry pisane zwykłą czcionką oznaczają: liczbę stanowisk regularnie zajmowanych w granicach OSO. 

Cyfry pisane kursywą oznaczają: liczbę stanowisk efemerycznych lub alternatywnych miejsc gniazdowania w granicach OSO. 

Cyfry 
[w indeksie górnym w nawiasach kwadratowych] 

oznaczają: liczbę stanowisk poza terenem OSO, do 1 km od granicy. 

Σ = łączna liczba stanowisk lęgowych stwierdzonych we wszystkich sektorach. 

Ocena = oszacowanie liczebności populacji lęgowej w granicach OSO „Łęgi Odrzańskie” (p. = pary lęg.). 

 

Lp Kod Gatunek I II III IV V VI VII Σ  Ocena   

1.  A038 Łabędź krzykliwy   – – 1+1 3+1 3+2 1 [1] 1 9+4 [1]  9-10 

2. . 

 

A073 Kania czarna – 1 2+1   

– 

– 1 3+2   

3. -

5

 

p

. 

 

A074 Kania ruda – – 3+1 1 3 1 – 8+1  8- 

4.  

p

. 

 

A075 Bielik 1 1 3 1 2+1 1 1 8+3  6-8 p. 

5.   234 

Dzięcioł zielonosiwy 
5+1 [2] 6 32 1 3 2 – 49+1 [2]   

6. 0

- 

0 p. 

 

A2 8 

Dzięcioł średni 
2 [2] 21  98 

13 
16 39 [1] 2 291 [3]  300- 



 

 

7. 0

0

 

p

. 

 

A321 Muchołówka białoszyja 5 [2] 1 144 – 1 – – 151 [2]  150-200 p 

8.  

 

 229 

Zimorodek 

[1  

2+1 [2] 

7 [1] 6+1 [1] 4 1   

21+2 [5] 
 25-30 p. 

9.  
A028 Czapla siwa 

– – 1 – – – 1   

 

20 

10. -

2

5

0 

p. 

 

A055 Cyranka 1 – – 10 7 2 7  7 

 
20-25 p. 

11.   070 

Nurogęś 
– 3   

1 

1 4 3 15  15-20 p. 

 

Tabela 2.6.3-2.  Lista gatunków ptaków – przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 OSO „Łęgi Odrzańskie” (PLB020008), z oszacowaniem 

całkowitej liczebności populacji lęgowej oraz odniesieniem jej do liczebności krajowej populacji gatunku. 

Objaśnienia dotyczące tabeli: 

Kod = kod gatunku według Poradników ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000  (GROMADZKI 2004). 

N = łączna liczba stanowisk lęgowych gatunku stwierdzonych w granicach OSO. 

Cyfry pisane zwykłą czcionką oznaczają: liczbę stanowisk regularnie zajmowanych w granicach OSO. 

Cyfry pisane kursywą oznaczają: liczbę stanowisk efemerycznych lub alternatywnych miejsc gniazdowania w granicach OSO. 

Cyfry 
[w indeksie górnym w nawiasach kwadratowych] 

oznaczają: liczbę stanowisk poza terenem OSO, do 1 km od granicy. 

Ocena = oszacowanie liczebności populacji lęgowej w granicach OSO „Łęgi Odrzańskie” (p. = pary lęg.). 

% PL = procent populacji krajowej (wg danych Wilka i in. 2010), jaki stanowi liczebność populacji lęgowej gatunku oszacowana w granicach OSO. 

 

Lp Kod Gatunek N Ocena % PL 

1.  A038 Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus 9+4 
[1]

 9-10p. 13,8-20,0 



 

 

2.  A073 Kania czarna Milvus migrans 3+2 3-5 p. 0,8-1,7 

3.  A074 Kania ruda Milvus milvus 8+1 8-9 p. 1,1-1,4 

4.  A075 Bielik Haliaeetus albicilla 8+3 6-8 p. 0,8-1,1 

5.  A234 Dzięcioł zielonosiwy Picus canus 49+1 
[2]

 50-60 p. 1,0-3,0 

6.  A238 Dzięcioł średni Dendrocopos medius 291 
[3]

 300-400 p. 1,5-4,0 

7.  A321 Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis 151 
[2]

 150-200 p. 1,5-8,0 

8.  A229 Zimorodek Alcedo atthis 21+2 
[5]

 25-30 p. 0,4-1,2 

9.  A028 Czapla siwa Ardea cinerea 2 200-250 p. 2,0-2,8 

10.  A055 Cyranka Anas querquedula 27 20-25 p. 0,6-1,2 

11.  A070 Nurogęś Mergus merganser 15 10-20 p. 1,5-2,2 

 

 

Poniżej przedstawiono charakterystykę występowania poszczególnych gatunków ptaków w granicach obszaru Natura 2000: 

 

[A038] Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus 

1) Ocena liczebności populacji lęgowej 

Bardzo nieliczny: 9-10 par  (tabela 2.6.3-1 i 2.6.3-2). 

2) Rozmieszczenie stanowisk lęgowych 

W latach 90. występował wyłącznie na obszarach N od Ścinawy (sektor IV, V, VI i VII), na początku obecnego wieku zasiedlił także śródleśne 

starorzecza Odry na S od Tarchalic i Dziewina. 

3) Dynamika rozmieszczenia i liczebności populacji 

Gatunek zasiedlił dolinę Odry w pierwszej połowie lat 80., od połowy lat 90. stan populacji stabilny. 

4) Siedliska zajmowane na obszarze OSO Natura 2000 

Starorzecza Odry i Baryczy. 

[A073] Kania czarna Milvus migrans 



 

 

1) Ocena liczebności populacji lęgowej 

Skrajnie nieliczny: 3-5 par  (tabela 2.6.3-1 i 2.6.3-2). 

2) Rozmieszczenie stanowisk lęgowych 

Aktualnie zachowały się 3 stanowiska lęgowe w lasach nadodrzańskich między Rzeczycą a Ścinawą (sektor III) oraz 1 stanowisko w pobliżu ko-

lonii czapli pod Wyszanowem (sektor VII) i 1 efemeryczne stanowisko nad Odrą koło Słupa (sektor II). 

3) Dynamika rozmieszczenia i liczebności populacji 

W porównaniu ze stanem z końca lat 80. (DYRCZ i in. 1991, mat. własne autorów) nastąpiło gwałtowne załamanie się liczebności (w latach 1988 i 

1989 na obszarze tym gnieździło się 15-17 par kani czarnej, na początku lat 90. już tylko około 10 – A.Adamski, mat. własne). 

4) Siedliska zajmowane na obszarze OSO Natura 2000 

Gniazduje w starych lasach nadrzecznych (dawniej zwykle w pobliżu lub na samej krawędzi lasu), żeruje na terenach otwartych (rzeki, starorze-

cza, łąki, pola). 

[A074] Kania ruda Milvus milvus 

1) Ocena liczebności populacji lęgowej 

Bardzo nieliczny: 8-9 par  (tabela 2.6.3-1 i 2.6.3-2). 

2) Rozmieszczenie stanowisk lęgowych 

Stanowiska lęgowe rozmieszczone dość równomiernie w lasach i większych zadrzewieniach wzdłuż Odry, na odcinku poniżej Rzeczycy (sektor 

III, IV, V i VI). 

3) Dynamika rozmieszczenia i liczebności populacji 

Po szybkim wzroście liczebności w latach 80. (DYRCZ i in. 1991), od początku lat 90. stan populacji utrzymuje się na stabilnym poziomie. 

4) Siedliska zajmowane na obszarze OSO Natura 2000 

Gniazduje w starych lasach nadrzecznych, żeruje na terenach otwartych (łąki, pola, zbiorniki wodne). 

[A075] Bielik Haliaeetus albicilla 

1) Ocena liczebności populacji lęgowej 



 

 

Bardzo nieliczny: 6-8 par  (tabela 2.6.3-1 i 2.6.3-2). 

2) Rozmieszczenie stanowisk lęgowych 

Terytoria lęgowe rozmieszczone stosunkowo równomiernie w lasach i zadrzewieniach wzdłuż Odry (najliczniej – 3 stanowiska – w sektorze III) 

oraz w rezerwacie „Zabór” (sektor I) i nad dolną Baryczą W od Bartodziejów (sektor VII). 

3) Dynamika rozmieszczenia i liczebności populacji 

Obszar został trwale zasiedlony w latach 90., odtąd następuje stały wzrost liczby par i stanowisk lęgowych (DYRCZ i in. 1991, A. Adamski 

i G. Bobrowicz – mat. własne). 

4) Siedliska zajmowane na obszarze OSO Natura 2000 

Gatunek lęgowy w starych lasach i zadrzewieniach wzdłuż Odry i Baryczy oraz w starym olsie w rezerwacie „Zabór”. Tereny łowieckie obejmują 

przede wszystkim koryta rzek (zwłaszcza koryto Odry), starorzecza i łąki. 

[A229] Zimorodek Alcedo atthis 

1) Ocena liczebności populacji lęgowej 

Nieliczny: 25-30 par  (tabela 2.6.3-1 i 2.6.3-2). 

2) Rozmieszczenie stanowisk lęgowych 

Występuje w rozproszeniu we wszystkich częściach OSO, najliczniej w sektorze III i IV. 

3) Dynamika rozmieszczenia i liczebności populacji 

Prawdopodobnie sytuacja stabilna. 

4) Siedliska zajmowane na obszarze OSO Natura 2000 

Odcinki Odry, jej starorzeczy i dopływów, o zalesionych, urwistych brzegach. 

 [A234] Dzięcioł zielonosiwy Picus canus 

1) Ocena liczebności populacji lęgowej 

Dość liczny: 50-60 par  (tabela 2.6.3-1 i 2.6.3-2). 

2) Rozmieszczenie stanowisk lęgowych 



 

 

Przeważająca większość par gnieździ się w lasach nadodrzańskich powyżej Ścinawy, w szczególności w sektorze III. W odróżnieniu od dzięcioła 

średniego dość liczny również w sektorze I. Na obszarze N od Ścinawy zaledwie 6 stanowisk. 

3) Dynamika rozmieszczenia i liczebności populacji 

Brak danych. 

4) Siedliska zajmowane na obszarze OSO Natura 2000 

Starsze lasy liściaste, najchętniej grądy i łęgi, czasami także niewielkie laski i zadrzewienia. 

[A238] Dzięcioł średni Dendrocopos medius 

1) Ocena liczebności populacji lęgowej 

Bardzo liczny: 300-400 par  (tabela 2.6.3-1 i 2.6.3-2). 

2) Rozmieszczenie stanowisk lęgowych 

Gatunek rozmieszczony dość równomiernie w lasach na terenie OSO, najliczniej (około dwie trzecie populacji) w sektorze III (lasy między Rze-

czycą i Ścinawą) oraz w sektorze VI i II, najmniej liczny w sektorze I. 

3) Dynamika rozmieszczenia i liczebności populacji 

Brak danych. 

4) Siedliska zajmowane na obszarze OSO Natura 2000 

Starsze lasy liściaste, najchętniej grądy i łęgi z dużym udziałem dębu, także małe kępy lasów i zadrzewień, w szczególności dębowych. 

 [A321] Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis 

1) Ocena liczebności populacji lęgowej 

Liczny: 150-200 par  (tabela 2.6.3-1 i 2.6.3-2). 

2) Rozmieszczenie stanowisk lęgowych 

Prawie cała populacja lęgowa skupiona jest w lasach nadodrzańskich między Rzeczycą a Ścinawą, w sektorze III. Poza tym nieliczne pary lęgowe 

w sektorze I (okolice rezerwatu „Zabór”) i II (lasy nadodrzańskie powyżej Rzeczycy), a także jedno izolowane stanowisko na obszarze N od Ści-

nawy, w sektorze V (lasy nadodrzańskie w zakolu pod Orskiem). 



 

 

3) Dynamika rozmieszczenia i liczebności populacji 

Brak dokładnych danych z ubiegłych dekad, prawdopodobnie sytuacja stabilna. 

4) Siedliska zajmowane na obszarze OSO Natura 2000 

Większe fragmenty starych lasów liściastych typu łęgów, grądów i olsów. 

[A028] Czapla siwa Ardea cinerea 

1) Ocena liczebności populacji lęgowej 

Liczny: łącznie około 200-250 par w 2 koloniach lęgowych  (tabela 2.6.3-1 i 2.6.3-2). 

2) Rozmieszczenie stanowisk lęgowych 

Aktualnie funkcjonują dwie kolonie lęgowe: w lesie nadodrzańskim naprzeciwko Malczyc (sektor III) oraz w lesie nad Baryczą SE od Wyszano-

wa (sektor VII, wspólnie z kormoranami). 

3) Dynamika rozmieszczenia i liczebności populacji 

W porównaniu ze stanem z końca lat 80. (DYRCZ i in. 1991 oraz materiały własne autorów), nastąpiło zmniejszenie liczby stanowisk lęgowych 

(zanik kolonii naprzeciwko Chobieni i brak lęgów w rejonie Lasowic, w sektorze IV) przy jednoczesnym wzroście liczby par w dwóch pozosta-

łych koloniach. 

4) Siedliska zajmowane na obszarze OSO Natura 2000 

Gatunek lęgowy w starych lasach liściastych nad brzegami Odry i Baryczy, żerowiska przede wszystkim na starorzeczach i nad brzegami rzek. 

 [A055] Cyranka Anas querquedula 

1) Ocena liczebności populacji lęgowej 

Nieliczny: 20-25 par  (tabela 2.6.3-1 i 2.6.3-2). 

2) Rozmieszczenie stanowisk lęgowych 

Gatunek stwierdzany prawie wyłącznie w północnej połowie OSO, poniżej Ścinawy, w szczególności w sektorze IV (10 stanowisk), V (7 stano-

wisk) i VII (7 stanowisk). Powyżej Ścinawy tylko jedno stanowisko – na zabagnionych łąkach W od Miękini (sektor I). 

3) Dynamika rozmieszczenia i liczebności populacji 



 

 

Brak dokładnych danych z ubiegłych dekad, prawdopodobnie sytuacja stabilna. 

4) Siedliska zajmowane na obszarze OSO Natura 2000 

Gatunek lęgowy na zalewanych łąkach i turzycowiskch, często przy starorzeczach. 

 [A070] Nurogęś Mergus merganser 

1) Ocena liczebności populacji lęgowej 

Nieliczny: 15-20 par  (tabela 2.6.3-1 i 2.6.3-2). 

2) Rozmieszczenie stanowisk lęgowych 

Gatunek stwierdzany głównie w pobliżu zalesionych odcinków brzegów Odry (sektory II, III, IV, V i VI) oraz nad Baryczą (sektor VII). 

3) Dynamika rozmieszczenia i liczebności populacji 

W porównaniu ze stanem z końca lat 80. (DYRCZ i in. 1991, mat. własne autorów) nastąpił wzrost liczebności. 

4) Siedliska zajmowane na obszarze OSO Natura 2000 

Koryta rzek i starorzecza z urwistymi i zalesionymi brzegami. 
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MODUŁ B 

4 STAN OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY OBJĘTYCH PLANEM 

 Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu ochrony  

na podstawie 

dostępnych danych  

wg skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony  

po weryfikacji terenowej  

wg skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena stanu ochrony 

siedliska/gatunku  

wg skali FV, UI, U2 
Uwagi 

Gatunki         

Łabędź 

krzykliwy 

A038 6ddb  [=S3] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Łabędź 

krzykliwy 

A038 0c90  [=S4] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Łabędź 

krzykliwy 

A038 67cc  [=S5] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Łabędź 

krzykliwy 

A038 dc75  [=S6] 
Populacja 

   
FV  

 Liczebność FV FV 



 

 

 Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu ochrony  

na podstawie 

dostępnych danych  

wg skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony  

po weryfikacji terenowej  

wg skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena stanu ochrony 

siedliska/gatunku  

wg skali FV, UI, U2 
Uwagi 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Łabędź 

krzykliwy 

A038 13cc  [=S7] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Kania czarna A073 bc50  [=S2] 

Populacja 

   

U2  

 Liczebność U2 U2 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia U1 U1 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie U1 U1 

    

Kania czarna A073 dc1f  [=S3] 

Populacja 

   

U2  

 Liczebność U2 U2 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia U1 U1 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie U1 U1 

    

Kania czarna A073 84fe  [=S7] 

Populacja 

   

U2  
 Liczebność U2 U2 

    

 Siedlisko    



 

 

 Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu ochrony  

na podstawie 

dostępnych danych  

wg skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony  

po weryfikacji terenowej  

wg skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena stanu ochrony 

siedliska/gatunku  

wg skali FV, UI, U2 
Uwagi 

 gatunku Powierzchnia U1 U1 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie U1 U1 

    

Kania ruda A074 033b  [=S3] 

Populacja 

   

U1  

 Liczebność U1 U1 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia U1 U1 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie U1 U1 

    

Kania ruda A074 0ef0  [=S4] 

Populacja 

   

U1  

 Liczebność U1 U1 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia U1 U1 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie U1 U1 

    

Kania ruda A074 03e4  [=S5] 

Populacja 

   

U1  

 Liczebność U1 U1 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia U1 U1 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie U1 U1 

    

Kania ruda A074 30b5  [=S6] 

Populacja 

   

U1  

 Liczebność U1 U1 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia U1 U1 

    



 

 

 Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu ochrony  

na podstawie 

dostępnych danych  

wg skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony  

po weryfikacji terenowej  

wg skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena stanu ochrony 

siedliska/gatunku  

wg skali FV, UI, U2 
Uwagi 

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie U1 U1 

    

Bielik   A075 4033  [=S1] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Bielik   A075 98fa  [=S2] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Bielik   A075 edd7  [=S3] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Bielik   A075 881e  [=S4] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

   

 Eksperckie FV FV 



 

 

 Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu ochrony  

na podstawie 

dostępnych danych  

wg skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony  

po weryfikacji terenowej  

wg skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena stanu ochrony 

siedliska/gatunku  

wg skali FV, UI, U2 
Uwagi 

 gatunku    

Bielik   A075 237d  [=S5] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Bielik   A075 6a70  [=S6] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Bielik   A075 6d35  [=S7] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Zimorodek A229 9753  [=S2] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    



 

 

 Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu ochrony  

na podstawie 

dostępnych danych  

wg skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony  

po weryfikacji terenowej  

wg skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena stanu ochrony 

siedliska/gatunku  

wg skali FV, UI, U2 
Uwagi 

Zimorodek A229 e82e  [=S3] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Zimorodek A229 1b35  [=S4] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Zimorodek A229 ccc7  [=S5] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Zimorodek A229 a0d1  [=S6] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Zimorodek A229 f3c6  [=S7] 
Populacja 

   
FV  

 Liczebność FV FV 



 

 

 Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu ochrony  

na podstawie 

dostępnych danych  

wg skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony  

po weryfikacji terenowej  

wg skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena stanu ochrony 

siedliska/gatunku  

wg skali FV, UI, U2 
Uwagi 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Dzięcioł 

zielonosiwy 

A234 

 

[=A324 

na 

mapach 

GIS !!!] 

4d4e  [=S1] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Dzięcioł 

zielonosiwy 

A234 3313  [=S2] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Dzięcioł 

zielonosiwy 

A234 adec  [=S3] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Dzięcioł 

zielonosiwy 

A234 ccf7  [=S4] 

Populacja 

   

FV  
 Liczebność FV FV 

    

 Siedlisko    



 

 

 Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu ochrony  

na podstawie 

dostępnych danych  

wg skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony  

po weryfikacji terenowej  

wg skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena stanu ochrony 

siedliska/gatunku  

wg skali FV, UI, U2 
Uwagi 

 gatunku Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Dzięcioł 

zielonosiwy 

A234 e104  [=S5] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Dzięcioł 

zielonosiwy 

A234 f560  [=S6] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Dzięcioł średni A238 1817  [=S1] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Dzięcioł średni A238 346c  [=S2] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    



 

 

 Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu ochrony  

na podstawie 

dostępnych danych  

wg skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony  

po weryfikacji terenowej  

wg skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena stanu ochrony 

siedliska/gatunku  

wg skali FV, UI, U2 
Uwagi 

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Dzięcioł średni A238 f061  [=S3] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Dzięcioł średni A238 48cb  [=S4] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Dzięcioł średni A238 f759  [=S5] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Dzięcioł średni A238 ea5b  [=S6] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

   

 Eksperckie FV FV 



 

 

 Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu ochrony  

na podstawie 

dostępnych danych  

wg skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony  

po weryfikacji terenowej  

wg skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena stanu ochrony 

siedliska/gatunku  

wg skali FV, UI, U2 
Uwagi 

 gatunku    

Dzięcioł średni A238 2fe5  [=S7] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Muchołówka 

białoszyja 

A321 b33c  [=S1] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Muchołówka 

białoszyja 

A321 5ee3  [=S2] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Muchołówka 

białoszyja 

A321 3e61  [=S3] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    



 

 

 Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu ochrony  

na podstawie 

dostępnych danych  

wg skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony  

po weryfikacji terenowej  

wg skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena stanu ochrony 

siedliska/gatunku  

wg skali FV, UI, U2 
Uwagi 

Muchołówka 

białoszyja 

A321 0a12  [=S5] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Czapla siwa A028 19a7  [=S3] 

Populacja 

   

U1  

 Liczebność U1 U1 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Czapla siwa A028 eaf5  [=S7] 

Populacja 

   

U1  

 Liczebność U1 U1 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Cyranka A055 f060  [=S1] 

Populacja 

   

U1  

 Liczebność U1 U1 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Cyranka A055 eaf8  [=S4] 
Populacja 

   
U1  

 Liczebność U1 U1 



 

 

 Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu ochrony  

na podstawie 

dostępnych danych  

wg skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony  

po weryfikacji terenowej  

wg skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena stanu ochrony 

siedliska/gatunku  

wg skali FV, UI, U2 
Uwagi 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Cyranka A055 7473  [=S5] 

Populacja 

   

U1  

 Liczebność U1 U1 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Cyranka A055 e617  [=S6] 

Populacja 

   

U1  

 Liczebność U1 U1 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Cyranka A055 0c8b  [=S7] 

Populacja 

   

U1  

 Liczebność U1 U1 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Nurogęś A070 c278  [=S2] 

Populacja 

   

FV  
 Liczebność FV FV 

    

 Siedlisko    



 

 

 Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu ochrony  

na podstawie 

dostępnych danych  

wg skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony  

po weryfikacji terenowej  

wg skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena stanu ochrony 

siedliska/gatunku  

wg skali FV, UI, U2 
Uwagi 

 gatunku Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Nurogęś A070 ef94  [=S3] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Nurogęś A070 5  [=S4] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Nurogęś A070 00d5  [=S5] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Nurogęś A070 9fb2  [=S6] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    



 

 

 Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu ochrony  

na podstawie 

dostępnych danych  

wg skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  ochrony  

po weryfikacji terenowej  

wg skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena stanu ochrony 

siedliska/gatunku  

wg skali FV, UI, U2 
Uwagi 

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

Nurogęś A070 709e  [=S7] 

Populacja 

   

FV  

 Liczebność FV FV 

    

 
Siedlisko 

gatunku 

   

 Powierzchnia FV FV 

    

 Szanse 

zachowania 

gatunku 

   

 Eksperckie FV FV 

    

 
 

5 ANALIZA ZAGROŻEŃ 

Lp. Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1. A038 

Łabędź 

krzykliwy 

6ddb  [=S3] 

0c90  [=S4] 

67cc  [=S5] 

dc75  [=S6] 

13cc  [=S7] 

 

J02 .Spowodowane przez 

człowieka zmiany stosun-

ków wodnych 

 

A02. 03 Usuwanie trawy pod 

grunty orne 

 

A03 koszenie/ścinanie trawy 

 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku i 

rekreacji, uprawiane w 

plenerze 

 

 

J02 Spowodowane przez 

człowieka zmiany sto-

sunków wodnych 

 

C03.03 Produkcja energii 

wiatrowej 

 

D02.01.01 Napowietrzne 

linie elektryczne i tele-

foniczne 

 

 

 

J02 

Pogarszanie się sytuacji hydrologicznej w dolinie Odry na skutek erozji 

liniowej dna rzeki poniżej stopnia Brzeg Dolny oraz drenującego 

oddziaływania Odry na stan wód gruntowych i powierzchniowych w jej 

dolinie.  

W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk gatunków ptaków (łąki, tereny 

podmokłe i wilgotne) związanych z określonym poziomem wód gruntowych 

lub obecnością zbiorników wodnych, a także uzależnionych od określonego 

rytmu i zasięgu wylewów rzeki. 

 

Zmniejszenie częstości i zasięgu wylewów na skutek oddziaływania budowli 

hydrotechnicznych wzdłuż Odry i jej dopływów.  

W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk gatunków ptaków zależnych 

od określonego rytmu wylewów rzeki. 

 

Zmiany stanu ekologicznego starorzeczy na skutek odcięcia lub pogorszenia 

połączenia z ciekami.  



 

 

Lp. Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

W efekcie: degradacja siedliska przyrodniczego starorzeczy i związanych 

z nim gatunków. 

 

Likwidacja lub niszczenie (zaśmiecanie itp.) niewielkich zbiorników wodnych.  

W efekcie: pogarszanie warunków żerowania, rozrodu i wypoczynku ptaków 

związanych ze zbiornikami wodnymi. 

 

A02. 03 , A03 

Zmniejszanie się powierzchni ekstensywnych użytków zielonych (zaorywanie 

lub zaniechanie koszenia łąk albo intensyfikacja gospodarki łąkowej i pastwi-

skowej).  

W efekcie: zanik lub degradacja siedlisk łąkowych oraz związanych z nimi ga-

tunków oraz pogarszanie warunków występowania, żerowania i rozrodu pta-

ków. 

G01 

Narastający niekontrolowany ruch turystyczny i rekreacyjny wzdłuż brzegów 

rzek (zwłaszcza Odry), w tym rajdy samochodów terenowych, ruch quadów, 

biwakowicze, wędkarze itp. 

W efekcie: niszczenie roślinności przybrzeżnej oraz pogarszanie warunków 

występowania, żerowania i rozrodu ptaków. 

 

C03.03 

Potencjalny negatywny wpływ przyszłych elektrowni wiatrowych, których lo-

kalizację zaplanowano w granicach lub w pobliżu (do 10 km) granic obszaru 

Natura 2000. W efekcie: zwiększenie śmiertelności osobników oraz pogorsze-

nie funkcjonalności międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny środ-

kowej Odry. 

 

D02.01.01 

Potencjalny negatywny wpływ przyszłych linii energetycznych, których lokali-

zację zaplanowano w granicach lub sąsiedztwie granic obszaru Natura 2000.  

W efekcie: zwiększenie śmiertelności osobników oraz pogorszenie funkcjonal-

ności międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny środkowej Odry. 

 

 



 

 

Lp. Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

 A073 

Kania czarna 

bc50  [=S2] 

dc1f  [=S3] 

84fe  [=S7] 

 

J02 Spowodowane przez 

człowieka zmiany stosun-

ków wodnych 
 

J03 Inne zmiany ekosys-

temu 
 

A02. 03 usuwanie trawy 

pod grunty orne, 
A03 koszenie/ścinanie 

trawy 
 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku i rekre-

acji, uprawiane w plenerze 

 

 

 

 

J03 Inne zmiany eko-

systemu 
 

C03.03 Produkcja energii 

wiatrowej 

 

D02.01.01 Napowietrzne 

linie elektryczne i telefo-

niczne 

 

J02 

Pogarszanie się sytuacji hydrologicznej w dolinie Odry na skutek erozji linio-

wej dna rzeki poniżej stopnia Brzeg Dolny oraz drenującego oddziaływania 

Odry na stan wód gruntowych i powierzchniowych w jej dolinie.  

W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 

związanych z określonym poziomem wód gruntowych (lasy, łąki, tereny pod-

mokłe i wilgotne) lub obecnością zbiorników wodnych, a także uzależnionych 

od określonego rytmu i zasięgu wylewów rzeki. 
 

Zmniejszenie częstości i zasięgu wylewów na skutek oddziaływania budowli 

hydrotechnicznych wzdłuż Odry i jej dopływów.  

W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 

zależnych od określonego rytmu wylewów rzeki 

 

Zmiany stanu ekologicznego starorzeczy na skutek odcięcia lub pogorszenia 

połączenia z ciekami.  

W efekcie: degradacja siedliska przyrodniczego starorzeczy i związanych 

z nim gatunków. 

 

J03 (Zagrożenia istniejące) 

Przekształcanie się lasów łęgowych w grądy (tzw. grądowienie łęgów) na 

skutek odcięcia części dawnych terenów zalewowych od dostępu wód 

powodziowych przez budowę wałów przeciwpowodziowych oraz zmniejszenia 

częstości i przeciętnego zasięgu wylewów.  

W efekcie: degradacja i/lub zanik lasów łęgowych oraz związanych z nimi 

gatunków zwierząt. 

 

Niszczenie ekosystemów starorzeczy na skutek zagospodarowywania rol-

niczego (fermy drobiu) lub rekreacyjnego (kąpieliska, miejsca biwakowe 

itp.). W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

gatunków związanych ze starorzeczami i ich otoczeniem 
 

J03 (Zagrożenia potencjalne) 
Wycinanie lasów na międzywalu (w ramach gospodarki leśnej i/lub 

w celach ochrony przeciwpowodziowej).  

W efekcie: ograniczenie powierzchni siedliska lasów łęgowych oraz utrata 

siedlisk rozrodczych ptaków, zwłaszcza gatunków związanych z drzewo-

stanami liściastymi. 



 

 

Lp. Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

 

Eliminacja martwych i obumierających drzew w ramach zabiegów sanitarnych 

w zadrzewieniach (poza terenami LP). W efekcie: pogarszanie warunków 

występowania ptaków. 

 

 

A02. 03 , A03 

Zmniejszanie się powierzchni ekstensywnych użytków zielonych (zaorywanie 

lub zaniechanie koszenia łąk albo intensyfikacja gospodarki łąkowej i 

pastwiskowej).  

W efekcie: zanik lub degradacja siedlisk łąkowych oraz związanych z nimi 

gatunków oraz pogarszanie warunków występowania, żerowania i rozrodu 

ptaków. 

 

 

G01 

Narastający niekontrolowany ruch turystyczny i rekreacyjny wzdłuż brzegów 

rzek (zwłaszcza. Odry), w tym rajdy samochodów terenowych, ruch quadów, 

biwakowicze, wędkarze itp. 

W efekcie: niszczenie roślinności przybrzeżnej oraz pogarszanie warunków 

występowania, żerowania i rozrodu ptaków. 

 

C03.03 

Potencjalny negatywny wpływ przyszłych elektrowni wiatrowych, których lo-

kalizację zaplanowano w granicach lub w pobliżu (do 10 km) granic obszaru 

Natura 2000. W efekcie: zwiększenie śmiertelności osobników oraz pogorsze-

nie funkcjonalności międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny środ-

kowej Odry. 

 

D02.01.01 

Potencjalny negatywny wpływ przyszłych linii energetycznych, których lokali-

zację zaplanowano w granicach lub sąsiedztwie granic obszaru Natura 2000.  

W efekcie: zwiększenie śmiertelności osobników oraz pogorszenie funkcjonal-

ności międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny środkowej Odry. 

 

 A074 033b  [=S3] Jak dla kani czarnej (A073). Jak dla kani czarnej (A073). Jak dla kani czarnej (A073). 



 

 

Lp. Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

Kania ruda 0ef0  [=S4] 

03e4  [=S5] 

30b5  [=S6] 

 

 A075 

Bielik 

4033  [=S1] 

98fa  [=S2] 

edd7  [=S3] 

881e  [=S4] 

237d  [=S5] 

6a70  [=S6] 

6d35  [=S7] 

 

Jak dla kani czarnej A073) i kani 

rudej (A074).(. 
Jak dla kani czarnej A073) i 

kani rudej (A074).( 
Jak dla kani czarnej A073) i kani rudej (A074).( 

 A229 

Zimorodek 

9753  [=S2] 

e82e  [=S3] 

1b35  [=S4] 

ccc7  [=S5] 

a0d1  [=S6] 

f3c6  [=S7] 

 

J02 Spowodowane przez 

człowieka zmiany stosun-

ków wodnych 
 

J03 Inne zmiany ekosys-

temu 
 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku i 

rekreacji, uprawiane w 

plenerze 

 

 

 

J02 Spowodowane 

przez człowieka zmia-

ny stosunków wod-

nych 
 

 

J02 (Zagrożenia istniejące) 
Pogarszanie się sytuacji hydrologicznej w dolinie Odry na skutek erozji 

liniowej dna rzeki poniżej stopnia Brzeg Dolny oraz drenującego oddzia-

ływania Odry na stan wód gruntowych i powierzchniowych w jej dolinie. 

W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatun-

ków związanych z określonym poziomem wód gruntowych  lub obecno-

ścią zbiorników wodnych, a także uzależnionych od określonego rytmu 

i zasięgu wylewów rzeki – okresowe lub trwałe obniżanie poziomu wód w 

starorzeczach, mogące prowadzić do ich zaniku. 
 

Zmniejszenie częstości i zasięgu wylewów na skutek oddziaływania bu-

dowli hydrotechnicznych wzdłuż Odry i jej dopływów.  

W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk przyrodniczych i sie-

dlisk gatunków zależnych od określonego rytmu wylewów rzeki. 

 

Zmiany stanu ekologicznego starorzeczy na skutek odcięcia lub pogorsze-

nia połączenia z ciekami. W efekcie: degradacja siedliska przyrodniczego 

starorzeczy i związanych z nim gatunków. 

 

J02 (Zagrożenia potencjalne) 
Potencjalny negatywny wpływ przedsięwzięć hydrotechnicznych i innych 

dużych inwestycji podejmowanych w dolinie Odry.  

W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatun-

ków związanych z zalewowym charakterem doliny rzecznej oraz określo-

nym układem warunków hydrologicznych. 



 

 

Lp. Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

 

Niszczenie ekosystemów wodnych i przybrzeżnych w wyniku prac regula-

cyjnych na ciekach.  

W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatun-

ków związanych z naturalnie ukształtowanymi ciekami wodnymi i ich 

brzegami. 

 

Niekontrolowane usuwanie zadrzewień typu łęgów wierzbowo-topolowych na 

międzywalu (poza terenami LP) szczególnie w obrębie starorzeczy .  

W efekcie: zubożenie siedlisk gatunku w kryjówki i miejsca odpowiednie do 

żerowania (czatownie). 

 

J03 

Niszczenie ekosystemów starorzeczy na skutek zagospodarowywania rol-

niczego (fermy drobiu) lub rekreacyjnego (kąpieliska, miejsca biwakowe 

itp.). W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

gatunków związanych ze starorzeczami i ich otoczeniem. 

 

Likwidacja lub niszczenie (zaśmiecanie itp.) niewielkich zbiorników wodnych.  

W efekcie: pogarszanie warunków żerowania, rozrodu i wypoczynku ptaków 

związanych ze zbiornikami wodnymi. 

 

 

G01 

Narastający niekontrolowany ruch turystyczny i rekreacyjny wzdłuż brzegów 

rzek (zwłaszcza Odry), w tym rajdy samochodów terenowych, ruch quadów, 

biwakowicze, wędkarze itp. 

W efekcie: niszczenie roślinności przybrzeżnej oraz pogarszanie warunków 

występowania, żerowania i rozrodu ptaków. 

 

 

 A234 

Dzięcioł 
zielonosiwy 

4d4e  [=S1] 

3313  [=S2] 

adec  [=S3] 

ccf7  [=S4] 

e104  [=S5] 

f560  [=S6] 

J02 Spowodowane przez 

człowieka zmiany stosun-

ków wodnych 
 

J03 Inne zmiany ekosys-

temu 

J02 Spowodowane 

przez człowieka zmia-

ny stosunków wod-

nych 
 

J03 Inne zmiany eko-

J02 

Pogarszanie się sytuacji hydrologicznej w dolinie Odry na skutek erozji linio-

wej dna rzeki poniżej stopnia Brzeg Dolny oraz drenującego oddziaływania 

Odry na stan wód gruntowych i powierzchniowych w jej dolinie.  

W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 

związanych z określonym poziomem wód gruntowych (lasy, ), a także uzależ-



 

 

Lp. Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

  

I01 obce gatunki inwazyj-

ne. 
 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku i rekre-

acji, uprawiane w plenerze 

 

 

 

systemu 
 

 

 

 

nionych od określonego rytmu i zasięgu wylewów rzeki. 

 

J03 (Zagrożenia istniejące) 
Usuwanie martwych i umierających drzew (stojących i leżących) gatun-

ków liściastych.  

W efekcie: pogorszenie występowania stanu siedlisk dla ptaków. 

 

Udział niewłaściwych gatunkowo nasadzeń (m.in. sztuczne sośniny) na siedli-

sku łęgów i grądów.  

W efekcie: zniekształcenie struktury i zakłócenie funkcjonowania ekosyste-

mów łęgów i grądów oraz zmniejszenie powierzchni siedlisk dostępnych dla 

ptaków związanych z lasami typu łęgów i grądów. 

 

J03 (Zagrożenia potencjalne) 
Eliminacja martwych i obumierających drzew w ramach zabiegów sani-

tarnych w zadrzewieniach (poza terenami LP).  

W efekcie: pogarszanie warunków występowania ptaków. 
 

Juwenalizacja lasów w wyniku użytkowania rębnego.  

W efekcie: zubożenie strukturalne i funkcjonalne siedlisk przyrodniczych 

łęgów i grądów oraz zmniejszenie powierzchni siedlisk rozrodczych pta-

ków. 

 

Niekontrolowane usuwanie  zadrzewień typu łęgów wierzbowo-

topolowych na międzywalu (poza terenami LP).  

W efekcie: ograniczenie powierzchni siedliska łęgu wierzbowo-

topolowego oraz związanych z nim gatunków. 

 

Wycinanie lasów na międzywalu (w ramach gospodarki leśnej i/lub w celach 

ochrony przeciwpowodziowej).  

W efekcie: ograniczenie powierzchni siedliska lasów łęgowych oraz utrata 

siedlisk rozrodczych ptaków, zwłaszcza gatunków związanych z 

drzewostanami liściastymi. 

 

I01 

Ekspansja i konkurencja obcych gatunków drzew w lasach.  

W efekcie: zniekształcenie składu gatunkowego, struktury i zakłócenie prawi-



 

 

Lp. Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

dłowego funkcjonowania ekosystemów leśnych, zwł. łęgów i grądów. 

 

G01 

Narastający niekontrolowany ruch turystyczny i rekreacyjny wzdłuż brzegów 

rzek (zwł. Odry), w tym rajdy samochodów terenowych, ruch quadów, biwa-

kowicze, wędkarze itp..  

W efekcie: niszczenie roślinności przybrzeżnej oraz pogarszanie warunków 

występowania, żerowania i rozrodu ptaków 

 

 A238 

Dzięcioł 

średni 

1817  [=S1] 

346c  [=S2] 

f061  [=S3] 

48cb  [=S4] 

f759  [=S5] 

ea5b  [=S6] 

2fe5  [=S7] 

 

Jak dla dzięcioła zielonosiwego 

(A234). 

Jak dla dzięcioła 

zielonosiwego (A234). 

Jak dla dzięcioła zielonosiwego (A234). 

 A321 

Muchołówka 
białoszyja 

b33c  [=S1] 

5ee3  [=S2] 

3e61  [=S3] 

0a12  [=S5] 

 

Jak dla dzięcioła zielonosiwego 

(A234) i dzięcioła  średniego 
(A238). 

Jak dla dzięcioła 

zielonosiwego (A234) i 
dzięcioła  średniego (A238). 

Jak dla dzięcioła zielonosiwego (A234) i dzięcioła  średniego (A238). 

 A028 

Czapla siwa 

19a7  [=S3] 

eaf5  [=S7] 

 

J02 Spowodowane przez 

człowieka zmiany stosun-

ków wodnych 
 

J03 Inne zmiany ekosys-

temu 
 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku i rekre-

acji, uprawiane w plenerze 

 

 

 

C03.03 Produkcja energii 

wiatrowej 

 

D02.01.01 Napowietrzne 

linie elektryczne i telefo-

niczne 

 

J02 (Zagrożenia istniejące) 

Pogarszanie się sytuacji hydrologicznej w dolinie Odry na skutek erozji 

liniowej dna rzeki poniżej stopnia Brzeg Dolny oraz drenującego 

oddziaływania Odry na stan wód gruntowych i powierzchniowych w jej 

dolinie.  

W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 

związanych z określonym poziomem wód gruntowych (lasy, łąki, tereny 

podmokłe i wilgotne) lub obecnością zbiorników wodnych, a także 

uzależnionych od określonego rytmu i zasięgu wylewów rzeki. 

 

Zmniejszenie częstości i zasięgu wylewów na skutek oddziaływania budowli 

hydrotechnicznych wzdłuż Odry i jej dopływów.  

W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 



 

 

Lp. Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

 zależnych od określonego rytmu wylewów rzeki. 

 

Zmiany stanu ekologicznego starorzeczy na skutek odcięcia lub pogorszenia 

połączenia z ciekami.  

W efekcie: degradacja siedliska przyrodniczego starorzeczy i związanych 

z nim gatunków. 

 

J02 (Zagrożenia potencjalne) 

Potencjalny negatywny wpływ przedsięwzięć hydrotechnicznych i innych 

dużych inwestycji podejmowanych w dolinie Odry.  

W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatun-

ków związanych z zalewowym charakterem doliny rzecznej oraz określo-

nym układem warunków hydrologicznych. 

 

J03 (Zagrożenia istniejące) 

Niszczenie ekosystemów starorzeczy na skutek zagospodarowywania 

rolniczego (fermy drobiu) lub rekreacyjnego (kąpieliska, miejsca biwakowe 

itp.).  

W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 

związanych ze starorzeczami i ich otoczeniem. 

 

Likwidacja lub niszczenie (zaśmiecanie itp.) niewielkich zbiorników wodnych.  

W efekcie: pogarszanie warunków żerowania, rozrodu i wypoczynku ptaków 

związanych ze zbiornikami wodnymi. 

 

J03 (Zagrożenia potencjalne) 

Wycinanie lasów na międzywalu (w ramach gospodarki leśnej i/lub w celach 

ochrony przeciwpowodziowej).  

W efekcie: ograniczenie powierzchni siedliska lasów łęgowych oraz utrata 

siedlisk rozrodczych ptaków, zwłaszcza gatunków związanych z 

drzewostanami liściastymi. 

 

Niekontrolowane usuwanie zadrzewień typu łęgów wierzbowo-topolowych na 

międzywalu (poza terenami LP).  

W efekcie: ograniczenie powierzchni siedliska łęgu wierzbowo-topolowego 

oraz związanych z nim gatunków. 



 

 

Lp. Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

 

G01 

Narastający niekontrolowany ruch turystyczny i rekreacyjny wzdłuż brzegów 

rzek (zwłaszcza. Odry), w tym rajdy samochodów terenowych, ruch quadów, 

biwakowicze, wędkarze itp..  

W efekcie: niszczenie roślinności przybrzeżnej oraz pogarszanie warunków 

występowania, żerowania i rozrodu ptaków. 

 

C03.03 

Potencjalny negatywny wpływ przyszłych elektrowni wiatrowych, których lo-

kalizację zaplanowano w granicach lub w pobliżu (do 10 km) granic obszaru 

Natura 2000. W efekcie: zwiększenie śmiertelności osobników oraz pogorsze-

nie funkcjonalności międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny środ-

kowej Odry. 

 

D02.01.01 

Potencjalny negatywny wpływ przyszłych linii energetycznych, których lokali-

zację zaplanowano w granicach lub sąsiedztwie granic obszaru Natura 2000.  

W efekcie: zwiększenie śmiertelności osobników oraz pogorszenie funkcjonal-

ności międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny środkowej Odry. 

 

 A055 

Cyranka 

f060  [=S1] 

eaf8  [=S4] 

7473  [=S5] 

e617  [=S6] 

0c8b  [=S7] 

 

J02 Spowodowane przez 

człowieka zmiany stosun-

ków wodnych 
 

J03 Inne zmiany ekosys-

temu 
 

A02. 03 usuwanie trawy 

pod grunty orne, 
 

A03 koszenie/ścinanie 

trawy 
 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku i rekre-

J02 Spowodowane przez 

człowieka zmiany stosun-

ków wodnych 

 

C03.03 Produkcja energii 

wiatrowej 
 

D02.01.01 Napowietrzne 

linie elektryczne i tele-

foniczne 

 

 

 

J02 (Zagrożenia istniejące) 

Pogarszanie się sytuacji hydrologicznej w dolinie Odry na skutek erozji 

liniowej dna rzeki poniżej stopnia Brzeg Dolny oraz drenującego 

oddziaływania Odry na stan wód gruntowych i powierzchniowych w jej 

dolinie.  

W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 

związanych z określonym poziomem wód gruntowych (lasy, łąki, tereny 

podmokłe i wilgotne) lub obecnością zbiorników wodnych, a także 

uzależnionych od określonego rytmu i zasięgu wylewów rzeki. 

 

Zmniejszenie częstości i zasięgu wylewów na skutek oddziaływania budowli 

hydrotechnicznych wzdłuż Odry i jej dopływów.  

W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 

zależnych od określonego rytmu wylewów rzeki. 



 

 

Lp. Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

acji, uprawiane w plenerze 

 

 

 

 

Zmiany stanu ekologicznego starorzeczy na skutek odcięcia lub pogorszenia 

połączenia z ciekami.  

W efekcie: degradacja siedliska przyrodniczego starorzeczy i związanych 

z nim gatunków. 

 

 

J02 (Zagrożenia potencjalne) 

Potencjalny negatywny wpływ przedsięwzięć hydrotechnicznych i innych du-

żych inwestycji podejmowanych w dolinie Odry.  

W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 

związanych z zalewowym charakterem doliny rzecznej oraz określonym ukła-

dem warunków hydrologicznych. 

Niszczenie ekosystemów wodnych i przybrzeżnych w wyniku prac regulacyj-

nych na ciekach.  

W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 

związanych z naturalnie ukształtowanymi ciekami wodnymi i ich brzegami. 

 

J03 

Niszczenie ekosystemów starorzeczy na skutek zagospodarowywania 

rolniczego (fermy drobiu) lub rekreacyjnego (kąpieliska, miejsca biwakowe 

itp.).  

W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunku. 

 

Likwidacja lub niszczenie (zaśmiecanie itp.) niewielkich zbiorników wodnych.  

W efekcie: pogarszanie warunków żerowania, rozrodu i wypoczynku gatunku. 

 

C03.03 

Potencjalny negatywny wpływ przyszłych elektrowni wiatrowych, których lo-

kalizację zaplanowano w granicach lub w pobliżu (do 10 km) granic obszaru 

Natura 2000. W efekcie: zwiększenie śmiertelności osobników oraz pogorsze-

nie funkcjonalności międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny środ-

kowej Odry. 

 

D02.01.01 



 

 

Lp. Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

Potencjalny negatywny wpływ przyszłych linii energetycznych, których lokali-

zację zaplanowano w granicach lub sąsiedztwie granic obszaru Natura 2000.  

W efekcie: zwiększenie śmiertelności osobników oraz pogorszenie funkcjonal-

ności międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny środkowej Odry. 

 A070 

Nurogęś 

c278  [=S2] 

ef94  [=S3] 

5???  [=S4] 

00d5  [=S5] 

9fb2  [=S6] 

709e  [=S7] 

 

J02 Spowodowane przez 

człowieka zmiany stosun-

ków wodnych 
 

J03 Inne zmiany ekosys-

temu 
 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku i rekre-

acji, uprawiane w plenerze 

 

 

 

J02 Spowodowane przez 

człowieka zmiany stosun-

ków wodnych 

 

C03.03 Produkcja energii 

wiatrowej 
 

D02.01.01 Napowietrzne 

linie elektryczne i telefo-

niczne 

 

J03 Inne zmiany eko-

systemu 
 

 

 

J02 (Zagrożenia istniejące) 

Pogarszanie się sytuacji hydrologicznej w dolinie Odry na skutek erozji 

liniowej dna rzeki poniżej stopnia Brzeg Dolny oraz drenującego 

oddziaływania Odry na stan wód gruntowych i powierzchniowych w jej 

dolinie.  

W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 

związanych z określonym poziomem wód gruntowych (lasy, łąki, tereny 

podmokłe i wilgotne) lub obecnością zbiorników wodnych, a także 

uzależnionych od określonego rytmu i zasięgu wylewów rzeki. 

 

Zmniejszenie częstości i zasięgu wylewów na skutek oddziaływania budowli 

hydrotechnicznych wzdłuż Odry i jej dopływów.  

W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 

zależnych od określonego rytmu wylewów rzeki. 

 

Zmiany stanu ekologicznego starorzeczy na skutek odcięcia lub pogorszenia 

połączenia z ciekami.  

W efekcie: degradacja siedliska przyrodniczego starorzeczy i związanych 

z nim gatunków 

 

J02 (Zagrożenia potencjalne) 

Potencjalny negatywny wpływ przedsięwzięć hydrotechnicznych i innych 

dużych inwestycji podejmowanych w dolinie Odry.  

W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 

związanych z zalewowym charakterem doliny rzecznej oraz określonym 

układem warunków hydrologicznych. 

 

Niszczenie ekosystemów wodnych i przybrzeżnych w wyniku prac regulacyj-

nych na ciekach.  

W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 

związanych z naturalnie ukształtowanymi ciekami wodnymi i ich brzegami. 

 



 

 

Lp. Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

J03 (Zagrożenia istniejące) 

Niszczenie ekosystemów starorzeczy na skutek zagospodarowywania 

rolniczego (fermy drobiu) lub rekreacyjnego (kąpieliska, miejsca biwakowe 

itp.).  

W efekcie: degradacja lub zanik siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 

związanych ze starorzeczami i ich otoczeniem. 

 

Likwidacja lub niszczenie (zaśmiecanie itp.) niewielkich zbiorników wodnych.  

W efekcie: pogarszanie warunków żerowania, rozrodu i wypoczynku ptaków 

związanych ze zbiornikami wodnymi. 

 

Wycinanie lasów na międzywalu (w ramach gospodarki leśnej i/lub w celach 

ochrony przeciwpowodziowej).  

W efekcie: ograniczenie powierzchni siedliska lasów łęgowych oraz utrata 

siedlisk rozrodczych ptaków, zwłaszcza gatunków związanych z 

drzewostanami liściastymi. 

 

Niekontrolowane usuwanie zadrzewień typu łęgów wierzbowo-topolowych na 

międzywalu (poza terenami LP).  

W efekcie: ograniczenie powierzchni siedliska łęgu wierzbowo-topolowego 

oraz związanych z nim gatunków. 

 

Eliminacja martwych i obumierających drzew w ramach zabiegów sanitarnych 

w zadrzewieniach (poza terenami LP).  

W efekcie: pogarszanie warunków występowania gatunku poprzez ogranicza-

nie miejsc gniazdowania. 

 

J03 (Zagrożenia potencjalne) 

Juwenalizacja lasów w wyniku użytkowania rębnego.  

W efekcie: zubożenie strukturalne i funkcjonalne siedlisk przyrodniczych łę-

gów nadrzecznych oraz zmniejszenie powierzchni siedlisk rozrodczych gatun-

ku. 

 

C03.03 

Potencjalny negatywny wpływ przyszłych elektrowni wiatrowych, których lo-

kalizację zaplanowano w granicach lub w pobliżu (do 10 km) granic obszaru 



 

 

Lp. Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

Natura 2000. W efekcie: zwiększenie śmiertelności osobników oraz pogorsze-

nie funkcjonalności międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny środ-

kowej Odry. 

 

D02.01.01 

Potencjalny negatywny wpływ przyszłych linii energetycznych, których lokali-

zację zaplanowano w granicach lub sąsiedztwie granic obszaru Natura 2000.  

W efekcie: zwiększenie śmiertelności osobników oraz pogorszenie funkcjonal-

ności międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny środkowej Odry. 

 

G01 

Narastający niekontrolowany ruch turystyczny i rekreacyjny wzdłuż brzegów 

rzek (zwłaszcza. Odry), w tym rajdy samochodów terenowych, ruch quadów, 

biwakowicze, wędkarze itp..  

W efekcie: niszczenie roślinności przybrzeżnej oraz pogarszanie warunków 

występowania, żerowania i rozrodu ptaków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CELE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 



 

 

Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Stan 

ochro

ny 

Cel działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

A038 

Łabędź krzykliwy 

6ddb  [=S3] 

0c90  [=S4] 

67cc  [=S5] 

dc75  [=S6] 

13cc  [=S7] 

FV 
1. Utrzymanie populacji gatunku na poziomie stanu obecnego lub wzrost liczebności. 
2. Zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie. 

10 lat 

A073 

Kania czarna 

bc50  [=S2] 

dc1f  [=S3] 

84fe  [=S7] 

U2 
1. Utrzymanie populacji gatunku na poziomie stanu obecnego lub wzrost liczebności. 

2. Poprawa stanu siedlisk gatunku. 
10 lat 

A074 

Kania ruda 

033b  [=S3] 

0ef0  [=S4] 

03e4  [=S5] 

30b5  [=S6] 

U1 

1. Utrzymanie populacji gatunku na poziomie stanu obecnego lub wzrost liczebności. 

2.Poprawa stanu siedlisk lub zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie (co 

najmniej U1). 

10 lat 

A075 

Bielik 

4033  [=S1] 

98fa  [=S2] 

edd7  [=S3] 

881e  [=S4] 

237d  [=S5] 

6a70  [=S6] 

6d35  [=S7] 

FV 
1. Utrzymanie populacji gatunku na poziomie stanu obecnego lub wzrost liczebności. 

2. Zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie. 
10 lat 

A229 

Zimorodek 

9753  [=S2] 

e82e  [=S3] 

1b35  [=S4] 

ccc7  [=S5] 

a0d1  [=S6] 

f3c6  [=S7] 

FV 
1. Utrzymanie populacji gatunku na poziomie stanu obecnego lub wzrost liczebności. 

2. Zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie. 
10 lat 

A234 

Dzięcioł zielonosiwy 

4d4e  [=S1] 

3313  [=S2] 

adec  [=S3] 

ccf7  [=S4] 

e104  [=S5] 

f560  [=S6] 

FV 
1. Utrzymanie populacji gatunku na poziomie stanu obecnego lub wzrost liczebności. 

2. Zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie. 
10 lat 



 

 

Przedmiot ochrony Numer stanowiska 

Stan 

ochro

ny 

Cel działań ochronnych 

Perspektywa 

osiągnięcia 

właściwego stanu 

ochrony 

A238 

Dzięcioł średni 

1817  [=S1] 

346c  [=S2] 

f061  [=S3] 

48cb  [=S4] 

f759  [=S5] 

ea5b  [=S6] 

2fe5  [=S7] 

FV 
1. Utrzymanie populacji gatunku na poziomie stanu obecnego lub wzrost liczebności. 

2. Zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie. 
10 lat 

A321 

Muchołówka 

białoszyja 

b33c  [=S1] 
5ee3  [=S2] 

3e61  [=S3] 

0a12  [=S5] 

FV 
1. Utrzymanie populacji gatunku na poziomie stanu obecnego lub wzrost liczebności. 

2. Zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie. 
10 lat 

A028 

Czapla siwa 

19a7  [=S3] 

eaf5  [=S7] U1 

1. Utrzymanie populacji gatunku na poziomie stanu obecnego lub wzrost liczebności. 

2. Poprawa stanu siedlisk lub zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie (co 

najmniej U1) 
10 lat 

A055 

Cyranka 

f060  [=S1] 

eaf8  [=S4] 

7473  [=S5] 

e617  [=S6] 

0c8b  [=S7] 

U1 

1. Utrzymanie populacji gatunku na poziomie stanu obecnego lub wzrost liczebności. 

2. Poprawa stanu siedlisk lub zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie (co 

najmniej U1) 

10 lat 

A070 

Nurogęś 

c278  [=S2] 

ef94  [=S3] 

5???  [=S4] 

00d5  [=S5] 

9fb2  [=S6] 

709e  [=S7] 

FV 
1. Utrzymanie populacji gatunku na poziomie stanu obecnego lub wzrost liczebności. 

2. Zachowanie siedlisk w niepogorszonym stanie. 
10 lat 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUŁ C 

7 USTALENIE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

A038 

 Łabędź 

krzykliwy 

 

6ddb  [=S3] 

0c90  [=S4] 

67cc  [=S5] 

dc75  [=S6] 

13cc  [=S7] 

 

 

A) Działania związane z ochroną czynną  

 1.  Likwidacja skutków 

liniowej erozji dna Odry 

Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu zapobiegania 

pogarszaniu się sytuacji hydrologicznej w dolinie Odry poniżej 

budowanego stopnia wodnego Malczyce (likwidacja skutków 

erozji liniowej dna Odry, zapobieganie dalszemu postępowi 

erozji (tzw. „karmienie rzeki”), zapobieganie i likwidacja 

skutków drenującego wpływu Odry na poziom wód gruntowych 

w dolinie rzeki i jej dopływów – zgodnie z decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stopnia 

Malczyce z dn. 22.01.2009 r.). 

 

 

Dolina Odry 

poniżej stopnia 

wodnego Malczyce 

 

 

 

  

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

 -  

 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 

we współpracy  z 

Dolnośląskim Zarządem 

Melioracji i Urządzeń 

Wodnych we 

Wrocławiu, 

Regionalną Dyrekcją 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu , WWF 

Polska, 

 

 

 2.  Zapewnienie okresowych 

wylewów Odry na tereny 

międzywala 

 

 

 

 

Opracowanie programu poprawy warunków wilgotnościowych 

w siedliskach gatunku, uwzględniającego możliwości 

sterowania wielkością przepływów rzeki Odry w tym 

odpowiednie dostosowanie gospodarki wodnej na stopniach w 

Brzegu Dolnym i Malczycach oraz zbiorników zaporowych i 

systemu urządzeń piętrzących na dopływach Odry. 
Etapy realizacji: 

1. Wykonanie analizy modelowej. 

2. Opracowanie szczegółowych założeń technicznych 

ew. programu, stosownie do wyników ww. analizy. 

 

 

Dolina Odry w 

granicach obszaru 

Natura 2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

  

 - Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

we współpracy 

Regionalnym Zarządem 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 
Dolnośląskim Zarządem 

Melioracji i Urządzeń 

Wodnych we Wrocławiu 

Regionalną Dyrekcją 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu,WWF 

Polska, 

 

 

 

           



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

           

 3.  Poprawa warunków 

hydrologicznych 

w starorzeczach 

Opracowanie projektu przywracania kontaktu starorzeczy 

z wodami Odry i innych rzek. 

Etapy realizacji: 

1. Opracowanie szczegółowych wytycznych dla wybranych 

obiektów oraz opracowanie koncepcji uwzględniających: 

a) możliwość zwiększenia zasięgu naturalnych zalewów 

podczas wystąpienia wód wezbraniowych; 

b) Wykonanie połączeń pozwalających na okresową 

wymianę wody pomiędzy starorzeczami a ciekami 

wodnymi (m.in. Odra, Barycz); 

c) minimalną ingerencję w starorzecze. 

d. plany zadań inwestycyjnych w obszarze gospodarki wodnej 

realizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu. 
 

 

 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

  

 40 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

we współpracy 

z DZMiUW 

we Wrocławiu i RZGW 

we Wrocławiu 

 

 4.  Rewitalizacja 

wypłyconych i 

zanikających starorzeczy   

Opracowanie i wdrożenie do realizacji projektu rewitalizacji 

wypłyconych i zanikających starorzeczy. 

 

 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

  

  Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

we współpracy 

z zarządcami wód 

i organizacjami 

pozarządowymi 

 

B) Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

           



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

 1.  Promocja zasad dobrej 

praktyki rolniczej   

Promowanie wśród rolników zasad dobrej praktyki rolniczej, w 

tym edukacja w zakresie stwierdzonych zagrożeń. 
Etapy realizacji: 

1. Wydawanie materiałów promocyjnych dla rolników, 

informowanie podczas spotkań itp. 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

  

  Dolnośląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 

we współpracy ze 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 
 

 

 2.  Ograniczanie stosowania 

insektycydów i 

pestycydów   

Ograniczenie stosowania insektycydów i pestycydów. 

Etapy realizacji: 

1. Promocja biologicznych metod walki ze szkodnikami w 

uprawach rolnych i leśnych. 

2. Stosowanie nisko toksycznych, selektywnie działających 

środków ochrony roślin. 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 Od 2013-2014   Dolnośląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 

we współpracy ze 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 
 

 

 3.  Ochrona oczek wodnych i 

starorzeczy 

przed likwidacją i 

dewastacją 

 

Pozostawianie , (nie zasypywanie, nie dewastowanie) oczek 

wodnych i starorzeczy. Obejmowanie ochroną bierną np.  w 

formie użytków ekologicznych. 
 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

  

  Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

we współpracy 

z organami samorządu 

terytorialnego i 

zarządcami oczek 

wodnych i starorzeczy. 
 

 

 



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

 4.  Ograniczenie presji 

wędkarskiej 

na starorzeczach   

Podjęcie działań na rzecz ograniczenia presji wędkarskiej 

na starorzeczach. 

Etapy realizacji: 

1. Porozumienie z Polskim Związkiem Wędkarskim w sprawie 

ograniczenia połowów ryb na terenie najcenniejszych 

starorzeczy. 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

   

  Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

we współpracy z PZW. 

 

 C) Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   – – –  –   – 

D) Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  – – – –  – 

A073 

 Kania 

czarna 

 

bc50  [=S2] 

dc1f  [=S3] 

84fe  [=S7] 

 

A074 

 Kania ruda 

 

033b  [=S3] 

A) Działania związane z ochroną czynną  

 1.  Likwidacja skutków 

liniowej erozji dna Odry 

Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu zapobiegania 

pogarszaniu się sytuacji hydrologicznej w dolinie Odry poniżej 

budowanego stopnia wodnego Malczyce (likwidacja skutków 

erozji liniowej dna Odry, zapobieganie dalszemu postępowi 

erozji (tzw. „karmienie rzeki”), zapobieganie i likwidacja 

skutków drenującego wpływu Odry na poziom wód gruntowych 

w dolinie rzeki i jej dopływów – zgodnie z decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stopnia 

Malczyce z dn. 22.01.2009 r.). 

 

 

Dolina Odry 

poniżej stopnia 

wodnego 

Malczyce) 

 

W okresie 

obowiązywania 

planu 

. 

 Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 

we współpracy  z 

Dolnośląskim Zarządem 

Melioracji i Urządzeń 

Wodnych we Wrocławiu 

Regionalną Dyrekcją 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu , WWF 

Polska, 

 



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

0ef0  [=S4] 

03e4  [=S5] 

30b5  [=S6] 

 

 

A075 

 Bielik 

 

4033  [=S1] 
98fa  [=S2] 
edd7  [=S3] 
881e  [=S4] 
237d  [=S5] 

6a70  [=S6] 

6d35  [=S7] 

 

 

 2.  Zapewnienie okresowych 

wylewów Odry na tereny 

międzywala 

 

 

 

Opracowanie programu poprawy warunków wilgotnościowych 

w siedliskach gatunku, uwzględniającego możliwości 

sterowania wielkością przepływów rzeki Odry w tym 

odpowiednie dostosowanie gospodarki wodnej na stopniach w 

Brzegu Dolnym i Malczycach oraz zbiorników zaporowych i 

systemu urządzeń piętrzących na dopływach Odry. 
Etapy realizacji: 

1. Wykonanie analizy modelowej. 

2. Opracowanie szczegółowych założeń technicznych 

ew. programu, stosownie do wyników ww. analizy. 

 

 

 

Dolina Odry w 

granicach obszaru 

Natura 2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

 

- Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

we współpracy 

Regionalnym Zarządem 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 
Dolnośląskim Zarządem 

Melioracji i Urządzeń 

Wodnych we Wrocławiu 

Regionalną Dyrekcją 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu,WWF 

Polska, 

  

 

 

 

         

         



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

 3.  Poprawa warunków 

hydrologicznych 

w starorzeczach 

Opracowanie projektu przywracania kontaktu starorzeczy 

z wodami Odry i innych rzek. 

Etapy realizacji: 

1. Opracowanie szczegółowych wytycznych dla wybranych 

obiektów oraz opracowanie koncepcji uwzględniających: 

a) możliwość zwiększenia zasięgu naturalnych zalewów 

podczas wystąpienia wód wezbraniowych; 

b) Wykonanie połączeń pozwalających na okresową 

wymianę wody pomiędzy starorzeczami a ciekami 

wodnymi (m.in. Odra, Barycz); 

c) minimalną ingerencję w starorzecze. 

d. plany zadań inwestycyjnych w obszarze gospodarki wodnej 

realizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu. 
 

 

 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

 

40 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

we współpracy 

z DZMiUW 

we Wrocławiu i RZGW 

we Wrocławiu 

 

 4.  Rewitalizacja 

wypłyconych i 

zanikających starorzeczy   

Opracowanie i wdrożenie do realizacji projektu rewitalizacji 

wypłyconych i zanikających starorzeczy. 

 

 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

 

 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

we współpracy 

z zarządcami wód 

i organizacjami 

pozarządowymi 

 

B) Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1.    

1.  

 

 

 

  

  

   

 



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

 2.    

 

 

 

 

     

 

 3.    

 

 

 

  

  

   

 

 

 4.    

 

 

 

 

  

 

  

 

 5.  Utrzymanie starodrzewu Utrzymanie udziału drzewostanów w VI i wyższych klasach 

wieku w poszczególnych Nadleśnictwach na następujących 

poziomach: 
- Nadleśnictwo Głogów ≥ 50%, w tym drzewostany w VIII 

klasie wieku ≥  10% 

- Nadleśnictwo Góra Śląska ≥ 35%, w tym drzewostany w VIII 

klasie wieku ≥  10% 

- Nadleśnictwo Legnica ≥  60%, 

- Nadleśnictwo Lubin ≥  45%, w tym drzewostany w VIII klasie 

wieku ≥  5% 

- Nadleśnictwo Miękinia ≥  25% 

- Nadleśnictwo Wołów ≥  45%, w tym drzewostany w VIII 

klasie wieku ≥ 10% 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

 

 Nadleśnictwa: Głogów, 

Góra Śląska, Legnica, 

Lubin, Miękinia, Wołów 

 

 

 6.  Ochrona bierna 

najcenniejszych płatów 

siedlisk łęgowych i 

grądowych   

Nie planowanie cięć rębnych w skrajnym 30 metrowym pasie 

drzewostanu przylegającym lub położonym najbliżej rzeki 

Odry. 

 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

 

 Nadleśnictwa: Głogów, 

Góra Śląska, Legnica, 

Lubin, Miękinia, 

Oborniki Śląskie, 

Wołów 
 



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

 7.   W drzewostanach zlokalizowanych w odległości do 100 m od 

Odry jej dopływów i starorzeczy  zwiększanie udziału topoli 

czarnej i topoli białej. 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

 

 Nadleśnictwa: Głogów, 

Góra Śląska, Legnica, 

Lubin, Miękinia, 

Oborniki Śląskie, 

Wołów 

         

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   – – –  –   – 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

A234 

 Dzięcioł 

zielonosiwy 

 

A) Działania związane z ochroną czynną  

         

B) Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

4d4e  [=S1] 

3313  [=S2] 
adec  [=S3] 
ccf7  [=S4] 
e104  [=S5] 

f560  [=S6] 

 

A238 

 Dzięcioł 

średni 

 

1817  [=S1] 

346c  [=S2] 

f061  [=S3] 

48cb  [=S4] 

f759  [=S5] 

ea5b  [=S6] 
2fe5  [=S7] 
 

A321 

 Muchołówk

a białoszyja 

 

b33c  [=S1] 

5ee3  [=S2] 

3e61  [=S3] 

0a12  [=S5] 

 

 

 

 5.   Utrzymanie starodrzewu Utrzymanie udziału drzewostanów w VI i wyższych klasach 

wieku w poszczególnych Nadleśnictwach na następujących 

poziomach: 
- Nadleśnictwo Głogów ≥ 50%, w tym drzewostany w VIII 

klasie wieku ≥  10% 

- Nadleśnictwo Góra Śląska ≥ 35%, w tym drzewostany w VIII 

klasie wieku ≥  10% 

- Nadleśnictwo Legnica ≥  60%, 

- Nadleśnictwo Lubin ≥  45%, w tym drzewostany w VIII klasie 

wieku ≥  5% 

- Nadleśnictwo Miękinia ≥  25% 

- Nadleśnictwo Wołów ≥  45%, w tym drzewostany w VIII 

klasie wieku ≥ 10% 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

 

 Nadleśnictwa: Głogów, 

Góra Śląska, Legnica, 

Lubin, Miękinia, Wołów 

 

 

 6.  Ochrona bierna 

najcenniejszych płatów 

siedlisk łęgowych i 

grądowych   

Nie planowanie cięć rębnych w skrajnym 30 metrowym pasie 

drzewostanu przylegającym lub położonym najbliżej rzeki 

Odry. 

 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

 

 Nadleśnictwa: Głogów, 

Góra Śląska, Legnica, 

Lubin, Miękinia, 

Oborniki Śląskie, 

Wołów 
 

 8.  Utrzymanie lub wzrost 

ilości martwego drewna w 

lasach nadrzecznych 

W miarę wydzielania się zwiększać ilość martwego drewna 

stojącego i leżącego poprzez: 
 

 nie usuwanie wywrotów i złomów, 

 pozostawianie martwych i zamierających drzew stoją-

cych oraz nie usuwanie drzew dziuplastych i próch-

niejących, 

 we fragmentach pozostawiać do naturalnego rozpadu 

nieuporządkowane pozostałości pozrębowe (nie za-

grażające trwałości lasu), 

 

z wyłączeniem sytuacji stwarzających zagrożenie zdrowia, 

życia lub mienia ludzkiego oraz w przypadku usuwania 

posuszu czynnego w ramach wykonywania cięć sanitarnych, w 

sytuacjach zagrażających trwałości lasu. 
 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

  Nadleśnictwa: Głogów, 

Góra Śląska, Legnica, 

Lubin, Miękinia, 

Oborniki Śląskie, 

Wołów 
 



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

         

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   – – –  –   – 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  – – – –  – 

 

 
   

A028 

 Czapla siwa 

 

19a7  [=S3] 

eaf5  [=S7] 

 

A229 - 

Zimorodek 

(zwyczajny

) - 1b35 , 

a0d1 , ccc7, 

e82e, f3c6 

A) Działania związane z ochroną czynną  

 1.  Likwidacja skutków 

liniowej erozji dna Odry 

Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu zapobiegania 

pogarszaniu się sytuacji hydrologicznej w dolinie Odry poniżej 

budowanego stopnia wodnego Malczyce (likwidacja skutków 

erozji liniowej dna Odry, zapobieganie dalszemu postępowi 

erozji (tzw. „karmienie rzeki”), zapobieganie i likwidacja 

skutków drenującego wpływu Odry na poziom wód gruntowych 

w dolinie rzeki i jej dopływów – zgodnie z decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stopnia 

Malczyce z dn. 22.01.2009 r.). 

 

Dolina Odry 

poniżej stopnia 

wodnego Malczyce 

W okresie 

obowiązywania 

planu. 

 Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 

we współpracy  z 

Dolnośląskim Zarządem 

Melioracji i Urządzeń 

Wodnych we Wrocławiu 

Regionalną Dyrekcją 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu , WWF 

Polska, 

 

 



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

 2.  Zapewnienie okresowych 

wylewów Odry na tereny 

międzywala 

Opracowanie programu poprawy warunków wilgotnościowych 

w siedliskach gatunku, uwzględniającego możliwości 

sterowania wielkością przepływów rzeki Odry w tym 

odpowiednie dostosowanie gospodarki wodnej na stopniach w 

Brzegu Dolnym i Malczycach oraz zbiorników zaporowych i 

systemu urządzeń piętrzących na dopływach Odry. 
Etapy realizacji: 

1. Wykonanie analizy modelowej. 

2. Opracowanie szczegółowych założeń technicznych 

ew. programu, stosownie do wyników ww. analizy. 

 

 

 

 

Dolina Odry w 

granicach obszaru 

Natura 2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

 

 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

we współpracy 

Regionalnym Zarządem 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 
Dolnośląskim Zarządem 

Melioracji i Urządzeń 

Wodnych we Wrocławiu 

Regionalną Dyrekcją 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu,WWF 

Polska, 

 

 

 3.  Poprawa warunków 

hydrologicznych 

w starorzeczach 

Opracowanie projektu przywracania kontaktu starorzeczy 

z wodami Odry i innych rzek. 

Etapy realizacji: 

1. Opracowanie szczegółowych wytycznych dla wybranych 

obiektów oraz opracowanie koncepcji uwzględniających: 

a) możliwość zwiększenia zasięgu naturalnych zalewów 

podczas wystąpienia wód wezbraniowych; 

b) Wykonanie połączeń pozwalających na okresową 

wymianę wody pomiędzy starorzeczami a ciekami 

wodnymi (m.in. Odra, Barycz); 

c) minimalną ingerencję w starorzecze. 

d. plany zadań inwestycyjnych w obszarze gospodarki wodnej 

realizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu. 
 

 

 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

 

40 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

we współpracy 

z DZMiUW 

we Wrocławiu i RZGW 

we Wrocławiu 

 



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

 4.  Rewitalizacja 

wypłyconych i 

zanikających starorzeczy   

Opracowanie i wdrożenie do realizacji projektu rewitalizacji 

wypłyconych i zanikających starorzeczy. 

 

 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

 

 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

we współpracy 

z zarządcami wód 

i organizacjami 

pozarządowymi 

 

B) Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1.  Promocja zasad dobrej 

praktyki rolniczej   

Promowanie wśród rolników zasad dobrej praktyki rolniczej, w 

tym edukacja w zakresie stwierdzonych zagrożeń. 

Etapy realizacji: 

1. Wydawanie materiałów promocyjnych dla rolników, 

informowanie podczas spotkań itp. 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

 

 Dolnośląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 

we współpracy ze 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 
 

 

 2.  Ograniczanie stosowania 

insektycydów i 

pestycydów   

Ograniczenie stosowania insektycydów i pestycydów. 

Etapy realizacji: 

1. Promocja biologicznych metod walki ze szkodnikami w 

uprawach rolnych i leśnych. 

2. Stosowanie nisko toksycznych, selektywnie działających 

środków ochrony roślin. 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

Od 2013-2014  Dolnośląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 

we współpracy ze 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 
 

 

 3.  Ochrona oczek wodnych i 

starorzeczy 

przed likwidacją i 

dewastacją 

Prowadzenie działań mających na celu niedopuszczanie do 

likwidacji, zasypywania i dewastacji oczek wodnych i 

starorzeczy. 
Etapy realizacji: 

1. Wprowadzenie odpowiednich zapisów w miejscowych 

dokumentach planistycznych. 

 

 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

 

 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

we współpracy 

z organami samorządu 

terytorialnego i 

zarządcami oczek 

wodnych i starorzeczy. 
 

 

 



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

 4.  Ograniczenie presji 

wędkarskiej 

na starorzeczach   

Podjęcie działań na rzecz ograniczenia presji wędkarskiej 

na starorzeczach. 

Etapy realizacji: 

1. Porozumienie z Polskim Związkiem Wędkarskim w sprawie 

ograniczenia połowów ryb na terenie najcenniejszych 

starorzeczy. 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

  

 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

we współpracy z PZW. 

 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   – – –  –   – 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  – – – –  – 

A055 

 Cyranka 

 

f060  [=S1] 

eaf8  [=S4] 

7473  [=S5] 

e617  [=S6] 

0c8b  [=S7] 

 

 

A) Działania związane z ochroną czynną  

 1.  Likwidacja skutków 

liniowej erozji dna Odry 

Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu zapobiegania 

pogarszaniu się sytuacji hydrologicznej w dolinie Odry poniżej 

budowanego stopnia wodnego Malczyce (likwidacja skutków 

erozji liniowej dna Odry, zapobieganie dalszemu postępowi 

erozji (tzw. „karmienie rzeki”), zapobieganie i likwidacja 

skutków drenującego wpływu Odry na poziom wód gruntowych 

w dolinie rzeki i jej dopływów – zgodnie z decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stopnia 

Malczyce z dn. 22.01.2009 r.). 

 

Dolina Odry 

poniżej stopnia 

wodnego Malczyce 

W okresie 

obowiązywania 

planu. 

 Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 

we współpracy  z 

Dolnośląskim Zarządem 

Melioracji i Urządzeń 

Wodnych we Wrocławiu 

Regionalną Dyrekcją 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu , WWF 

Polska, 

 

 



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

 2.  Zapewnienie okresowych 

wylewów Odry na tereny 

międzywala 

Opracowanie programu poprawy warunków wilgotnościowych 

w siedliskach gatunku, uwzględniającego możliwości 

sterowania wielkością przepływów rzeki Odry w tym 

odpowiednie dostosowanie gospodarki wodnej na stopniach w 

Brzegu Dolnym i Malczycach oraz zbiorników zaporowych i 

systemu urządzeń piętrzących na dopływach Odry. 
Etapy realizacji: 

1. Wykonanie analizy modelowej. 

2. Opracowanie szczegółowych założeń technicznych 

ew. programu, stosownie do wyników ww. analizy. 

 

 

 

 

 

Dolina Odry w 

granicach obszaru 

Natura 2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

 

 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

we współpracy 

Regionalnym Zarządem 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 
Dolnośląskim Zarządem 

Melioracji i Urządzeń 

Wodnych we Wrocławiu 

Regionalną Dyrekcją 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu,WWF 

Polska, 

 

 

 3.  Poprawa warunków 

hydrologicznych 

w starorzeczach 

Opracowanie projektu przywracania kontaktu starorzeczy 

z wodami Odry i innych rzek. 

Etapy realizacji: 

1. Opracowanie szczegółowych wytycznych dla wybranych 

obiektów oraz opracowanie koncepcji uwzględniających: 

a) możliwość zwiększenia zasięgu naturalnych zalewów 

podczas wystąpienia wód wezbraniowych; 

b) Wykonanie połączeń pozwalających na okresową 

wymianę wody pomiędzy starorzeczami a ciekami 

wodnymi (m.in. Odra, Barycz); 

c) minimalną ingerencję w starorzecze. 

d. plany zadań inwestycyjnych w obszarze gospodarki wodnej 

realizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu. 
 

 

 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

 

40 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

we współpracy 

z DZMiUW 

we Wrocławiu i RZGW 

we Wrocławiu 

 



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

B) Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1.  Promocja zasad dobrej 

praktyki rolniczej   

Promowanie wśród rolników zasad dobrej praktyki rolniczej, w 

tym edukacja w zakresie stwierdzonych zagrożeń. 

Etapy realizacji: 

1. 1. Wydawanie materiałów promocyjnych dla 

rolników, informowanie podczas spotkań itp. 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

 

 Dolnośląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 

we współpracy ze 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 
 

 

 2.  Ograniczanie stosowania 

insektycydów i 

pestycydów   

Ograniczenie stosowania insektycydów i pestycydów. 

Etapy realizacji: 

1. Promocja biologicznych metod walki ze szkodnikami w 

uprawach rolnych i leśnych. 

2. Stosowanie nisko toksycznych, selektywnie działających 

środków ochrony roślin. 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

Od 2013-2014  Dolnośląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 

we współpracy ze 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 
 

 

 3.  Ochrona oczek wodnych i 

starorzeczy 

przed likwidacją i 

dewastacją 

Prowadzenie działań mających na celu niedopuszczanie do 

likwidacji, zasypywania i dewastacji oczek wodnych i 

starorzeczy. 
Etapy realizacji: 

1. Wprowadzenie odpowiednich zapisów w miejscowych 

dokumentach planistycznych. 

 

 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

 

 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

we współpracy 

z organami samorządu 

terytorialnego i 

zarządcami oczek 

wodnych i starorzeczy. 
 

 

 

 4.  Ograniczenie presji 

wędkarskiej 

na starorzeczach   

Podjęcie działań na rzecz ograniczenia presji wędkarskiej 

na starorzeczach. 

Etapy realizacji: 

1. Porozumienie z Polskim Związkiem Wędkarskim w sprawie 

ograniczenia połowów ryb na terenie najcenniejszych 

starorzeczy. 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

  

 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

we współpracy z PZW. 

 



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

         

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   – – –  –   – 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  – – – –  – 

A070 

 Nurogęś 

 

c278  [=S2] 

ef94  [=S3] 
5???  [=S4] 

00d5  [=S5] 

9fb2  [=S6] 

709e  [=S7] 

 

 

A) Działania związane z ochroną czynną  

 1.  Likwidacja skutków 

liniowej erozji dna Odry 

Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu zapobiegania 

pogarszaniu się sytuacji hydrologicznej w dolinie Odry poniżej 

budowanego stopnia wodnego Malczyce (likwidacja skutków 

erozji liniowej dna Odry, zapobieganie dalszemu postępowi 

erozji (tzw. „karmienie rzeki”), zapobieganie i likwidacja 

skutków drenującego wpływu Odry na poziom wód gruntowych 

w dolinie rzeki i jej dopływów – zgodnie z decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stopnia 

Malczyce z dn. 22.01.2009 r.). 

 

 

Dolina Odry 

poniżej stopnia 

wodnego Malczyce 

 

 

 

  

W okresie 

obowiązywania 

planu 

- Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 

we współpracy  z 

Dolnośląskim Zarządem 

Melioracji i Urządzeń 

Wodnych we Wrocławiu 

Regionalną Dyrekcją 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu , WWF 

Polska, 

 

 



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

 2.  Zapewnienie okresowych 

wylewów Odry na tereny 

międzywala 

Opracowanie programu poprawy warunków wilgotnościowych 

w siedliskach gatunku, uwzględniającego możliwości 

sterowania wielkością przepływów rzeki Odry w tym 

odpowiednie dostosowanie gospodarki wodnej na stopniach w 

Brzegu Dolnym i Malczycach oraz zbiorników zaporowych i 

systemu urządzeń piętrzących na dopływach Odry. 
Etapy realizacji: 

1. Wykonanie analizy modelowej. 

2. Opracowanie szczegółowych założeń technicznych 

ew. programu, stosownie do wyników ww. analizy. 

 

 

 

 

 

Dolina Odry w 

granicach obszaru 

Natura 2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

 

- Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

we współpracy 

Regionalnym Zarządem 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 
Dolnośląskim Zarządem 

Melioracji i Urządzeń 

Wodnych we Wrocławiu 

Regionalną Dyrekcją 

Lasów Państwowych we 

Wrocławiu,WWF 

Polska, 

 

 

 

 

 3.  Poprawa warunków 

hydrologicznych 

w starorzeczach 

Opracowanie projektu przywracania kontaktu starorzeczy 

z wodami Odry i innych rzek. 

Etapy realizacji: 

1. Opracowanie szczegółowych wytycznych dla wybranych 

obiektów oraz opracowanie koncepcji uwzględniających: 

a) możliwość zwiększenia zasięgu naturalnych zalewów 

podczas wystąpienia wód wezbraniowych; 

b) Wykonanie połączeń pozwalających na okresową 

wymianę wody pomiędzy starorzeczami a ciekami 

wodnymi (m.in. Odra, Barycz); 

c) minimalną ingerencję w starorzecze. 

d. plany zadań inwestycyjnych w obszarze gospodarki wodnej 

realizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu. 
 

 

 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

 

40 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

we współpracy 

z DZMiUW 

we Wrocławiu i RZGW 

we Wrocławiu 

 



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

B) Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1.  Promocja zasad dobrej 

praktyki rolniczej   

Promowanie wśród rolników zasad dobrej praktyki rolniczej, w 

tym edukacja w zakresie stwierdzonych zagrożeń. 

Etapy realizacji: 

1. Wydawanie materiałów promocyjnych dla rolników, 

informowanie podczas spotkań itp. 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

 

 Dolnośląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 

we współpracy ze 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 
 

 

 2.  Ograniczanie stosowania 

insektycydów i 

pestycydów   

Ograniczenie stosowania insektycydów i pestycydów. 

Etapy realizacji: 

1. Promocja biologicznych metod walki ze szkodnikami w 

uprawach rolnych i leśnych. 

2. Stosowanie nisko toksycznych, selektywnie działających 

środków ochrony roślin. 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

Od 2013-2014  Dolnośląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 

we współpracy ze 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 
 

 

 3.  Ochrona oczek wodnych i 

starorzeczy 

przed likwidacją i 

dewastacją 

Prowadzenie działań mających na celu niedopuszczanie do 

likwidacji, zasypywania i dewastacji oczek wodnych i 

starorzeczy. 
Etapy realizacji: 

1. Wprowadzenie odpowiednich zapisów w miejscowych 

dokumentach planistycznych. 

 

 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

 

 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

we współpracy 

z organami samorządu 

terytorialnego i 

zarządcami oczek 

wodnych i starorzeczy. 
 

 

 

 4.  Ograniczenie presji 

wędkarskiej 

na starorzeczach   

Podjęcie działań na rzecz ograniczenia presji wędkarskiej 

na starorzeczach. 

Etapy realizacji: 

1. Porozumienie z Polskim Związkiem Wędkarskim w sprawie 

ograniczenia połowów ryb na terenie najcenniejszych 

starorzeczy. 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

  

  

 Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

we współpracy z PZW. 

 



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac Miejsce realizacji 
Termin 

wykonania 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

 5.   Utrzymanie starodrzewu Utrzymanie udziału drzewostanów w VI i wyższych klasach 

wieku w poszczególnych Nadleśnictwach na następujących 

poziomach: 
- Nadleśnictwo Głogów ≥ 50%, w tym drzewostany w VIII 

klasie wieku ≥  10% 

- Nadleśnictwo Góra Śląska ≥ 35%, w tym drzewostany w VIII 

klasie wieku ≥  10% 

- Nadleśnictwo Legnica ≥  60%, 

- Nadleśnictwo Lubin ≥  45%, w tym drzewostany w VIII klasie 

wieku ≥  5% 

- Nadleśnictwo Miękinia ≥  25% 

- Nadleśnictwo Wołów ≥  45%, w tym drzewostany w VIII 

klasie wieku ≥ 10% 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

 

 Nadleśnictwa: Głogów, 

Góra Śląska, Legnica, 

Lubin, Miękinia, Wołów 

 

 

 6.  Ochrona bierna 

najcenniejszych płatów 

siedlisk łęgowych i 

grądowych   

Nie planowanie cięć rębnych w skrajnym 30 metrowym pasie 

drzewostanu przylegającym lub położonym najbliżej rzeki 

Odry. 

 

 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 

 

 W okresie 

obowiązywania 

planu 

 

 Nadleśnictwa: Głogów, 

Góra Śląska, Legnica, 

Lubin, Miękinia, 

Oborniki Śląskie, 

Wołów 
 

 7.        

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   – – –  –   – 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  – – – –  – 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
1 USTALENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE MONITORINGU STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY 

Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań 

ochronnych 

Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

A038 

Łabędź 

krzykliwy 

6ddb  [=S3] 

0c90  [=S4] 

67cc  [=S5] 

dc75  [=S6] 

13cc  [=S7] 

 

1. Utrzymanie populacji 

gatunku na poziomie 

stanu obecnego lub 

wzrost liczebności. 

2. Utrzymanie lub 

wzrost powierzchni 

oraz utrzymanie lub 

poprawa stanu 

siedlisk gatunku. 

Stan  

populacji, stan 

siedliska, 

perspektywy 
ochrony. 

Liczebność 

(liczba 

zajętych 
gniazd) 

Monitoring w całym obszarze 

Natura 2000. 

Ocena stanu populacji, stanu 

siedliska oraz perspektyw 
ochrony. 

Kontrole należy 

przeprowadzić w okresie 

od 3. dekady kwietnia 

do końca maja oraz 

od 3. dekady lipca do końca 

sierpnia, celem określenia 

liczby zajętych gniazd oraz 

liczby rodzin z młodymi. 

 

Co 3 lata. 
2 kontrole rocznie. 

Znane stanowiska 

oraz cały teren 
w granicach OSO. 

RDOŚ 

we Wrocławiu 

6 



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań 

ochronnych 

Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

A073 

Kania czarna 

bc50  [=S2] 

dc1f  [=S3] 

84fe  [=S7] 

 

Jak dla łabędzia 

krzykliwego (A038). 

Stan  

populacji, stan 

siedliska, 

perspektywy 
ochrony 

Liczebność 

(liczba 

zajętych 

gniazd oraz 

sukces lęgowy; 

wariant 

minimalny: 

liczba zajętych 

rewirów 
lęgowych) 

Monitoring w całym obszarze 

Natura 2000. 

Ocena stanu populacji, stanu 

siedliska oraz perspektyw 
ochrony. 

Kontrole należy 
przeprowadzić w okresach: 

 2. połowa kwietnia 

– stwierdzenie 

obecności ptaków w 

odpowiednim 

siedlisku i zajęcia 

rewiru oraz 
lokalizacja gniazd 

czerwiec – sprawdzanie 

obecności ptaków w 

siedlisku i/lub sprawdzenie 

sukcesu lęgowego 

(w przypadku znalezionych 
wcześniej gniazd). 

Co 3 lata. 

2 kontrole rocznie. 

Znane stanowiska 

oraz cały teren 
w granicach OSO. 

RDOŚ 

we Wrocławiu 

4,5 

A074 

Kania ruda 

033b  [=S3] 

0ef0  [=S4] 

03e4  [=S5] 

30b5  [=S6] 

 

Jak dla łabędzia 

krzykliwego (A038). 

Stan  

populacji, stan 

siedliska, 

perspektywy 

ochrony 

Liczebność 

(liczba 

zajętych 

gniazd oraz 

sukces lęgowy; 

wariant 

minimalny: 

liczba zajętych 

rewirów 
lęgowych) 

Monitoring w całym obszarze 

Natura 2000. 

Ocena stanu populacji, stanu 

siedliska oraz perspektyw 

ochrony. 

Kontrole należy 
przeprowadzić w okresach: 

 2. połowa kwietnia 

– stwierdzenie 

obecności ptaków w 

odpowiednim 

siedlisku i zajęcia 

rewiru oraz 

lokalizacja gniazd 

czerwiec – sprawdzanie 

obecności ptaków w 

siedlisku i/lub sprawdzenie 

sukcesu lęgowego 

(w przypadku znalezionych 

wcześniej gniazd). 

Co 3 lata. 

2 kontrole rocznie. 

Znane stanowiska 

oraz cały teren 
w granicach OSO. 

RDOŚ 

we Wrocławiu 

4,5 



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań 

ochronnych 

Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

A075 

Bielik 

4033  [=S1] 

98fa  [=S2] 

edd7  [=S3] 

881e  [=S4] 

237d  [=S5] 

6a70  [=S6] 

6d35  [=S7] 

 

Jak dla łabędzia 

krzykliwego (A038). 

Stan  

populacji, stan 

siedliska, 

perspektywy 
ochrony 

Liczebność 

(liczba 

zajętych 

gniazd oraz 

sukces lęgowy; 

wariant 

minimalny: 

liczba zajętych 

rewirów 
lęgowych) 

Monitoring w całym obszarze 

Natura 2000. 

Ocena stanu populacji, stanu 

siedliska oraz perspektyw 
ochrony. 

Kontrole należy 
przeprowadzić w okresach: 

 20 stycznia-15 lutego – 

lokalizacja rewirów 
lęgowych. 

 20 lutego-20 marca – 

określanie stanu zasiedlenia 

gniazda. 

  czerwiec/lipiec – 
określanie efektu lęgów. 

 

Co 3 lata. 

3 kontrole rocznie. 

Znane stanowiska 

oraz cały teren 
w granicach OSO. 

RDOŚ 

we Wrocławiu 

9 

A229 

Zimorodek 

9753  [=S2] 

e82e  [=S3] 

1b35  [=S4] 

ccc7  [=S5] 

a0d1  [=S6] 

f3c6  [=S7] 

 

Jak dla łabędzia 

krzykliwego (A038). 

Stan  

populacji, stan 

siedliska, 

perspektywy 
ochrony 

Liczebność 

(liczba 

zajętych nor 

lub rewirów 

lęgowych) 

Monitoring na wybranych 

losowo powierzchniach 

stanowiących  nie mniej niż 40 

% wszystkich siedlisk 

gatunku, w obrębie obszaru 
Natura 2000. 
Ocena stanu populacji, stanu 

siedliska oraz perspektyw 

ochrony. 
Kontrole należy 

przeprowadzić w maju – 

liczenie zajętych rewirów i 

wyszukiwanie gniazd  (w 

przypadku niejasności zajęcia 

stanowiska po 10 dniach 

zaleca się przeprowadzenie 
dodatkowej kontroli) 
 

Co 3 lata 

Do dwóch kontroli 
rocznie. 

Całość dolin 

rzecznych 

w granicach OSO. 

RDOŚ 

we Wrocławiu 

9 



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań 

ochronnych 

Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

A234 

Dzięcioł 
zielonosiwy 

4d4e  [=S1] 

3313  [=S2] 

adec  [=S3] 

ccf7  [=S4] 

e104  [=S5] 

f560  [=S6] 

 

Jak dla łabędzia 

krzykliwego (A038). 

Stan  

populacji, stan 

siedliska, 

perspektywy 
ochrony 

Liczebność 

(liczba 

zajętych 
rewirów) 

Monitoring na wybranych 

losowo powierzchniach 

stanowiących  nie mniej niż 30 

% wszystkich siedlisk 

gatunku, w obrębie obszaru 

Natura 2000. 

Ocena stanu populacji, stanu 

siedliska oraz perspektyw 

ochrony. Kontrole należy 
przeprowadzić w okresach: 

 20 marca-10 

kwietnia – 

wyszukiwanie 

zajętych rewirów 
dzięciołów. 

 10 kwietnia-15 maja 

– wyszukiwanie 

zajętych rewirów 

dzięciołów i 

muchołówki 
białoszyjej. 

Odstęp pomiędzy obiema 

kontrolami danej powierzchni 

powinien wynosić co najmniej 

15 dni. 

 

Co 5 lat. 
2 kontrole każdej 
powierzchni. 

25 losowo 

wybranych 

kwadratów ATPOL 

2x2 km 
w granicach OSO. 

RDOŚ 

we Wrocławiu 

4,5 



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań 

ochronnych 

Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

A238 

Dzięcioł średni 

1817  [=S1] 

346c  [=S2] 

f061  [=S3] 

48cb  [=S4] 

f759  [=S5] 

ea5b  [=S6] 

2fe5  [=S7] 

 

Jak dla łabędzia 

krzykliwego (A038). 

Stan  

populacji, stan 

siedliska, 

perspektywy 
ochrony 

Liczebność 

(liczba 

zajętych 
rewirów) 

Monitoring na wybranych 

losowo powierzchniach 

stanowiących  nie mniej niż 30 

% wszystkich siedlisk 

gatunku, w obrębie obszaru 

Natura 2000. 

Ocena stanu populacji, stanu 

siedliska oraz perspektyw 

ochrony. Kontrole należy 
przeprowadzić w okresach: 

 20 marca-10 

kwietnia – 

wyszukiwanie 

zajętych rewirów 
dzięciołów. 

 10 kwietnia-15 maja 

– wyszukiwanie 

zajętych rewirów 

dzięciołów i 

muchołówki 
białoszyjej. 

Odstęp pomiędzy obiema 

kontrolami danej powierzchni 

powinien wynosić co najmniej 

15 dni. 

 

Co 5 lat. 
1-2 kontrole 

każdej 
powierzchni. 

5 wybranych 

kwadratów ATPOL 

1x1 km, losowo 

wybranych w 

miejscach 

równomiernego 

występowania 

gatunku 
w granicach OSO. 

RDOŚ 

we Wrocławiu 

4,5 



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań 

ochronnych 

Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

A321 

Muchołówka 
białoszyja 

b33c  [=S1] 

5ee3  [=S2] 

3e61  [=S3] 

0a12  [=S5] 

 

Jak dla łabędzia 

krzykliwego (A038). 

Stan  

populacji, stan 

siedliska, 

perspektywy 
ochrony 

Liczebność 

(liczba 

śpiewających 

samców/ 

liczba zajętych 
rewirów) 

Monitoring na wybranych 

losowo powierzchniach 

stanowiących  nie mniej niż 30 

% wszystkich siedlisk 

gatunku, w obrębie obszaru 

Natura 2000. 

Ocena stanu populacji, stanu 

siedliska oraz perspektyw 

ochrony. Kontrole należy 
przeprowadzić w okresach: 

 20 marca-10 

kwietnia – 

wyszukiwanie 

zajętych rewirów 
dzięciołów. 

 10 kwietnia-15 maja 

– wyszukiwanie 

zajętych rewirów 

dzięciołów i 

muchołówki 
białoszyjej. 

Odstęp pomiędzy obiema 

kontrolami danej powierzchni 

powinien wynosić co najmniej 

15 dni. 

 

Co 5 lat. 
3 kontrole każdej 
powierzchni. 

5 wybranych 

losowo kwadratów 

ATPOL 1x1 

obejmujących 

drzewostany 

liściaste w wieku 

powyżej 80 lat 

w granicach OSO. 

RDOŚ 

we Wrocławiu 

4,5 

A028 

Czapla siwa 

19a7  [=S3] 

eaf5  [=S7] 

 

Jak dla łabędzia 

krzykliwego (A038). 

Stan  

populacji, stan 

siedliska, 

perspektywy 
ochrony 

Liczebność 

(liczba 

zajętych 
gniazd) 

Monitoring w całym obszarze 

Natura 2000. 

Ocena stanu populacji, stanu 

siedliska oraz perspektyw 

ochrony. Kontrole należy 

przeprowadzić w okresie 

między połowa kwietnia 

a połową maja, celem 

określenia liczby zajętych 
gniazd. 
 

Co 3 lata. 

1-2 kontrole 
rocznie. 

Wszystkie znane 

kolonie gatunku 
w granicach OSO. 

RDOŚ 

we Wrocławiu 

6 



 

 

Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań 

ochronnych 

Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 

Miejsce Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

A055 

Cyranka 

f060  [=S1] 

eaf8  [=S4] 

7473  [=S5] 

e617  [=S6] 

0c8b  [=S7] 

 

Jak dla łabędzia 

krzykliwego (A038). 

Stan  

populacji, stan 

siedliska, 

perspektywy 
ochrony 

Liczebność 

(liczba par) 

Monitoring w całym obszarze 

Natura 2000. 

Ocena stanu populacji, stanu 

siedliska oraz perspektyw 

ochrony. Kontrole 

potencjalnych siedlisk gatunku 

należy wykonać w drugiej 

dekadzie maja celem wykrycia 
obecności ptaków lęgowych. 
W przypadku miejsc 

wcześniejszego stwierdzenia 

obecności gatunku wskazane 

jest przeprowadzenie 

dodatkowej kontroli w 

połowie czerwca celem 

wyszukiwania samic z 
młodymi. 
 

Co 5 lat. 

1-2 kontrole 
rocznie. 

Wszystkie 

zbiorniki wodne i 

podmokłe łąki 

w granicach OSO. 

RDOŚ 

we Wrocławiu 

6 

A070 

Nurogęś 

c278  [=S2] 

ef94  [=S3] 

5???  [=S4] 

00d5  [=S5] 

9fb2  [=S6] 

709e  [=S7] 

 

Jak dla łabędzia 

krzykliwego (A038). 

Stan  

populacji, stan 

siedliska, 

perspektywy 
ochrony 

Liczebność 

(liczba par) 

Monitoring w całym obszarze 

Natura 2000. 

Ocena stanu populacji, stanu 

siedliska oraz perspektyw 

ochrony. Kontrola koryta i 

brzegów rzek (np. podczas 

spływu kajakowego) 

w drugiej połowie maja 

(liczenie par wodzących 
młode) 
 

Co 5 lat. 

1-2 kontrole 
rocznie. 

Całość dolin 

rzecznych 

w granicach OSO. 

RDOŚ 

we Wrocławiu 

6 

 

Monitoring niezbędny jest w trzech zasadniczych celach: 

a) dla określenia skuteczności zaleceń ochronnych wyrażonych w PZO; 

b) dla określenia możliwych zmian w przedmiotach ochrony zachodzących z przyczyn niezależnych od oddziaływań antropogenicznych i 

dla wdrożenia mechanizmów zapobiegającym nieprzewidzianym, a niepożądanym zmianom; 

c) dla realizacji zobowiązań krajowych wynikających z przepisów Dyrektywy Ptasiej, która nakazuje raportowanie stanu populacji gatun-

ków i ich siedlisk. 



 

 

 

 

1 WSKAZANIA DO DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH 

Dokumentacja planistyczna 
Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź odtworzenia 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których 
ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody) 

  

 

2 PRZESŁANKI SPORZĄDZENIA PLANU OCHRONY 

Nie stwierdzono potrzeby opracowania planu ochrony dla fragmentu lub całości obszaru. Aktualny stan wiedzy jest wystarczający do odpowiedniego zaplanowania działań mających na celu 

zachowanie lub poprawę stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze. Plan zadań ochronnych jest zatem wystarczającym narzędziem do zapewnienia odpowiedniej ochrony przedmiotom 

ochrony. 

 

3 PROJEKT WERYFIKACJI SDF OBSZARU I JEGO GRANIC 

 



 

 

 
 

L.p. Proponowany przebieg granicy na tle 
istniejących granic obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 
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4 ZESTAWIENIE UWAG I WNIOSKÓW 

l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

 
Moduł A 

  

 
 

  

 
Moduł B 

  

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 
Nie uwzględniono wniosku o usunięcie zagrożenia potencjalnego pn. J03 inne zmiany 

ekosystemu. Wycinanie lasów na międzywalu dla gatunków: kania czarna, kania ruda, 

bielik, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł średni, muchołówka białoszyja, czapla siwa, 

ponieważ w ramach prac nad planem zadań ochronnych zostało zidentyfikowane 

potencjalnie możliwe zagrożenie dla ww. gatunków. Chodzi tu szczególnie o wycinkę 

w wydzieleniach leśnych o małej powierzchni i prowadzenie prac zrębowych na dużym 

obszarze. Wykonanie prac zrębowych na wielu powierzchniach - nawet rozłożonych w 

okresie 30-40 lat - może znacząco uszczuplić dostępność siedlisk rozrodczych ww. 

gatunków. 

 

 
 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 
Nie uwzględniono wniosku o zmianę zapisu zagrożenia istniejącego pn. J03 inne 

zmiany ekosystemu. Usuwanie martwych (…) dla gatunku muchołówka białoszyja, 

ponieważ zapisy zagadnień związanych z martwym drewnem zostały wypracowane i 



 

 

ustalone w trakcie konsultacji pomiędzy RDLP we Wrocławiu i RDOŚ we Wrocławiu. 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 
Nie uwzględniono wniosku o zmianę zapisu zagrożenia istniejącego pn. J03 inne 

zmiany ekosystemu. Usuwanie martwych (…) dla gatunku muchołówka białoszyja, 

ponieważ zapisy zagadnień związanych z martwym drewnem zostały wypracowane i 

ustalone w trakcie konsultacji pomiędzy RDLP we Wrocławiu i RDOŚ we Wrocławiu. 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 
Nie uwzględniono wniosku o usunięcie zapisu zagrożenia potencjalnego pn. J03 inne 

zmiany ekosystemu. Juwenalizacja lasów w wyniku użytkowania rębnego dla 

gatunków dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł średni, muchołówka białoszyja, nurogęś, 

ponieważ w ramach prac nad planem zadań ochronnych zostało zidentyfikowane 

potencjalnie możliwe zagrożenie dla ww. gatunków. Chodzi tu szczególnie o wycinkę 

w wydzieleniach leśnych o małej powierzchni i prowadzenie prac zrębowych na dużym 

obszarze. Wykonanie prac zrębowych na wielu powierzchniach - nawet rozłożonych w 

okresie 30-40 lat - może doprowadzić do odmłodzenia na znaczącej ilości powierzchni 

będących siedliskami ww. gatunków. 

 

 

 

Nadleśnictwo Góra Śląska Nie uwzględniono wniosku o usunięcie zagrożenia potencjalnego pn. J03 inne zmiany 

ekosystemu. Wycinanie lasów na międzywalu (…)  dla gatunków: kania czarna, kania 

ruda, bielik, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł średni, muchołówka białoszyja, czapla siwa, 

ponieważ w ramach prac nad planem zadań ochronnych zostało zidentyfikowane 

potencjalnie możliwe zagrożenie dla ww. gatunków. Chodzi tu szczególnie o wycinkę 

w wydzieleniach leśnych o małej powierzchni i prowadzenie prac zrębowych na dużym 

obszarze. Wykonanie prac zrębowych na wielu powierzchniach - nawet rozłożonych w 

okresie 30-40 lat - może znacząco uszczuplić dostępność siedlisk rozrodczych ww. 

gatunków. 
 

 

 

Nadleśnictwo Góra Śląska Nie uwzględniono wniosku o usunięcie zapisu zagrożenia potencjalnego pn. J03 inne 

zmiany ekosystemu. Juwenalizacja lasów w wyniku użytkowania rębnego dla 

gatunków dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł średni, muchołówka białoszyja, nurogęś, 

ponieważ w ramach prac nad planem zadań ochronnych zostało zidentyfikowane 

potencjalnie możliwe zagrożenie dla ww. gatunków. Chodzi tu szczególnie o wycinkę 

w wydzieleniach leśnych o małej powierzchni i prowadzenie prac zrębowych na dużym 

obszarze. Wykonanie prac zrębowych na wielu powierzchniach - nawet rozłożonych w 

okresie 30-40 lat - może doprowadzić do odmłodzenia na znaczącej ilości powierzchni 

będących siedliskami ww. gatunków. 

 

 
 

ENEA operator Nie uwzględniono uwagi, ponieważ zagrożenie dotyczące linii energetycznych 

wskazywane jest jako zagrożenie potencjalne i odnosi się do możliwego oddziaływania 

przyszłych linii energetycznych, a nie jak wskazał wnioskujący do linii istniejących. 

 

 
Moduł C 

  



 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 
Uwzględniono częściowo wniosek o zmianę zapisu działania ochronnego dla gatunku 

łabędź krzykliwy, poprzez nadanie opisowi brzmienia: „Pozostawianie (nie 

zasypywanie, nie dewastowanie) oczek wodnych i starorzeczy. Obejmowanie ochroną 

bierną np. w formie użytków ekologicznych.” 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 
Uwzględniono wniosek o zmianę zapisu podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie 

działania ochronnego pn. „Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu 

zapobiegania pogarszaniu się sytuacji hydrologicznej w dolinie Odry poniżej 

budowanego stopnia wodnego Malczyce (…)”  – poprzez zmianę zapisu w następujący 

sposób: „Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu we współpracy z 

Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Regionalną 

Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu , WWF Polska.” 
 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 
Uwzględniono wniosek o zmianę zapisu podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie 

działania ochronnego pn. „Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu sterowania 

(…)”– poprzez zmianę zapisu w następujący sposób: „Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 we współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we 

Wrocławiu, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu, WWF 

Polska,”, modyfikując przy tym treść zapisu działania. 
 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 
Nie uwzględniono wniosku o usunięcie działania ochronnego pn. „Utrzymanie udziału 

drzewostanów w VI i wyższych klasach wieku w poszczególnych Nadleśnictwach na 

następujących poziomach: (…)”, ponieważ przewidziane w przedmiotowym działaniu 

wartości procentowe zostały określone na podstawie danych zawartych w prognozach 

oddziaływania na środowisko obecnie obowiązujących planów urządzenia lasów dla 

nadleśnictw Głogów, Góra Śląska, Legnica, Lubin, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wołów. 

Przewidziane wartości nie spowodują istotnego ograniczenia możliwości prowadzenia 

gospodarki leśnej w granicach obszaru Natura 2000. Drzewostany w granicach obszaru 

Natura 2000 ww. nadleśnictwach posiadają wystarczającą ilość drzewostanów w V 

klasie wieku, co pozwoli w przeciągu 10 lat osiągnąć wskazane w działaniu wartości 

progowe dla drzewostanów w VI i wyższych klasach wieku. Z analizy wspomnianych 

prognoz wynika również, iż realne będzie również wykonanie działania w zakresie 

utrzymania wskazanych wartości dla drzewostanów w VIII klasie wieku.  Z 

przeprowadzonej analizy PUL dla ww. nadleśnictw wynika, iż realizacja działania 

wymagać będzie zwiększenia udziału drzewostanów w VI i wyższych klasach wieku 

następująco: 

- Nadleśnictwo Głogów o 5%, w tym drzewostanów w VIII klasie wieku o 

1,5% 

- Nadleśnictwo Góra Śląska wyłącznie drzewostanów w VIII klasie wieku o 

4,5% 

- Nadleśnictwo Legnica o 4%, bez konieczności zwiększania udziału 

drzewostanów w VIII klasie wieku 

- Nadleśnictwo Lubin o 5%, w tym drzewostany w VIII klasie wieku o 1% 

- Nadleśnictwo Miękinia o 2,6%, bez konieczności zwiększania udziału 



 

 

drzewostanów  

w VIII klasie wieku 

- Nadleśnictwo Wołów o 5%, bez konieczności zwiększania udziału 

drzewostanów w VIII klasie wieku 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 
Nie uwzględniono wniosku o zmianę zapisu działania ochronnego pn „Nie planowanie 

cięć rębnych w skrajnym 30 metrowym pasie drzewostanu przylegającym lub 

położonym najbliżej rzeki Odry.”, ponieważ zapis ten odnosi się do 30 metrowego pasa 

drzewostanów położonych najbliżej rzeki Odry a nie tylko do drzewostanów 

przylegających do Odry. 
 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 
Uwzględniono wniosek o zmianę zapisu działania ochronnego pn. „W drzewostanach 

zlokalizowanych w odległości do 100 m od Odry i jej dopływów i starorzeczy 

utrzymywać w składzie gatunkowym do 5% udziału sosny zwyczajnej i zwiększenie 

udziału topoli czarnej i topoli białej” – poprzez nadanie działaniu następującego 

brzmienia; „W drzewostanach zlokalizowanych w odległości do 100 m od Odry jej 

dopływów i starorzeczy zwiększanie udziału topoli czarnej i topoli białej.” 
 

 
 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 
Nie uwzględniono wniosku o zmianę zapisu działania ochronnego dotyczącego 

zwiększania ilości martwego drewna, ponieważ zapisy zagadnień związanych z 

martwym drewnem zostały wypracowane i ustalone w trakcie konsultacji pomiędzy 

RDLP we Wrocławiu i RDOŚ we Wrocławiu. 

 

 

Nadleśnictwo Góra Śląska Nie uwzględniono wniosku o usunięcie działania ochronnego pn. „Utrzymanie udziału 

drzewostanów w VI i wyższych klasach wieku w poszczególnych Nadleśnictwach na 

następujących poziomach: (…)”, ponieważ przewidziane w przedmiotowym działaniu 

wartości procentowe zostały określone na podstawie danych zawartych w prognozach 

oddziaływana na środowisko obecnie obowiązujących planów urządzenia lasów dla 

nadleśnictw Głogów, Góra Śląska, Legnica, Lubin, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wołów. 

Przewidziane wartości nie spowodują istotnego ograniczenia możliwości prowadzenia 

gospodarki leśnej w granicach obszaru Natura 2000. Drzewostany w granicach obszaru 

Natura 2000 ww. nadleśnictwach posiadają wystarczającą ilość drzewostanów w V 

klasie wieku, co pozwoli w przeciągu 10 lat osiągnąć wskazane w działaniu wartości 

progowe dla drzewostanów w VI i wyższych klasach wieku. Z analizy wspomnianych 

prognoz wynika również, iż realne będzie również wykonanie działania w zakresie 

utrzymania wskazanych wartości dla drzewostanów w VIII klasie wieku.  Z 

przeprowadzonej analizy PUL dla nadleśnictwa Góra Śląska wynika, iż realizacja 

działania wymagać będzie zwiększenia wyłącznie udziału drzewostanów w  VIII klasie 

wieku o 4,5%. 

 

 

 

Nadleśnictwo Góra Śląska Uwzględniono wniosek o zmianę zapisu działania ochronnego pn. „W drzewostanach 

zlokalizowanych w odległości do 100 m od Odry i jej dopływów i starorzeczy 

utrzymywać w składzie gatunkowym do 5% udziału sosny zwyczajnej i zwiększenie 

udziału topoli czarnej i topoli białej” – poprzez nadanie działaniu następującego 

brzmienia; „W drzewostanach zlokalizowanych w odległości do 100 m od Odry jej 

dopływów i starorzeczy zwiększanie udziału topoli czarnej i topoli białej.” 



 

 

 

 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 

Uwzględniono częściowo wniosek o zmianę zapisu działania ochronnego pn. 

„Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu sterowania (…)” – poprzez zmianę 

zapisu w następującym brzmieniu: „Opracowanie programu poprawy warunków 

wilgotnościowych w siedliskach gatunku, uwzględniającego możliwości sterowania 

wielkością przepływów rzeki Odry w tym odpowiednie dostosowanie gospodarki 

wodnej na stopniach w Brzegu Dolnym i Malczycach oraz zbiorników zaporowych i 

systemu urządzeń piętrzących na dopływach Odry. Etapy realizacji: 1. Wykonanie 

analizy modelowej. 2. Opracowanie szczegółowych założeń technicznych 

ew. programu, stosownie do wyników ww. analizy.”. Zmieniono również zapis 

dotyczący podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie zadania w następujący sposób: 

„Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 we współpracy z Regionalnym 

Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Dolnośląskim Zarządem Melioracji i 

Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we 

Wrocławiu, WWF Polska.” 
 

 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 

Nie uwzględniono wniosku o zmianą zapisów działania ochronnego pn. „Opracowanie  

i wdrożenie do realizacji programu zapobiegania pogarszaniu się sytuacji 

hydrologicznej w dolinie Odry poniżej budowanego stopnia wodnego Malczyce 

(…)”,ponieważ działanie jest zbieżne z treścią decyzji środowiskowej dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie stopnia wodnego Malczyce. 

 

 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 

Uwzględniono wniosek o zmianę zapisu działania ochronnego pn. „Opracowanie 

projektu przywracania kontaktu starorzeczy z wodami Odry i innych rzek (…)”, 

poprzez nadanie działaniu następującego brzmienia: „Opracowanie projektu 

przywracania kontaktu starorzeczy z wodami Odry i innych rzek. Etapy realizacji: 1. 

Opracowanie szczegółowych wytycznych dla wybranych obiektów oraz opracowanie 

koncepcji uwzględniających: 
  

a) możliwość zwiększenia zasięgu naturalnych zalewów podczas wystąpienia wód 

wezbraniowych; 

b) Wykonanie połączeń pozwalających na okresową wymianę wody pomiędzy 

starorzeczami a ciekami wodnymi (m.in. Odra, Barycz); 

c) minimalną ingerencję w starorzecze 

d) plany zadań inwestycyjnych w obszarze gospodarki wodnej realizowanych przez 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.”. 

 

 Wniosek o usunięcie - z treści załącznika nr 5 do 

zarządzenia - Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa jako podmiotu 

odpowiedzialnego za realizację działań 

ochronnych. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa – Dolnośląski Oddział Regionalny i 

Lubuski Oddział Regionalny 

Uwzględniono. 

 



 

 

 Uwaga dotycząca uszczegółowienia nazwy 

podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie 

działań ochronnych. 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we 

Wrocławiu. 
Uwzględniono. 
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6 Załączniki Mapowe 

a) Granica obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLB020008 

b) Siedliska ptaków w granicy obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLB020008 

c) Istniejące zagrożenia dla ptaków w granicy obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLB020008 

d) Potencjalne zagrożenia dla ptaków w granicy Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLB020008 

e) Działania ochronne dla ptaków w granicy Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLB020008 


