
Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 25 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

z dnia 29 listopada 2013 r. 
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Piekielna Dolina koło Polanicy PLH020010 

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 
ze zm.) regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego, w formie 
zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Plan zadań ochronnych sporządzany jest na 10 
lat, pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską 
jako obszaru mającego znaczenia dla Wspólnoty (art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody). 

Obszar Natura 2000 Piekielna Dolina koło Polanicy PLH020010 zatwierdzono decyzją Komisji Europejskiej 
jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty 13 listopada 2007 r., którą opublikowano 
w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej 15 stycznia 2008 r. (wejście w życie dnia 5 lutego 2008 r.) 
a wyznaczono w celu ochrony przedmiotów ochrony wymienionych w Załączniku I i Załączniku II Dyrektywy 
Siedliskowej, tj.: 

- 3220 Pionierskiej roślinności na kamieńcach górskich potoków, 

- 3260 Nizinnych i podgórskich rzek ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis,

- 6430 Ziołorośli górskich (Adenostylion alliariae) i ziołorośli nadrzecznych (Convolvuletalia sepium), 

- 8220 Ścian skalnych i urwisk krzemianowych ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii,

- 9110 Kwaśnych buczyn (Luzulo-Fagetum), 

- 9170 Grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 

- *91E0 Łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (Salicetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe),

- 91T0 Sosnowego boru chrobotkowego (Cladonio-Pinetum i chrobotkowej postaci Peucedano-Pinetum), 

- 1355 wydry Lutra Lutra,

- 1096 minoga strumieniowego Lampetra planeri,

- 1163 głowacza białopłetwego Cottus gobio.

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty - Piekielna Dolina koło 
Polanicy PLH020010 (zwanego dalej Obszarem) został sporządzony z uwzględnieniem wymagań określonych 
w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) oraz zgodnie z zapisami 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.). 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla Obszaru jest utrzymanie lub odtworzenie 
właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6 (1) Dyrektywy Siedliskowej 
(dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory – Dz.U.UE.L.92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-102 z późn. zm.). 

Prace nad projektem planu zadań ochronnych dla Obszaru rozpoczęły się latem 2011 roku w ramach 
realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowywanie 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. 

Przedmiotowy projekt planu zadań ochronnych zawiera wszystkie niezbędne elementy wynikające z zapisów 
ww. ustawy o ochronie przyrody i ww. rozporządzenia w sprawie sporządzania projektu planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000. 



W centralnej części obszaru znajduje się przełomowy odcinek Bystrzycy Dusznickiej, rozdzielający położone 
na północ od rzeki Góry Stołowe (Piekielna Góra) od Gór Bystrzyckich (masyw Wolarza) po południowej 
stronie. W obrębie stromych stoków przełomowego odcinka rzeki na niewielkich powierzchniach wychodni 
skalnych występuje roślinność ścian skalnych i urwisk krzemianowych ze zbiorowiskami z Androsacion 
vandelii [8220]. W obrębie samego koryta rzeki stwierdzono występowanie siedliska nizinne i podgórskie rzeki 
ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis [3260]. Na brzegach wód występuje bogate 
w gatunki roślin siedlisko ziołorośli górskich (Adenostylion alliariae) i ziołorośli nadrzecznych 
(Convolvuletalia sepium) [6430]. O naturalnym charakterze doliny rzecznej w granicach obszaru świadczy 
także występowanie zbiorowisk łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych [*91E0]. 
Funkcjonujące nadal procesy geomorfologiczne w obrębie koryta Bystrzycy zapewniają warunki do 
występowania małych powierzchniowo, lecz cennych, siedlisk pionierskiej roślinności na kamieńcach górskich 
potoków [3220]. O dobrze zachowanym ekosystemie górskiej rzeki świadczy także występowanie trzech 
gatunków zwierząt będących przedmiotami zainteresowania Wspólnoty: wydry Lutra lutra [1355], głowacza 
białopłetwego Cottus gobio [1163] oraz minoga strumieniowego Lampetra planeri [1096]. 

Zdecydowana większość płatów siedlisk przyrodniczych stanowi siedliska leśne będące w zarządzie Lasów 
Państwowych, natomiast niewielki odsetek płatów nieleśnych znajduje się na działkach, których właścicielami 
są rolnicy indywidualni. 

W trakcie prac terenowych zweryfikowano listę przedmiotów ochrony w obszarze. W przypadku siedliska 
91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) stwierdzono 
złą interpretację klasyfikacji siedliskowej istniejącego płatu. Uznano, iż naskalny las z dominacją sosny 
zwyczajnej nie odpowiada definicyjnej formie siedliska 91T0 (brak gatunków charakterystycznych, 
średniożyzne podłoże glebowe). Siedlisko zatem proponowane jest do usunięcia z listy przedmiotów ochrony 
obszaru. 

W odniesieniu do siedliska 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) pierwotne rozpoznanie przyrodnicze 
siedliska, prowadzone na etapie tworzenia w 2004 r. obszaru Piekielna Dolina koło Polanicy PLH020010, 
oparte było o materiały taksacyjne LP i czarno-białe zdjęcia lotnicze obejmujące powierzchnie występujące 
w dolinie rzeki Bystrzycy oraz na południowych stokach wznoszących się nad doliną rzeki. Weryfikacja 
terenowa danych, prowadzona podczas prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru wykazała, że płaty na 
stokach są w rzeczywistości mieszanym drzewostanem gospodarczym z wysokim udziałem świerka oraz 
brzozy. Jedynie na niewielkiej powierzchni (0,35 ha), wyłącznie w dolinie Bystrzycy, stwierdzone zostało 
występowanie siedliska 9110. Biorąc pod uwagę, iż płat ten zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
strefy przemysłowej Polanicy (Huta Szkła artystycznego Barbara) oraz uczęszczanego szlaku pieszego i tym 
samym narażony jest na dużą antropopresję; oraz fakt, iż w sąsiedztwie znajdują się drzewostany zdegradowane 
z gatunkami inwazyjnymi oraz wymienioną wyżej niewielką powierzchnię płatu, uzasadnionym jest wyłączenie 
tego siedliska z listy przedmiotów ochrony obszaru Piekielna Dolina koło Polanicy (zmiana kategorii na D). 
Powyższe zmiany mogą zostać wprowadzone po zatwierdzeniu przez Komisje Europejską. 

Podczas prac nad projektem przeanalizowano przebieg granic Obszaru i wskazano na konieczność zmiany 
granic zgodnie z aktualną wiedzą o stanie i występowaniu siedlisk przyrodniczych. Proponuje się wyłączyć lasy 
gospodarcze, w których nie stwierdzono siedlisk przyrodniczych i granice ustalić tak, aby faktycznie 
obejmowały istotne zasoby przyrodnicze Piekielnej Doliny oraz zapewniały integralność obszaru. W związku 
z powyższym zmianie ulegnie powierzchnia Obszaru - z 142,5 ha na 50,1 ha. 

Powyższe pozwala na zaktualizowanie Standardowego Formularza Danych Obszaru (aktualizacja SDF) 
w ww. zakresie. Zmieniono również parametry siedlisk przyrodniczych (wielkość zajmowanej powierzchni, 
reprezentatywność, stan zachowania i ocena ogólna) i gatunków (populacja, ocena znaczenia obszaru). 
Zaktualizowano również opis obszaru, wartość przyrodniczą i znaczenie oraz zagrożenia. 

Ze zidentyfikowanych zagrożeń najważniejsze wiążą się ze sposobem zagospodarowania rzeki Bystrzycy 
Dusznickiej i jej najbliższego otoczenia, zarówno na terenie obszaru Natura 2000, jak i poza jego granicami. 
Czynnikiem kluczowym dla uzyskania właściwego stanu ochrony jest stan wód rzeki wpływającej w obręb 
obszaru – obecnie są one silnie zanieczyszczone zarówno ściekami pochodzenia bytowego, jak i poprzez 
odpadki znoszone z prądem rzeki. Stanowi to m.in. zagrożenie potencjalne dla wydry poprzez pogorszenie 
jakości żerowiska. Spowodowana zanieczyszczeniem eutrofizacja wód sprzyja procesowi synantropizacji 
siedlisk przyrodniczych (poprzez nadmierny rozwój gatunków nitrofilnych w płatach siedlisk przyrodniczych), 
a także neofityzacji, ułatwiając rozwój gatunków takich jak rdestowiec sachaliński Reynoutria sachalinensis czy 
niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera. Proces ten został zintensyfikowany po wykonaniu regulacji 



Bystrzycy Dusznickiej na części jej przebiegu, przez co siedliska przyrodnicze we wschodniej części obszaru 
Natura 2000 straciły większość typowych cech swojej struktury i funkcji. Regulacja koryta Bystrzycy 
Dusznickiej niekorzystnie wpływa również na ichtiofaunę rzeki. 

Dla siedlisk, dla których zidentyfikowano istniejące zagrożenia, wskazano cele działań ochronnych oraz 
ustalono konkretne działania ochronne w zakresie ochrony czynnej. 

Działania ochronne mają na celu poprawę lub utrzymanie obecnego stanu przedmiotów ochrony, 
tj. zachowanie siedlisk na terenie ostoi w niepogorszonym stanie, poprawę ich struktury i funkcji poprzez 
ochronę czynną (dot. siedlisk 3220, 3260, 6430, 9170 i 91E0), zachowanie siedlisk, które nie wymagają 
ochrony czynnej, w niepogorszonym stanie (dotyczy siedliska 8220 oraz siedliska gatunku 1355) oraz 
uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie parametrów populacji gatunku (dotyczy gatunków 1096 i 1163). 

Zaplanowany monitoring dotyczy kontroli płatów siedlisk przyrodniczych i oceny ich stanu zachowania 
w zakresie wykonywania działań ochronnych oraz oceny stanu populacji gatunku 1355. 

Plan zadań ochronnych nie zawiera wskazań do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin Szczytna 
i Polanica Zdrój, jak również w planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. Analiza 
przedmiotowych dokumentów wykazała, że ich ustalenia nie będą miały negatywnego wpływu na przedmioty 
ochrony Obszaru. 

Sporządzenie planu ochrony dla Obszaru nie jest konieczne. Plan zadań ochronnych jest wystarczającym 
narzędziem do zapewnienia ochrony przedmiotom ochrony w obszarze. 

Ustanowienie planu zadań ochronnych poprzedzone zostało przeprowadzeniem postępowania z udziałem 
społeczeństwa. 

Pierwsze spotkanie informacyjne, na którym przedstawiono założenia 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, listę obszarów, dla których sporządzane będą 
plany zadań ochronnych oraz zasady współpracy odbyło się w dniu 4 marca 2010 r. Na spotkanie zaproszone 
zostały właściwe samorządy gminne, na terenie których znajdują się obszary Natura 2000, dla których były 
opracowywane plany zadań ochronnych. 

W dniu 1 marca 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu wojewódzkim ukazało 
się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2011 r. 
o zamiarze przystąpienia do opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla 11 obszarów Natura 2000 
w województwie dolnośląskim, w tym dla Obszaru Piekielna Dolina koło Polanicy. Ponadto obwieszczenie 
zostało wysłane do Urzędu Miasta i Gminy Szczytna oraz do Urzędu Miasta Polanica-Zdrój z prośbą 
o umieszczenie w miejscach zwyczajowo przyjętych. 

W procesie prac nad planem zadań ochronnych dla Obszaru zorganizowano trzy spotkania Zespołu Lokalnej 
Współpracy, na które zaproszono osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obrębie siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków, przedstawicieli samorządów, grupę ekspertów oraz inne zainteresowane 
strony. Podczas spotkań omówiono zasady pracy nad projektem planu zadań ochronnych, funkcję Zespołu 
Lokalnej Współpracy, przedstawiono także obecny stan wiedzy o Obszarze i jego przedmiotach ochrony. Poza 
tym omawiano kwestie korekty granic Obszaru, SDF-u, zapisy dokumentów planistycznych oraz omówiono 
rzeczywiste i potencjalne zagrożenia, jakie zidentyfikowano w obszarze. Uzgodniono także cele ochrony, 
ustalono działania ochronne oraz określono zasady monitoringu działań ochronnych i przedmiotów ochrony. 
Zorganizowana została także wizja terenowa, podczas której uczestnicy mogli na gruncie zobaczyć siedlisko 
przyrodnicze stanowiące przedmiot ochrony w obszarze, tj. ściany skalne i urwiska krzemianowe ze 
zbiorowiskami z Androsacion vandelii [8220] oraz teren, gdzie pierwotnie zidentyfikowano siedlisko sosnowy 
bór chrobotkowy i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum. 

Obwieszczeniem z dnia 29 listopada 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
zawiadomił o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu poprzez zapoznanie się z projektem planu 
zadań ochronnych i możliwości składania uwag i wniosków. Informacja została podana do publicznej 
wiadomości zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) i w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 



kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). Obwieszczenie zostało zamieszczone 
na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniach 30 listopada - 28 
grudnia 2011 r., a także ukazało się drukiem w prasie lokalnej (dodatku dolnośląskim Gazety Wyborczej) 
w dniu 30 listopada 2011 r. Obwieszczenie było również wywieszone na tablicach ogłoszeń: 

Urzędu Miasta i Gminy Szczytna – w dniach 29 listopada 2011 r. – 31 lipca 2012 r. 

Urzędu Miasta Polanica-Zdrój – w dniach 30 listopada – 27 grudnia 2011 r. 

Starostwa Powiatowego w Kłodzku – w dniach 1 grudnia - 22 grudnia 2011 r. 

Osoby zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków. Nie wpłynęły  żadne uwagi ani 
wnioski. 

Projekt zarządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody na 
posiedzeniu w dniu 29 maja 2012 r. 

Z uwagi na zmiany w dokumentacji i projekcie zarządzenia procedura udziału społeczeństwa została 
powtórzona. 

Obwieszczeniem z dnia 27 września 2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu po raz 
drugi zawiadomił o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu poprzez zapoznanie się z projektem 
planu zadań ochronnych i możliwości składania uwag i wniosków. Informacja została podana do publicznej 
wiadomości zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) i w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). Obwieszczenie zostało zamieszczone 
na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniach 3 października – 24 
października 2013 r., a także ukazało się drukiem w prasie lokalnej (dodatku dolnośląskim Gazety Wyborczej) 
w dniu 3 października 2013 r. oraz 7 października – sprostowanie (w dniu 
3 października Gazeta Wyborcza opublikowała obwieszczenie z błędną datą – 8 lipca 2013 r.). Projekt 
zarządzenia udostępniono również na Platformie Informacyjno – Komunikacyjnej (pzo.gdos.gov.pl) w dniach 
3 października - 24 października 2013 r. Obwieszczenie było również wywieszone na tablicach ogłoszeń: 

Urzędu Miasta i Gminy Szczytna w dniach 1 października -24 października 2013 r. 

Urzędu Miasta Polanica-Zdrój w dniach 3 października - 25 października 2013 r. 

Starostwa Powiatowego w Kłodzku w dniach 3 października - 24 października 2013 r. 

Osoby zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wniósł uwagę, iż nie akceptuje zapisu o treści 
„poprawa strefy brzegowej zniszczonej w wyniku regulacji - analiza możliwości przywrócenia pierwotnego 
stanu i wykonanie prac zgodnie z wnioskami z analizy”, argumentując zaistniałą sytuację faktem, iż miasto 
zostało zniszczone kolejnymi powodziami i wszelkie działania w strefie brzegowej rzeki przeprowadzone były 
w celu zabezpieczenia powstałych w jej wyniku wyrw. Uwaga została uwzględniona, a zapis usunięty 
z załącznika nr 5 do zarządzenia. 

Projekt zarządzenia został przesłany do zaopiniowania do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
(GDOŚ). Uwagi zostały przekazane pismem znak: DON-WP.082.1.60.2013.jb z dnia 19 sierpnia 2013 r. oraz 
pismem znak: DON-WP.082.1.98.2013.jb z dnia 29 października 2013 r. Wszystkie techniczne uwagi GDOŚ 
zostały uwzględnione. Zgodnie z zaleceniem wskazano odpowiednie zagrożenia, doprecyzowano cele 
i działania ochronne, a także zaplanowano monitoring stanu zachowania dla wszystkich przedmiotów ochrony 
Obszaru wymienionych w SDF. 

Projekt zarządzenia został na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), uzgodniony przez Wojewodę 
Dolnośląskiego w dniu 29 listopada 2013 r.


