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Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na 
obszarze Polski”. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

Protokół 
2011-10-25, Polanica-Zdrój, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH 

020010 Piekielna Dolina k. Polanicy, spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

 

 

Dnia 25 października 2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Polnica-Zdrój odbyło się spotkanie 

zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę 

projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 PLH020010 „Piekielna 

Dolina k. Polanicy” firmę URS/Scott Wilson.  

 

Celem spotkania było zaprezentowanie wartości przyrodniczych obszaru, w tym 

zweryfikowanej w trakcie prac (na podstawie wizji terenowych i istniejących danych o 

obszarze) listy przedmiotów ochrony w obszarze, omówienie przebiegu granicy obszaru i 

projektu jej korekty. Założono także omówienie celów działań ochronnych, głównych działań 

ochronnych oraz prezentację ustaleń istniejących dokumentów planistycznych, których 

zapisy mogą oddziaływać na integralność OSO „Piekielna Dolina k. Polanicy”. 

 

Spotkanie przebiegło według założonego harmonogramu, przedstawionego na początku 

spotkania jego uczestnikom, jego istotne elementy zaprotokołowano poniżej.  

 

Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny  

Przywitał przybyłych na spotkanie, omówił jego cel i założenia.  

Poszczególni członkowie spotkania przedstawili informację o podmiotach, które reprezentują.  

Zaprezentował zasady funkcjonowania sieci Natura 2000, podstawy prawne tworzenia i 

ochrony obszarów Natura 2000. Następnie przedstawiono projekt Projekt POIS.05.03.00-00-

186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze 

Polski” i zakres partycypacji RDOŚ we Wrocławiu w tym projekcie.  

Przedstawiono także zakres treści planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 i rolę 

Zespołów Współpracy Lokalnej w tworzeniu dokumentu.  

Po zakończeniu powyższych prezentacji głos został przekazany przedstawicielom 

Wykonawcy projektu PZO.  

 

Wojciech Lewandowski URS/Scott Wilson  

Przedstawiono Wykonawcę projektu PZO dla obszaru „Piekielna Dolina k. Polanicy” oraz 

zakres prac spoczywający na Wykonawcy projektu PZO. Następnie przedmioty ochrony w 
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obszarze „Piekielna Dolina k. Polanicy” z uwzględnieniem wyników prac terenowych 

przeprowadzonych na potrzeby wykonania projektu PZO.  

W toku przeprowadzonych prac terenowych, analizujących rozmieszczenie i stan 

zachowania poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych zweryfikowano udział 

powierzchni poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych w całkowitej powierzchni 

Obszaru oraz stan zachowania typów siedlisk przyrodniczych w stopniu w jakim było to 

możliwe ze względu na termin i czas wykonywania prac terenowych. W obszarze 

stwierdzono występowanie 9 typów siedlisk przyrodniczych, przy czym najistotniejsze dla 

obszaru siedliska to:   

 pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków [3220]; 

 sosnowy bór chrobotkowy [91T0].  

 

Przedstawiono ogólne charakterystyki poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków zwierząt stanowiących przedmioty ochrony w Obszarze wraz z oceną stanu ich 

zachowania. Z listy przedmiotów ochrony obszaru proponuje się wykreślenie dwóch typów 

siedlisk przyrodniczych: kwaśne buczyny [9110], jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach 

[9180] ze względu na niewielkie powierzchnie, bardzo słabo zachowanych płatów siedlisk o 

marginalnym znaczeniu dla ochrony zasobów siedliska w ramach krajowej sieci Natura 2000. 

Z SDF obszaru proponuje się także usunięcie gatunku Drepanocladus vernicosus [1339]. 

Pierwotne uwzględnienia gatunku w SDF uznano za pomyłkę, gatunek nie występował w 

granicach obszaru w okresie jego tworzenia. Przekazano także informację o głównych 

zagrożeniach dla osiągnięcia lub utrzymania właściwego stanu ochrony oraz koniecznych do 

podjęcia działaniach ochronnych. Najważniejsze działania polegać będą na utrzymaniu 

biernej ochrony koryta Bystrzycy Dusznickiej wraz z zachowaniem naturalnego reżimu 

rzecznego (dla ochrony gatunków zwierząt i siedlisk związanych z korytem i terasą 

zalewową rzeki). W części płatów siedlisk przykorytowych (łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe oraz pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków) proponuje 

się lokalne zabiegi ochrony czynnej – usuwanie inwazyjnych gatunków roślin. 

Na bazie przeprowadzonych prac terenowych przedstawiono propozycję zmian w 

istniejącym Standardowym Formularzu Danych Obszaru. 

Następnie zaprezentowano propozycję zmiany przebiegu granicy obszaru „Piekielna Dolina 

k. Polanicy”. Zmiana granicy polegać będzie na dopasowaniu jej przebiegu do granic działek 

ewidencyjnych i wydzieleń leśnych oraz wyłączenia z granic obszaru terenów w obrębie 

których nie występują siedliska przyrodnicze i które nie ma znaczenia dla zachowania 

integralności obszaru.   
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Nikodem Strzelecki Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwo Zdroje 

Zwrócił się z prośbą o przekazanie w formie wektorowych warstw informatycznych 

proponowanej korekty przebiegu granicy obszaru w celu umożliwienia szczegółowej analizy 

tych zmian przez Nadleśnictwo Zdroje.  

 

Wojciech Lewandowski URS/Scott Wilson  

Uzgodniono, iż dane o przebiegu granicy obszaru zostaną przekazane Nadleśnictwu.  

Następnie zaprezentowano mapy istniejących dokumentów planistycznych (studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego) dla gmin Szczytna oraz Polanica-Zdrój na tle granicy 

obszaru Natura 2000. Aktualnie nie występują, istotne dla ochrony obszaru, konflikty zapisów 

dokumentów planistycznych w wymogami ochrony poszczególnych typów siedlisk 

przyrodniczych i gatunków roślin.  

 

Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny  

Podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu i utworzenie Zespołu Współpracy Lokalnej 

dla obszaru PLH020010 „Piekielna Dolina k. Polanicy”. 

 

Spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami, a cele wynikające z realizacji tego etapu 

projektu zostały osiągnięte. 

 


