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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 
 2011-11-28, Polanica-Zdrój, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

PLH020010 Piekielna Dolina k. Polanicy, spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 
 

 

 
Dnia 28 listopada 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Polanica-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 koło Polanicy” firmę URS/Scott Wilson.  

  Celem spotkania było zaprezentowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 „Piekielna Dolina koło Polanicy” obejmujące przedstawienie 

zweryfikowanej w toku prac nad projektem PZO listy przedmiotów ochrony Obszaru, 

zaprezentowanie listy zidentyfikowanych istniejących i potencjalnych zagrożeń dla 

zachowania własciwego stanu ochrony przedmiotów ochrony oraz ustalonych, w odpowiedzi 

na nie, odpowiednich działań ochronnych. Założono także przedstawienie uczestnikom 

spotkania projektu zmiany granic obszaru Natura 2000 oraz poinformowanie o sposobie i 

zasadach aktualnie prowadzonego procesu konsultacji społecznych projektu PZO. 

P. A. Ruszlewicz Planista Regionalny – przywitał uczestników spotkania, 

przedstawił jego założenia oraz harmonogram II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy.  
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Następnie głos zabrał P. W. Lewandowski Koordynator Planu, przedstawiciel 

Wykonawcy projektu PZO. Uczestnicy spotkania zapoznani zostali z harmonogramem prac 

nad projektem PZO, w tym uzyskali informację o możliwości zapoznania się z pełną 

dokumentacją projektu PZO na stronie internetowej RDOŚ we Wrocławiu oraz sposobnie 

wnoszenia ew. uwag i wniosków do prezentowanego projektu PZO. Następnie 

przedstawiono zweryfikowaną listę przedmiotów ochrony Obszaru wraz z mapami 

prezentującymi rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt. Kolejno 

zaprezentowano także zidentyfikowane główne kategorie zagrożeń dla poszczególnych 

przedmiotów ochrony Obszaru oraz zaplanowane w odniesieniu do nich odpowiednie 

działania ochronne. Uczestnicy spotkania zapoznali się także z załącznikami graficznymi 

przedstawiającymi omawiane treści projektu PZO. Zwrócono uwagę, iż występujący w 

obrębie koryta Bystrzycy Dusznickiej typ siedliska pionierska roślinność na kamieńcach 

górskich potoków [kod 3220] odznacza się dużą dynamiką i dla jego skutecznej ochrony 

(podobnie jak dla siedlisk: podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników [3260] oraz 

łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe [91E0]) kluczowe jest zachowanie 

naturalnego reżimu przepływu oraz utrzymanie naturalnej i półnaturalnej morfologii koryta 

rzeki.  

 

 

 

W ramach prac nad projektem PZO opracowano także projekt zmiany granicy 

Obszaru, w głównej mierze polegający na „dociągnięciu” istniejącej granicy (pliku 

wektorowego granicy) do granic działek ewidencyjnych lub wydzieleń leśnych. Podczas 
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spotkania zaprezentowano projekt zminy granic obszaru „Piekielna Dolina koło Polanicy” 

oraz przekazano mapy prezezntujące aktualny przebieg granicy obszaru i proponowaną 

zmianę. 

P. S. Rogalska przedstawicielka Nadzoru Wodnego w Kłodzku RZGW we 

Wrocławiu – poprosiła o wyjaśnienie kwestii prowadzenia inwestycji mających na celu 

udrożnienie koryta Bystrzycy Dusznickiej na odcinku w granicach obszaru „Piekielna Dolina 

koło Polanicy” oraz prac remontowych w obrębie istniejących elementów zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego rzeki (mury oporowe, istniejące umocnienia skarp brzegowych). P. K. 

Łapińska Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i obszarów Natura 2000 wyjaśniła, iż 

przed wydaniem odpowiedniego dla danego przedsięwzięcia zezwolenia na realizację, organ 

wydający to zezwolenie musi rozważyć czy inwestycja nie może potencjalnie znacząco 

oddziaływać na obszar Natura 2000. Dotyczy to wszystkich przesięwzięć niezwiązanych 

bezpośrednio z ochroną obszaru Natura 2000 lub niewynikających z tej ochrony.  

P. R. Kania przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku – zwrócił 

uwagę, iż na załączniku graficznym prezentującym rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych w 

Obszarze, nieprawidłowo zaznaczono płat siedliska 91E0 w poblliżu wschodniej granicy 

Obszaru. P. W. Lewandowski Koordynator Planu poinformował, iż mapa zostanie 

odpowiednio skorygowana. 

P. N. Strzelecki Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Zdroje – przekazał uwagi 

związane z przebiegiem granicy Obszaru w obrębie terenów zarządzanych przez 

Nadleśnictwo. Ustalono, iż Nadleśnictwo przekaże propozycje korekt proponowanej zmiany 

granicy Obszaru w formie wektorowego pliku oprogramowania z grupy GIS.  

Po zakończeniu części seminaryjnej zorganizowano wspólną wizję na terenie 

obszaru Natura 2000 w celu zapoznania członków Zespołu Lokalnej Współpracy z 

przyrodniczymi wartościami Obszaru oraz najważniejszymi problemami jego ochrony.  

P. W. Lewandowski Koordynator Planu – zaprezentował w trakcie wizji terenowej, 

na przykładzie odcinka Bystrzycy Dusznickiej przy wschodniej granicy Obszaru warunki 

konieczne do występowania siedlisk 3220, 3260 oraz 91E0 wraz z istniejącymi w tym miejsu 

zagrożeniami dla tych typów siedlisk przyrodniczych jakimi są: zabudowa regulacyjna skarp 

brzegowych Bystrzycy oraz inwazja obcych geograficznie gatunków roślin (barszcz 

Mantegazziego, rdestowiec ostrokończysty).  

Następnie uczestnicy spotkania udali się w miejsce występowania siedliska sosnowy 

bór chrobotkowy i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum 91T0 oraz siedliska ściany 

skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelli. 
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P. A. Pogońska przedstawicielka zwróciła uwagę, iż zgodnie z mapą typów 

siedliskowych lasu omawiane siedlisko górskiej formy bory chrobotkowego znajduje się na 

siedlisku boru świeżego w związku z czym należałoby ponownie zweryfikować występowanie 

w podawanym zakresie zasięg boru chrobotkowego w tym miejscu. Uzgodniono, iż problem 

ten zostanie przedyskutowany z autorem opracowania dot. siedlisk przyrodniczych obszaru 

dr hab K. Świerkoszem.  
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P. A. Ruszlewicz Planista Regionalny - podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu 

Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru PLH020010 „Piekielna Dolina koło Polanicy”.  

 

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

projektu zostały osiągnięte. 

 


