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Protokół 

 2012-11-15, Marciszów, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 200  
Rudawy Janowickie PLH020011, I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

 

 

W dniu 15 listopada 2012 r. w Urzędzie Gminy w Marciszowie odbyło się spotkanie 

zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu dla obszaru    

o znaczeniu dla Wspólnoty Rudawy Janowickie PLH020011. 

  Celem spotkania było omówienie zasad pracy nad projektem planu zadań 

ochronnych, roli dokumentu i trybu jego sporządzania oraz przedstawienie stanu wiedzy        

o przedmiotach ochrony obszaru, zidentyfikowanych zagrożeniach i problemach związanych 

z utrzymaniem lub poprawą stanu ochrony. Założono także omówienie granicy obszaru i ew. 

propozycji jej zmiany. Przewidziano również dyskusję nad możliwościami rozwiązania 

rozpoznanych problemów.  

Uczestników spotkania przywitał Pan Andrzej Ruszlewicz - Planista Regionalny – 

który przedstawił założenia spotkania. Każdy z uczestników spotkania poproszony został       

o przedstawienie się i podanie nazwy instytucji, którą reprezentuje w celu ułatwienia 

późniejszej komunikacji między uczestnikami. Następnie Planista regionalny podkreślił, że 

podczas spotkania wszelkie uwagi najlepiej zgłaszać na bieżąco oraz  zaprezentował projekt 

POIS.05.03.00-00-186/09, w ramach którego realizowane są plany zadań ochronnych w woj. 

dolnośląskim oraz przybliżył tematykę związaną z funkcjonowaniem obszarów Natura 2000. 

Przekazano także uczestnikom spotkania informację nt. trybu i podstaw prawnych 

sporządzania planów zadań ochronnych. Planista zwrócił także uwagę na rolę Zespołów 

Lokalnej Współpracy w całym procesie sporządzania PZO (bieżące dyskusje i wspólne 

wypracowanie kształtu opracowywanego przez Wykonawcę planu). Podkreślono fakt, iż w 

procesie tworzenia planów zadań ochronnych nie przewidziano uzgodnienia projektów przez 

samorządy, zatem spotkanie ZLW są najlepszą okazją do wyrażenia potrzeb i uwag 

związanych z zarządzeniem obszarem Natura 2000. Poruszono również aspekt 

gospodarowania na siedliskach półnaturalnych – w tym wypadku przede wszystkim łąk 

świeżych i łąk górskich. Działania na takich powierzchniach będą podzielone na 

obligatoryjne, które wynikają z zasady wzajemnej zgodności i fakultatywne, za realizację 

których rolnik dostanie rekompensatę w postaci dopłat Programu Rolnośrodowiskowego. 

Podkreślono również, że uchwalenie planu zadań ochronnych nie zwolni inwestorów z 

przeprowadzenia dotychczas obowiązującej procedury, jednak Regionalnej Dyrekcji Ochrony 



 

 

Środowiska będzie łatwiej wydawać decyzje, skoro będzie dysponować większą wiedzą 

dotyczącą obszaru. Ponadto posiadane dane ułatwią także podejmowanie decyzji 

Pracownikom Samorządów. 

Po krótkiej przerwie głos zabrała Pani Barbara Pierzchniak – koordynator prac 

nad projektem planu zadań ochronnych. Omówiła położenie obszaru, jego powiązania z 

innymi formami ochrony przyrody, granice obszaru oraz siedliska i gatunki zwierząt 

stanowiące przedmioty ochrony obszaru. Wyjaśniono, że na potrzeby przedmiotowego 

projektu planu zadań ochronnych nie były prowadzone inwentaryzacje przyrodnicze w 

terenie, a prezentowane dane i informacje są przede wszystkim syntezą danych i informacji z 

istniejących źródeł, tj. przede wszystkim wyników badań Wojewódzkiego Zespołu 

Specjalistycznego, Powszechnej Inwentaryzacji w Lasach Państwowych, danych z planu 

ochrony dla Rudawskiego Parku Krajobrazowego, badan prowadzonych w ramach 

monitoringu siedlisk i gatunków realizowanych na zlecenie PIOŚ oraz innych dokumentacji, 

w których zawarte były aktualne wyniki badań terenowych (np. prognozy oddziaływania na 

środowisko sporządzane na potrzeby postępowań administracyjnych i raporty oddziaływania 

na środowisko). Podkreślono także, że wykonawca chętnie zapozna się ze wszystkimi 

danymi, które zostaną mu przekazane (informacja lub chociaż źródło informacji) przez 

członków ZLW i które mogą mieć znaczenie przy tworzeniu projektu planu zadań ochronnych 

dla obszaru. 

Krótko omówiono także korektę obowiązujących granic obszaru, która będzie 

polegała przede wszystkim na dociągnięciu granic obszaru do granic działek ewidencyjnych i 

wydzieleń leśnych. Pani Grażyna Góral upewniła się, czy przedstawiciele Lasów 

Państwowych otrzymają propozycje nowej granicy obszaru w formie plików do programów 

GIS. Pani Barbara Pierzchniak potwierdziła, że dane w takiej formie będą udostępniane 

każdemu zainteresowanemu. 

Pan Wojciech Zawadzki – przedstawiciel Dolnośląskiego Zespołu Parków 

Krajobrazowych – Oddziału w Jeleniej Górze poinformował, że na pewno będzie można 

wykorzystać dane dotyczące pachnicy dębowej zebrane na potrzeby planu ochrony dla 

Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Zauważył także, że gatunek ten wymaga prowadzenia 

dalszych badań w celu potwierdzenia kolejnych stanowisk gatunku. Pan Andrzej 

Ruszlewicz potwierdził, że gatunek ten – także w skali kraju - z całą pewnością występuje 

na większej liczbie stanowisk, niż dotąd wykazywano. 

Pani Natalia Poniatowska – Wasiak poinformowała o posiadanych wynikach badań 

roślin naskalnych w południowo – zachodniej części obszaru, prowadzonych przez 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Pani Barbara Pierzchniak poprosiła o przekazanie 

drogą mailową bardziej szczegółowych informacji. 



 

 

Następnie Planista Regionalny zachęcił uczestników spotkania do zapoznania się z 

mapami przedstawiającymi przedmioty ochrony obszaru i sprawdzenia, czy np. działania 

planowane w gminie nie kolidują z ich zachowaniem. Pani Barbara Pierzchniak 

poinformowała także przedstawicieli Nadleśnictwa Śnieżka, że zaproponowana przez nich 

zmiana przebiegu granicy – pomimo, że nie uwzględnia tego jeszcze przygotowana na 

spotkanie mapa – prawdopodobnie zostanie zaakceptowana. 

Na koniec ustalono termin następnego spotkania. Pani Barbara Pierzchniak  

zaproponowała, by był to początek grudnia, jednak uczestnicy spotkania wyraźnie 

zasugerowali, aby następne spotkanie odbyło się jeszcze w listopadzie. Ostatecznie termin  

II spotkania ZLW został ustalony na 30 listopada 2012 r., godz. 900. 

Uczestnicy spotkania dostali materiały informacyjne o projekcie, mapy oraz 

prezentacje dotyczące obszaru na nośnikach elektronicznych. Ponadto otrzymali wydruk 

mapy przedstawiający przedmioty ochrony obszaru. 

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

projektu zostały osiągnięte. 

Listę uczestników spotkania wraz ze wskazaniem instytucji lub urzędu, który 

reprezentują, zawiera lista obecności. 

 

 

 

 

 


