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Protokół 

 2012-11-30, Marciszów, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 200  
Rudawy Janowickie PLH020011, II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

 

 

W dniu 30 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 była praca nad przygotowaniem projektu Planu, który będzie 

zawierał wypracowane wspólnie zapisy dotyczące zachowania właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochrony na podstawie istniejących danych o obszarze, wskazania 

zidentyfikowanych zagrożeń oraz celów działań ochronnych ich dotyczących – z 

uwzględnieniem uzasadnionych i możliwych do uwzględnienia potrzeb Stron 

Zainteresowanych. Przewidziano także dyskusję nad możliwościami rozwiązania 

rozpoznanych problemów. Ponadto w trakcie przedmiotowego spotkanie planowana była 

krótka wizja terenowa mająca przedstawić uczestnikom spotkania wybrany problem 

związany z zarządzaniem obszarem, jednak z uwagi na warunki pogodowe, ta część 

spotkania została przełożona na termin wiosenny. 

Uczestników spotkania przywitał Pan Andrzej Ruszlewicz - Planista Regionalny – 

który przedstawił założenia spotkania. Krótko przypomniał także przebieg poprzedniego 

spotkania oraz - podobnie jak na I spotkaniu ZLW - podkreślił, że podczas spotkania wszelkie 

uwagi najlepiej zgłaszać na bieżąco. Podkreślił również rolę ZLW w procesie tworzenia 

dokumentacji projektu planu zadań ochronnych.  

Pani Barbara Pierzchniak – koordynator prac nad projektem planu zadań 

ochronnych, przedstawiła zidentyfikowane zagrożenia przedmiotów ochrony w obszarze. 

Podkreślono, że jest to propozycja zapisów w projekcie planu, która ma być podstawą do 

dyskusji na ten temat. W związku z tym Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o śledzenie 

przedstawianych zagrożeń oraz propozycji działań ochronnych i ew. zgłaszanie uwag lub 

komentowanie na bieżąco. Ponadto poinformowano, że wszyscy Zainteresowani otrzymają 

prezentację ze spotkania z propozycją omawianych zapisów, aby móc w późniejszym 

terminie zapoznać się z nimi i przeanalizować je. 

Następnie po raz kolejny krótko omówiono korektę obowiązujących granic obszaru. 

Uczestnicy spotkania zostali także poinformowani, że będą mogli przeanalizować materiały 

po spotkaniu i zgłaszać swoje uwagi koordynatorowi prac. 



 

 

 

Pani Barbara Pierzchniak przedstawiła także wykaz dokumentacji i planów z 

poszczególnych gmin, które były analizowane przy definiowaniu zagrożeń. Przedstawiciele 

poszczególnych gmin zostali poinformowani, że w przypadku dostrzeżenia, że jakieś ważny 

dokument lub opracowanie zostało pominięte, mogą przekazywać takie informacje 

koordynatorowi planu. 

Pani Grażyna Góral, na przykładzie zagrożenia określonego jako „niewłaściwa 

lokalizacja szlaków zrywkowych”, zauważyła, że ważne jest precyzyjne formułowanie 

zagrożeń i opisywanie mechanizmów, w oparciu o które zagrożenia te funkcjonują. Pan 

Andrzej Ruszlewicz i Pani Barbara Pierzchniak  zgodzili się, że jest to istotne. 

Na zakończenie spotkania przedyskutowano kwestię wspólnej wizji terenowej w 

terminie wiosennym – ustalono, że o spotkaniu zostaną poinformowani wszyscy członkowie 

ZLW, z odpowiednim wyprzedzeniem. 

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. 


