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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 

2013-05-06, Osiecznica, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000  
Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 

 

Dnia 6 maja 2013 r. w Trzebieniu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Leśnej 

9, gmina Bolesławiec odbyło się spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) 

dla obszaru Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 - firmę Biuro Urządzania 

Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Brzegu. 

Celem spotkania była praca nad przygotowanym przez Wykonawcę projektem Planu 

i prezentowanym na spotkaniu projektem zarządzenia dyrektora RDOŚ w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie 

PLH020015. Na spotkaniu przy pomocy wydruków map i wydruku projektu zarządzenia 

zaprezentowano proponowany przebieg granicy obszaru oraz sformułowane zagrożenia, 

cele działań ochronnych i same działania ochronne dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 

2000. Przedstawiono również w postaci prezentacji stan zachowania wszystkich 

przedmiotów ochrony oraz powierzchnię zinwentaryzowanych siedlisk przyrodniczych oraz 

liczbę stanowisk gatunków zwierząt. Spotkanie podzielone było na 3 części, z czego ostatnią 

stanowiła wizja terenowa na terenie przyległym do składowiska odpadów komunalnych 

w Trzebieniu. W każdej części spotkania przewidziano czas na dyskusję nad poruszonymi 

zagadnieniami.  

W trakcie warsztatowej części spotkania, na której zgromadzeni zostali podzieleni na 

dwie grupy dyskusyjne, pracowano nad zagadnieniem problemu rezerwy budowlanej 

wysypiska śmieci w Trzebieniu w kontekście ochrony siedliska przyrodniczego suche 

wrzosowisko (kod 4030) oraz nad treścią zarządzenia dyrektora RDOŚ. W trakcie obrad 

pojawiły się propozycje korekty przebiegu zaprezentowanej przez Wykonawcę zmiany 

granicy obszaru. Wykonawca zobowiązał się do uwzględnienia uwag i ponownej analizy 

problemu.  

Na koniec ustalono, że zainteresowane strony przeanalizują zaprezentowany przez 

Wykonawcę materiał i prześlą mu swoje uwagi za pośrednictwem planisty regionalnego – 

Andrzeja Ruszlewicza.  
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Spotkanie przebiegło zgodnie z przyjętym programem spotkania, który został 

przesłany uczestnikom w zaproszeniach i jeszcze raz zaprezentowany na początku 

spotkania. W spotkaniu udział wzięło 18 osób. Byli to reprezentanci następujących instytucji 

i podmiotów: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu 

Urząd Gminy Bolesławiec 

Urząd Gminy Gromadka 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu 

Starostwo Powiatowe w Polkowicach 

Nadleśnictwo Chocianów 

Nadleśnictwo Przemków 

Sołtys wsi Trzebień 

Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych o/Legnica 

Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej 

 

Podsumowując przebieg spotkania należy stwierdzić, że przebiegło ono według 

wcześniejszego planu. Przebieg spotkania protokołowała Anna Wójcicka-Rosińska BULiGL 

w Brzegu. 

 


