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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 
2013-08-09, Międzygórze, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000  

Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 
 

 Dnia 9 sierpnia 2013r. w Alpejskim Dworze w Międzygórzu odbyło się spotkanie 

zorganizowane przez Pana Dariusza Jesionowskiego, przedstawiciela Nadleśnictwa Międzylesie, 

dotyczące opracowania Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa 

Śnieżnika PLH020016. Celem spotkania i wizji terenowej było omówienie konfliktów zapisów 

zagospodarowania przestrzennego z celami i przedmiotami ochrony obszaru. 

 Pierwszym punktem wizji terenowej były siedliska łąkowe 6520 na północ od Międzygórza 

(„Polana Śnieżna”), gdzie zarówno w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, jak i miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego części Międzygórza wyznaczono rozległe tereny pod zabudowę oraz 

zagospodarowanie sportowo-turystyczne. W dyskusji, w której brali udział przedstawiciele władz 

gminy, ustalono, która część siedlisk może być wyłączona z ochrony i poświęcona pod zabudowę,  

a dla której części wymagane będzie zapisanie w PZO ustaleń dotyczących zmian w obu dokumentach 

planistycznych. Zgodzono się przy tym, że zagospodarowanie sportowe i lokalizowanie obiektów 

infrastruktury turystycznej (wyciągi, narciarskie trasy zjazdowe, szlaki turystyczne) nie stanowią 

istotnego zagrożenia dla ochrony siedliska i mogą tam być wprowadzane. 

 Drugim punktem wizji terenowej były siedliska 6520 i 6230 łąki śródleśne położone na 

południe od układu osadniczego miejscowości Międzygórze („Jawornicka Polana”). Uznano za 

bezwzględnie konieczną ochronę siedliska 6230, korygując jednocześnie jego zasięg poprzez 

włączenie południowo-zachodniego fragmentu do płatu siedliska 6520. Potrzebę zmiany ustaleń 

Studium gminy (brak dla tej części obszaru planu miejscowego) wskazano ponadto dla płatu siedliska 

6520 (16), gdzie dokument ten ustalił tereny przewidziane pod zabudowę, głównie o funkcji 

turystycznej, w tym bazy noclegowej. Na pozostałych płatach chronionych siedlisk w omawianym 

rejonie nie stwierdzono istotnych potencjalnych zagrożeń dla chronionych siedlisk ze strony 

obowiązującego Studium gminy. 

 Po powrocie do ośrodka przedyskutowano i ustalono potrzebę zmiany granic obszaru 

poprzez wyłączenie terenów osadniczych dolnej części układu Międzygórza, aż po suchy zbiornik – 

nie ma możliwości ochrony występujących tam niewielkich płatów siedlisk 6430; oraz włączenie 
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rozległej łąki o wysokich walorach przyrodniczych oraz płatu jaworzyn w rejonie tzw. „Zbójnickiej 

Ścieżki”. Proponowane zmiany wrysowano na przygotowane mapy. 

 Na zakończenie warsztatów pan Andrzej Ruszlewicz, planista regionalny, podziękował 

uczestnikom spotkania za aktywny i efektywny udział w pacach, a Nadleśnictwu Międzylesie,  

w szczególności Panu Dariuszowi Jesionowskiemu, za zainicjowanie oraz sprawne zorganizowanie 

wizji terenowej. 


