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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  
ze spotkania informacyjnego 2012-05-23, Kłodzko,  

dotyczącego prac nad projektami planów zadań ochronnych (PZO) dla obszarów mających znaczenie dla 
Wspólnoty – projektowane Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000:  

Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016, Góry Orlickie PLH020060 oraz Góry Bardzkie PLH020062 
 

 Spotkanie informacyjne odbyło się w Kłodzku, w auli Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1. Spotkanie zostało przygotowane dzięki pomocy Starostwa 

Powiatowego w Kłodzku. W spotkaniu wzięło udział 18 osób, w tym przedstawiciele    5 gmin 

(Lądek Zdrój, Stoszowice, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko (gmina wiejska) i Bardo), 

przedstawiciele 5 nadleśnictw (Zdroje, Jugów, Międzylesie, Lądek Zdrój i Bardo Śląskie), 

przedstawicie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

we Wrocławiu oraz RZGW we Wrocławiu (lista obecności  w załączeniu). 

 Po przywitaniu uczestników spotkania informacyjnego, p. Andrzej Ruszlewicz – 

Planista Regionalny  przedstawił wstępne informacje organizacyjne dotyczące toku prac nad 

projektami planów zadań ochronnych (PZO) dla obszarów mających znaczenie dla 

Wspólnoty – projektowane Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000: Góry Bialskie    

i Grupa Śnieżnika PLH 020016, Góry Orlickie PLH 020060 oraz Góry Bardzkie PLH 020062 

(zwanych dalej Obszarami). Następnie przedstawił zespół Instytutu Ochrony Środowiska – 

Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, który został – w drodze przetargu – 

wyłoniony do sporządzenia projektów w/w planów. 

 Po części wstępnej i rozdaniu materiałów informacyjnych p. Andrzej Ruszlewicz  

obszernie omówił cele, charakter oraz zakres merytoryczny PZO, a także skutki prawne 

ustanowienia takiego dokumentu jako aktu prawa miejscowego (w formie zarządzenia 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska). Podkreślił szczególne znaczenie udziału 

przedstawicieli samorządów lokalnych w pracach nad projektami PZO w ramach Zespołu 

Lokalnej Współpracy (ZLW).  

 Omawiając cele PZO, p. Andrzej Ruszlewicz wskazał, że jednym z takich celów jest 

weryfikacja standardowych formularzy danych (SDF) dla obszarów Natura 2000, tj. 

wymienionych tam przedmiotów ochrony obszaru, zagrożeń dla właściwego ich stanu 

ochrony, a także granicy, która (z uwagi na skalę dotychczasowych map) przebiega               

w sposób utrudniający jest ustalenie w terenie, jak również planowanie przestrzenne             

w gminach. Zaproponował ustalenie granic uwzględniające działki ewidencyjne. Zaznaczył, 

że zmiana granic jest możliwa tylko w tych fragmentach gdzie nie zachodzi zagrożenie 

zmniejszenia terenów występowania przedmiotów ochrony obszaru. Zwrócił się więc              

z apelem o pomoc w skorygowaniu i racjonalnym uściśleniu przebiegu tych granic, przy 
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czym poinformował o problemach formalnych, jakie wynikać mogą z ewentualnego 

pomniejszenia obszarów Natura 2000 (w odróżnieniu od przypadku powiększenia ich 

zasięgu). 

 Uczestnicy spotkania zostali też wstępnie poinformowani o funkcjonowaniu Platformy 

Informacyjno-Komunikacyjnej (PIK) jako narzędzia wzajemnych kontaktów pomiędzy 

uczestnikami ZLW a RDOŚ oraz zespołem sporządzającym projekt PZO. Na platformie będą 

bowiem sukcesywnie zamieszczane wyniki kolejnych etapów prac nad planem,                      

a jednocześnie uczestnicy LZW będą mogli (na określonym etapie) zgłaszać swoje uwagi do 

PZO. 

 Pan Zdzisław Cichocki oraz p. Jan Borzyszkowski – przedstawiciele zespołu 

opracowującego projekty PZO - w uzupełnieniu wypowiedzi Planisty Regionalnego, 

podkreślili szczególne znaczenie PZO dla gminnych dokumentów planistycznych,                  

w szczególności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

(studiów) oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (planów 

miejscowych). W związku z tym zaapelowali do przedstawicieli samorządów gminnych          

o udostępnienie swoich dokumentów w formie umożliwiającej ich adaptację, w szczególności 

graficznej części tych dokumentów, która będzie wprowadzana do systemu GIS 

wykonywanych projektów planów. Poproszono także o bieżące konfrontowanie  

proponowanych zapisów w projekcie PZO (w trakcie jego tworzenia) z ustaleniami 

obowiązujących dokumentów gminnych w celu ujawnienia ewentualnych konfliktów                

a następnie wspólne poszukiwanie rozwiązań dotyczących ograniczenia tych konfliktów. 

 Spośród uczestników spotkania, w ramach dyskusji, głos zabrał p. Jan Chilarski – 

zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lądek Zdrój. Poinformował on o posiadaniu przez 

Nadleśnictwo planu urządzania lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na 

środowisko (prognozą). Stwierdził, że zadania ochronne zapisane w tym dokumencie 

(realizowane przez Nadleśnictwo) powinny w pełni być przyjęte w tworzonym PZO.                

W odpowiedzi pan Andrzej Ruszlewicz wyjaśnił, że plany zadań ochronnych 

dotyczące ekosystemów leśnych muszą się także znaleźć w PZO, chociaż znowelizowana 

ustawa o ochronie przyrody (obowiązująca od początku bieżącego roku) formalnie wyłącza 

tereny leśne, dla których sporządzone zostały plany urządzeniowe lasów wraz z oceną 

strategiczną. Uzasadnieniem jest konieczność rozpoznania zagrożeń dla przedmiotów 

ochrony w całym Obszarze, a nie tylko w jego fragmencie. Z kolei pani Katarzyna 

Adamczyk, reprezentująca Wydział Ochrony Lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych we Wrocławiu, poinformowała w jaki sposób (drogą służbową) pozyskać 

można warstwy informacyjne potrzebne w pracach nad projektem PZO (dotyczące siedlisk 

leśnych). 
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 Na zakończenie pan Andrzej Ruszlewicz podziękował obecnym uczestnikom          

za udział w spotkaniu i wyraził nadzieję na efektywną współpracę przy tworzeniu projektu 

PZO. Program spotkania został w pełni zrealizowany. 

 

 
         
Fot. Spotkanie informacyjne w Kłodzku – nawi ązanie współpracy ze stronami zainteresowanymi a wyk onawc ą                      
projektów PZO.  


