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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 
2012-10-09, Stronie Śląskie, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016, I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 
 

Spotkanie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych (PZO) dla OZW 
projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika 
PLH020016, które zorganizowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, odbyło 
się w dniu 09.10.2012 r. w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim. Jego 
uczestnikami byli z jednej strony przedstawiciele właściwych terytorialnie samorządów lokalnych, 
przedsiębiorstw oraz instytucji i organizacji społeczno-gospodarczych, którzy weszli w skład Zespołu 
Lokalnej Współpracy (lista obecności w załączeniu), aktywnie uczestniczącego w pracach nad 
projektem PZO, oraz przedstawiciele RDOŚ we Wrocławiu i autorzy projektu PZO. 

Spotkanie otworzył pan Andrzej Ruszlewicz – planista regionalny – który po przywitaniu 
uczestników poprosił ich o przedstawienie się oraz wyrażenie swoich oczekiwań ze strony 
projektowanego PZO. Następnie złożył obszerną informację o: 

1. charakterze formy ochrony, jakim są obszary Natura 2000; 
2. aspektach prawnych tworzenia i funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000; 
3. celach i zakresie merytorycznym PZO i projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. 

„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze 
Polski”; 

4. prawnych aspektach PZO i skutkach jego ustanowienia (jako aktu prawa miejscowego, 
wydanego na mocy zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska). 
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Po przerwie p. Irena Foremnik – ekspert przyrodniczy – dokonała szczegółowej prezentacji 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin stanowiących przedmiot ochrony omawianego obszaru 
Natura 2000. Wskazała potrzebę włączenia do ochrony stanowisk zanokcicy serpentynitowe w granice 
obszaru Natura 2000: siedliska przyrodniczego 7140 (wschodnia strona Młyńska – jako propozycja 
zmiany granicy obszaru). Omówiła też zagrożenia oraz propozycje działań ochronnych 
poszczególnych obiektów przyrodniczych. Poinformowała o zaobserwowanym usychaniu jaworów. P. 
Grażyna Góral z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu zwróciła uwagę na 
niewłaściwe nazewnictwo dotyczące zagrożeń – gospodarka leśna (powinno się mówić o niewłaściwej 
gospodarce leśnej). P. Zdzisław Cichocki wyjaśnił, że dla określania zagrożeń (wraz z ich kodami) 
stosuje się nomenklaturę z listy referencyjnej GDOŚ i EEA, zaktualizowaną przez Europejską 
Komisję (obowiązującą od 1.10.2012 r.). 

 

 
 

P. Sylwia Rogalska z RZGW zapytała, czy istnieje możliwość przesunięcia granicy obszaru 
Natura 2000 dla wyłączenie odcinka koryta Morawy. Poddano też pod rozwagę wyłączenie z 
rozpatrywanego obszaru również terenów przeznaczonych (w planach zagospodarowania 
przestrzennego gminy) pod zabudowę mieszkaniowo-usługową wokół zbiornika wodnego oraz 
terenów położonych w dolnej części Góry Krzyżnik (powrót do wcześniejszej granicy obszaru Natura 
2000).  

P. Zdzisław Cichocki poinformował, że problem wskazanych wyłączeń będzie brany pod uwagę 
w toku dalszych prac nad projektem PZO (w II etapie tych prac), m.in. w ramach analiz dokumentów 
planistycznych gmin. Wynikom tych analiz oraz ujawnieniu ewentualnych konfliktów pomiędzy 
ustaleniami planów zagospodarowania przestrzennego (studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) gmin 
wchodzących w zasięg rozpatrywanego obszaru Natura 2000 będzie głównie poświęcone kolejne 
spotkanie-warsztaty. 

Na zakończenie p. Andrzej Ruszlewicz podziękował uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu 
i Gminie Stronie Śląskie za pomoc w organizacji spotkania. Poinformował, że kolejne spotkanie 
odbędzie się w przyszłym roku. 


