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Uzasadnienie do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

z dnia 29 września 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Pasmo Krowiarki PLH020019 

 

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 627 z późn. zm.) regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego, 

w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Plan zadań ochronnych sporządzany 

jest na 10 lat; pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję 

Europejską jako obszaru mającego znaczenia dla Wspólnoty (art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).  

Obszar Natura 2000 Pasmo Krowiarki PLH020019 zatwierdzono decyzją Komisji Europejskiej jako 

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty 12 grudnia 2008 r., którą opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Komisji Europejskiej 13 lutego 2009 r. (wejście w życie dnia 6 marca 2009 r.), a wyznaczono w celu 

zachowania we właściwym stanie przedmiotów ochrony wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 

Siedliskowej, tj.:  

 *6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion), 

 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis 

Festucion pallentis), 

 *6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie), 

 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 

 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 

 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion), 

 *7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati, 

 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk  

i mechowisk, 

 *8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis, 

 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis, 

 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii, 

 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania, 

 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum), 

 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 

 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion), 

 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 

 *9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion 

pseudoplatani), 
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 *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe, 

oraz gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy siedliskowej, tj.: 

 1303 podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, 

 1321 nocek orzęsiony Myotis emarginatus, 

 1323 nocek Bechsteina Myotis bechsteinii, 

 1324 nocek duży Myotis myotis, 

 1355 wydra Lutra lutra, 

 1014 poczwarówka zwężona Vertigo angustior, 

 6177 modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius, 

 6179 modraszek nausitous Maculinea (Phengaris) nausithous, 

 1902 obuwik pospolity Cypripedium calceolus. 

W trakcie badań terenowych stwierdzono, iż populacja gatunku 1355 wydra Lutra lutra w Obszarze 

jest nieistotna – liczebność gatunku szacowana jest 1 – 5 osobników. W związku z powyższym proponuje się 

zmienić ocenę gatunku na D. Z tego względu nie analizowano zagrożeń i celów działań ochronnych dla 

gatunku.  

Stosowny wniosek, w zakresie aktualizacji listy przedmiotów ochrony obszaru, zostanie opracowany 

przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zwaną dalej „RDOŚ” i przekazany do 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zwanej dalej „GDOŚ”. 

 Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Pasmo Krowiarki 

PLH020019 (zwanego dalej Obszarem) został sporządzony z uwzględnieniem wymagań określonych  

w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody oraz zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska  

z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

(Dz. U. Nr 34, poz. 186 ze zm.). 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla Obszaru jest utrzymanie lub 

odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6 (1) Dyrektywy 

siedliskowej. 

Prace nad projektem planu zadań ochronnych dla Obszaru rozpoczęły się w maju 2012 roku w ramach 

realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 

2000 na obszarze Polski”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 

Przedmiotowy projekt planu zadań ochronnych zawiera wszystkie niezbędne elementy wynikające  

z zapisów ww. ustawy o ochronie przyrody i ww. rozporządzenia w sprawie sporządzania projektu planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

Pasmo Krowiarki są niewielkim, silnie rozczłonkowanym pasmem górskim w obrębie Masywu 

Śnieżnika. Naturalne lasy, żyzne i bardzo bogate florystycznie, są obecnie porozdzielane na niewielkie 
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kompleksy, izolowane polami i łąkami. Pozostały teren to czynne kamieniołomy, nieużytki porolne w różnym 

stadium regeneracji oraz inne siedliska antropogeniczne. Główną wartością obszaru są zachowane buczyny 

storczykowe. Murawy i buczyny nawapienne są siedliskiem wielu rzadkich, zagrożonych i prawnie 

chronionych gatunków roślin. Obszar stanowi również ważną ostoję chiropterofauny, a także ma istotne 

znaczenie dla ochrony obuwika w skali Polski. 

Zagrożeniem dla siedlisk *6110 skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską i *8160 

podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis jest sukcesja 

naturalna. 

Do zagrożeń dla siedlisk 6210 murawy kserotermiczne, 6430 ziołorośla górskie i ziołorośla 

nadrzeczne, 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie i 6520 górskie łąki konietlicowe 

użytkowane ekstensywnie zaliczyć można zarzucenie użytkowania, sukcesję oraz inwazyjne gatunki obce – 

znaczne powierzchnie łąk i muraw w Obszarze nie są użytkowane i stopniowo zarastają, w niektórych płatach 

ich odtworzenie wymagałoby karczowania młodych drzew oraz krzewów. Brak koszenia i sukcesja naturalna 

jest również zagrożeniem dla gatunku 1014 poczwarówka zwężona Vertigo anguistor.  

Zagrożenia dla siedlisk leśnych w Obszarze związane są ze zbyt małą ilości martwego drewna,  

co powoduje zubażanie różnorodności biologicznej i ujednolicanie struktury przestrzennej i wiekowej siedlisk. 

Dla 1902 obuwika pospolitego Cypripedium calceolus zagrożenie stanowi zbyt duże zwarcie 

drzewostanu w obrębie stanowisk gatunku.  

Najważniejsze zagrożenia dla nietoperzy w Obszarze związane są ze zwiększeniem penetracji 

Obszaru przez człowieka i wandalizm, które powodują niepokojenie nietoperzy w okresie hibernacji,  

a w skrajnych przypadkach śmierć osobników. 

Dla pozostałych siedlisk przyrodniczych nie stwierdzono w trakcie prac terenowych zagrożeń. 

Dla siedlisk, dla których zidentyfikowano istniejące zagrożenia, wskazano cele działań ochronnych 

oraz ustalono konkretne działania ochronne w zakresie ochrony czynnej. 

Działania ochronne mają na celu zachowanie przedmiotów ochrony we właściwym stanie zachowania 

lub przywrócenie właściwego stanu zachowania poprzez ochronę czynną. Dotyczą one m.in. ekstensywnej 

gospodarki kośnej, usunięcia nalotu drzew i z siedlisk łąkowych, obcych gatunków inwazyjnych.  

W przypadku siedlisk leśnych – wyłączenia części siedlisk z zabiegów gospodarczych oraz pozostawienia 

części do naturalnej śmierci i rozkładu oraz ochrony zachowawczej drzewostanów wzdłuż cieków.  

Dla nietoperzy zaplanowano ochronę zachowawczą i konserwację zabezpieczeń. Ponadto 

zaplanowano ochronę zachowawczą dla motyli w obszarze. 

W stosunku do gruntów rolnych (trwałe użytki zielone) położonych w obszarze Natura 2000 

wyróżniono działania obligatoryjne i fakultatywne. Realizacja działań obligatoryjnych jest wymogiem 

podstawowym określonym w zasadach wzajemnej zgodności (cross compliance). Rolnicy otrzymujący 

wsparcie wynikające z realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej muszą realizować te działania. 

Zostały one określone na takim poziomie, aby pozwalały na realizację działań fakultatywnych, które są 

dobrowolnym odpłatnym zobowiązaniem rolnika. W działaniach fakultatywnych określono bardziej 
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precyzyjne zabiegi, które mają na celu doprowadzenie do właściwego stanu przedmiotów ochrony Obszaru. 

Są one określone wymogami odpowiedniego pakietu rolnośrodowiskowego w ramach obowiązującego 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanego dalej „PROW”, ukierunkowanego na ochronę siedlisk 

przyrodniczych. 

Zaplanowany monitoring dotyczy kontroli stanu przedmiotów ochrony oraz kontroli siedlisk 

przyrodniczych i gatunków zwierząt w zakresie wykonywania działań ochronnych.  

Plan zadań ochronnych zawiera wskazania do zmian w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lądek Zdrój oraz istniejącym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kłodzko, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych  

lub zewnętrznych, niezbędnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk  

i gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. 

Sporządzenie planu ochrony dla Obszaru nie jest konieczne. Plan zadań ochronnych jest 

wystarczającym narzędziem do zapewnienia ochrony przedmiotom ochrony w Obszarze. 

Ustanowienie planu zadań ochronnych poprzedzone zostało przeprowadzeniem postępowania  

z udziałem społeczeństwa. 

Pierwsze spotkanie informacyjne, na którym przedstawiono założenia projektu POIS.05.03.00-00-

186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, listę obszarów,  

dla których sporządzane będą plany zadań ochronnych oraz zasady współpracy odbyło się w dniu 4 marca 

2010 r. Na spotkanie zaproszone zostały właściwe samorządy gminne, na terenie których znajdują się obszary 

Natura 2000, dla których są opracowywane plany zadań ochronnych. 

W dniu 30 kwietnia 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu wojewódzkim 

ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla 35 obszarów 

Natura 2000 w województwie dolnośląskim, w tym dla przedmiotowego Obszaru. Obwieszczenie zostało 

również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, 

gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 16 maja – 16 czerwca 2011 r., Urzędu Miasta i Gminy Lądek 

Zdrój, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 16 maja – 7 czerwca 2011 r. oraz Urzędu Miasta i Gminy 

Stronie Śląskie, gdzie było wywieszone w dniach 13 maja – 10 czerwca 2011 r. Następnie w Biuletynie 

Informacji Publicznej i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy 

ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu wojewódzkim ukazało się obwieszczenie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2012 r. informujące o przystąpieniu przez 

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych  

dla 2 obszarów Natura 2000, w tym dla obszaru Pasmo Krowiarki. Obwieszczenie zostało również przekazane 

i wywieszone na tablicy ogłoszeń m.in.: 

- Starostwa Powiatowego w Kłodzku w dniach 15 czerwca – 6 lipca 2012 r., 
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- Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w dniach 13 czerwca – 5 lipca 2012 r., 

- Urzędu Miasta i Gminy Lądek Zdrój w dniach 14 czerwca – 5 lipca 2012 r., 

- Urzędu Miasta i Gminy Stronie Śląskie w dniach 12 czerwca – 5 lipca 2012 r. 

W procesie prac nad planem zadań ochronnych dla Obszaru zorganizowano spotkanie informacyjne oraz 

dwa spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy, na które zaproszono osoby i podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, przedstawicieli samorządów, organizacji 

pozarządowych, grupę ekspertów oraz inne zainteresowane strony. Podczas spotkań omówiono zasady pracy 

nad projektem planu zadań ochronnych, przedstawiono obecny stan wiedzy o Obszarze i jego przedmiotach 

ochrony. Poza tym omawiano kwestie korekty granic Obszaru, Standardowego Formularza Danych, zapisy 

dokumentów planistycznych oraz rzeczywiste i potencjalne zagrożenia, jakie zidentyfikowano w obszarze. 

Uzgodniono także cele ochrony, ustalono działania ochronne oraz określono zasady monitoringu działań 

ochronnych i przedmiotów ochrony. Odbyła się także wizja terenowa, podczas której uczestnikom spotkania 

zaprezentowane zostały przedmioty ochrony i problematyka związana z zapewnieniem właściwego stanu ich 

ochrony. 

Obwieszczeniem z dnia 25 marca 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

zawiadomił o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu poprzez zapoznanie się z projektem planu 

zadań ochronnych i możliwości składania uwag i wniosków. Informacja została podana do publicznej 

wiadomości zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) i w związku z art. 28 ust.4 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a także ukazało się drukiem w prasie lokalnej  

w dniu 27 marca 2014 r. Obwieszczenie było również wywieszone na tablicach ogłoszeń m.in.:  

- Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w dniach 27 marca – 23 kwietnia 2014 r., 

- Urzędu Gminy w Kłodzku w dniach 27 marca – 18 kwietnia 2014 r. 

- Urzędu Miasta i Gminy Lądek Zdrój w dniach 2 kwietnia – 23 kwietnia 2014 r., 

- Urzędu Miasta i Gminy Stronie Śląskie w dniach 27 marca – 17 kwietnia 2014 r. 

Projekt zarządzenia i dokumentacji Planu zostały także udostępnione na Platformie Informacyjno-

Komunikacyjnej (pzo.gdos.gov.pl) w dniach 27 marca -17 kwietnia 2014 r. (włącznie). 

Osoby zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków.  

W trakcie konsultacji społecznych projektu planu zadań ochronnych wpłynęły uwagi od 

następujących instytucji: 

- Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 

- Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

- Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu,  

- Stowarzyszenia Klub Przyrodników, 

- Spółki Dolmin Sp. z o.o., 
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oraz osoby prywatnej (poprzez Platformę Informacyjno – Komunikacyjną PIK). 

Uwagi przekazane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska dotyczyły braku nagłówków  

w załączniku nr 3, kodów zagrożeń i ich opisów, działań ochronnych oraz podmiotów odpowiedzialnych za 

ich wykonanie. Uwagi rozpatrzono następująco: 

1. W załączniku nr 3 Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego 

stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących 

przedmiotami ochrony: 

a) uwzględniono uwagę dotyczącą dopisania nagłówków w tabeli w załącznika nr 3 do zarządzenia, 

b) uwzględniono uwagi dotyczące wpisania obowiązujących kodów zagrożeń I01 Obce gatunki 

inwazyjne, I02 Problematyczne gatunki rodzimie i J01.01 Wypalanie, a także przeredagowano  

i uszczegółowiono opisy zagrożeń A04.03 Zaprzestanie koszenia dla siedliska 6210 Murawy 

kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion 

pallentis) oraz zagrożenia E01.03 Zabudowa rozproszona dla siedlisk 6210 Murawy 

kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion 

pallentis), 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)  

i 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), które 

zidentyfikowane zostały jako istniejące i potencjalne.  

2. W załączniku nr 5 Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 

wykonanie i obszarów ich wdrażania: 

a) zmieniono opis podmiotów odpowiedzialnych za realizację fakultatywnych działań ochronnych 

na trwałych użytkach zielonych, który otrzymał brzmienie: „Właściciel lub posiadacz obszaru na 

podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu 

utraty dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa 

zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony 

środowiska, na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku takich przepisów, na 

podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000”, 

b) dla siedliska 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion 

septentrionalis Festucion pallentis) uzupełniono tabelę o wiersz „działania obligatoryjne”, 

c) dla siedliska 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion) 

przeniesiono zapis związany z usuwaniem obcych gatunków inwazyjnych, z działań 

obligatoryjnych do działań fakultatywnych, 

d) dla siedliska *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe przy działaniu: „Pozostawianie 

istniejących nie użytkowanych pasm drzewostanów sklasyfikowanych jako siedlisko 91E0  

po 20-30 m w każdą stronę od cieków. W miejscach gdzie są one węższe pozostawienie 

istniejącej szerokości pasm siedliska 91E0” w kolumnie podmiot odpowiedzialny za wykonanie 
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wskazano, iż właściciele lub posiadacze terenu realizują przedmiotowe działanie na podstawie 

porozumienia z organem sprawującym nadzór nad obszarem, 

e) dla gatunku 6177 modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius uzupełniono, iż podmiotem 

odpowiedzialnym za realizacje działań fakultatywnych jest właściciel lub posiadacz obszaru „na 

podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu 

utraty dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa 

zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony 

środowiska, na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku takich przepisów, na 

podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000”.  

f) Uwzględniono uwagę dotyczącą wyjaśnienia na czym polegać ma działanie ochronne 

zaplanowane dla gatunku 1303 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros: Utrzymanie 

warunków dla występowania kolonii rozrodczej gatunku w Kaplicy Św. Antoniego na Górze 

Dębowej w Gorzanowie poprzez uszczegółowienie, iż zadanie to polegać ma na zachowaniu. 

panujących warunków mikroklimatycznych na strychu/poddaszu obiektu stanowiącego miejsce 

występowania kolonii rozrodczej gatunku oraz  utrzymaniu ilości i wielkości otworów 

umożliwiających nietoperzom swobodny wlot i wylot. 

g) Nie uwzględniono uwagi dotyczącej rozszerzenia zapisów dotyczących poprawy stanu  

i konserwacji zabezpieczeń otworów zimowisk zabezpieczenia przed zasypaniem otworów 

zimowisk następujących gatunków: 1303 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, 1321Nocek 

orzęsiony Myotis emarginatus, 1324 Nocek duży Myotis myotis, 1323 Nocek Bechsteina Myotis 

bechsteinii ponieważ konieczne będzie zaplanowanie indywidualnych rozwiązań w oparciu  

o wizję terenową i opinię ekspercką.  

h) Uwzględniono uwagę dotyczącą usunięcia zapisu: „zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

gatunków stanowiących przedmioty ochrony, położonych na trwałych użytkach zielonych”  

z obligatoryjnych działań ochronnych dla trwałych użytków zielonych (siedlisk 6210, 6230, 6510, 

6520, 7220, 7230 oraz gatunku motyli 6177 i 6179) z uwagi na fakt, iż według Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska zapis ten ma charakter zalecenia/wskazania, a nie mierzalnego 

działania do wykonania. Zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków zapewnione 

będzie poprzez realizację działań ochronnych wskazanych dla poszczególnych przedmiotów 

ochrony. 

i) Uwzględniono uwagę dotyczącą usunięcia organizacji pozarządowych i placówek naukowych -  

w przypadku realizacji projektów ze środków publicznych - z listy podmiotów odpowiedzialnych  

za wykonanie działania dla gatunków 1303 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, 

1321Nocek orzęsiony Myotis emarginatus, 1324 Nocek duży Myotis myotis, 1323 Nocek 

Bechsteina Myotis bechsteinii polegającego na edukacji społeczeństwa w zakresie z zakresu 

ochrony czynnej– jako podmiot odpowiedzialny za działania wskazano organ sprawujący nadzór 
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nad obszarem Natura 2000. Zauważyć przy tym należy, że taki zapis podmiotu odpowiedzialnego 

za wykonanie działań z zakresu ochrony czynnej nie wyklucza możliwości ich realizacji  

np. przez placówki naukowe lub organizacje pozarządowe w przypadku wyrażenia woli ich 

wykonania lub w przypadku realizacji projektów z zakresu ochrony czynnej ze środków 

publicznych (w tym ze środków unijnych).  

 

 Uwagi przedłożone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zwany dalej 

„RZGW”, dotyczyły działań, których realizacja przypisana został RZGW: 

1. Uwzględniono uwagę dotyczącą podmiotów odpowiedzialnych za realizacje działania związanego  

z usuwaniem gatunków inwazyjnych z obrębu siedliska 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion 

alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) i dopisano, iż za realizację działania 

odpowiadają również właściciele i posiadacze obszaru na podstawie umowy zawartej z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, 

2. Nie uwzględniono drugiej uwagi dotyczącej doprecyzowania na czym polegać ma działanie dla 

siedliska *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae) i  olsy źródliskowe „Pozostawianie istniejących nie użytkowanych 

pasm drzewostanów sklasyfikowanych jako siedlisko 91E0 po 20-30 m w każdą stronę od cieków.  

W miejscach gdzie są one węższe pozostawienie istniejącej szerokości pasm siedliska 91E0”. 

Działanie to wiąże się de facto z nie podejmowaniem działań i z zachowaniem płatów siedliska 

wzdłuż cieków.  

 

Uwagi do projektu planu przekazane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu, 

zwaną dalej „RDLP”, dotyczyły zagrożeń, celów i działań ochronnych. Uwagi rozpatrzono następująco: 

1. Uwzględniono uwagę dotyczącą wykreślenia § 7 z projektu Zarządzenia. Wpisanie ww. paragrafu 

było omyłką pisarską.  

2. Nie uwzględniono uwagi dotyczącej zagrożenia związanego ze zmniejszeniem lub utratą określonych 

cech siedliska z uwagi na zbyt małą ilość martwego drewna w płatach siedlisk: 9110 Kwaśne buczyny 

(Luzulo-Fagetum), 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion). 

Skorygowano jednak zapis dopisując w przypadku zagrożenia istniejącego „Zbyt mała ilość stojących 

lub leżących martwych lub obumierających drzew w części  płatów siedliska.(…)”. W ocenie 

ekspertów wskaźnik martwego drewna oceniany według parametrów Państwowego Monitoringu 

Środowiska nie jest osiągnięty w płatach w których prowadzone były prace terenowe.   

3. Nie uwzględniono uwagi dotyczącej przeniesienia do zagrożeń potencjalnych  zagrożenia o kodzie 

B02 Gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji  dla siedliska 9150 Ciepłolubne 

buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) oraz gatunku *1902 obuwik pospolity Cypripedium 

calceolus. W opinii ekspertów opracowujących plan zadań ochronnych, gospodarka prowadzona wg 

zasad zgodnych z instrukcją urządzania lasu prowadzi  do zaburzenia struktury niektórych płatów 
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siedliska. W obecnym stanie drzewostany są albo nadmiernie zacienione i/lub z obfitym podrostem 

bukowym albo też po zagospodarowaniu rębniami częściowymi w latach 80. i 90. nadmierne 

prześwietlone i zarastające inwazyjnymi gatunkami porębowymi. 

4. W załączniku nr 5 Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 

wykonanie i obszarów ich wdrażania: 

 Uwzględniono uwagi dotyczące wykreślenia Nadleśnictwa Lądek-Zdrój jako podmiotu 

odpowiedzialnego za realizację działań ochronnych dla siedlisk przyrodniczych: *6110 Skały 

wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion), gdyż siedlisko nie znajduje się na 

terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo.  

 Nie uwzględniono uwagi dotyczącej wpisywania pełnych adresów leśnych w kolumnie „Obszar 

wdrażania” dla siedlisk: 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy  

z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis), 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie 

(Polygono-Trisetion). Nie ma potrzeby tak szczegółowego rozpisywania adresów leśnych  

jak w zaproponowanej formule z uwagi na fakt, że jednostki zarządzające lasami państwowymi 

posiadają doskonałe narzędzia umożliwiające lokalizację działań ochronnych na podstawie danych 

przestrzennych. 

 Uwzględniono uwagę dotyczącą usunięcia z kategorii działań obligatoryjnych działań polegających 

na usuwaniu nalotu drzew i krzewów oraz usuwaniu gatunków inwazyjnych w obrębie siedlisk 6210 

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis 

Festucion pallentis) i 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 

elatioris), gdyż działanie to godnie z PROW nie kwalifikuje się do działań obligatoryjnych, a takie 

ujęcie ich w zarządzeniu było omyłką pisarską.  

 Nie uwzględniono uwagi dotyczącej modyfikacji zapisów podmiotu odpowiedzialnego za 

wykonywanie działań fakultatywnych w odniesieniu do nieleśnych siedlisk przyrodniczych: 6210 

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis 

Festucion pallentis), 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 

elatioris), 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion), 

polegającej na dopisaniu sformułowania „(…) lub na podstawie zobowiązania podjętego w związku  

z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu dochodowości”. Realizacja działań obligatoryjnych 

wynika z zasady wzajemnej zgodności i jest powiązana z płatnościami bezpośrednimi, zapis 

„właściciel lub posiadacz obszaru” umożliwia skorzystanie z płatności związanych z realizacją 

pakietów PROW niezależnie od tego kto o taką płatność będzie wnioskował. 

 Nie uwzględniono uwagi wniesionej w odniesieniu do podmiotu odpowiedzialnego za działanie 

ochronne dla siedliska *8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze 

Stipion calamagrostis w zakresie wpisania w pierwszej kolejności jako odpowiedzialnego organu 
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sprawującego nadzór nad obszarem. Działanie ochronne polegać ma na ograniczeniu zacieniania 

powierzchni skalnych poprzez wykonanie cięć pielęgnacyjnych i okrzesania drzew rosnących  

w pobliżu płatów siedliska. Działanie to może być realizowane przez Nadleśnictwo Bystrzyca 

Kłodzka w ramach prowadzonej gospodarki leśnej. Uwzględniono natomiast uwagę dotyczącą 

wykreślenia Nadleśnictwa Lądek Zdrój jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację działania  

z uwagi na fakt, iż działka nr 1 obręb Rogóżka, gmina Stronie Śląskie nie znajduje się na terenie 

zarządzanym przez Nadleśnictwo, tylko na gruntach prywatnych. Z tego względu jako podmiot 

odpowiedzialny za realizacje działania wpisano: organ sprawujący nadzór nad obszarem  

w porozumieniu z właścicielem/dzierżawcą terenu. 

 Uwzględniono uwagę dotycząca zmiany opisu działania ochronnego: „We wszelkich cięciach (także 

rębni stopniowych i złożonych), pozostawianie biogrup 5–10% powierzchni i masy drzewostanów na 

kolejne pokolenie drzewostanu i docelowo do naturalnej śmierci i rozkładu”, które określone zostało 

dla siedlisk 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum), 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae 

Fagenion, Galio odorati-Fagenion) oraz *9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach  

i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani). Zapis, zgodnie z sugestią RDLP zmieniono na 

”Pozostawić do całkowitego rozkładu drzewa dziuplaste, martwe u zamierające, stojące i leżące oraz z 

widocznymi wypróchnieniami – z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich 

mienia oraz trwałości drzewostanu”.   

 Nie uwzględniono uwagi dotyczącej wpisywania pełnych adresów leśnych w obszarze wdrażania 

działań ochronnych dla siedlisk 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum), 9130 Żyzne buczyny 

(Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion) i *9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe 

na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani), Nie ma potrzeby tak 

szczegółowego rozpisywania adresów leśnych jak w zaproponowanej formule z uwagi na fakt,  

że jednostki zarządzające lasami państwowymi posiadają doskonałe narzędzia umożliwiające 

lokalizację działań ochronnych na podstawie danych przestrzennych. 

 Nie uwzględniono uwag dotyczących wykreślenia zapisu działania ochronnych dla ww. siedlisk 

leśnych: „Wyznaczenie powierzchni obejmujących 5-10% powierzchni siedliska w obszarze do 

pozostawienia bez wskazań gospodarczych w celu utrzymania naturalnych procesów 

siedliskotwórczych”. Przedmiotowe siedliska w obszarze Natura 2000 Pasmo Krowiarki PLH020019 

zajmują duże powierzchnie i wyłączenie kilku procent powierzchni siedliska z działań gospodarczych, 

nie uniemożliwi prowadzenia zabiegów gospodarczych w skali obszaru. Ponadto wskazane działanie 

dotyczy również siedlisk występujących niejednokrotnie w trudnych warunkach terenowych, gdzie 

wykonywanie prac leśnych jest utrudnione lub wręcz niemożliwe.  

 Częściowo uwzględniono uwagi dotyczące działań ochronnych zaplanowanych dla siedliska 

przyrodniczego 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) oraz gatunku 

*1902 obuwik pospolity Cypripedium calceolus. Nie uwzględniono uwagi dotyczącej usunięcia 
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działania ochronnego: „Ochrona bierna w strefach do 30 metrów od wychodni skalnych i skalistych 

grzbietów z podłożem o charakterze rumoszu skalnego” dla ww. siedliska przyrodniczego. 

Uszczegółowiono natomiast, iż działanie to polegać ma na nie prowadzeniu zabiegów z zakresu 

użytkowania rębnego w obrębie i sąsiedztwie wychodni skalnych i skalistych grzbietów z podłożem  

o charakterze rumoszu skalnego. Wynika to z faktu, iż w obrębie tego typu wychodni skalnych 

rozwijają się najbardziej typowe buczyny storczykowe, a ich lokalizacja sprawia, iż prowadzenie 

zabiegów gospodarczych w ich obrębie jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Uwzględniono uwagę 

dotyczącą usunięcia działania ochronnego  „Poza strefą 30 m od wychodni skalnych:- utrzymanie 

zwarcia drzewostanu w na poziomie 50-70% (optymalnie 60%).- utrzymanie zwarcia krzewów  

i podrostu na poziomie maksymalnie 20-30%.”, uznając, iż zgodnie z zasadami gospodarki leśnej 

zwarcie nie jest określanie na podstawie udziału procentowego oraz z uwagi na fakt,  

iż dla ww. siedliska zaplanowano również inne działanie ochronne zawierające w sobie elementy 

niezbędne do uzyskania zwarcia drzewostanu umożliwiającego rozwój gatunków światłożądnych. Nie 

uwzględniono uwagi dotyczącej zmiany zapisu: „Stosowanie ekstensywnych zabiegów zbliżonych do 

rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej z tworzeniem luk o wielkości nie przekraczającej dwóch 

wysokości drzewostanu, samoodnowienie w lukach, a następnie intensywne cięcia wczesne, które 

umożliwią dostęp światła do dna lasu i odnowienie się gatunków światłożądnych, po krótkiej fazie 

nadmiernego zacienienia przez odnowienia bukowe. Zabiegi  te powinny być rozłożone w czasie  

i odpowiednio zaplanowane, tak by nie dochodziło do równoczesnego stosowania zabiegów na więcej 

niż 10% powierzchni wydzielenia. Należy zakładać długi lub bardzo długi okres odnowienia, lub też 

zrezygnować z jego wyznaczania” na zapis: „Przyjęcie w nowych planach urządzenia lasu dla 

Nadleśnictw Bystrzyca Kłodzka i Lądek Zdrój, dla drzewostanów w siedlisku przyrodniczym 9150 

rębni złożonych z długim i bardzo długim okresem odnowienia” ponieważ plan zadań ochronnych nie 

może odnosić się do przyszłych, nie istniejących jeszcze dokumentów. Przeredagowano natomiast 

powyższe działanie w taki sposób, aby realizacja działania umożliwiała ochronę ww. siedliska 

przyrodniczego oraz gatunku w ramach prowadzonych zabiegów gospodarki leśnej. W związku  

z czym działanie otrzymało brzmienie: „Stosowanie ekstensywnych zabiegów zbliżonych do rębni 

stopniowej gniazdowej udoskonalonej, samoodnowienie w lukach, a następnie intensywne cięcia 

pielęgnacyjne, które umożliwią dostęp światła do dna lasu i odnowienie się gatunków światłożądnych. 

Należy zakładać długi lub bardzo długi okres odnowienia”. 

 Uwzględniono uwagę dotyczącą wykreślenia Nadleśnictwa Międzylesie z realizacji działań 

ochronnych dla siedliska *9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio 

plathyphyllis-Acerion pseudoplatani), gdyż działki ewidencyjne nr 122, 123, 92/2, obręb Marcinków, 

gmina. Bystrzyca Kłodzka oraz nr 1 Rogóżka, gmina Stronie Śląskie nie znajdują się w zarządzie 

Nadleśnictwa. Wskazano prawidłowy podmiot odpowiedzialny za realizację działań ochronnych,  

tj. właściciele lub użytkownicy gruntu z siedliskiem na podstawie UPUL lub decyzji właściwego 

starosty. 
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 Uwzględniono uwagę dotycząca wykreślenia Nadleśnictwa Lądek Zdrój i  nadleśnictwa Międzylesie 

jako podmiotów odpowiedzialnych za realizację działania ochronnego: „Poprawa struktury pionowej 

drzewostanu poprzez preferowanie rębni stopniowych lub pozostawienie bez wskazań 

gospodarczych” dla siedliska 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-

Fagenion). gdyż działki ewidencyjne 155, 156, 157, 197, 199 obręb Ołdrzychowice Kłodzkie, gmina 

Lądek Zdrój Gm. Lądek-Zdrój nie znajdują się w zarządzie Nadleśnictw. Wskazano prawidłowy 

podmiot odpowiedzialny za realizację działań ochronnych, tj. właściciele lub użytkownicy gruntu  

z siedliskiem na podstawie UPUL lub decyzji właściwego starosty. 

 Wskazano prawidłowy podmiot odpowiedzialny za realizację działań ochronnych tj. właściciele lub 

użytkownicy gruntu z siedliskiem na podstawie UPUL lub decyzji właściwego starosty. 

 Uwzględniono uwagę dotyczącą podmiotu odpowiedzialnego za realizację działań ochronnych dla 

gatunku 1014 Poczwarówka zwężona Vertigo angustior poprzez dopisanie organu sprawującego 

nadzór nad obszarem.  

 Nie uwzględniono uwagi dotyczącej treści działania ochronnego – w części odnoszącej się do 

zachowania starodrzewu i dziuplastych drzew dla gatunków  1303 Podkowiec mały Rhinolophus 

hipposideros, 1321 Nocek orzęsiony Myotis emarginatus, 1324 Nocek duży Myotis myotis, 1323 

Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii. RDLP zaproponowało, aby wprowadzić zapis związany  

z użytkowaniem drzewostanu zgodnie z planem urządzenia lasu. Z uwagi na fakt, iż plan zadań 

ochronnych nie powinien opierać się o zapisy innego dokumentu planistycznego, przeredagowano 

zapis wskazując konkretnie, iż należy ”Pozostawić do całkowitego rozkładu drzewa dziuplaste, 

martwe u zamierające, stojące i leżące oraz z widocznymi wypróchnieniami – z wyjątkiem sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz trwałości drzewostanu”. 

 Nie uwzględniono uwagi dotyczącej zweryfikowania zapisu działania ochronnego polegającego na 

edukacji społeczeństwa, ponieważ zdaniem tut. organu jest on czytelny. Dodano natomiast organ 

sprawujący nadzór nad obszarem jako podmiot odpowiedzialny za realizację działania.  

5. Pozostałe uwagi (część III) nie dotyczą projektu zarządzenia, lecz lokalizacji siedlisk przyrodniczych 

w obrębie wydzieleń leśnych i nie są przedmiotem analizy na obecnym etapie postępowania. 

 

Uwagi do projektu planu przekazane przez Klub Przyrodników dotyczyły celów i działań ochronnych. 

Uwagi rozpatrzono następująco: 

1. Uwagi dotyczące formułowania celów działań ochronnych: 

 cele nie powinny odnosić się do nie zdefiniowanych prawnie stanów ochrony FV, U1, U2 – uwagi nie 

uwzględniono, gdyż użyte oznaczenia stanu ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony są zgodne 

z treścią załącznika do obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. 

w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, 

poz. 186 ze zm.), FV – właściwy stan ochrony, U1 – stan niezadawalający, U2 – stan zły, 
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 celem nie może być „dążenie do” – uwaga została uwzględniona, cel został sformułowany tak, aby 

wskazać jaki cel ma zostać osiągnięty, 

 cel zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie (co najmniej na U1) oznacza dopuszczenie do 

pogorszenia ocen wskaźników z FV do U1, a wskaźników niekardynalnych nawet do U2, ponadto 

utrzymanie stanu U1 niekoniecznie jest „niepogorszeniem”, gdyż stan ten może oznaczać np. stały 

powolny ubytek powierzchni siedliska – uwagi nie uwzględniono, sformułowany cel dotyczy oceny 

całości siedliska, jaki chcemy osiągnąć pod koniec obowiązywania PZO, a nie oceny poszczególnych 

płatów, 

 w opisie celów należy wprost opisać, jakie kryteria i wskaźniki powinny być spełnione, by uznać cel 

za osiągnięty – uwaga nie została uwzględniona, gdyż zdefiniowane cele wskazują ogólny kierunek 

działań zmierzających do zachowania lub poprawy stanu gatunku lub siedliska, natomiast 

zaplanowane działania ochronne ukierunkowane są na poprawę poszczególnych wskaźników  

w zależności od stanu i potrzeb danego przedmiotu ochrony, 

2. Uwaga dotycząca określenia znaczenia terminu „ekstensywne” użytkowanie trwałych użytków zielonych 

i wprowadzenia konkretnych kryteriów „ekstensywności” - uwaga nie została uwzględniona, gdyż nie ma 

potrzeby definiowania terminu funkcjonującego od dłuższego czasu w praktyce, którego znaczenie jest 

powszechnie znane. 

3. Uwagi dotyczące: 

 sformułowania zapisu działania ochronnego „użytkowanie  zgodnie z wymogami odpowiedniego 

pakietu rolnośrodowiskowego w ramach obowiązującego PROW”, stanowiące, że takie określenie 

odwołuje się do przyszłych, nieistniejących jeszcze dokumentów, ponadto nie ma gwarancji, że 

odpowiedni pakiet w przyszłym PROW będzie rzeczywiście właściwy dla ochrony wskazanego 

siedliska, 

 braku w obecnej propozycji PROW 2014 – 2020 pakietu ukierunkowanego na ochronę modraszków,  

a proponowane pakiety ochrony łąk nie gwarantują usunięcia istotnego zagrożenia dla modraszków, 

 wskazano, że w opisie działania należy konkretnie wskazać warunki brzegowe których stosowanie 

jest właściwym środkiem ochronnym dla siedliska modraszków. 

Powyższe uwagi nie zostały uwzględnione, gdyż wprowadzony zapis jest prawidłowy. Zapis nie odnosi 

się do przyszłych, nieistniejących dokumentów, ale do obecnie obowiązującego PROW. Natomiast 

przyszły PROW podlegał będzie szerokim konsultacjom i zapisy tego programu powinny uwzględniać 

ochronę elementów przyrodniczych, a eksperci kwalifikujący użytki zielone do programu winni 

uwzględnić również obecność motyli.  

Motyle mogą być związane z różnymi typami siedlisk łąkowych, wpisanie sztywnych wartości nie daje 

możliwości dostosowania zapisów do indywidualnych wymagań w konkretnym przypadku. Ponadto 

wskazanie szczegółowych warunków brzegowych mogłoby spowodować brak zgodności zapisów planu 
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zadań ochronnych, zwanego dalej „PZO” z przyszłym PROW, co mogłoby prowadzić do braku 

możliwości kwalifikowania siedliska do programu i możliwością pozyskania dopłat.  

4. Uwaga dotycząca usunięcia koszenia z działań obligatoryjnych dla siedliska przyrodniczego 6210 

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion 

pallentis) nie została uwzględniona. Najbardziej korzystnym działaniem  dla tego typu siedliska 

faktycznie jest wypas lub ewentualnie użytkowanie kośno-pastwiskowego. Należy zwrócić uwagę na 

fakt, iż zarastanie wynikające z braku użytkowania siedliska jest głównym czynnikiem powodującym 

zanikanie muraw kserotermicznych. W przypadku obserwowanej tendencji zaniku stosowania wypasu 

trwałych użytków zielonych, zasadnym jest dopuszczenie do koszenia muraw, w celu zapobiegnięcia 

zarastaniu i zaniku siedliska.  

5. Uwaga dotycząca wskazania konkretnych płatów siedlisk, które mają być pozostawione bez ingerencji 

nie została uwzględniona. Wybranie powierzchni bez zabiegów pozostawiono do decyzji zarządców 

gruntów z uwagi na powszechność występowania tego siedliska w Obszarze. 

6. Uwaga dotycząca wyłączenia wszystkich płatów siedliska przyrodniczego *9180 Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) z gospodarczego 

użytkowania nie została uwzględniona, ponieważ jak wynika z projektu planu zadań ochronnych  

w niektórych płatach tego siedliska konieczna jest poprawa struktury pionowej drzewostanu 

7. Uwaga dotycząca rozszerzenia zapisów związanych z działaniem ochronnych polegającym na poprawie 

struktury drzewostanu poprzez preferowanie rębni stopniowych nie została uwzględniona. Zdaniem  

tut. organu zapis jest wystarczający dla realizacji tego działania. 

8. Uwaga dotycząca pozostawienie nienaruszonych fragmentów drzewostanu w strefach przypotokowych  

dla siedliska przyrodniczego *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-

fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe strefy na odległość większą 

niż 30 m od cieków nie została uwzględniona, gdyż w ramach prac nad planem dla obszaru ekspert 

nie stwierdził potrzeby wprowadzania takiego zakresu wyłączeń. 

9. Uwaga dotycząca uszczegółowienia na czym polegać ma działanie zaplanowane dla gatunku 1303 

Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros „Utrzymanie warunków dla występowania kolonii 

rozrodczej gatunku” w Kaplicy Św. Antoniego na Górze Dębowej w Gorzanowie została uwzględniona 

poprzez wyjaśnienie, iż zadanie to polegać ma na zachowaniu panujących warunków 

mikroklimatycznych na strychu/poddaszu obiektu stanowiącego miejsce występowania kolonii 

rozrodczej gatunku oraz  utrzymaniu ilości i wielkości otworów umożliwiających nietoperzom swobodny 

wlot i wylot. 

10. Uwaga dotycząca działania ochronnego „utrzymanie – gospodarki leśnej na obecnym poziomie – 

zachowanie starodrzewu i dziuplastych drzew” dla gatunków nietoperzy  1303 Podkowiec mały 

Rhinolophus hipposideros, 1321 Nocek orzęsiony Myotis emarginatus, 1324 Nocek duży Myotis myotis, 

1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii została uwzględniona. Przeredagowano zapis wskazując 

konkretnie, iż należy prowadzić gospodarkę leśną zapewniającą utrzymanie możliwie dużej reprezentacji 
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starodrzewu, a przy wykonywaniu rębni złożonych zachowanie przestojów i biogrup starodrzewu oraz 

dziuplastych i zamierających drzew - z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich 

mienia (w tym zablokowania dróg leśnych i wyznaczonych szlaków turystycznych) oraz trwałości 

drzewostanu.  

11. Uwaga dotycząca niezwłocznego zastosowania właściwych terminów koszenia dla modraszków, a nie 

dopiero w przyszłym PROW nie została uwzględniona. Na obecnym etapie nie ma możliwości,  

aby rolnicy mogli rezygnować lub istotnie modyfikować programy rolno-środowiskowe, w których 

uczestniczą w latach 2007-2013. Pomimo użytkowania łąk w ramach PROW modraszki występują  

w obszarze, natomiast zaplanowane w ramach PZO działania ochronne mogą wpłynąć na poprawę stanu 

siedlisk tych gatunków owadów. Na poszczególnych stanowiskach zaplanowano monitoring działań 

ochronnych oraz monitoring stanu ochrony obu modraszków. Zapis działania został zmodyfikowany  

w następujący sposób: (Działania fakultatywne) Użytkowanie zgodnie z wymogami  odpowiedniego  

pakietu rolnośrodowiskowego w ramach obowiązującego PROW, ukierunkowanego na ochronę siedliska 

gatunku 6177 –  modraszka telejusa/6179 –  modraszka nausitousa. 

 Uwaga przedłożona przez Spółkę Dolmin Sp. z o.o. dotyczyła uwzględnienia w projekcie planu zadań 

ochronnych interesu Spółki oraz uwzględnienia w jego zapisach obecności obszaru górniczego Żelazno II  

i Żelazno I. Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ dokument planu zadań ochronnych odnosi się obszaru 

Natura 2000 i jego przedmiotów ochrony niezależnie od faktu, jaki podmiot funkcjonuje w obrębie granic 

obszaru i nie ma potrzeby wskazywać jakie dokładnie koncesje i na jakie złoża zostały  wydane. Obecność 

obszarów górniczych w obszarze Pasmo Krowiarki PLH020019 została uwzględniona w planie zadań 

ochronnych poprzez zidentyfikowanie zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych związanych z działalnością 

wydobywczą, bez wskazywania konkretnych firm i nazw obszarów górniczych.    

 

 Ponadto osoba fizyczna złożyła następujące uwagi dotyczące zagrożeń istniejących i potencjalnych 

dla kilku siedlisk przyrodniczych:  

1. Dla siedliska przyrodniczego 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy 

z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis) zagrożeniem jest inwazja gatunków obcych m.in. 

nostrzyk biały Melilotus albus, a nie łubin biały Lupinus albus. Uwaga została uwzględniona.  

2. Dla siedliska przyrodniczego 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) zagrożeniem jest m.in. gatunek rdestowiec ostrokończysty, a nie rdstowiec 

ostrokończysty. Uwaga została uwzględniona. 

3. Dla siedlisk przyrodniczych 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) i 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-

Trisetion) zagrożenie stanowi ekspansja gatunku łubin trwały Lupinus polyphyllus, a nie gatunku 

łubin biały Lupinus albus - ponieważ gatunek ten nie był jeszcze w Polsce notowany jako gatunek  

o charakterze inwazyjnym. Uwaga została uwzględniona. 
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Ponadto w załączniku nr 1 Opis granic obszaru Natura 2000 w postaci współrzędnych punktów 

załamania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 zmieniono zapis punktów załamania 

zamieniając ze sobą oś X z osią Y. Pierwotnie dane te nie zostały zapisane w sposób prawidłowy, ponieważ 

zgodnie z układem współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 (geodezyjnym) oś rzędna oznaczona jest 

X natomiast odcięta Y a w przypadku geograficznego układu odniesienia (kartezjańskiego) oś rzędna 

oznaczona jest Y a odcięta X. 

 

 Projekt zarządzenia został na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie  

i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), uzgodniony przez Wojewodę 

Dolnośląskiego w dniu 24 września 2014 r. 

 


