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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 
 2012-07-11, Bystrzyca Kłodzka, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000   

Pasmo Krowiarki PLH020019 
 

 

W dniu 11 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej odbyło się 

spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu         

i Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla Specjalnego Obszaru Ochrony 

siedlisk Pasmo Krowiarki PLH020019 - firmę URS Polska Sp. z o.o.  

  Celem spotkania było omówienie zasad pracy nad projektem planu zadań 

ochronnych, roli dokumentu w planowaniu przestrzennym na poziomie gminy i zarządzaniu 

obszarem Pasmo Krowiarki PLH020019. Założono, iż spotkanie zorganizowane w gronie 

kluczowych podmiotów (jednostki samorządu terytorialnego i Lasów Państwowych) umożliwi 

nawiązanie współpracy między tymi podmiotami, a Wykonawcą projektu Planu.  

Uczestników spotkania przywitał 

przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska Planista Regionalny p. Andrzej 

Ruszlewicz . Uczestnikom spotkania 

przedstawiono ogólne informacje dot. planów 

zadań ochronnych (PZO) tworzonych dla 

obszarów Natura 2000. Zwrócono uwagę, iż 

głównym celem Planu będzie sporządzenie 

listy najpilniejszych do podjęcia działań, które 

służyć będą utrzymaniu lub poprawie stanu 

zachowania przedmiotów ochrony Obszaru.  

W trakcie prac nad projektem Planu 

Wykonawca prowadził będzie także prace 

terenowe, jednak nie będzie to pełna 

inwentaryzacja przyrodnicza obszaru, gdyż 

takiego zakresu prac nie przewiduje się na 

potrzeby PZO. Zwrócono uwagę, iż w Planie 

nie umieszcza się zakazów, które „sztywno” 

zabraniają realizacji pewnych działań. System zakazów stosowany np. w przypadku 

rezerwatów przyrody zastępowany jest odpowiednimi procedurami oceny oddziaływania 

przedsięwzięć na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000. Planista regionalny zwrócił 

także uwagę na rolę Zespołów Lokalnej Współpracy w procesie sporządzania PZO (bieżące 
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dyskusje i wspólne wypracowanie kształtu opracowywanego przez Wykonawcę planu). 

Podkreślono fakt, iż w procesie tworzenia planów zadań ochronnych nie przewidziano 

uzgodnienia projektów przez samorządy, zatem spotkania ZLW są najlepszą okazją do 

wyrażenia potrzeb i uwag związanych z zarządzeniem obszarem Natura 2000.  

 

 

W trakcie prac nad projektem Planu Wykonawca dokona także uszczegółowienia 

przebiegu granic Obszaru. W związku z tym w trakcie spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy 

można zgłosić wnioski o dokonanie korekty granicy jeśli jej przebieg nie jest podyktowany 

potrzebami ochrony siedlisk i gatunków stanowiących przedmioty ochrony w obszarze. 

Koordynator planu p. Wojciech Lewandowski (URS Pols ka Sp. z o.o.) zadeklarował, iż 

przekaże drogą elektroniczną mapę z naniesioną granicą obszaru w skali 1:10 000, tak aby 

można było dokładnie prześledzić przebieg granicy i przedyskutować ten temat na 

pierwszym spotkani Zespołu Lokalnej Współpracy. Poinformowano także uczestników, iż w 

toku prac nad Planem funkcjonować będzie tzw. Platforma Informacyjno-Komunikacyjna, na 

której członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy będą mogli zapoznać się z dokumentacją 

projektu Planu jeszcze przed otwartymi dla społeczeństwa konsultacjami projektu Planu.  

P. Andrzej Ruszlewicz poinformował także uczestników spotkania o procesie weryfikacji i 

uaktualnia standardowego formularza danych przedmiotowego Obszaru. Formularz 

zawierający rzetelne dane odzwierciedlający rzeczywiste powierzchnie siedlisk 

przyrodniczych i zasoby populacji gatunków jest niezwykle istotny dla sprawnego 
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zarządzania obszarem, w tym prowadzenia procedur „ocenowych” dla dokumentów 

planistycznych, zamierzeń inwestycyjnych.  

Pan Tadeusz Zieli ński – Sekretarz Gminy Bystrzyca Kłodzka zapytał jakie są relacje 

między PZO, a dokumentami planistycznymi. P. Andrzej Ruszlewicz wyjaśnił, iż dokumenty 

planistyczne analizowane są przez Wykonawcę projektów Planów w zakresie ich wpływu na 

stan zachowania przedmiotów ochrony obszaru. Jeśli w częściach dokumenty planistyczne 

zawierają zapisy, które pogorszą stan zachowania wskazuje się na konieczności ich zmiany 

w dokumentacji PZO. Wskazanie do zmiany takiego dokumentu zawarte jest również             

w zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, które stanowi akt prawa 

miejscowego.  

P. Grażyna Góral przedstawicielka Regionalnej Dyrekcji Las ów Państwowych we 

Wrocławiu poprosiła o wyjaśnienie jak będą traktowane obszary Nadleśnictw w pokrywające 

się z granicami OZW Pasmo Krowiarki, dla których sporządzono strategiczną ocenę 

oddziaływania na środowisko (sooś) P. Wojciech Lewandowski poinformował, iż 

Wykonawca projektu Planu przyjął, iż będzie obejmował swymi pracami cały Obszar, tak aby 

uniknąć sytuacji, w której dla pewnych fragmentów ostoi będą niedostatki w danych, a 

kolejne zmiany prawa przyniosą konieczność opracowania PZO w częściach, gdzie dane 

Nadleśnictwo miało opracowaną sooś.  

Spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami, a cele wynikające z realizacji tego etapu 

projektu zostały osiągnięte. 

 

 

 


