
Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 17 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

z dnia 17 września 2013 r. 
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Przełomy Pełcznicy pod Książem PLH020020 

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze 
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 Przełomy Pełcznicy pod Książem o powierzchni 240,30 ha został zatwierdzony decyzją Komisji 
Europejskiej 2009/93/WE z dnia 12 grudnia 2008r., którą opublikowano w Dzienniku Urzędowym Komisji 
Europejskiej 13 lutego 2009r. (wejście w życie dnia 6 marca 2009r.). Położony jest na terenie gmin 
Świebodzice i Wałbrzych, w powiatach świdnickim i wałbrzyskim. 

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty - Specjalnego Obszaru 
Ochrony siedlisk Natura 2000 Przełomy Pełcznicy pod Książem PLH020020 (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 2010r. w sprawie sporządzania 
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.). 

Prace nad projektem planu zadań ochronnych dla Obszaru rozpoczęły się w lipcu 2011 roku, w ramach 
realizacji projektu „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. 

Obszar wyznaczono w celu zachowania we właściwym stanie ochrony następujących siedlisk przyrodniczych 
i gatunków zwierząt wymienionych w Załącznikach I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(Dz. U. UE L.92.206.7, Dz. U. UE-sp.15-2-102 z późn. zm.), tj.: 

- 6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne Adenostylion alliariae, Convolvuletalia sepium,

- 6190 Murawy naskalne z kostrzewą bladą Asplenio septentrionalis-Festucion pallentis,

- 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherionel atioris,

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

- 8230 Pionierskie murawy na skałach krzemianowych Arabidopsidion thalianae,

- 9110 Kwaśne buczyny Luzulo-Fagenion,

- 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach Tilio plathyphyllis - Acerion pseudoplatani,

- 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion,

- 91I0 Ciepłolubne dąbrowy Quercetalia pubescenti-petraeae,

- 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar,

- 1355 Wydra Lutra lutra,

- 1308 Mopek Barbastella barbastellus,

- 1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii,

- 1324 Nocek duży Myotis myotis.

W toku prac nad planem i po przeprowadzonej weryfikacji zasobów siedlisk przyrodniczych i gatunków 
zwierząt stanowiących przedmioty ochrony obszaru uznano, iż, ze względu na sporadyczne występowanie 
w granicach obszaru i brak odpowiednich warunków do stałego występowania, wydra Lutra lutra nie powinna 



stanowić przedmiotu ochrony w obszarze (ocena ogólna populacji D – populacja nieistotna). Natomiast 
wykazanie czerwończyka nieparka Lycaenadispar w SDF uznano za pierwotny błąd naukowy, bowiem gatunek 
nie występuje w Obszarze. Przeprowadzone rozpoznanie obszaru pozwoliło uzyskać dane na temat siedlisk 
przyrodniczych, które do tej pory nie stanowiły przedmiotów ochrony w obszarze: 

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

- 9190 Kwaśne dąbrowy Quercetea robori-petraeae,

- 8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe. 

Powyższe pozwala na zaktualizowanie Standardowego Formularza Danych Obszaru. Zmieniono również 
parametry siedlisk przyrodniczych (wielkość zajmowanej powierzchni, reprezentatywność, stan zachowania 
i ocena ogólna) i gatunków (stan siedlisk, ocena znaczenia obszaru). Zaktualizowano również opis obszaru, 
wartość przyrodniczą i znaczenie oraz zagrożenia. Podczas prac nad projektem przeanalizowano przebieg granic 
Obszaru i wskazano na konieczność zmiany granic, polegającej na ich dociągnięciu w kilku miejscach do 
istniejących granic działek ewidencyjnych. 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla Obszaru było utrzymanie lub odtworzenie 
właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6 (1) Dyrektywy Siedliskowej. 

Większość płatów siedlisk przyrodniczych znajduje się na działkach należących do Skarbu Państwa 
(Nadleśnictwo Wałbrzych) i prawie w całości pokrywa się z powierzchnią rezerwatu przyrody „Przełomy 
Pełcznicy pod Książem koło Wałbrzycha”. 

Podczas prac nad projektem planu zidentyfikowano zagrożenia dla poszczególnych przedmiotów ochrony, 
które można podzielić na trzy główne grupy. Pierwsza związana jest z zanieczyszczeniami wód Pełcznicy 
i Szczawnika. Kolejnym czynnikiem niekorzystnie wpływającym na siedliska (leśne oraz murawy naskalne) jest 
ruch turystyczny, bowiem w szczególności Zamek Książ, a w mniejszym stopniu również Stary Książ po 
drugiej stronie Pełcznicy, przyciągają rzesze odwiedzających. W wielu miejscach na całym obszarze palone są 
ogniska, stwarzające niebezpieczeństwo pożaru. Trzecim czynnikiem wpływającym negatywnie na siedliska 
9110 i 9180 jest obecność muflonów Ovis aries musimon. Strome, skaliste i nasłonecznione stoki są siedliskiem 
preferowanym przez ten sztucznie wprowadzony gatunek zwierząt. 

Dla siedlisk, dla których zidentyfikowano istniejące zagrożenia, wskazano cele działań ochronnych oraz 
ustalono konkretne działania ochronne w zakresie ochrony czynnej, działania związane z utrzymaniem lub 
modyfikacją metod gospodarowania, a także określono konieczność uzupełnienia stanu wiedzy o wybranych 
przedmiotach ochrony. 

Ochrony czynnej wymagają siedliska łęgowe i ziołorośla, bowiem konieczna jest powtarzana co roku akcja 
usuwania gatunków inwazyjnych (w szczególności rdestowca ostrokończystego) z koryta Pełcznicy 
i Szczawnika i przyległych do koryt łęgów, a także usuwanie zanieczyszczeń i odpadów z cieków i brzegów. 
W zakresie ochrony siedlisk leśnych 9110 i 9180 zalecono utrzymanie obecnego sposobu ochrony siedliska, 
natomiast w zakresie problemu nasilonego ruchu turystycznego zalecono skanalizowanie ruchu przy Zamku 
Książ i Starym Książu, w tym poprzez uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż szlaków w sposób 
ograniczający samowolne poruszanie się ludzi w obrębie siedlisk leśnych (np. barierki, ogrodzenia). W celu 
dokładnego określenia stopnia oddziaływania populacji muflona – gatunku obcego dla krajowej fauny – na 
strukturę i funkcję ww. siedlisk założone zostaną powierzchnie próbne w reprezentatywnej próbce zagrożonych 
płatów siedliska. Pomimo zidentyfikowanego występowania w runie siedlisk leśnych niecierpka 
drobnokwiatowego Impatiens parviflora nie wskazano działań ochronnych wobec tego zagrożenia, z uwagi na 
fakt, iż skuteczne usuwanie tego obcego gatunku jest praktycznie niemożliwe ze względu na biologię gatunku, 
jego inwazyjny charakter oraz powszechność występowania i zadomowienia w obrębie części siedlisk leśnych 
w obszarze i poza obszarem. Dla siedliska łąk świeżych wskazano odpowiednie działania obligatoryjne 
i fakultatywne w celu zachowania lub odtworzenia siedliska i poprawę jego stanu poprzez ochronę czynną. 
Natomiast dla muraw naskalnych wskazano konieczność biernej ochrony obecnego stanu siedliska oraz 
odgrodzenie płatu siedliska zlokalizowanego poniżej punktu widokowego na „Starym Książu” od dostępu 
turystów (trwała barierka) i ochronę przed wydeptywaniem i eutrofizacją. W przypadku gatunków nietoperzy 
określono konieczność wykonania remontu części istniejących zabezpieczeń dostępu do podziemi Zamku Książ 
tak, aby umożliwiały dogodny dostęp nietoperzy do zimowiska. Z uwagi na fakt, iż okres prowadzenia prac 
umożliwił zebranie jedynie podstawowych informacji o ich występowaniu na terenie Obszaru, należy 
przeprowadzić dodatkowe badania nastawione na wykrycie kryjówek letnich i stopnia wykorzystywania 



zimowisk przez gatunki. Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu siedlisk w obszarze wskazano także 
w stosunku do siedlisk muraw naskalnych o kodach 8220 i 8230. 

Zaplanowany monitoring dotyczy kontroli płatów siedlisk przyrodniczych i oceny ich stanu zachowania 
w zakresie wykonywania działań ochronnych oraz oceny stanu populacji gatunków. 

Plan zadań ochronnych nie zawiera wskazań do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin 
Świebodzice i Wałbrzych, jak również w planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
dolnośląskiego. Analiza przedmiotowych dokumentów wykazała, że ich ustalenia nie będą miały negatywnego 
wpływu na przedmioty ochrony Obszaru. 

W toku prac nad projektem nie stwierdzono, aby sporządzanie planu ochrony dla tego Obszaru było 
konieczne. Aktualny stan wiedzy jest wystarczający do odpowiedniego zaplanowania ochrony w Obszarze 
w celu zachowania lub poprawy stanu ochrony przedmiotów ochrony w Obszarze. 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 2010r. Na spotkanie zaproszone 
zostały właściwe samorządy gminne, na terenie których znajdują się obszary Natura 2000, dla których będą 
opracowywane plany zadań ochronnych. 

W Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
(na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu wojewódzkim (wydanie dolnośląskie 
z dnia 1 marca 2011r.) ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
z dnia 28 lutego 2011r. o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych 
dla 11 obszarów Natura 2000 w województwie dolnośląskim, w tym dla przedmiotowego obszaru. 
Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu Miasta w Wałbrzychu 
i Urzędu Miasta w Świebodzicach. Następnie w dniu 30 listopada 2011r. na stronie internetowej (Biuletyn 
Informacji Publicznej) i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy 
ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej (w Dodatku Dolnośląskim) ukazało się obwieszczenie Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2011r. informujące o możliwości zapoznania 
się z projektami 6 planów zadań ochronnych, w tym z projektem planu dla obszaru Natura 2000 Przełomy 
Pełcznicy pod Książem. Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu 
Miasta w Wałbrzychu i Urzędu Miasta w Świebodzicach. 

W procesie prac nad planem zadań ochronnych dla Obszaru zorganizowano trzy spotkania Zespołu Lokalnej 
Współpracy, na które zaproszono przedstawicieli lokalnego samorządu oraz Nadleśnictwa Wałbrzych, 
przedstawicieli lokalnej społeczności oraz użytkowników i właścicieli gruntów położonych w granicach 
Obszaru, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych, grupę ekspertów oraz inne zainteresowane strony. 
Podczas spotkań omówiono zasady pracy nad projektem planu zadań ochronnych oraz przedstawiono obecny 
stan wiedzy o Obszarze i jego przedmiotach ochrony. Poza tym omawiano kwestie korekty granic Obszaru, 
SDF-u, zapisy dokumentów planistycznych oraz omówiono rzeczywiste i potencjalne zagrożenia, jakie 
zidentyfikowano w obszarze. Uzgodniono także cele ochrony, ustalono działania ochronne oraz określono 
zasady monitoringu działań ochronnych i przedmiotów ochrony. 

Projekt zarządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody na 
posiedzeniu w dniu 23 marca 2012r. 

Projekt zarządzenia został przesłany do zaopiniowania do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
(GDOŚ). Uwagi zostały przekazane pismem znak: DON-WP.082.1.63.2013.jb z dnia 18 lipca 2013 r. Wszystkie 
techniczne uwagi GDOŚ zostały uwzględnione. Zgodnie z zaleceniem wskazano odpowiednie zagrożenia, cele 
i działania ochronne, a także zaplanowano monitoring stanu zachowania dla wszystkich przedmiotów ochrony 
Obszaru wymienionych w SDF. Nie została natomiast uwzględniona uwaga dotycząca nie wpisywania wzrostu 
populacji muflona Ovis aries musimon jako zagrożenia siedliska 91I0 ciepłolubne dąbrowy Quercetalia 
pubescenti-petraeae, bowiem nie ma pewności, że płaty tego siedliska w obszarze powstały dzięki wypasowi. 
Zgodnie ze wskazaniami specjalistów przygotowujących projekt dokumentacji PZO uznano, że nadmierna 



gęstość populacji może spowodować niekorzystny wpływ na stan siedliska poprzez niszczenie runa, brak 
odnowienia naturalnego w płatach. Wobec faktu, iż jest to zagrożenie potencjalne nie wskazano – jak to 
proponował GDOŚ – na konieczność monitoringu oddziaływania muflona na strukturę i funkcję ww. siedliska 
(tak jak to zapisano w stosunku do siedliska 9180). 

Obwieszczeniem z dnia 8 lipca 2013r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomił 
o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu poprzez zapoznanie się z projektem planu zadań 
ochronnych i możliwością 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 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) i w związku z art. 28 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.). Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie 
internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a także ukazało się drukiem w prasie 
lokalnej w dniu 15 lipca 2013r. Obwieszczenie było również wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Świebodzicach i w Wałbrzychu oraz Starostwa Powiatowego w Świdnicy – w dniach 15 lipca – 
5 sierpnia 2013r. oraz Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu - w dniach 15 lipca - 6 sierpnia 2013r. Osoby 
zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków. Nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 

Projekt zarządzenia został na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) uzgodniony przez Wojewodę 
Dolnośląskiego w dniu 11 września 2013 r.


