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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 
 2011-11-29, Lądek-Zdrój, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH020033 

Czarne Urwisko k. Lutyni, spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 
 

 

 
Dnia 29 listopada 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój odbyło się 

spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i 

Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 PLH020033 

„Czarne Urwisko koło Lutyni” firmę URS/Scott Wilson.  

  Celem spotkania było zaprezentowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 „Czarne Urwisko k. Lutyni” obejmujące przedstawienie zweryfikowanej 

w toku prac nad projektem PZO listy przedmiotów ochrony Obszaru, zaprezentowanie listy 

zidentyfikowanych istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania własciwego stanu 

ochrony przedmiotów ochrony oraz ustalonych, w odpowiedzi na nie, odpowiednich działań 

ochronnych. Założono także przedstawienie uczestnikom spotkania projektu zmiany granic 

obszaru Natura 2000 oraz poinformowanie o sposobie i zasadach aktualnie prowadzonego 

procesu konsultacji społecznych projektu PZO. 

P. A. Ruszlewicz Planista Regionalny – przywitał uczestników spotkania, 

przedstawił jego założenia oraz harmonogram II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy.  
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Następnie głos zabrał P. W. Lewandowski Koordynator Planu, przedstawiciel 

Wykonawcy projektu PZO. Uczestnicy spotkania zapoznani zostali z harmonogramem prac 

nad projektem PZO, w tym uzyskali informację o możliwości zapoznania się z pełną 

dokumentacją projektu PZO na stronie internetowej RDOŚ we Wrocławiu oraz sposobnie 

wnoszenia ew. uwag i wniosków do prezentowanego projektu PZO. Następnie 

przedstawiono zweryfikowaną listę przedmiotów ochrony Obszaru wraz z mapami 

prezentującymi rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt. Kolejno 

zaprezentowano także zidentyfikowane główne kategorie zagrożeń dla poszczególnych 

przedmiotów ochrony Obszaru oraz zaplanowanego w odniesieniu do nich odpowiednie 

działania ochronne. Uczestnicy spotkania zapoznali się także z załącznikami graficznymi 

przedstawiającymi omawiane treści projektu PZO. Zwrócono uwagę, na konieczność zmiany 

istniejących dokumentów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gm. Lądek-Zdrój oraz miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla miejscowości Lutynia) dla obrębu Lutynia w odniesieniu do dz. ewid. nr 

5/16, na której dopuszczono możliwość zabudowy, a która stanowi miejsce występowania 

siedliska jaworzyn i lasów klonowo-lipowych [kod 9180]. Dla działki ewid. nr 193/2 ze 

względu przewidziane jej przeznaczenie pod zabudowę zaproponowano, dla ochrony 

siedliska górskich i niżowych ekstensywnie użytkowanych łąk świeżych [kod 6510] 

odsunięcie linii zabudowy od granicy obszaru o ok. 100 m.  

W ramach prac nad projektem PZO opracowano także projekt zmiany granicy 

Obszaru, w głównej mierze polegający na „dociągnięciu” istniejącej granicy (pliku 

wektorowego granicy) do granic działek ewidencyjnych lub wydzieleń leśnych. Podczas 

spotkania zaprezentowano projekt zmiany granic obszaru „Czarne Urwisko koło Lutyni” oraz 

przekazano mapy prezentujące aktualny przebieg granicy obszaru i proponowaną zmianę. 

Koordynator Planu przedstawił także członkom ZLW, krótkie sprawozdanie ze spotkania z 

udziałem Wykonawcy, przedstawicieli UMiG Lądek-Zdrój oraz eksperta siedlisko znawcy dr 

hab. K. Świerkosza. W trakcie spotkania, które odbyło się w dniu 11 listopada br. w siedzibie 

RDOŚ we Wrocławiu, uzgodniono przebieg proponowanej zmiany granicy Obszaru. 

P. J. Kuryluk przedstawicielka UMiG Lądek-Zdrój – poprosiła o wyjaśnienie 

potencjalnych prawnych konsekwencji dla indywidualnych właścicieli gruntów rolnych – łąk, 

którzy zaprzestają użytkowania swych gruntów, a stanowią one miejsca występowania 

siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000. P. A. 

Ruszlewicz Planista Regionalny – wyjaśnił, iż w chwili obecnej trudno wskazać mechanizm 

pociągania do odpowiedzialności prawnej osób zaprzestających gospodarki na siedliskach 

wymagających ekstensywnego użytkowania dla zachowania swych wartości przyrodniczych. 

Dla takich przypadków optymalnym rozwiązaniem mógłby stać się system przejmowania 
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takich terenów przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. 

P. J. Chilarski Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lądek-Zdrój – zauważył, iż 

wszystkie płaty siedlisk leśnych, stanowiące przedmioty ochrony w Obszarze „Czarne 

Urwisko k. Lutyni” zostały uznane w Planie Urządzania Lasu (PUL) Nadleśnictwa Lądek-

Zdrój za tzw. lasy referencyjne wyłączone z zabiegów gospodarczych, w związku z czym 

prowadzenie ew. zabiegów dla poprawy stanu ochrony leśnych siedlisk przyrodniczych 

wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia zmian do PUL.   

 

 

P. W. Lewandowski Koordynator Planu – wyjaśnił, iż poza punktowymi działaniami 

dla siedlisk naskalnych [kod 8220], na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Lądek-Zdrój 

ochrona siedlisk leśnych polegać będzie na biernej ochronie drzewostanów. Działania 

uwzględniające pewne zabiegi gospodarcze dla poprawy struktury i przebudowy 

drzewostanu, dotyczą fragmentu lasu w obrębie kopuły Czarnego Urwiska, który stanowi 

własność prywatną. 

Po zakończeniu części seminaryjnej zorganizowano wspólną wizję na terenie 

obszaru Natura 2000 w celu zapoznania członków Zespołu Lokalnej Współpracy z 

przyrodniczymi wartościami Obszaru oraz najważniejszymi problemami jego ochrony.  

P. W. Lewandowski Koordynator Planu – przedstawił przyczyny złego stanu 

zachowania części siedlisk łąk świeżych w granicach Obszaru. Wynikają one przede 

wszystkim z zaprzestania użytkowania części siedlisk co skutkuje wkraczaniem rodzimych 

nitrofilnych gatunków roślin, obcych i inwazyjnych gatunków (m.in. nawłocie) oraz 

postępującą sukcesją drzew i krzewów. W projekcie Planu wskazano powierzchnie, na 
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których konieczne jest podjęcie zabiegów z zakresu ochrony czynnej i następnie wdrożenie 

kośnego lub pastwiskowego systemu użytkowania.  

 

Po zakończeniu części dot. siedlisk łąkowych, uczestnicy spotkania udali się do 

punktu widokowego na szczycie Czernego Urwiska, gdzie po drodze zauważalny jest 

niekorzystny wpływ, sąsiadującej bezpośrednio z cennymi siedliskami leśnymi, zabudowy 

letniskowej, który objawia się presją antropogeniczną na drzewostan (zmiana składu runa, 

przerzyżnianie siedliska, nadmierne użytkowanie lasu). Uznano, iż wskazane byłoby 

odpowiednie oznakowanie Obszaru oraz montaż tablicy informującej o wartościach 

przyrodniczych Czarnego Urwiska (dot. zarówno przyrody ożywionej jak i wartości 

geologicznych).  

W szczytowej części Czarnego Urwiska, przy punkcie widokowym i siedlisku 8220 

przeprowadzono także dyskusję, w której wzięli udział przedstawiciele Nadleśnictwa Lądek-

Zdrój, Wykonawcy projektu PZO oraz Planista Regionalny, dot. zasadności wdrażania 

zabiegów z zakresu ochronny czynnej dla tego stanowiska (których celem jest doświetlenie 

stanowiska). Uznano, iż płat siedliska powinien być poddany okresowemu monitoringowi (co 

2-3 lata) w celu potwierdzenia konieczności usunięcia nalotu drzew w obrębie wychodni 

skalnych.  

P. A. Ruszlewicz Planista Regionalny - podziękował uczestnikom za udział w 

spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru PLH020033 „Czarne Urwisko koło 

Lutyni”.  

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

projektu zostały osiągnięte. 



   

 

 

 

5   

 

 


