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Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

Protokół 
 2012-05-09, Stare Bogaczowice, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 

Dobromierz PLH020034 i Masyw Chełmca PLH020057 
 

 
 

Dnia 9 maja 2012 r. w Gminnym Centrum Edukacyjno – Społecznym w Starych 

Bogaczowicach odbyło się spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla 

obszarów Natura 2000 Dobromierz PLH020034 i Masyw Chełmca PLH020057 - firmę URS 

Polska Sp. z o.o.  

Celem spotkania było omówienie zasad pracy nad projektem planu zadań 

ochronnych i roli dokumentu oraz trybu jego sporządzania oraz nawiązanie kontaktu 

Wykonawcy planów z przedstawicielami samorządów gmin, na terenie których ustanowiono 

obszary. 

Spotkanie rozpoczął Wójt Starych Bogaczowic, Pan Leszek Świętalski , który 

przywitał wszystkich zebranych i przedstawił swoje wątpliwości dotyczące funkcjonowania 

gmin w znacznej części objętych różnymi formami ochrony. Podkreślił, że bogate środowisko 

przyrodnicze i związane z nim zakazy nie muszą nieść dla gmin skutków negatywnych,         

a wręcz mogą być szansą na harmonijny rozwój, pod warunkiem systemowych rozwiązań 

rekompensujących ograniczenia inwestycji.  

Następnie głos zabrał Pan Andrzej Ruszlewicz - Planista regionalny , który 

przedstawił  tryb i podstawy prawne sporządzania planów zadań ochronnych. Zaznaczył, że 

w efekcie prac nad planami zadań ochronnych powstaną wskazania dotyczące konkretnych 

stanowisk przedmiotów ochrony, które samorządy będą zobowiązane wprowadzić do planów 

zagospodarowania przestrzennego i studium podczas najbliższych przeprowadzanych 

aktualizacji ww. dokumentów. Planista zwrócił także uwagę na rolę Zespołów Lokalnej 

Współpracy w całym procesie sporządzania PZO (bieżące dyskusje i wspólne wypracowanie 

kształtu opracowywanego przez Wykonawcę planu). Podkreślił 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 

zarządzaniem obszarem Natura 2000. Przedstawił też przedstawiciela Wykonawcy planu, 

Pana Wojciecha Lewandowskiego i przekazał mu głos.  

P. Wojciech Lewandowski - Koordynator Planu przedstawił Wykonawcę projektu 

PZO – firmę URS oraz jej doświadczenie w realizacji planów zadań ochronnych dla 



 

 

obszarów Natura 2000. Zaznaczył, że dobra współpraca z samorządami jest warunkiem 

powstania dobrego Planu, dlatego bardzo na nią liczy. Zanim dojdzie do spotkań w ramach 

Zespołu Lokalnej Współpracy, wykonawca będzie  zwracał się do samorządów z prośbą        

o pomoc w pozyskaniu map studium i planów w dobrej jakości, oraz identyfikacji osób 

użytkujących teren obszaru Natura 2000 w celu zaproszenia ich do Zespołu Lokalnej 

Współpracy. Podkreślił również, że prowadzone są również prace terenowe w obszarach. 

Eksperci przyrodnicy zinwentaryzują ok. 60-70 % obszaru w trakcie prac na potrzeby 

sporządzenia projektów PZO. Dlatego ważne są informacje od pracowników samorządów     

o możliwych miejscach konfliktowych, ponieważ tam prace terenowe będą prowadzone         

w pierwszej kolejności. Przedstawiciel wykonawcy poinformował również o terminach 

planowanych spotkań – osobnych dla każdego z obszarów – we wrześniu dla obszaru 

Dobromierz oraz zimą br. dla obszaru Masyw Chełmca.   

 



 

 

Nadleśniczy Jawora Pan Piotr  Wierzbicki  zapytał czy zapisy Planu Zadań 

Ochronnych będą odnosić się do do oddziału czy pododdziału. Pan Wojciech 

Lewandowski  wyjaśnił, że plany będą opracowywane z dokładnością do pododdziału. 

Wójt  Starych Bogaczowic, Pan Leszek Świętalski  zwrócił uwagę, aby nie używać 

sformułowania „zmiana planu” w odniesieniu do już uchwalonych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, ponieważ po każdej zmianie powstaje nowy plan i ma to 

konsekwencje finansowe. Ponadto zapytał, czy w związku z pracami nad Planami Zadań 

Ochronnych gminy będą ponosić koszty przygotowania map.  

Pan Andrzej Ruszlewicz  uspokoił, że gminy nie będą ponosić kosztów, a jedynie 

pracownicy samorządu proszeni są o udostępnienie gotowych już materiałów, również 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska będzie korzystać ze swoich danych. 

Następnie głos zabrał Prezydent Wałbrzycha, Pan Roman Szełemej . Wyraził 

uznanie dla filozofii tworzenia Planów Zadań Ochronnych uwzględniającej zdanie i udział 

samorządów. Podkreślił, że przywiązuje dużą wagę do tego procesu, czego wyrazem jest 

obecność na spotkaniu pracowników Urzędu Miasta Wałbrzycha. Zauważył też, że jednym    

z głównych wyzwań przyszłości będzie znalezienie kompromisu pomiędzy wartościami 

przyrodniczymi a rozwojem gospodarczym regionu w związku z czym serdecznie zaprasza 

wszystkich obecnych na  Forum Ekologiczne, które odbędzie się 24 maja w Wałbrzychu. 

Następnie głos zabrał Pan Robert Szymala  przedstawiciel Urzędu Miasta 

Wałbrzycha , który wyjaśnił, że Wałbrzych i Szczawno Zdrój tworząc aglomerację kilka 

projektów realizują wspólnie. Jednym z nich jest obwodnica Szczawna Zdroju, która 

częściowo przebiega przez obszar Natura 2000 Masyw Chełmca. W związku z tym, zgłosił 

wniosek o zapoznanie się Wykonawcy z projektem obwodnicy.. Do wniosku przyłączyli się 

pracownicy Urzędu Miasta Szczawna Zdroju. Przedstawiciel Wykonawcy zapewnił, że 

jeszcze przed spotkaniem Zespołu Lokalnej Współpracy zapozna się z ww. projektem             

i w miejsca, gdzie przewidziane są warianty poprowadzenia obwodnicy, eksperci pójdą w 

pierwszej kolejności.  

Kolejne pytanie padło ze strony przedstawicieli Lasów Państwowych – 

Nadleśniczego Wałbrzycha Pana Gabriela Grobelnego i Nadle śniczego Jawora Pana 

Piotra Wierzbickiego. Dotyczyło Planów Urządzania Lasu poddanych ocenie oddziaływania 

na środowisko.  

Pan Andrzej Ruszlewicz  wyjaśnił, że zgodnie ze stanowiskiem Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska prace będą prowadzone na terenie całego obszaru, również                 

w częściach należących do Lasów Państwowych, ponieważ jest to niezbędne aby poznać 

stan całości przedmiotów ochrony w obszarze. Jednocześnie w odniesieniu do stanowisk 



 

 

leżących na terenie Nadleśnictw, które mają Plan Urządzania Lasu poddany strategicznej 

ocenie oddziaływania na środowisko, nie będą formułowane działania ochronne, a 

jedynie cele ochrony. 

 

Ponieważ uznano, że poruszone zostały wszystkie niezbędne zagadnienia,                 

a Wykonawca zobowiązał się do kontaktu z przedstawicielami samorządu w trakcie trwania 

prac, Wójt Starych Bogaczowic  zaprosił na pierwsze spotkanie Zespołu Lokalnej 

Współpracy dla obszaru Natura 2000 Dobromierz do Gminnego Centrum Edukacyjno – 

Społecznego i zakończył spotkanie. 

Pan Andrzej Ruszlewicz  podziękował wszystkim przybyłym za udział w spotkaniu     

i zachęcił do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach, na których omawiane będą szczegółowe 

treści dot. poszczególnych obszarów Natura 2000.  

 

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

projektu zostały osiągnięte. 

 


