
 

 

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 
 2012-10-31, Dobromierz, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 200  

Dobromierz PLH020034, I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 
 

 

 

W dniu 31 października 2012 r. w Urzędzie Gminy w Dobromierzu odbyło się 

spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu        

i Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru o znaczeniu dla 

Wspólnoty Dobromierz PLH020034 firmę URS Polska Sp. z o.o.  

  Celem spotkania było omówienie zasad pracy nad projektem planu zadań 

ochronnych, roli dokumentu i trybu jego sporządzania oraz przedstawienie stanu wiedzy        

o przedmiotach ochrony obszaru, zidentyfikowanych zagrożeniach i problemach związanych 

z utrzymaniem lub poprawą stanu ochrony. Założono także omówienie granicy obszaru i ew. 

propozycji jej zmiany. Przewidziano również dyskusję nad możliwościami rozwiązania 

rozpoznanych problemów.  

Uczestników spotkania przywitał Wójt Gminy Dobromierz – Pan Jerzy Ulbin . 

Przybliżył zebranym uwarunkowania i historię gminy oraz jej aktualne problemy – m.in. 

kłopoty z uruchomieniem kopalni w Gniewkowie. Następnie Pan Andrzej Ruszlewicz 

Planista Regionalny – podziękował panu Jerzemu Ulbinowi za możliwość zorganizowania   

w Urzędzie Gminy spotkania oraz przedstawił jego założenia. Każdy z uczestników spotkania 

poproszony został o przedstawienie się i podanie nazwy instytucji,  którą reprezentuje w celu 

ułatwienia późniejszej komunikacji między uczestnikami. Następnie Planista regionalny 

podkreślił, że podczas spotkania wszelkie uwagi najlepiej zgłaszać na bieżąco oraz  

zaprezentował projekt POIS, w ramach którego realizowane są plany zadań ochronnych       

w woj. dolnośląskim oraz przybliżył tematykę związaną z funkcjonowaniem obszarów Natura 

2000. Przekazano także uczestnikom spotkania informację nt. trybu i podstaw prawnych 

sporządzania planów zadań ochronnych. Planista zwrócił także uwagę na rolę Zespołów 

Lokalnej Współpracy w całym procesie sporządzania PZO (bieżące 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 spotkanie ZLW są najlepszą okazją do wyrażenia potrzeb i uwag 

związanych z zarządzeniem obszarem Natura 2000.  



 

 

 

Poruszono również aspekt gospodarowania na siedliskach półnaturalnych – w tym 

wypadku łąk i muraw kserotermicznych. Działania na takich powierzchniach będą podzielone 

na obligatoryjne, które wynikają z zasady wzajemnej zgodności i fakultatywne, za realizację 

których rolnik dostanie rekompensatę w postaci dopłat Programu Rolnośrodowiskowego. 

Podkreślił również, że uchwalenie planu zadań ochronnych nie zwolni inwestorów                   

z przeprowadzenia dotychczas obowiązującej procedury, jednak Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska będzie łatwiej wydawać decyzje, skoro będzie dysponować większą 

wiedzą dotyczącą obszaru.  Pan Krzysztof Rok – rolnik użytkujący łąki w Cieszowie zapytał, 

czy informacje z ekspertyzy przyrodniczej zrobionej na potrzeby planu rolnośrodowiskowego 

mogą być pomocne dla RDOŚ w przypadku wydania decyzji w sprawie inwestycji na tych 

łąkach i pełnić rolę screeningu przyrodniczego. Pan Andrzej Ruszlewicz wyjaśnił, że jest to 

informacja podpisana przez eksperta i z pewnością będzie pomocna przy wydawaniu decyzji.  

Kolejne pytanie p. Krzysztofa Roka dotyczyło terminu faktycznej korekty granic. Pan 

Andrzej Ruszlewicz wyjaśnił, że procedura może trwać około roku, ale dotyczy to tylko 

korekty obowiązujących dzisiaj granic wypracowanej przez Wykonawcę i podczas spotkań 

Zespołu Lokalnej Współpracy. Natomiast powiększenie obszaru w stronę gminy Bolków 

toczy się odrębnym trybem i zależy od działań Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

 Po krótkiej przerwie głos zabrała przedstawicielka wykonawcy planu – Pani 

Małgorzata Rudy . Omówiła położenie, granice oraz siedliska i zwierzęta, z wyjątkiem 

nietoperzy, będące przedmiotami ochrony planu. Pani Gra żyna Góral  z Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych spytała, skąd pochodzą dane przedstawione na mapie.  



 

 

Pani Małgorzata Rudy wyjaśniła, że są do dane pochodzące z dotychczasowych 

inwentaryzacji w dużej mierze zweryfikowane w terenie podczas prac nad planem. Ponieważ 

w obszarze występuje aż siedemnaście siedlisk chronionych, omówione zostały  w grupach – 

siedliska leśne, związane z rzekami, i nieleśne – łąki i murawy. Prelegentka zwróciła uwagę 

na dobry stan zachowania siedlisk łąkowych, ponieważ przeważnie są użytkowane i nie są 

zarastane krzewami. Ma to natomiast miejsce na niektórych murawach kserotermicznych, 

które są położone na nachylonych i trudniejszych w utrzymaniu powierzchniach. Również 

siedliska związane z rzekami są w bardzo dobrym stanie zachowania, ponieważ zarówno 

Szczawnik, jak i Czyżynka są w obrębie obszaru nieuregulowane i mają charakter naturalny. 

Problemem natomiast jest obecność roślinności inwazyjnej. Prelegentka zwróciła też uwagę 

na problem obecności muflonów, które zagrażają siedliskom położonym w stromej dolinie 

Czyżynki. Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałbrzych, Pan Gabriel Grobelny  zauważył, że lasy 

nad Czyżynką należące do Nadleśnictwa Wałbrzych są wyłączone z użytkowania. Z kolei 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Jawor Pan Piotr Wierzbicki  przypomniał, że jedna z muraw 

naskalnych została ogrodzona i jest prowadzony na niej monitoring przez pracowników 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Pani Małgorzata Rudy pokazała slajdy z widocznym 

ogrodzeniem i odroślami dębu niezgryzionymi przez zwierzęta, na co pani Grażyna Góral 

stwierdziła, że monitoring może pokazać, że zagrożeniem dla muraw może być teraz 

zacienienie przez dęby. Wszyscy zgodzili się, że wyniki monitoringu wpływu muflonów na 

murawy będą bardzo ciekawe. Pokrótce omówiono również korektę obowiązujących granic 

obszaru, która będzie polegała na dociągnięciu granic obszaru do granic działek 

ewidencyjnych i wydzieleń leśnych. 

 



 

 

Kolejnym prelegentem był Pan Paweł Kmiecik , chiropterolog, który jest jednym          

z autorów opracowania dotyczącego nietoperzy. Omówił on prowadzone podczas pracy nad 

planem badania chiropterofauny oraz znaczenie obszaru dla chronionych gatunków 

nietoperzy.  

Następnie Planista Regionalny zachęcił przedstawicieli gmin do przyjrzenia się 

wynikom prac terenowych i sprawdzenia, czy działania planowane w gminie nie kolidują       

z zachowaniem przedmiotów ochrony obszaru.  

Uczestnicy spotkania dostali materiały informacyjne o projekcie, mapy oraz 

prezentacje dotyczące obszaru na nośnikach elektronicznych. 

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

projektu zostały osiągnięte. 

 

 

 


