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
2012-04-3, Stronie Śląskie, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Biała
Lądecka PLH020035

Dnia 3 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim odbyło się spotkanie
zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę
projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Biała Lądecka
PLH020035 firmę URS Polska Sp. z o.o.
Celem spotkania było nawiązanie współpracy między jednostkami samorządowymi i
Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu), które są właścicielami lub zarządcami gruntów położonych w granicach obszaru
Natura 2000, a Wykonawcą projektu planu. Dobra komunikacja i wymiana informacji między
poszczególnymi podmiotami, a Wykonawcą jest niezwykle istotna dla odpowiedniego
zaangażowania tych podmiotów w prace przy tworzeniu projektu PZO, w tym w Zespole
Lokalnej Współpracy (ZLW).
P. Wojciech Lewandowski Koordynator planu przywitał uczestników spotkania,
przedstawił jego założenia oraz wyjaśnił, iż celem spotkania jest nawiązanie współpracy
między poszczególnymi instytucjami, a Wykonawcą projektu planu. Problematyka zagrożeń i
działań ochronnych w Obszarze będzie omawiana na kolejnych spotkaniach w ramach prac
Zespołu Lokalnej Współpracy, w związku z tym w spotkaniu nie uczestniczą wszystkie
zainteresowane planem strony, które będą zapraszane na kolejne spotkania. Następnie
przedstawiono Wykonawcę projektu PZO – firmę URS Polska oraz jej doświadczenie
w realizacji planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Poinformowano także
uczestników o istnieniu Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej (PIK), na której umieszczane
będą informacje o spotkaniach w ramach prac nad projektem planu, sprawozdania z ich
przebiegu, jak i wyniki prac z poszczególnych etapów tworzenia projektu PZO. Koordynator
planu przedstawił także główne obszary współpracy między Wykonawcą projektu PZO, a
jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, do których należeć będzie przede
wszystkim wymiana informacji i współpraca w trakcie analizy przez Wykonawcę dokumentów
planistycznych (suikzp, mpzp). Poproszono o wskazanie osoby odpowiedzialnej za sprawy
planistyczne w UM Stronie Śląskie.
P. Zbigniew Łopusiewicz Burmistrz Stronia Śląskiego wyraził obawę, iż
Wykonawca projektu PZO w trakcie prac będzie korzystał z bezpłatnej pracy pracowników
urzędu miejskiego w zakresie, który należy do obowiązków Wykonawcy.
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Rzeka Biała Lądecka w granicach obszaru
Natura 2000. Fot. W. Lewandowski
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samodzielnie pozyskuje wszelkie dokumenty planistyczne dostępne w serwisie BIP Gminy
Stronie Śląskie. W przypadku braku pewnych dokumentów lub opublikowaniu np. map
w formie uniemożliwiającej ich przetworzenie w oprogramowaniu GIS Wykonawca będzie się
zwracał z prośbą o ich udostępnienie w formie umożliwiającej ich szczegółową analizę. URS
Polska nie oczekuje przygotowywania przez pracowników UM danych ogólnie dostępnych
w serwisie BIP. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Lądek-Zdrój P. Kazimierz Szkudlarek
zauważył, iż dokonywana w trakcie prac nad projektem PZO analiza dokumentów
planistycznych jest cenna również dla gminy, gdyż pozwala zaplanować i uzgodnić sposób
gospodarowania w obszarze Natura 2000 i jego bezpośrednim otoczeniu z uwzględnieniem
potrzeb rozwoju lokalnego i ochrony środowiska.
P. Wojciech Lewandowski Koordynator planu przedstawił cel tworzenia w trakcie
prac nad projektem PZO tzw. Zespołów Lokalnej Współpracy (ZLW). Zespoły te składają się
z zainteresowanych ochroną Obszaru przedstawicieli instytucji, podmiotów gospodarczych,
osób fizycznych oraz specjalistów przyrodników, Wykonawcy projektu PZO i RDOŚ Wrocław.
W trakcie spotkań ZLW dyskutowane będą wymagania ochrony poszczególnych siedlisk
przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt stanowiących przedmioty ochrony w Obszarze,
zidentyfikowane zagrożenia oraz sposoby ich eliminacji. Ważnym elementem prac nad
projektem PZO jest także dokonanie uszczegółowienia i ew. zmian przebiegu granicy
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obszaru Natura 2000. Uszczegółowienie polegać będzie na „dowiązaniu” granicy Obszaru do
granic działek ewidencyjnych tam gdzie to tylko możliwe bez uszczuplenia zasobów i przy
niepogarszaniu stanu zachowania przedmiotów ochrony. Jeśli w trakcie prac nad projektem
dokumentu nowe dany przyrodnicze wskażą na potrzebę dokonania istotniejszych zmian w
przebiegu granicy – włączeniu lub wyłączeniu z Obszaru pewnych terenów, taka zmiana
zostanie również przygotowana przez Wykonawcę. Wójt Gminy Lądek-Zdrój P. Kazimierz
Szkudlarek potwierdził, iż w trakcie prac nad projektem PZO obszaru Natura 2000 Czarne
Urwisko k. Lutyni położonego w całości na terenie gm. Lądek-Zdrój taka analiza została
przeprowadzona i pozwoliło to na wypracowanie racjonalnego przebiegu granicy obszaru
Natura 2000.
P. Zbigniew Łopusiewicz Burmistrz Stronia Śląskiego poprosił o wyjaśnienie
w jaki sposób przeprowadzana będzie rekrutacja uczestników do ZLW. Obszar Natura 2000
Biała Lądecka położony jest na znacznej powierzchni w obrębie gruntów prywatnych, a więc
zainteresowanych projektem PZO może być bardzo wielu mieszkańców gmin Lądek-Zdrój
i Stronie Śląskie. Koordynator Planu P. Wojciech Lewandowski wyjaśnił, iż w przypadku
spodziewanej zbyt dużej liczby uczestników spotkań ZLW (powyżej 30-40 osób)
z poszczególnych grup wyłaniani będą przedstawiciele uczestniczący w pracach Zespołu
i reprezentujący interesy danej grupy. Koordynator planu zwrócił uwagę, iż istnienie
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społeczności lokalnej w tworzeniu dokumentu. Ustawa o ochronie przyrody nie przewiduje
procesu uzgadniania projektu PZO z jednostkami samorządu, zatem w trakcie spotkań
lokalnych przedstawiciele społeczności będą mieli okazję wyrazić swoje potrzeby i uwagi
związane z funkcjonowaniem obszaru Natura 2000.
P. Jan Chilarski Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lądek-Zdrój poprosił
o wyjaśnienie kwestii działalności prywatnych właścicieli gruntów w graniach obszaru, np.
w przypadku użytkowania niewielkich płatów lasów łęgowych występujących na gruntach
prywatnych wzdłuż koryta Białej Lądeckiej. Koordynator Planu P. Wojciech Lewandowski
poinformował, iż PZO nie zawiera systemu nakazów i zakazów, zatem nie można co do
zasady zakazać użytkowania siedlisk leśnych w granicach obszaru Natura 2000.
Jednocześnie ustanowienie PZO w formie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska nie wyłącza systemu ocen oddziaływania na środowisko w związku z czym
wszelka aktywność gospodarcza w Obszarze może być prowadzona, o ile nie powoduje
znaczącego negatywnego oddziaływania na przedmioty ochrony OSO Biała Lądecka.
Analiza ew. negatywnych oddziaływań na przedmioty ochrony powinna być dokonywana
właśnie w trakcie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, np. przed wydaniem decyzji
zezwalającej na wycinkę drzew.
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Łąki świeże w dolinie Białek Lądeckiej.
Fot. W. Lewandowski

Koordynator planu podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu i wyraził nadzieję że
współpraca przy tworzeniu projektu PZO będzie przebiegała sprawnie i z wzajemnym
zrozumieniem.

Spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami, a cele wynikające z realizacji tego etapu
projektu zostały osiągnięte.
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