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Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji 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 w ramach działania 5.3 priorytetu V. 

 

Szablon projektu dokumentacji Planu 

 

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Biała Lądecka PLH020035 w województwie 

dolnośląskim. 

 

1 Etap wstępny pracy nad Planem  

1.1 Informacje ogólne 

 

Nazwa obszaru Biała Lądecka 

Kod obszaru PLH020035 

Opis granic obszaru Numeryczny wektor granic GIS stanowiący załącznik do projektu dokumentacji Planu 

SDF Załącznik do projektu dokumentacji Planu  

Położenie województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, gmina: Lądek Zdrój, Stronie Śląskie 

Powierzchnia obszaru (w ha) 73,1 

Status prawny Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Biała Lądecka PLH020035 (zwany dalej Obszarem) o powierzchni 

73,1 ha został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2009/93/WE z dnia 12 grudnia 2008 r., którą 

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej 13 lutego 2009 r. (wejście w życie dnia 6 

marca 2009 r.). 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 

9-03-2012 
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Termin zatwierdzenia Planu 2014-04-01 

Koordynator Planu Wojciech Lewandowski, wojciech.lewandowski@urs.com, +48 71 711 70 80. 

Planista Regionalny Andrzej Ruszlewicz, aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl, tel. 71 340 68 39, 721 468 852. 

Sprawujący nadzór Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław 

 

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

 

L.p. Nazwa krajowej formy 

ochrony przyrody 

pokrywającej się z obszarem 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia części terenu ze 

sporządzania PZO 

Procent powierzchni 

obszaru pokryty 

istniejącym dokumentem 

planistycznym 

1. Śnieżnicki Park Krajobrazowy Brak Nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 

11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, które uzasadniałyby nieobejmowanie 

całości obszaru projektem planu. Zgodnie z ww. 

art. ustawy planu zadań ochronnych nie 

sporządza się dla obszaru Natura 2000 lub jego 

części: 

1) dla którego ustanowiono plan ochrony, o 

którym mowa w art. 29; 

2) pokrywającego się w całości lub w części z 

obszarem parku narodowego, rezerwatu przyrody 

lub parku krajobrazowego, dla których 

ustanowiono plan ochrony uwzględniający 

zakres, o którym mowa w ust. 10; 

3) pokrywającego się w całości lub w części z 

obszarem parku narodowego lub rezerwatu 

- 

mailto:aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl
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L.p. Nazwa krajowej formy 

ochrony przyrody 

pokrywającej się z obszarem 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia części terenu ze 

sporządzania PZO 

Procent powierzchni 

obszaru pokryty 

istniejącym dokumentem 

planistycznym 

przyrody, dla których ustanowiono zadania 

ochronne uwzględniające zakres, o którym mowa 

w ust. 10; 

3a) pokrywającego się w całości lub w części z 

obszarem nadleśnictwa, dla którego ustanowiony 

plan urządzenia lasu został poddany ocenie 

oddziaływania na środowisko; 

4) znajdującego się w obszarach morskich. 

 

1.3 Mapa obszaru Natura 2000 

 

Mapa obszaru została przedstawiona w załączniku do projektu dokumentacji Planu.  

1.4 Opis założeń do sporządzenia Planu 

 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, 

który to obowiązek wynika z art.6 (1) „dyrektywy siedliskowej”- (DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dz. U. L 206 z 22.7.1992 ze zm.) oraz art. 4 „dyrektywy ptasiej”-

(DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY  2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa (Dz. U. UE L z dnia 26 stycznia 2010 r.). 

Obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Biała Lądecka PLH020035 położony jest w całości na terenie województwa dolnośląskiego, 
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w powiecie kłodzkim, na terenie gmin: Lądek Zdrój i Stronie Śląskie. 

Obszar obejmuje fragment rzeki Białej Lądeckiej o długości ok. 16 km od Goszowa do ujścia Konradowskiego Potoku w Trzebieszowicach .  

Przedmiotem ochrony na obszarze są następujące siedliska przyrodnicze i gatunki zwierząt: 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis); 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris); 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy 

źródliskowe; 

1355 Wydra europejska Lutra lutra; 

1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio; 

Lista przedmiotów ochrony jest weryfikowana w toku prac nad projektem planu zadań ochronnych (PZO).  

Cały obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Biała Lądecka PLH020035 jest objęty projektem planu zadań ochronnych. Śnieżnicki Park 

Krajobrazowy nie posiada w momencie sporządzania PZO planu ochrony zawierającego zakres planu zadań ochronnych (określony w art. 28 

ust. 10 ustawy o ochronie przyrody), w związku z tym nie ma podstaw do wyłączenia części obszaru OZW ze sporządzania planu zadań 

ochronnych.  

Plan zadań ochronnych obszaru mającego znaczenie dla Biała Lądecka PLH020035 jest aktem prawa miejscowego, ustanawianym w formie 

zarządzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu na okres 10 lat, tworzy ramy prawne do działania wszystkim 

podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar 

mający znaczenie dla Wspólnoty. Struktura i zawartość Planu jest ściśle określona treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody i zawiera: 

1) opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000; 

2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
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roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony; 

3) cele działań ochronnych; 

4) określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym 

w szczególności działań dotyczących: 

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk; 

b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów; 

c)  uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach  ich ochrony; 

5) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 

wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Biała Lądecka PLH020035; 

6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru. 

 

Podstawowym celem opracowania projektu Planu jest jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru 

mającego znaczenie dla Wspólnoty Biała Lądecka PLH020035, czyli zapewnienie, że siedliska przyrodnicze i gatunki, dla ochrony, których 

wyznaczono obszar, nie zostaną utracone. W tym celu konieczne jest: 

• zebranie, zweryfikowanie, przeanalizowanie i wykorzystanie istniejących informacji o obszarze, 

• ustalenie, jakiej wiedzy i informacji brakuje, następnie zaplanowanie i zorganizowanie jej uzupełnienia, 

• uzgodnienie realizacji działań ochronnych, które trzeba jak najszybciej podjąć, 

• rozstrzygnięcie, czy i kiedy należy dla obszaru lub jego części opracować plan ochrony. 
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Ochrona obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Biała Lądecka PLH020035 będzie trwała wówczas, kiedy będzie oparta na „wspólnym 

zrozumieniu” potrzeb i uwarunkowań ochrony obszaru przez ludzi z tym obszarem związanych. Dlatego w procesie sporządzania projektu 

Planu, za kluczowe należy uznać zbudowanie takiego zrozumienia. Służy temu transparentność i uspołecznienie procesu planistycznego. 

Stąd też, utworzona została specjalna grupa zainteresowanych osób i podmiotów (tzw. Zespołu Lokalnej Współpracy) wypracowujących 

w trakcie cyklu spotkań dyskusyjnych, praktyczne założenia do sporządzanego projektu Planu. Niezwykle ważne jest aby w warsztatach brali 

udział wszyscy interesariusze dla opracowywanego projektu Planu. Każda z grup, której Plan dotyczy, będzie mogła uczestniczyć w jego 

tworzeniu.  

 

1.5 Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

 

Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Popula-

cja 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 
Stopień 

Reprez. 

Ocena  

St. 

zach.. 

Ocena 

Izol./Wzgl. 

pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

S1 3260 

Nizinne i 

podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosienicznikó

w  

(Ranunculio

n fluitantis) 
30,00    A C A A 

Główny 

przedmiot 

ochrony obszaru 

dobrze 

zachowany na 

przeważającej 

długości rzeki w 

granicach OZW. 

S2 6430 

Ziołorośla 

górskie i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

Adenostylio

n alliariae, 

Convolvulet

alia sepium 

30,04    B C B B 

Ze względu na 

silnie 

uregulowaną linię 

brzegową 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Popula-

cja 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 
Stopień 

Reprez. 

Ocena  

St. 

zach.. 

Ocena 

Izol./Wzgl. 

pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

 siedlisko na 

znacznych 

powierzchniach w 

złym stanie 

zachowania 

S3 6510 

Niżowe 

i górskie 

świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

Arrhenatheri

on elatioris 
5,14    B C B C 

Siedliska na 

znacznych 

powierzchniach w 

złym stanie 

zachowania na 

skutek zarastania 

łąk roślinnością 

łęgową 

S4 *91E0 

Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe 

i jesionowe, 

olsy 

źródliskowe 

Salicetum 

albae, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae 

22,87    C C C C 

Siedlisko 

występujące w 

wielu płatach o 

niewielkiej 

powierzchni 

wzdłuż skarp 

brzegowych 

Białej Lądeckiej 

pS5 *9180 

Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na 

stokach i 

zboczach  

Tilio 

plathyphy-

llis-Acerion 

pseudoplata

ni 

1,53    C C C C 

Niewielkie 

powierzchnie 

usytuowane 

pomiędzy 

korytem rzeki a 

drogą 
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Lp. Kod Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

% 

pokry-

cia 

Pop. 

Osiadł. 

Pop. 

Lęgowa 

Popula-

cja 

Migr. 

Ocena 

Pop./ 
Stopień 

Reprez. 

Ocena  

St. 

zach.. 

Ocena 

Izol./Wzgl. 

pow. 

Ocena 

Ogólna 
Opina dot. wpisu 

Z1 1163 
Głowacz 

białopłetwy 

Cottus 

gobio 
 R   C A C A 

Prawdopodobnie 

zawyżona ocena 

populacji (w 

rzeczywistości 

mniej niż 0,5% 

populacji 

krajowej) 

Z2 1355 Wydra Lutra lutra  C   C B C C 

Gatunek 

występuje na 

całek długości 

Białek Lądeckiej 

w granicach 

OZW, na 

znacznych 

odcinkach rzeka 

pełni funkcje 

wyłącznie 

żerowiska ze 

względu na silnie 

przekształconą 

linię brzegową 

pZ3 1096 
Minóg 

strumieniowy 

Lampetra 

planeri 
    D – – – 

Niewielka liczba 

siedlisk, larwy 

występują w 

niewielkim 

zagęszczeni, 

tylko poniżej 

Lądka Zdroju. 



 Biała Lądecka PLH020035         
SZABLON PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 

 

12 

 

1.6 Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.  

 

Pierwsze spotkanie informujące samorząd gminny o przystąpieniu do realizacji 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 w ramach działania 5.3 priorytetu V odbyło się w dniu 4 marca 2010 r. W trakcie spotkania poinformowano wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast o założeniach projektu, liście obszarów Natura 2000 uwzględnionych w projekcie oraz zasadach współpracy przy tworzeniu 

projektów planów zadań ochronnych (PZO). Następnie 28 lutego 2011 r. na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) i w siedzibie 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz 1 marca 2011 r. w Gazecie Wyborczej o zasięgu 

województw: dolnośląskim, ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (w tym dla przedmiotowego obszaru). 

Obwieszczenie zostało przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędów Miast i Gmin Lądek Zdrój oraz Stronie Śląskie. Kolejnym 

obwieszczeniem z dnia 7 maja 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadomił o przystąpieniu do opracowywania 

projektów planów zadań ochronnych dla 23 obszarów Natura 2000 (w tym dla przedmiotowego obszaru). Obwieszczenie zostało umieszczone 

na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ we Wrocławiu, a także zostało 

opublikowane w dniu 10 maja 2012 r. w Gazecie Wyborczej w wydaniu dolnośląskim. 

Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędów Miast i Gmin w Lądku Zdrój oraz Stroniu Śląskim. 

Do sporządzenia planu Wykonawca przystąpił 9 marca 2012 r. Wykonawca planu zidentyfikował na podstawie uzyskanej wiedzy o wartościach 

przyrodniczych Obszaru i uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych związanych z zachowaniem w odpowiednim stanie ochrony 

przedmiotów ochrony, wszystkie strony (podmioty prawne, osoby fizyczne) potencjalnie zainteresowane ochroną Obszaru. Listę stron 

przekazano Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, która informowała listownie wszystkich interesariuszy o planowanych 

spotkaniach z odpowiednim wyprzedzeniem. Do chwili obecnej w trakcie tworzenia projektu PZO zorganizowano jedno spotkania z udziałem 

kluczowych grup interesu, zorganizowane dla grona jednostek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za 
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zarządzanie gruntami położonymi w granicach obszaru.  

Pierwsze spotkanie odbyło się 3 kwietnia 2012 r. Stroniu Śląskim. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli RDOŚ Wrocław i Wykonawcy projektu 

PZO, wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Nadzór Wodny Kłodzko oraz 

Nadleśnictwa Lądek Zdrój. Na pierwszym spotkaniu poinformowano kluczowe grupy interesariuszy o przystąpieniu do opracowywania PZO, 

trybie jego sporządzania i zakładanych do osiągnięcia celach związanych z powstaniem planu. Odpowiednie poinformowanie i zaangażowanie 

przedstawicieli samorządu lokalnego i struktur terenowych PGL LP w proces sporządzania PZO jest kluczowe dla powodzenia procesu 

tworzenia dokumentu i zaplanowania odpowiednich, skutecznych działań ochronnych dla poszczególnych przedmiotów ochrony Obszaru. 

Spotkanie przeprowadzono właściwie, osiągając zakładane cele polegające na przybliżeniu procesu sporządzania projektu PZO i zaangażowaniu 

kluczowych grup interesu w proces tworzenia projektu planu. 

Kolejne spotkanie w ramach prac nad projektem PZO, będące pierwszym spotkaniem Zespołu Lokalnej Współpracy odbyło się 14 listopada 

2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój. Na spotkanie zostały zaproszone wszystkie, uprzednio zidentyfikowane, strony 

zainteresowane projektem Planu, tzn. podmioty prawne (instytucje, stowarzyszenia, inne organizacje) i najważniejsze osoby fizyczne 

prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków zwierząt będących przedmiotami ochrony w obszarze. W trakcie 

spotkanie zaprezentowano aktualny stan wiedzy o poszczególnych przedmiotach ochrony wraz z krótką informacją o ich wymaganiach 

ekologicznych i korzystnych dla zachowania właściwego stanu ochrony formach użytkowania/ochrony. Poinformowano także uczestników o 

trybie sporządzania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 i zasadach pracy w ramach Zespołu Lokalnej Współpracy.  

Trzecie spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy odbyło się w UMiG w Lądku-Zdroju w dniu 14 lutego 2013 r. Podczas spotkania 

zaprezentowano działania ochronne zaplanowane w stosunku do poszczególnych przedmiotów ochrony obszaru. Spośród typów siedlisk 

przyrodniczych uznanych za przedmioty ochrony w obszarze, aktywnej ochrony wymagają jedynie wybrane płaty siedliska *91E0 łęgi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe ze względu na konieczność usunięcia kęp rdestowca ostrokończystego. Pozostałe siedliska, w tym 
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najistotniejszy przedmiot ochrony – 3260 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników dla zapewnienia właściwego stanu 

ochrony wymagają utrzymania panujących w korycie Białej Lądeckiej warunków hydromorfologicznych i jakości wody. Dla gatunków 

zwierząt: głowacza białopłetwego i wydry również przedstawiono działania ochronne. Pierwszy z gatunków nie wymaga specjalnych prac 

ochronnych, istotne jest przede wszystkim zachowani obecnego charakteru koryta i jakości wody. Dla wydry do szczególnej ochrony wskazano 

odcinki rzeki z wysokim pokryciem skarp brzegowych drzewami w celu zapewnienia odpowiedniej dostępności dogodnych miejsc do założenia 

kryjówek rozrodczych przez zwierzęta. W celu zapewnienia właściwej ochrony zasobów siedliska 3260 nizinne i podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami włosieniczników oraz populacji głowacza białopłetwego zaproponowano powiększenie obszaru o odcinek Białej Lądeckiej od 

ujścia Konradowskiego Potoku do ujścia do Nysy Kłodzkiej.  

 

1.7 Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności 

 

 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt 

Starostwo Powiatowe w 

Kłodzku 

Zarządzanie gospodarką przestrzenną, 

realizacja polityki ochrony środowiska na 

terenie powiatu, udostępnianie informacji 

i promocja regionu 

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

Tel. 74 865 75 23, 

fax 74 867 32 32, 

e-mail: 

powiat@powiat.klodzko.pl. 

Gmina Lądek Zdrój 

Planowanie przestrzenne, realizacja polityki 

ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania informacji 

ul. Rynek 26   

57-540 Lądek-Zdrój 

Tel: 74 811 78 50, 

fax: 74 814 74 18,  

 e-mail: sekretarz@ladek.pl. 

Gmina Stronie Śląskie Planowanie przestrzenne, realizacja polityki ul. Kościuszki 55 Tel./fax: 74 811 77 11, 
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ochrony środowiska na obszarze gminy, 

promocja regionu, udostępniania informacji 

57-550 Stronie Śląskie e-mail: gmina@stronie.pl. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego  

Polityka regionalna, planowanie 

przestrzenne, promocja regionu, 

udostępnianie informacji 

ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14 

50-411 Wrocław 

Tel. 71 776-93-29, fax. 71 

776 93 13, e-mail: 

umwd@dolnyslask.pl. 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 

Zarządzanie wodami, planowanie i realizacja 

zadań z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, wdrożenie RDW 

ul. Norwida 34 

50 - 950 Wrocław 

Tel. (071) 337 88 88, 

fax. (071) 328 50 48. 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu , Nadzór 

Wodny w Kłodzku 

Zarządzanie wodami, planowanie i realizacja 

zadań z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, wdrożenie RDW 

ul. Kościuszki 1 

57-300 Kłodzko 
Tel. 74 867 44 94. 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych we Wrocławiu 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i promocja 

ul. Grunwaldzka 90 

50-950 Wrocław 

Tel. 71 377 17 00, e-mail: 

rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl. 

Nadleśnictwo Lądek Zdrój 

Nadzór i planowanie gospodarki leśnej, 

użytkowanie siedlisk stanowiących 

przedmioty ochrony w obszarach Natura 

2000, edukacja ekologiczna i promocja 

Strachocin 42 

57-550 Stronie Śląskie 

Tel. 74 814 14 39, 

Fax. 74 814 14 51, e-mail: 

ladek@wroclaw.lasy.gov.pl . 

Instytut Rozwoju Terytorialnego 

we Wrocławiu 

Planowanie przestrzenne na szczeblu 

województwa, Udostępnianie informacji 

ul. Świdnicka 12-16 

50-068 Wrocław 

Tel. 71 344 52 45, 

fax 71 344 52 45, 

mailto:umwd@dolnyslask.pl
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irt@irt.wroc.pl. 

Dolnośląska Izba Rolnicza 

Reprezentowanie interesów rolników, 

działania na rzecz rozwiązywania ich 

problemów, doradztwo w zakresie rozwoju 

gospodarstw rolniczych, różnicowania ich 

działalności, pozyskiwania środków 

finansowych 

ul. Zwycięska 10 

53-033 Wrocław 

Tel. 508 087 729, e-mail: 

sekretariat@izbarolnicza.pl. 

Polski Związek Wędkarski 

Okręg Wałbrzych 

Wędkarsko-rybacki użytkownik wód Białej 

Lądeckiej 

ul. Kościelna 6a 

58-300 Wałbrzych 

Tel. 74 842-28-18, 

fax. 74 849-90-84, 

e-mail: 

pzw.walbrzych@wp.pl. 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

Zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi 

objętymi ochroną na terenie woj., promocja i 

udostępnianie informacji w tym zakresie 

Pl. Powstańców Warszawy 1 

50-153 Wrocław 

Tel. 71 340 68 07, e-mail: 

sekretariat@rdos.wroclaw.pl 

Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu, Delegatura w 

Wałbrzychu 

Monitoring stanu środowiska w obszarze 
ul. A. Mickiewicza 16 

58-300 Wałbrzych 

Tel. 74 842 33 22, 

fax. 74 842 33 05. 

mailto:t.jakubowski@izbarolnicza.pl
mailto:sekretariat@rdos.wroclaw.pl
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Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

Monitoring stanu środowiska w obszarze 
ul. Paprotna 14  

51-117 Wrocław 

Tel. 71 372 13 06, 

71 327 30 00, 

fax. 71 327 30 09. 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych we 

Wrocławiu, Oddział w 

Świdnicy 

Zarządzanie i utrzymywanie wód istotnych z 

punktu widzenia prowadzenia gospodarki 

rolnej 

ul. Polna Droga 1 

58-100 Świdnica 

Tel. 74 852 30 58, 

fax. 74 852 22 34. 

Powiatowy Zespół Doradztwa 

Rolniczego w Kłodzku  

Doradztwo rolnicze w zakresie rozwoju wsi, 

rynków rolnych, w szczególności 

bezpośrednie wsparcie rolników w ramach 

WPR w obszarach tematycznych: zdrowie i 

dobrostan zwierząt, zdrowotność roślin, 

ochrona środowiska, upowszechnianie 

programów rolno środowiskowych i zasad 

cross-complience 

ul.Okrzei 6 

57-300 Kłodzko 

Tel. 74 867 38 01, e-mail: 

pzd.klodzko@dodr.pl. 

Dolnośląska Izba Rolnicza 

Kłodzko 

Reprezentowanie rolników, działalność na 

rzecz rozwiązywania ich problemów, 

doradztwo w zakresie rozwoju gospodarstw 

rolniczych, różnicowania ich działalności, 

pozyskiwania środków finansowych 

ul. Wojska Polskiego 18; 57-300 

Kłodzko 

Tel. 74 867 14 50, 

klodzko@izbarolnicza.pl. 

mailto:klodzko@izbarolnicza.pl
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Agencja Nieruchomości 

Rolnych oddz. terenowy we 

Wrocławiu 

Zarządzanie gruntami rolnymi własności 

Skarbu Państwa 
ul.Mińska 60, 54-610 Wrocław 

Tel. 71 356 39 00, e-mail: 

wroclaw@anr.gov.pl 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

Wsparcie finansowe rolnictwa, wdrażanie w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich 

instrumentów współfinansowanych z 

unijnego budżetu oraz udzielanie pomocy ze 

środków krajowych 

ul. Harcerzy 6, 57-300 Kłodzko  
Tel. 74 865 31 74, fax. 74 

865 84 63  

Dolnośląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego we 

Wrocławiu. Powiatowy Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Kłodzku 

Obsługa i doradztwo dla gospodarstw 

rolnych w zakresie pozyskiwania dopłat do 

prowadzonej działalności rolniczej. 

ul. Okrzei 6, 57-300 Kłodzko  
Tel./fax. 74 867 38 01, 

e-mail: zd.klodzko@dodr.pl 

Fundacja Kłodzka Wstęga 

Sudetów LGD 

Promocja regionu, bezpośrednie wsparcie 

rolników w zakresie prowadzenia rolniczej i 

pozarolniczej działalności gospodarczej, 

reprezentowanie interesów lokalnej 

społeczności 

pl. Staromłyński 5 

57-540 Lądek Zdrój 

Tel. 74 814 81 59, e-mail: 

kws@kws.org.pl 

Rolnicy i prywatni użytkownicy 

właściciele, dzierżawcy gruntów rolnych i 

innych 
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gruntów 

 

1.8 Zespól Lokalnej Współpracy  

 

 

Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, 

którą reprezentuje 
Kontakt 

Andrzej 

Ruszlewicz 
Planista Regionalny 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

Tel. 71 340 68 39,  721 468 852, e-mail: 

aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl, , Pl. Powstańców Warszawy 

1, 50-153 Wrocław 

Wojciech 

Lewandowski 
Koordynator Planu 

Wykonawca projektu Planu URS 

Polska Sp. z  o.o. 

Tel.  728 942 176, e-mail: wojciech.lewandowski@urs.com, 

URS Polska Sp. z o.o., ul. Klecińska 123, 02-516 Wrocław 

Małgorzata Rudy Ekspert fitosocjolog 
Przedstawiciel Wykonawcy 

projektu Planu 
E-mail: g_rudy@poczta.onet.pl 

Jan Błachuta Ekspert ichtiolog 
Przedstawiciel Wykonawcy 

projektu Planu 
E-mail: jan.blachuta@wp.pl 

Lech Sadowski Przedstawiciel gminy 
Urząd Miasta i Gminy Stronie 

Śląskie 

Tel. 74 811 77 14, 

e-mail: l.sadowski@stronie.pl, ul. Kościuszki 55 

57-550 Stronie Śląskie. 

mailto:aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl
mailto:l.sadowski@stronie.pl
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, 

którą reprezentuje 
Kontakt 

Zbigniew 

Łopusiewicz 

Burmistrz Stronia 

Śląskiego 

Starostwo Powiatowe Stronie 

Śląskie 

Tel. 74 8 11 77 12 

e-mail: burmistrz@stronie.pl, ul. Kościuszki 55 

57-550 Stronie Śląskie. 

Kazimierz 

Szkudlarek 
Burmistrz Lądka-Zdroju Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój 

Tel. 74 8117 850, 

e-mail: burmistrz@ladek.pl, ul. Rynek 26   

57-540 Lądek-Zdrój. 

Jan Chilarski 

Zastępca Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Lądek 

Zdrój 

Nadleśnictwo Lądek Zdrój, RDLP 

we Wrocławiu 

Tel. 74 814 14 39, e-mail: 

jan.chilarski@wroclaw.lasy.gov.pl, Strachocin 42, 57-550 

Stronie Śląskie 

Sylwia Rogalska Przedstawiciel RZGW 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu, Nadzór 

Wodny w Kłodzku 

Tel. 74 867 44 94, e-mail: nadzor.klodzko@rzgw.wroc.pl, 

ul. Kościuszki 1,57-300 Kłodzko 

Łukasz Głowacki  Przedstawiciel DZPK 

Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych – Śnieżnicki Park 

Krajobrazowy 

lukasz.glowacki3@wp.pl 

Irena Foremnik Przedstawiciel DZPK 

Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych – Śnieżnicki Park 

Krajobrazowy 

piotr.foremnik@wp.pl 

mailto:burmistrz@stronie.pl
mailto:burmistrz@ladek.pl
mailto:jan.chilarski@wroclaw.lasy.gov.pl
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, 

którą reprezentuje 
Kontakt 

Łucja Emeryk 

Przedstawiciel 

organizacji 

pozarządowej 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Lądeckiej 
zamekar@o2.pl 

Łukasz Waluś Przedstawiciel UMiG Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój wice@ladek.pl 

Jolanta 

Pelczarska 
Przedstawiciel UMiG Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój Tel. 74 81 17 869,  gospodarka przestrzenna@ladek.pl 

Leszek Mazur Przedstawiciel DZPK 
Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych – Wałbrzych 
leszek-mazur@tlen.pl 

Sylwia Rogalska 
Przedstawiciel RZGW 

we Wrocławiu 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu, oddział w 

Kłodzku 

nadzor.klodzko@rzgw.wroc.pl 

Mirosława 

Hlebik 
Przedstawiciel UMiG Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój ochronasrodowiska@ladek.pl 
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Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, 

którą reprezentuje 
Kontakt 

Rafał Klodek 
Przedstawiciel RDOŚ we 

Wrocławiu 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 
tel. (71) 340-68-23, rklodek@rdos.wroclaw.pl 

Grażyna Góral 
Przedstawiciel RDLP 

Wrocław 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 
502 783 918, grazyna.goral@wroclaw.lasy.gov.pl 

Tadeusz Stoś Przedstawiciel PZW 
Polski Związek Wędkarski 

Kłodzko 
tadek100@poczta.onet.eu 

Stanisław 

Skrobotun 
Przedstawiciel PZŁ 

Polski Związek Łowiecki Zarząd 

Okręgowy Wałbrzych 
s.skrobotun@gmail.com 

Marek Tarlacki Przedstawiciel PZŁ 
Polski Związek Łowiecki Zarząd 

Okręgowy Wałbrzych 
Lpg.tarlacki@gmail.com 

Lesław Kordecki 
Przedstawiciel Starostwa 

Powiatowego 
Kom. SSR w Kłodzku Misiaczek70@o2.pl 

Agnieszka Bis-

Kasprowicz 
Przedstawiciel SP Kłodzko OŚR a.kasprowicz@powiar.klodzko.pl 
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2 Etap II Opracowanie projektu Planu 

 

Moduł A 

2.1 Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji Źródło dostępu do danych 

Materiały 

publikowane 

Adynkiewicz-Piragas M., Lejcuś 

I. Ocena gospodarki wodnej pod 

kątem zaspokojenia potrzeb 

środowiskowych w dolinie Białej 

Lądeckiej [dostęp: 10.10.2012] 

Informacje na temat rzeki 

Biała Lądecka i jej zlewni 

Przydatne do rozpoznania 

uwarunkowań 

funkcjonowania OZW. 

http://www.pzits.not.pl/docs/ks

iazki/Odra_2010/Adynkiewicz

%20141-150.pdf 

 

 

Kondracki J. 2002. Geografia 

regionalna Polski. PWN, 

Warszawa 

Informacje na temat 

usytuowania obszaru w 

odniesieniu do jednostek 

powiązanych z 

regionalizacją kraju 

Przydatne do rozpoznania 

uwarunkowań 

funkcjonowania OZW. 

Dostęp powszechny. 

Opracowanie ekofizjograficzne 

Dolnego Śląska. 2005. 

Wojewódzkie Biuro 

Urbanistyczne we Wrocławiu 

Informacje na temat 

ekofizjografii obszaru 

Przydatne do rozpoznania 

uwarunkowań 

funkcjonowania OZW. 

http://www.eko.wbu.wroc.pl/ek

o/index.php?option=com_front

page&Itemid=1 

Trampler T., Kliczkowska A., 

Dmyterko E., Sierpińska A. 

(1990): Regionalizacja 

przyrodniczo - leśna na 

podstawach ekologiczno - 

fizjograficznych. PWRiL 

Warszawa 

Informacje na temat 

usytuowania obszaru w 

odniesieniu do jednostek 

powiązanych z 

regionalizacją kraju 

Przydatne do rozpoznania 

uwarunkowań 

funkcjonowania OZW. 

Dostęp powszechny. 
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Matuszkiewicz J. M. 1993. 

Krajobrazy roślinne i regiony 

geobotaniczne Polski. Prace 

Geogr. IGiPZ PAN, 158: 1-107 

Informacje na temat 

usytuowania obszaru w 

odniesieniu do jednostek 

powiązanych z 

regionalizacją kraju 

Przydatne do rozpoznania 

uwarunkowań 

funkcjonowania OZW. 

Dostęp powszechny. 

Witkowski A., 1979: Ichtiofauna 

górnego dorzecza Nysy 

Klodzkiej. Fragm. Faun., 25: 37-

72 

Rozmieszczenie ryb i 

minogów w ciekach zlewni 

górnej Nysy Kłodzkiej. 

Dane historyczne 1975-

1977. Przydatne do 

rozpoznania 

uwarunkowań 

funkcjonowania OZW. 

Biblioteka Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

Proćków J. 2004. Batrachium 

penicillatum Dumort. 

(Ranunculaceae) in Lower Silesia 

(south-western Poland). Acta 

Botanica Silesiaca 1: 127–131. 

Występowanie i 

charakterystyka 

Ranunculus penicillatum 

Wysoka, wspomagająca 

ocenę siedliska 3260 

Biblioteka Uniwersytetu 

Wrocławskiego, internet 

Kącki red. 2003. Zagrożone 

gatunki flory naczyniowej 

Dolnego Śląska. Polskie 

Towarzystwo Przyjaciół Przyrody 

„pro Natura”.Wrocław. 

Ocena stanu zagrożenia 

Batrachium penicillatum w 

skali Dolnego Śląska 

Średnia - przydatna do 

oceny siedliska 3260 i  

identyfikacji zagrożeń 

Biblioteka Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

Ilnicki P., Górecki K., 

Grzybowski M., 

Krzemińska A., Lewandowski P., 

Sojka M. 2011. Badania 

hydromorfologii cieków 

nizinnych za pomocą metody 

MHR. Woda-Środowisko-Obszary 

Wiejskie t. 11 z. 1 (33) 

Charakterystyka 

hydromorfologii rzeki 

Białej Lądeckiej 

Średnia - przydatna do 

oceny siedliska 3260 i  

identyfikacji zagrożeń 

http://www.itep.edu.pl/wydawn

ictwo/woda/zeszyt_33_2011/ar

tykuly/Ilnicki%20i%20in.pdf 
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska 

We Wrocławiu, Ocena stanu 

jakości rzek województwa 

dolnośląskiego 

w 2007 roku. 

Ocena stanu jakości rzeki 

Białej Lądeckiej 

Średnia - przydatna do 

oceny siedliska 3260 i  

identyfikacji zagrożeń 

Internet, Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony 

Środowiska 

We Wrocławiu 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska 

We Wrocławiu, Ocena stanu 

jakości rzek województwa 

dolnośląskiego 

w 2011 roku 

Ocena stanu jakości rzeki 

Białej Lądeckiej 

Średnia - przydatna do 

oceny siedliska 3260 i  

identyfikacji zagrożeń 

Internet, Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony 

Środowiska 

We Wrocławiu 

 

Krajewski J., 1988: Wzrost ryb 

(Salmo trutta m. fario L., 

Thymallus thymallus (L.), 

Phoxinus phoxinus (L.)) w 

wybranych ciekach Kotliny 

Kłodzkiej. Acta Universitatis 

Wratislaviensis 698, Prace 

Zoologiczne XV. 

Rozmieszczenie ryb i 

minogów w ciekach zlewni 

górnej Nysy Kłodzkiej. 

Średnia - przydatna do 

oceny gatunku 1163 

Biblioteka Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

 

Operat Rybacki, obwód rybacki, 

III.6. Rzeka Biała Lądecka Nr 3, 

maszynopis PZW Okręg w 

Wałbrzychu, Wałbrzych 2004. 

Charakterystyka i 

rozmieszczenie ichtiofauny 

Białej Lądeckiej. 

Średnia - przydatna do 

oceny gatunku 1163 

PZW okręg w Wałbrzychu 

RZGW Wrocław 

 

1163 Głowacz białopłetwy Cottus 

gobio. Metodyka badań. 

Monitoring gatunków i siedlisk 

przyrodniczych ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk Natura 

2000. Metodyka monitoringu. 

Aktualizacja 2011-02-10.  

Metodyka monitoringu 

głowacza białopłetwego 

Średnia – przydatna do 

oceny gatunku 1163 

www.iop.krakow.pl/gios/monit

oring 
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Lewandowski W. 2009. Nowe 

dane o występowaniu wydry 

Lutra Lutra w Sudetach w latach 

2006-2008. Przyroda Sudetów t. 

12 (2009): 75-86. 

Informacje nt. 

występowania gatunku w 

obrębie Sudetów, w tym na 

Dzikiej Orlicy. 

Niska – pojedyncza 

informacja o 

występowaniu o 

występowaniu gatunku w 

granicach obszaru.  

Powszechny. Muzeum 

Przyrodnicze w Jeleniej Górze.  

 

https://docs.google.com/file/d/

0B_SGGKp7N8HoMGQ2M2Z

lY2MtNzY1OC00ZDcxLTk0Y

mUtZDVlYzdmYWNjMmIw/e

dit 

 

Romanowski J., Zając T., 

Orlowska L. 2010. Wydra. 

Ambasador czystych wód. 

Fundacja Wspierania Inicjatyw 

Ekologicznych, Kraków. 

Popularnonaukowa 

monografia gatunku. 
Niska. 

http://wspolistnienie.eco.pl/mai

n.php?id=20# 

 

Romanowski J., Zając T., 

Orlowska L. 2011. Program 

ochrony wydry Lutra lutra w 

Polsce. Krajowa strategia 

gospodarowania wydrą. SGGW, 

Warszawa. 

Krajowy program działań 

dla ochrony gatunku. 
Niska. 

http://smz.waw.pl/files-

gatunki/program_ochrony_wyd

ry_PROJEKT_28_11_2011.pdf 

Materiały 

niepublikowane 

Michał Smoczyk 

Występowanie siedlisk 

oraz oznaczenie 

włosienniniczników w 

okolicach Radochowa 

Duża wartość informacji 

o niewielkim fragmencie 

obszaru 

Informacja ustna 

Remigiusz Pielech 

Występowanie, ocena oraz 

zdjęcia fitosocjologiczne 

siedliska 91E0 

Duża wartość informacji 

o niewielkim fragmencie 

obszaru 

Informacja ustna 

Koncepcja programowo-

przestrzenna w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej Kotliny 

Kłodzkiej. Hydroprojekt Wrocław 

Sp. z o.o. na zlecenie 

Koncepcja zakresu robót i 

modelu ochrony 

przeciwpowodziowej w 

dolinie Białej Lądeckiej 

m.in. w granicach obszaru 

Przydatne do rozpoznania 

uwarunkowań 

funkcjonowania OZW. 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 
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Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 

OZW Biała Lądecka 

PLH0200+35 

Raporty 

Rudy M. 2012. Raport z prac 

terenowych dla obszaru OZW 

Biała Lądecka PLH020035. 

Siedliska przyrodnicze. URS 

Polska Sp. z o.o. 

Ocena stanu zachowania 

wraz z weryfikacją danych 

o rozmieszczeniu siedlisk 

przyrodniczych 

stanowiących przedmioty 

ochrony w OZW Biała 

Lądecka PLH020035. 

Ocena stanu zachowania 

siedlisk przyrodniczych 

stanowiących przedmioty 

ochrony w OZW wraz z 

identyfikacją zagrożeń i 

określeniem niezbędnych 

działań ochronnych.  

URS Polska Sp. z o.o., 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu. 

Błachuta J. 2012. Raport z prac 

terenowych dla obszaru OZW 

Biała Lądecka PLH020035. 

Ichtiofauna. URS Polska Sp. z 

o.o. 

Ocena stanu zachowania 

wraz z weryfikacją danych 

o rozmieszczeniu 

gatunków ryb 

stanowiących przedmioty 

ochrony w OZW Biała 

Lądecka PLH020035. 

Ocena stanu zachowania 

gatunków ryb 

stanowiących przedmioty 

ochrony w OZW wraz z 

identyfikacją zagrożeń i 

określeniem niezbędnych 

działań ochronnych.  

URS Polska Sp. z o.o., 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu. 

Lewandowski W. 2012. Raport z 

prac terenowych dla obszaru 

OZW Biała Lądecka PLH020035. 

Wydra Lutra lutra. URS Polska 

Sp. z o.o. 

Ocena stanu zachowania 

wraz z weryfikacją danych 

o rozmieszczeniu wydry , 

gatunku stanowiącego 

przedmiot ochrony w OZW 

Biała Lądecka PLH020035. 

Ocena stanu zachowania 

gatunku wydra 

stanowiącego przedmiot 

ochrony w OZW wraz z 

identyfikacją zagrożeń i 

określeniem niezbędnych 

działań ochronnych.  

URS Polska Sp. z o.o., 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu. 

Opinie – – – – 

Inwentaryzacje/wal

oryzacje 

Fulica - Jankowski Wojciech. 

2002. 

Inwentaryzacja przyrodnicza 

Ocena przyrodnicza rzeki 

Biała Lądecka i jej doliny 

Średnia  - ogólna 

charakterystyka 

roślinności 

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Przyrody 
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przyrodnicze 

(województwa, 

gminy) 

województwa dolnośląskiego – 

Gmina Lądek-Zdrój. 

 

Ekspertyzy 

przyrodnicze 
– – – – 

 

 

2.2 Ogólna charakterystyka obszaru 

 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Biała Lądecka PLH020035 położony jest w całości na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie 

kłodzkim, na terenie gmin Lądek Zdrój i Stronie Śląskie. Obejmuje odcinek doliny rzeki Białej Lądeckiej od Goszowa do ujścia Konradowskiego 

Potoku w Trzebieszowicach o długości 16,7 km wraz z przylegającymi ekosystemami łąkowymi i leśnymi na terasach rzecznych. 

Biorąc pod uwagę przynależność fizyczno-geograficzną (wg Kondrackiego 2000) obszar położony jest w następujących jednostkach: 

Prowincja Masyw Czeski (33) 

Podprowincja Sudety z Pogórzem Sudeckim (332) 

Makroregion Sudety Środkowe (332.5) 

Mezoregion Kotlina Kłodzka (332.54) 

Mikroregion Dolina Białej Lądeckiej  

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (wg Tramplera i in. 1990) obszar znajduje się w następujących jednostkach przyrodniczo-leśnych: 

VIII.1 – Sudecka Kraina Przyrodniczo-Leśna,  

VII.2 - Dzielnica Sudetów Środkowych 

VII.2.f – Mezoregion Kotliny Kłodzkiej 

Według regionalizacji geobotanicznej (Matuszkiewicz 2003) obszar znajduje się na obszarze: 
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Państwo: Holarktyka 

Obszar: Euro-syberyjski 

Prowincja : Górska 

Dział: Sudecki 

Okręg: 7.4. Sudety Wschodnie 

Podokręg: 7.4.2. Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie 

 

Geologia i gleby 

Obszar leży na terenie jednostki geologiczno-strukturalnej Masyw Lądka i Śnieżnika. Utwory geologiczne znajdujące się na powierzchni to 

paleozoiczne gnejsy, granitognejsy oraz dominujące łupki łyszczykowe. Gleby obszaru kształtowane są przez procesy hydrologiczne rzeki Białej 

Lądeckiej. Zmienny przepływ wód powierzchniowych oraz periodyczne wylewy prowadzą do akumulacji utworów aluwialnych w obrębie doliny 

i jednocześnie do wytworzenia się gleb w typie mad. 

 

Klimat 

Obszar położony jest w regionie klimatycznym  zwanym Regionem Kłodzkim, który charakteryzuje piętrowość.  

Ogólna charakterystyka tego regionu to:  

- średnioroczna suma opadów atmosferycznych 1000 mm/m²  

- średnioroczna temperatura dobowa ok. 5,5 °C  

- okres wegetacyjny trwa około 190 dni 

- pokrywa śnieżna utrzymuje się ok. 130 dni w roku 
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Hydrologia 

Biała Lądecka jest prawobrzeżnym dopływem Nysy Kłodzkiej, która uchodzi do Odry. Jej największym dopływem jest Morawka. Zlewnia rzeki 

Białej Lądeckiej, obejmując swym zasięgiem Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie, charakteryzuje się znaczną powierzchnią (A = 314,6 km) i 

dużymi spadkami terenu co powoduje występowanie dużych zagrożeń powodziowych, głównie w dolnym i środkowym biegu rzeki. Na jej 

obszarze dominują lasy, stanowiące prawie 60% powierzchni zlewni, przy stosunkowo małym udziale terenów antropogenicznych – wynoszącym 

niecałe 2%. Tereny zurbanizowane zlokalizowane są w dolinach cieków. W związku z urbanizacją doliny cieku Biała Lądecka charakteryzuje się 

znacznym stopniem przekształcenia i regulacji w obrębie koryta rzecznego.  

 

Struktura krajobrazu 

Obszar stanowi odcinek rzeki Białej Lądeckiej od Goszowa do ujścia potoku Konradowskiego Potoku w Trzebieszowicach. Obejmuje koryto 

rzeczne oraz przyległe terasy rzeczne pokryte mozaiką roślinności na długości ok. 16,3 km. Zbiorowiska roślinne występujące na obszarze 

związane są bezpośrednio z rzeką – zbiorowiska włosieniczników (Ranunculion fluitantis), oraz z terasami rzecznymi: ziołorośla, lasy łęgowe. 

Ponadto sporadycznie występują świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). 

 

Korytarze ekologiczne/powiązania z innymi obszarami Natura 2000.  

Obszar Biała Lądecka PLH020035 przylega od wschodu do obszaru o znaczeniu wspólnotowym Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016. 

Od wschodu i północy otoczony jest przez obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Góry Złote PLH020096. W najbliższych miejscu obszary 

nieomal się stykają, w najdalszym punkcie ich granicę oddziela ok. 3 km. W niedalekiej odległości (ok. 1,5 km) znajduje się obszar o znaczeniu 

dla Wspólnoty Czarne Urwisko koło Lutyni PLH020033. Ponadto obszar Biała Lądecka PLH020035 stanowi lokalny korytarz ekologiczny. 

 

Uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz przewidywane kierunki rozwoju  
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Zdecydowana większość obszaru stanowi własność Skarbu Państwa i podlega administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu. Główne przedmioty ochrony obszaru związane są bezpośrednio z korytem rzeki i skarpami brzegowymi Białej Lądeckiej 

(zbiorowiska włosieniczników, lasy łęgowe, wydra, głowacz białopłetwy). Na znacznych odcinkach rzeka przepływa przez tereny zurbanizowane 

w związku z czym podlegać będzie presji związanej z wykonywaniem zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Obszar jest także zagrożony przez 

zanieczyszczenie wody i eutrofizację górnego biegu rzeki. Inne istotne czynniki wpływające na obszar to: zmiana stosunków hydrologicznych w 

zlewni, regulacja oraz zaśmiecanie koryta rzecznego.  

 

 

 

2.3 Struktura własności i użytkowania gruntów
1
  

Typy użytków gruntowych 

 

Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy brak 

Sady brak 

                                                 
1
 Tabelę 2.3 pozostawiono na obecnym etapie nie uzupełnioną ze względu na niekompletność danych przekazanych przez urzędy PODGiK obejmujących swym zasięgiem 

teren obszaru. Dane pochodzące z bazy Corine Land Cover nie przedstawiają danych w skali odpowiadającej szczegółowości przedstawienia danych w tabeli 2.3 
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Trwałe użytki zielone prywatna 14,06 ha Dopłaty realizowane w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013, Oś II Poprawa 

środowiska naturalnego i obszarów 

wiejskich, Program rolnośrodowiskowy, 

Pakiet 3 Ekstensywne trwałe użytki 

zielone 

Wody brak 

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 

brak 

 

2.4 Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

 

Typy użytków  

 

Typ własności Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty,  

działania/priorytetu/programu, 

     

Lasy brak 

Sady  brak 
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Trwałe użytki zielone  prywatna Wariant 3.1 - 9,6022 ha - 13,13% 

powierzchni obszaru. 

Dopłaty realizowane w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013, Oś II Poprawa środowiska 

naturalnego i obszarów wiejskich, Program 

rolnośrodowiskowy, Pakiet 3 Ekstensywne 

trwałe użytki zielone 

Wody brak 

Tereny zadrzewione lub 

zakrzewione 

brak 

 

 

2.5 Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 

 

Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

1.  GMINA STRONIE ŚLĄSKIE 

Uchwała Nr XIV/97/11 

z dnia 28 listopada 

2011 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany 

Studium uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta i 

gminy Stornie Śląskie 

dla obrębu Goszów i 

części obrębu 

Rada Miejska w Stroniu 

Śląskim / Wykonanie: 

Burmistrz Stronia Śląskiego 

I. 

dz. nr 49, 50 obręb Stronie Śląskie ;dz. 

nr 473/3, 118, 97/1(wschodnia ściana 

działki), 90/1 (południowa część 

działki), 35/3, obręb Strachocin; dz. nr 

118/2, 118/3, obręb Goszów 

teren z przewagą zabudowy 

mieszkaniowej i nieuciążliwych usług 

 

dz. nr 754 (pół działki), 53, 52, 51 obręb 

Stronie Śląskie; dz. nr 101 obręb 

Potencjalny wpływ 

na przedmioty 

ochrony: nizinne i 

podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion 

fluitantis [3260], 

głowacz 

białopłetwy 

Brak.  

Przy realizacji nowej zabudowy 

konieczne jest zapewnienie 

odpowiedniej gospodarki 

wodno-ściekowej w celu 

uniknięcie zanieczyszczenia 

wód Białej Lądeckiej.  
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Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Strachocin 

 

Strachocin 

teren zabudowy mieszkaniowej lub 

zagrodowej, obiekty drobnych usług i 

drobnej działalności produkcyjnej 

niekolidującej z funkcją mieszkaniową 

 

dz. nr 118/4 obręb Goszów w większości 

teren działki rolniczy (dopuszczone 

zadrzewienia, zakrzewienia śródpolne, 

dopuszcza się przeprowadzanie dróg 

oraz sieci infrastruktury technicznej i 

lokalizację urządzeń towarzyszących 

tym sieciom, w sposób nie kolidujący z 

przeznaczeniem i pozostałymi zasadami 

zagospodarowania terenu), w północnej 

części zabudowa mieszkaniowa i 

nieuciążliwe usługi 

 

II. 

Zadania dla gminy Stronie Śląskie 

wynikające ze „Studium 

zagospodarowania województwa 

wałbrzyskiego”* 

- odbudowa zabezpieczeń brzegowych, 

progów, udrożnienie koryta Białej 

Lądeckiej 

 

* na podstawie uchwały z 1994 r. więc 

Cottusgobio [1163] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku podjęcia prac 

wynikających ze „Studium 

zagospodarowania 

województwa wałbrzyskiego” - 

odbudowa zabezpieczeń 

brzegowych, progów, 

udrożnienie koryta Białej 

Lądeckiej prace prowadzić w 

sposób uwzględniający potrzebę 
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Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

przed podziałem na 16 województw zachowania i przywracania 

właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochrony obszaru o 

znaczeniu dla Wspólnoty Biała 

Lądecka PLH020035.  

 

Ujednolicone Studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i 

Gminy Stronie Śl. 

przyjęte uchwałą Nr 

XIV/97/11 z dnia 

28.11.2011 r. 

Rada Miejska w Stroniu 

Śląskim / Wykonanie: 

Burmistrz Stronia Śląskiego 
Brak. Brak. Brak. 

Uchwała Nr 

XXIII/221/04 z dnia 8 

listopada 2004 r. w 

sprawie przyjęcia 

"Strategii rozwoju 

Gminy Stronie Śląskie" 

Rada Miejska w Stroniu 

Śląskim / Wykonanie: 

Burmistrz Stronia Śląskiego 

Dokument nie wskazuje konkretnych 

miejsc realizacji celów strategicznych 

gminy (nie można jednoznacznie 

stwierdzić czy stanowi on zagrożenie dla 

obszaru Natura 2000) 

 

Cel: 

„dynamiczny rozwój wiodącej funkcji 

turystyczno-wypoczynkowo-sportowej, 

z uwzględnieniem rozwoju usług, 

gospodarki leśnej i nieuciążliwego 

przemysłu” 

Niemożliwe do 

określenia. 

Brak. 
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Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

 

Cel: poprawa systemu komunikacji: 

modernizacja dróg, budowa parkingów 

w mieście i miejscach atrakcyjnych, 

budowa i modernizacja ciągów pieszo-

jezdnych, reorganizacja systemu 

komunikacji w mieście i gminie. 

 

Cele rozwoju przestrzeni przyrodniczej: 

dolesienie wykarczowanych lasów, 

zmiana struktury zalesień 

(zróżnicowanie składu gatunkowego 

drzewostanów w celu poprawy 

zdrowotności lasu),  

 

W zakresie infrastruktury, m.in.: 

- dokończenie budowy sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej, 

promocja alternatywnych źródeł energii 

 

Uchwała Nr XIV/99/11 

z dnia 28 listopada 

2011 r. w sprawie 

uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

Rada Miejska w Stroniu 

Śląskim / Wykonanie 

uchwały: Burmistrz Stronia 

Śląskiego 

Działki znajdujące się na terenie 

obszarów Natura 2000: 

- „dopuszcza się zmianę przebiegu 

powierzchniowych cieków wodnych, a 

także ich poszerzenie, przekraczanie 

mostami lub kładkami, przykrycie lub 

Potencjalnie: 

- nizinne i 

podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

Brak. 

Wszelkie działania prowadzone 

w obrębie koryta Białek 

Lądeckiej oraz mogące 

wpływać na przepływ wód i 
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Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

przestrzennego terenu 

położonego we wsi 

Strachocin gmina 

Stronie Śląskie 

zarurowanie, pod warunkiem, że nie 

spowoduje to niepożądanych zmian w 

stosunkach gruntowo-wodnych, a także 

nie będzie kolidowało z istniejącym i 

nowym zainwestowaniem. Odnosi się to 

także do powierzchniowych cieków 

wodnych na terenach kategorii „WS”, 

poprzez dopuszczenie przekraczania 

przez koryta tych wód linii 

rozgraniczających” - symbolem WS 

oznaczona jest rzeka Biała Lądecka, 

która na terenie objętym planem w 

całości położona jest w granicach OZW 

Biała Lądecka PLH020035, 

- dopuszcza się budowę, przebudowę i 

rozbudowę istniejących urządzeń 

melioracyjnych  

- dopuszcza się przebudowę i 

rozbudowę istniejących zbiorników 

wodnych dz. nr 35/2, obr. Strachocin 

- teren oznaczony symbolem MNn  - 

teren dla nowej zabudowy 

jednorodzinnej – dz. nr 473/3 (część), 

117 (część), 116/1 (część), 115 (część),  

-  teren oznaczony symbolem MNU 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

i usługi – część działek nr 134/3, 134/2, 

Ranunculion 

fluitantis [3260], 

- ziołorośla górskie 

i ziołorośla 

nadrzeczne [6430], 

- łęgi wierzbowe, 

topolowe [91E0], 

- głowacz 

białopłetwy Cottus 

gobio [1163], 

- wydra Lutra lutra 

[1355] 

stan siedlisk oraz gatunków 

zależnych od wód prowadzić w 

sposób uwzględniający potrzebę 

zachowania i przywracania 

właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochrony obszaru o 

znaczeniu dla Wspólnoty Biała 

Lądecka PLH020035. 

 

Przy realizacji nowej zabudowy 

konieczne jest zapewnienie 

odpowiedniej gospodarki 

wodno-ściekowej w celu 

uniknięcie zanieczyszczenia 

wód Białej Lądeckiej.  

 

 



 Biała Lądecka PLH020035         
SZABLON PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 

 

38 

 

Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

134/1, 118, 35/2, 37/1. 

 

Uchwała Nr XII/83/11 

z dnia 29 września 2011 

r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

położonego w obrębie 

Stronie miasto gmina 

Stronie Śląskie 

Rada Miejska w Stroniu 

Śląskim / Wykonanie 

uchwały: Burmistrz Stronia 

Śląskiego 

Działki znajdujące się na terenie obszaru 

o znaczeniu dla Wspólnoty Biała 

Lądecka PLH020035: 

- „dopuszcza się zmianę przebiegu 

powierzchniowych cieków wodnych, a 

także ich poszerzenie, przekraczanie 

mostami lub kładkami, przykrycie lub 

zarurowanie, pod warunkiem, że nie 

spowoduje to niepożądanych zmian w 

stosunkach gruntowo-wodnych, a także 

nie będzie kolidowało z istniejącym i 

nowym zainwestowaniem. Odnosi się to 

także do powierzchniowych cieków 

wodnych na terenach kategorii „WS”, 

poprzez dopuszczenie przekraczania 

przez koryta tych wód linii 

rozgraniczających”  

- teren zabudowy zagrodowej oznaczony 

na mapie symbolem MR: dz. nr 1 

(część), 24 (część),   

- teren zabudowy jednorodzinnej lub 

wielorodzinnej i usług, dz. nr 25 (część), 

250 (część), 247/24 (część), 378 (część), 

366 (część), 365/1-365/3 (część) 

- teren istniejącej i nowej zabudowy 

Potencjalne 

negatywne 

oddziaływania: 

- nizinne i 

podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion 

fluitantis [3260], 

- ziołorośla górskie 

i ziołorośla 

nadrzeczne [6430], 

- łęgi wierzbowe, 

topolowe [91E0], 

- głowacz 

białopłetwy Cottus 

gobio [1163], 

- wydra Lutra lutra 

[1355] 

Brak. 

Wszelkie działania prowadzone 

w obrębie koryta Białek 

Lądeckiej oraz mogące 

wpływać na przepływ wód i 

stan siedlisk oraz gatunków 

zależnych od wód prowadzić w 

sposób uwzględniający potrzebę 

zachowania i przywracania 

właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochrony obszaru o 

znaczeniu dla Wspólnoty Biała 

Lądecka PLH020035. 

 

Przy realizacji nowej zabudowy 

konieczne jest zapewnienie 

odpowiedniej gospodarki 

wodno-ściekowej w celu 

uniknięcie zanieczyszczenia 

wód Białej Lądeckiej.  
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Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

mieszkaniowej jednorodzinnej, dz. nr 29 

(część), 23, 752 (część), 30, 31 (część) 

- zabudowa mieszkaniowa wielo- i 

jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, 

usługi i drobna działalność produkcyjna, 

dz. nr 754 (część), 53, 52, 51, 50,  

- teren dla nowej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej – dz. nr 

125 (część), 126 (część) 

- teren usług i zabudowy mieszkaniowej 

dz. nr 146/2 

- teren obiektów i urządzeń związanych 

z gospodarką leśną (dopuszczone 

również zalesianie) dz. nr 147/90 (część) 

- rzekę przecina w kilku miejscach droga 

publiczna klasy głównej (zachodnia 

ściana działki 364, wschód działki 

220/1) 

2. GMINA LĄDEK ZDRÓJ 

 

Uchwała Nr XX/248/04 

z dnia 25 marca 2004 r. 

w sprawie miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego Lądka 

 

Rada Miejska w Lądku Zdroju 

/ Wykonanie uchwały: 

Burmistrz Lądka Zdrój 

Działki znajdujące się na terenie obszaru 

o znaczeniu dla Wspólnoty Biała 

Lądecka PLH020035: 

- teren oznaczony symbolem PS-B – 

produkcja (w tym rolna) z wyłączeniem 

przedsięwzięć dla których raport o 

oddziaływaniu na środowisko jest 

Potencjalne 

negatywne 

oddziaływania: 

- ziołorośla górskie 

i ziołorośla 

nadrzeczne [6430], 

Nakazuje się wykonanie 

ochrony wizualnej przestrzeni 

przez ekrany, pasma zieleni 

izolacyjnej lub krajobrazowo-

kompozycyjnej. 

 

Przy realizacji nowej zabudowy 
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Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Zdroju  wymagany; składy, magazyny, usługi 

nieuciążliwe z funkcja mieszkaniową, 

obiekty infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej, drogi wewnętrzne i 

trasy rowerowe; południowa część 

działki nr 62, obr. Nowy Zdrój 

- teren oznaczony symbolem MWNU-B:  

 zachodnia część dz. nr 93/2, 

272, 119, 117/2, 117/1 obr. 

Nowy Zdrój; dz. nr 110, 112 obr. 

Stare Miasto – teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, 

usługi nieuciążliwe, niezbędna 

infrastruktura techniczna i 

komunikacyjna 

- teren oznaczony symbolem KGS – 

planowane lub istniejące garaże 

samochodowe z wykonaniem ekranów, 

pasm zieleni izolacyjnej lub 

krajobrazowo-kompozycyjnej:  

 obr. Stare Miasto: dz. 113/1 do 

113/9, część działki 113/10 (w 

części zabudowa 

mieszkaniowa), 

 dz. nr 151 obr. Stare Miasto – 

zabudowa jednorodzinna, 

- łęgi wierzbowe, 

topolowe [91E0], 

- nizinne i 

podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion 

fluitantis [3260], 

- głowacz 

białopłetwy Cottus 

gobio [1163], 

- wydra Lutra lutra 

[1355] 

 

konieczne jest zapewnienie 

odpowiedniej gospodarki 

wodno-ściekowej w celu 

uniknięcie zanieczyszczenia 

wód Białej Lądeckiej.  
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Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

 dz. nr 154/1, 353/5, 353/6,  oraz 

północna część działek: 154/2, 

154/3, 154/4, 155, 159, 162/18, 

164, 169/2, obr. Stare Miasto – 

zabudowa mieszkaniowa, 

- usługi turystyki - dz. nr 464 Stary 

Zdrój.  

Uchwała Nr 

XVII/220/03 z dnia 30 

grudnia 2003 roku w 

sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

miejscowości Stójków 

– obszar A 

Rada Miejska w Lądku Zdroju 

/Wykonanie uchwały: 

Burmistrz Lądka Zdrój 

Działki znajdujące się na terenie obszaru 

o znaczeniu dla Wspólnoty Biała 

Lądecka PLH020035: 

- teren oznaczony symbolem MNUR –  

teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, usługi nieuciążliwe i 

produkcję rolną – dz. nr 74/1 (część), 73 

(część), 34 (część), 31 (część),  

 

 

Potencjalne 

negatywne 

oddziaływania: 

- ziołorośla górskie 

i ziołorośla 

nadrzeczne [6430], 

- łęgi wierzbowe, 

topolowe [91E0], 

- głowacz 

białopłetwy Cottus 

gobio [1163], 

- wydra Lutra lutra 

[1355].  

Brak.  

Przy realizacji nowej zabudowy 

konieczne jest zapewnienie 

odpowiedniej gospodarki 

wodno-ściekowej w celu 

uniknięcie zanieczyszczenia 

wód Białej Lądeckiej.  

 

Uchwała Nr XX/247/04 

z dnia 25 marca 2004 

roku w sprawie 

uchwalenia 

miejscowego planu 

Rada Miejska w Lądku Zdroju 

/Wykonanie uchwały: 

Burmistrz Lądka Zdrój 

Działki znajdujące się na terenie obszaru 

o znaczeniu dla Wspólnoty Biała 

Lądecka PLH020035: 

-  teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, usługi nieuciążliwe i 

Potencjalne 

negatywne 

oddziaływania: 

- ziołorośla górskie 

Brak. Zabudowę należy 

ograniczyć do obszaru działki 

nr 527 ob. Trzebieszowice nie 

pokrytej siedliskiem 
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Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

zagospodarowania 

przestrzennego 

miejscowości 

Trzebieszowice – 

obszar A 

produkcja rolna dz. nr 527  i ziołorośla 

nadrzeczne [6430], 

- łęgi wierzbowe, 

topolowe [91E0]. 

 

przyrodniczym łęgi wierzbowe, 

topolowe [91E0]. 

Uchwała Nr 

XVII/222/03 z dnia 30 

grudnia 2003 r. w 

sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

miejscowości 

Radochów – obszar A 

Rada Miejska w Lądku Zdroju 

/ Wykonanie uchwały: 

Burmistrz Lądka Zdrój 

Brak. Brak. Brak. 

Uchwała Nr 

XXII/267/04 z dnia 27 

maja 2004 w sprawie 

zatwierdzenia i 

przyjęcia do realizacji 

Strategii rozwoju 

Gminy Lądek Zdrój na 

lata 2004-2013 

Rada Miejska w Lądku Zdroju 

/ Wykonanie uchwały: 

Burmistrz Lądka Zdrój 

Brak.  Brak. Brak. 

Uchwała Nr L/376 z 

dnia 29 października 

2010 r. w sprawie 

uchwalenia studium 

Rada Miejska w Lądku Zdroju 

/ Wykonanie uchwały: 

Burmistrz Lądka Zdrój 

Działki znajdujące się na terenie obszaru 

o znaczeniu dla Wspólnoty Biała 

Lądecka PLH020035: 

- dz. nr 527, ob. Trzebieszowice, 

Potencjalne 

negatywne 

oddziaływania: 

- nizinne i 

Brak.  

Należy wskazać w obrębie 

działki nr 527 ob. 

Trzebieszowice 
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Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta i 

gminy Lądek Zdrój 

dz. nr 74/3 (część), 74/2 (część) obr. 

Stojków teren o dominującej funkcji 

mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej; 

- dz. nr 349, 350/2, 319.2, 379-382, 

305/2,  307/2 (część), 308/2 (część), 309 

obr. Radochów, dz. nr 2/2 obr. Stare 

Miasto, dz. nr 6, 37, 38 (część) obr. 

Nowy Zdrój, dz. nr 34, 30, 29 obr. 

Stojków – teren o dominującej funkcji 

rolniczej; 

- dz. nr 113/1-113/10, 150-153, 154/1-

154/4, 155 (część), 353/5, 353/6, 158 

(część), 169/2 obr. Stare Miasto – 

teren o dominującej funkcji zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej; 

- dz. nr 408/7 (część) obr. Stary Zdrój 

teren o dominującej funkcji zabudowy 

pensjonatowej; 

- dz. nr 407/109, 466/1, obr. Stary Zdrój 

usługi turystyki. 

 

W Studium zawarto także informacje 

dot. kierunków rozwoju 

niekonwencjonalnych źródeł energii: 

„wykorzystanie energii wodnej powinno 

polegać na: odbudowie dawnych 

młynów na rzece Białej Lądeckiej, oraz 

podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion 

fluitantis [3260], 

- ziołorośla górskie 

i ziołorośla 

nadrzeczne [6430], 

- niżowe i górskie 

łąki świeże 

użytkowane 

ekstensywnie 

Arrhenatherion 

elatioris [6510], 

- łęgi wierzbowe, 

topolowe [91E0], 

- głowacz 

białopłetwy 

Cottusgobio [1163], 

- wydra Lutra Lutra 

[1355] 

nieprzekraczalną linię 

zabudowy biegnącą równolegle 

do koryta rzeki w odległości 30 

m od szczytu skarpy brzegowej. 

Nieprzekraczalna linia 

zabudowy stanowi jednocześnie 

granicę zasięgu płatu siedliska 

91E0 łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albae).  
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Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

budowie małych elektrowni wodnych na 

niej i jej dopływach, szczególnie w 

miejscach dawnych piętrzeń” 

 

Planowaną inwestycją celu publicznego 

jest ochrona przeciwpowodziowa na 

terenie zlewni Białej Lądeckiej 

szczególnie poprzez system małej 

retencji, zwłaszcza na terenach leśnych. 

Uchwała Nr 

XLVIII/873/2002 z dnia 

30 sierpnia 2002 r. w 

sprawie uchwalenia 

Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Województwa 

Dolnośląskiego. Dz. U. 

Województwa 

Dolnośląskiego Nr 4, 

poz. 100 z dnia 20 

stycznia 2004 r. 

Sejmik Województwa 

Dolnośląskiego 
Brak Brak Brak 

Strategia rozwoju 

województwa 

dolnośląskiego wraz z 

prognozą 

oddziaływania na 

Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego 
Brak Brak Brak 
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Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna 

za przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu 

Ustalenia planu/programu/projektu 

mogące mieć wpływ na przedmioty 

ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

środowisko 

Plan Urządzania Lasu 

Nadleśnictwa Lądek-

Zdrój na lata 2010-

2019 

Nadleśnictwo Lądek-Zdrój Brak Brak Brak 

 

 

2.6 Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 

 

Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna 

Powierz-

chnia w 

ha 

Liczba 

stano-

wisk 

Rozmieszczenie w obszarze Stopień 

rozpoznania 

Zakres prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do 

wyłączenia z prac 

terenowych 

Siedliska przyrodnicze 

3260 Nizinne i 

podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

(Ranunculion fluitantis) 

B 17,63 5 
Załącznik mapowy do Planu (na całej długości 

chronionego odcinka rzeki) 
Zadowalający  

Prace terenowe nad 

rozmieszczeniem i stanem 

siedliska przeprowadzono 

w kilkunastu miejscach na 

całej długości chronionego 

odcinka rzeki w lipcu 2012 

r. 

6430 Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 

B 4,63 5 
Załącznik mapowy do Planu (siedlisko 

rozproszone wzdłuż  całego odcinka rzeki) 
Zadowalający 

Prace terenowe nad 

rozmieszczeniem i stanem 

siedliska przeprowadzono 



 Biała Lądecka PLH020035         
SZABLON PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 

 

46 

 

(Convolvuletalia sepium) w całym obszarze w lipcu 

2012 r.. 

6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

D 3,06 3 
Załącznik mapowy do Planu (pojedyncze 

niewielkie fragmenty siedliska) 
Zadowalający 

Prace terenowe nad 

rozmieszczeniem i stanem 

siedliska przeprowadzono 

w całym obszarze w lipcu 

2012 r. 

*91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae), olsy 

źrodliskowe 

 

C 20,46 22 

Załącznik mapowy do Planu (siedlisko silnie 

pofragmentowane, występuje wzdłuż całego 

odcinka rzeki) 

Zadowalający 

Prace terenowe nad 

rozmieszczeniem i stanem 

siedliska przeprowadzono 

na większości stanowisk w 

obszarze w lipcu 2012 r.. 

*9180 Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach (Tilio 

plathyphyllis-Acerion 

pseudoplatani
2
 

C 1,53 2 
Załącznik mapowy do Planu (pojedyncze, 

niewielkie fragmenty siedliska) 
Zadowalający  

Prace terenowe nad 

rozmieszczeniem i stanem 

siedliska przeprowadzono 

na wszystkich stanowiskach 

w lipcu 2012 r. 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny (Galio-

Carpinetum i Tilio- 

Carpinetum) 

D 1,49 1 
Załącznik mapowy do Planu (jeden, niewielki 

fragment siedliska) 
Zadowalający 

Prace terenowe nad 

rozmieszczeniem i stanem 

siedliska przeprowadzono 

na jedynym stanowisku w 

lipcu 2012 r, nie jest to 

przedmiot ochrony w 

obszarze ze względu na 

małą reprezentatywność i 

                                                 
2
 Siedlisko aktualnie nie stanowi przedmiotu ochrony w OZW, planuje się rozszerzenie listy przedmiotów ochrony obszaru o ten typ siedliska 
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małe rozmiary stanowiska 

Gatunki zwierząt 

1096 Minóg 

strumieniowy  

Lampetra planeri 

D  1 
Od Lądka Zdroju do granicy obszaru w 

Trzebieszowicach 
Zadowalający 

Elektropołowy wg 

metodyki GIOŚ  na 3 

stanowiskach w granicach 

obszaru 

1163 Głowacz 

białopłetwy  

Cottus gobio 

C  1 
Od Lądka Zdroju do granicy obszaru w 

Trzebieszowicach 
Zadowalający 

Elektropołowy wg 

metodyki GIOŚ  na 3 

stanowiskach w granicach 

obszaru. 

1355 Wydra Lutra lutra C  1-5 i 
Cały odcinek Białej Lądeckiej w granicach 

OZW 
Zadowalający 

Kontrola występowania 

gatunku i stanu zachowania 

siedlisk na transektach i 

kontrolach punktowych w 

obrębie całego obszaru 

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) 

Krótka charakterystyka  

Zbiorowisko makrofitów ze związku Ranunculion fluitantis zakorzenionych w dnie cieków wodnych. Występuje na odcinkach naturalnych 

lub nieznacznie przekształconych, z naturalnym dnem. Wymaga wody czystej, szybko płynącej oraz odpowiednich warunków przepływu 

wody miedzy doliną rzeczną a korytem. Siedlisko to zajęte jest głównie przez rośliny naczyniowe zakorzenione w dnie o pędach 

zanurzonych, niekiedy z liśćmi pływającymi po powierzchni. Są to przede wszystkim gatunki rodzaju Batrachium. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Na stanowiskach objętych monitoringiem w obszarach Natura 2000 dla siedlisk przyrodniczych w latach 2009-2011 wystawiono jedenaście 
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ocen ogólnych FV i jedną U2. 

Ranga w obszarze 

Główny przedmiot ochrony. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia.  

W obszarze o znaczeniu dla Wspólnoty Biała Lądecka PLH020035 na całym chronionym odcinku występuje przedmiotowe siedlisko, pomimo 

znacznego przekształcenia doliny rzecznej oraz skarp brzegowych. Najważniejszy czynnik hydromorfologiczny z punktu widzenia zachowania 

siedliska to stan dna koryta. Nie jest ono przekształcone, a pokrywa go materiał gruboziarnisty - głównie kamienie i głazy (o średnicy powyżej 

20 cm). Sprzyja to dobremu zakorzenieniu roślin. Na całym chronionym odcinku przepływ wody jest wartki i zróżnicowany (obecne są bystrza, 

bardzo duże głazy, zróżnicowana głębokość, odsypy, plosa). Powyżej Stronia Śląskiego oraz w Żelaźnie zlokalizowane są punkty pomiarowo - 

kontrolne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Na podstawie uzyskanych wyników monitoringu całą rzekę 

zaliczono do I Klasy dla elementów fizykochemicznych oraz do II i III Klasy elementów biologicznych (odpowiednio poniżej i powyżej ujścia 

Morawki w Stroniu Śląskim).  



 Biała Lądecka PLH020035         
SZABLON PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominującym gatunkiem w zbiorowisku jest włosienicznik pędzelkowaty Batrachium penicillatum.  W Czerwonej Liście Roślin Dolnego Śląska 

Koryto Białek Lądeckiej w górnym biegu w granicach OZW, fot. 

M. Rudy 

Włosienicznik pędzelkowaty Batrachium penicillatum w korycie 

Białej Lądeckiej, fot. M. Rudy 
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figuruje z kategorią VU – narażony na wyginięcie. W Polsce znany jedynie z Sudetów – z Czarnuszki w Lubawce oraz Białej Lądeckiej, gdzie 

występuje na odcinku ok. 25 km pomiędzy miejscowościami Lądek Zdrój i Żelazno. W literaturze występowanie w rzece Biała Lądecka jest 

 opisywane jako 3 stanowiska tj.: okolice Lądka Zdroju, Trzebieszowic i Żelazna. Obszar OZW Biała Lądecka PLH020035 obejmuje pierwsze z 

nich. Należy je traktować szeroko, ponieważ nawet powyżej Stronia Śląskiego, przy granicy obszaru występują pojedyncze zgrupowania 

włosienicznika pędzelkowatego.  Płaty siedliska w górnej części rzeki Biała Lądecka stanowią przedmiot ochrony obszaru Góry Bialskie i Grupa 

Śnieżnika PLH020016, dzięki czemu zapewniona jest integralność siedliska i spójność obu obszarów Natura 2000. 

Liczebność i pokrycie dna są zmienne. Z przekazów ustnych wynika, iż po powodzi w 1997 r. populacja na terenie Lądka Zdroju mocno 

ucierpiała, lecz odbudowała się w kolejnych latach. W sezonie 2012 r. największe pokrycie zbiorowiskiem obserwowano poniżej Lądka 

Zdroju, w Radochowie, gdzie zajmuje nawet 80 % powierzchni koryta. Nie wszystkie okazy kwitły. 

Potencjalnym zagrożeniem dla siedliska może być “czyszczenie” koryta rzeki oraz wszelkie ingerencje w dno potoku – pozyskiwanie 

kamieni, prace hydrotechniczne oraz umocnienia skarp brzegowych na odcinkach naturalnych. Niekorzystne dla zbiorowiska jest również 

zanieczyszczenie wody ściekami, jednak dzięki rozwojowi kanalizacji zagrożenie to tracić będzie na znaczeniu.  

Zbiorowisko w formie występującej w granicach obszaru (z udziałem bardzo rzadkiego gatunku, jakim jest włosienicznik pędzelkowaty 

Batrachium penicillatum) występuje również poniżej obszaru Biała Lądecka PLH020035, w obrębie koryta rzeki w Trzebieszowicach, 

Ołdrzychowicach, aż do Żelazna.  

 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

Krótka charakterystyka 

Roślinność przybrzeżnego pasa cieków  i źródlisk zajmująca  miejsca bardzo wilgotne i gleby typu mad. Siedlisko tworzy wraz z ciekiem 

naturalny korytarz ekologiczny. Ziołorośla nadrzeczne na terenach nizinnych i podgórskich są budowane przez nitrofilne byliny takie jak 

pokrzywa Urtica dioica lub bodziszek błotny Geranium palustre oraz przez rośliny tworzące zbiorowiska welonowe wiszące na drzewach i 

krzewach, takie jak chmiel zwyczajny Humulus lupulus, psianka słodkogórz Solanum dulcamara czy kielisznik zaroślowy Calystegia 
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sepium. Na terenach podgórskich i górskich, na kamienistych glebach i przy potokach o szybkim przepływie wody występują ziołorośla 

lepiężnikowe budowane głównie przez lepiężnika białego Petasites albus i różowego P. hybridus – rośliny o rozłożystych liściach.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Na stanowiskach objętych monitoringiem w obszarach Natura 2000 dla siedlisk przyrodniczych w latach 2009-2011 wystawiono cztery 

oceny ogólne FV, siedem U1 i pięć U2. 

Ranga w obszarze 

Siedlisko jest istotnym przedmiotem ochrony w obszarze.  

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia: 

Ze względu na umocnienia brzegów na znacznym odcinku 

rzeki w granicach obszaru, siedlisko może wykształcić się 

jedynie przy łęgach (tam siedlisko wykształcone jest najlepiej) 

oraz w miejscach, gdzie umocnienia są “łagodne” (np. powyżej 

Stronia Śląskiego) i w przestrzeni pomiędzy korytem, a 

obwałowaniami (np. w Radochowie). Roślinność, tworząca 

siedlisko to głównie nitrofilne byliny, miejscami są to również 

niewielkie jednorodne płaty lepiężnika białego Petasites albus 

i różowego Petasites hybridus. 

Zagrożeniem dla siedliska może być tzw. konserwacja koryta i 

umocnienia skarp brzegowych, które nie tylko czasowo 

zniszczą siedlisko, ale też wyeliminują przestrzeń do jego 

regeneracji. Dużym zagrożeniem jest także obecność gatunku 
Ziołorośla nad Białą Lądecką, fot. M. Rudy 
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inwazyjnego obcego pochodzenia – rdestowca ostrokończystego Reynoutria japonica. W okolicach Radochowa rośnie w niewielkich kępach 

w rozproszeniu i jego ekspansja nie osiągnęła jeszcze takich rozmiarów jak na pobliskiej Nysie Kłodzkiej. Jednak należy oczekiwać, że bez 

prób jego zwalczania, rozprzestrzeni się na większym odcinku i w większym zagęszczeniu. Stan zachowania na poziomie obszaru zły (U2).  

 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

Krótka charakterystyka 

Półnaturalne siedlisko ze składem gatunkowym spontanicznie wykształconym podczas wieloletniej gospodarki kośno-pastwiskowej. Zajmuje 

świeże gleby mineralne. Roślinność jest zazwyczaj bogata, z dominacją różnych gatunków traw. Siedliska łąkowe stanowią ważny 

przyrodniczo element każdej doliny rzecznej. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Na stanowiskach objętych monitoringiem w obszarach Natura 2000 dla siedlisk przyrodniczych w latach 2009-2011 wystawiono osiem ocen 

ogólnych FV, trzydzieści sześć U1 i siedemnaście U2. 

Ranga w obszarze 

Mało istotny przedmiot ochrony w obszarze.  
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Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Z uwagi na specyficzny kształt obszaru obejmujący rzekę i wąski pas doliny rzecznej, w obrębie granic obszaru znalazły się jedynie trzy 

fragmenty łąk świeżych. Najlepiej zachowana powierzchnia znajduje się przy granicy Goszowa i Starego Gierałtowa. Pozostałe są 

nieużytkowane i porozcinane drogami. Na jednej z powierzchni, która jeszcze w materiałach sprzed kilku lat figuruje jako siedlisko łąkowe, 

obecnie zregenerował się łęg wierzbowy.  

Zagrożeniem jest brak użytkowania, co prowadzi do sukcesji roślinności łęgowej oraz antropopresja powodująca przecięcie powierzchni 

łąkowej przez drogi polne i ścieżki. 

 

Niewielki płat łąki świeżej w granicach OZW Biała Lądecka PLH020035, 

fot. M. Rudy. 
Zarastająca łąka świeża na terasie Białek Lądeckiej, na drugim planie 

widoczne zarośla rdestowca ostrokończystego, fot. M. Rudy 
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*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae), olsy 

źródliskowe 

Krótka charakterystyka 

Zbiorowisko lasów rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzecznego lub źródlisk, w strefie zalewów podczas wyższych stanów wód. 

Występuje na żyznych glebach, najczęściej typu mad. Jest jednym z najbogatszych gatunkowo siedlisk i spełnia funkcję korytarza 

ekologicznego w dolinie rzecznej. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Na stanowiskach objętych monitoringiem w obszarach Natura 

2000 dla siedlisk przyrodniczych w latach 2006-2008 

wystawiono trzydzieści dziewięć ocen ogólnych FV, sto jeden  

U1 i czterdzieści dwie U2.  

Ranga w obszarze 

Istotny przedmiot ochrony w obszarze. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia.  

W granicach obszaru występuje siedlisko łęgu wierzbowego 

budowanego głównie przez wierzbę kruchą Salix fragilis, jesiona 

wyniosłego Fraxinus excelsior oraz szereg innych gatunków 

łęgowych. Runo jest bogate z takimi gatunkami jak kostrzewa 

olbrzymia Festuca gigantea, przytulia czepna Galium aparine, 

bodziszek żałobny Geranium phaeum czy jasnota plamista Lamium maculatum. Można obserwować również regenerację siedliska na 

porzuconych łąkach i nieużytkach . 

Choć siedlisko występuje na całej długości chronionego odcinka Białej Lądeckiej, poza strefami całkowicie zabudowanymi, jest porozcinane 

Las łegowy nad Białą Lądecką, fot. M. Rudy 
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na wiele małych fragmentów. Często jest też ograniczone do wąskiego pasa drzew, pod okapem których rozwija się runo łęgowe. Bliskość 

Lądka Zdroju, Stronia Śląskiego oraz wsi powoduje, że martwego drewna jest bardzo mało, zwiększona jest również antropopresja. Na 

niektórych powierzchniach pojawia się gatunek inwazyjny rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica. Te czynniki składają się na niską 

ocenę stanu siedliska w obszarze (U2 zła).  

Zagrożeniem jest rozprzestrzenianie się rdestowca ostrokończystego Reynoutria japonica, antropopresja oraz wycinka podczas regulacji i 

konserwacji koryta rzeki. 

 

*9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) 

Krótka charakterystyka 

Są to wielogatunkowe, żyzne lasy z dominacją w drzewostanie jawora, lipy i buka. Występują na stromych stokach 

i zboczach skalnych, zazwyczaj przy nachyleniu 30–50º, na glebach silnie szkieletowych, często z obecnym rumoszem, głazami i blokami 

skalnymi oraz intensywnymi procesami erozyjnymi. Sprzyja im chłodny i wilgotny mikroklimat o charakterze klimatu górskiego. 

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

Na stanowiskach objętych monitoringiem dla siedlisk przyrodniczych w latach 2006-2008 wystawiono pięćdziesiąt jeden ocen ogólnych FV, 

dwadzieścia sześć  U1 i dwanaście U2.       

Ranga w obszarze 

Proponowany nowy przedmiot ochrony w obszarze. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

W obszarze występują dwa fragmenty siedliska zajmujące całą dostępną przestrzeń na stromym zboczu doliny rzecznej, jednak są to 

niewielkie pasy wzdłuż koryta. Występuje w dwóch miejscach. Znaczną powierzchnię podłoża tworzą skały. W drzewostanie dominuje lipa 

drobnolistna i buk.  

Poza antropopresją spowodowaną bliskością zabudowy oraz dróg, siedlisku zagraża planowana regulacja odcinka rzeki pomiędzy Lądkiem a 
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Radochowem. 

 

 

 

 

 

2.6.2. Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

Na terenie Obszaru nie występują gatunki roślin wymienione w II Zał. Dyrektywy Siedliskowej mogące stanowić przedmioty ochrony w 

Obszarze. 

 

Płat jaworzyny na stoku schodzącym bezpośrednio w koryto  

Białej Lądeckiej, fot. M. Rudy 
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2.6.3. Gatunki zwierząt i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio 

Krótka charakterystyka 

Gatunek słodkowodny, o bardzo krótkich wędrówkach potamodromicznych, w zasadzie można go uznać za jeden z nielicznych w naszej 

ichtiofaunie gatek stacjonarny. Należy do litofilnej grupy rozrodczej, czyli do ryb składających ikrę na kamienie. Ma specyficzne wymagania do 

substratu tarłowego, ponieważ ikrę przykleja do dolnej strony kamieni. Do sukcesu rozrodczego potrzebuje więc kamieni luźnych, nie 

zakotwiczonych w substracie drobnoziarnistym. Stadium YOY (młodsze niż rok) mają zwykle długość mniejszą niż 3,5 cm, dojrzałe są z reguły 

większe niż 7 cm (błąd w metodyce
3
). Tarło w marcu lub kwietniu, przy temperaturze wody od 10 do 11 °C. Optymalnym siedliskiem tego 

gatunku są górskie i wyżynne rzeki z kamienistym lub kamienisto-żwirowym dnem. Rzeki włosienicznikowe również są dobrym siedliskiem 

głowaczy białopłetwych.  

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W roku 2009 badano stan zachowania gatunku w 21 rzekach wyżynnych i podgórskich w regionie alpejskim i kontynentalnym. Zagęszczenia 

wynosiły w nich od 0,0004 do 0,0174 os./m². Tylko na trzech stanowiskach oceniono zagęszczenie jako właściwe. Struktura badanych populacji 

była właściwa tylko na 8 stanowiskach, na pozostałych udział osobników juwenilnych był za niski lub za wysoki. Natomiast stan siedlisk tylko 

na trzech stanowiskach został oceniony jako niewłaściwy, na pozostałych jako właściwy. Wyniki badań z roku 2010
4
, przeprowadzonych na 32 

stanowiskach, głównie w rzekach nizinnych były znacznie lepsze. Zagęszczenia wynosiły w nich od 0,00013 do 0,34 os./m², na 16 stanowiskach 

                                                 
3
 1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio. Metodyka badań. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 

2000. Metodyka monitoringu. Aktualizacja 2011-02-10. www.iop.krakow.pl/gios/monitoring. Według tej metodyki stadia juwenilne są mniejsze niż 7 cm, a YOY mniejsze niż 35 cm(sic!). W 

rzeczywistości YOY (Young of year – młodszy niż rok, jest najmłodszym, a więc najmniejszym stadium juwenilnym. Na potrzeby opracowania przyjęto więc następujące granice YOY <3,5 cm, 

juwenilne <7cm 
4
 1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wyniki 

monitoringu. Aktualizacja 2011-02-10. www.iop.krakow.pl/gios/monitoring 

http://www.iop.krakow.pl/gios/monitoring
http://www.iop.krakow.pl/gios/monitoring
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zostało ocenione jako właściwe. Struktura badanych populacji generalnie była właściwa (19 stanowisk). Tylko na 5 stanowiskach źle oceniono 

stan zachowania siedlisk. 

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

W obrębie Białej Lądeckiej (w granicach OZW Biała Lądecka) występują bardzo dobrze zachowane siedliska gatunku, w tym dobrze 

zbilansowane wszystkie trzy struktury siedliskowe – kryjówki dorosłych ryb, potencjalne tarliska oraz miejsca odrostu narybku. W trakcie 

odłowów w roku 2012 nie stwierdzono obecności głowaczy białopłetwych (złowiono wyłącznie głowacze pręgopłetwe Cottus poecilopus). Nie 

oznacza to jednak, że gatunek w Białej Lądeckiej wyginął.  

Ryby łowiono metodą zalecaną do monitoringu gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (Monitoring gatunków i siedlisk 

przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 METODYKA MONITORINGU, 

aktualizacja 2011-02-10: RYBY, GIOŚ 2010), opartą o polską normę PN-EN 14011 „Jakość wody – pobieranie próbek ryb z zastosowaniem 

elektryczności”. Długość każdego odcinka badawczego wynosiła 300 m, a powierzchnia odłowu 900 m
2
. Połowy prowadzono na 3 

stanowiskach, rozmieszczonych równomiernie w OZW Biała Lądecka.  

W latach 1975-1977 (Krajewski 1988, Witkowski 1979) w Białej Lądeckiej występowały oba gatunki głowaczy. Powyżej Lądka Zdroju 

występował wyłącznie głowacz pręgopłetwy, w Lądku Zdroju oba, a większą liczebność miał głowacz pręgopłetwy, w Trzebieszowicach 

również oba, a ich liczebność była zbliżona i dość wysoka (powyżej 0,02 os./m2). Cyklicznie występujące w ostatnich latach powodzie (1997, 

2002, 2009, 2010) mogły przemieścić większość osobników głowaczy białopłetwych w dół rzeki (przy współwystępowaniu obu gatunków 

głowacz pręgopłetwy jest z reguły bardziej liczny od białopłetwego w strefie przyźródłowej rzeki, natomiast w dolnym biegu jest mniej liczny, 

lub całkowicie zastąpiony przez głowacza białopłetwego. Po kilku latach bez katastrofalnych wezbrań liczebność głowacza białopłetwego 

prawdopodobnie się zwiększy.  

W dotychczasowym SDF populacja głowacza białopłetwego została oceniona jako C (między 2 a 0,5% populacji krajowej). Z uwagi na krótki 

odcinek rzeki objęty obszarem Natura 2000 (16,3 km) i na fakt, ze gatunek występuje tylko w dolnym odcinku obszaru, a zasadnicza część 
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populacji zasiedlającej Białą Lądecką występuje na odcinku koryta poniżej obszaru należy dolny odcinek rzeki włączyć w granice ostoi.  

Największym zagrożeniem dla gatunku w obrębie obszaru to możliwość przypadkowego zanieczyszczenia wody. Pozostałe zagrożenia: 

wystąpienie katastrofalnych wezbrań; drapieżnictwo ze strony ssaków (rzęsorek rzeczek i norka amerykańska oraz, w mniejszym stopniu, 

wydra), jeszcze mniejszym ptaków (zimorodek). Gatunki te są  jednak naturalnymi czynnikami regulującymi liczebność populacji głowacza 

białopłetwego i jej dynamikę.  

 

1096 Minóg strumieniowy Lampetra planeri 

Do czasu badań terenowych w roku 2012 niestwierdzany, prawdopodobnie z powodu bardzo małej liczebności. Występują niewielkie (o 

powierzchni 1-10 m2) płaty siedlisk dogodnych dla larw, które są kluczowe dla możliwości występowania gatunku. Płaty te są mniej więcej 

równomiernie rozmieszczone w całym odcinku Białej Lądeckiej w OZW. Łącznie zajmują około 1% powierzchni dna rzeki. Gatunek nie stanowi 

przedmiotu ochrony w obszarze.  

 

1355 Wydra Lutra lutra 

Krótka charakterystyka 

Wydra zasiedla rożnego rodzaju środowiska wodne i podmokłe; takie jak: jeziora, kompleksy stawów rybnych, starorzecza, zbiorniki zaporowe, 

rzeki nizinne i górskie, kanały, bagna. Czynnikami determinującymi występowanie w danym siedlisku są przede wszystkim odpowiednia baza 

pokarmowa i dostępność schronień (kluczowa jest możliwość założenia odpowiedniej do wychowu młodych nory w skarpie brzegowej rzeki, 

brzegu stawu, itp.). Wydry odżywiają się głównie rybami preferując mniej mobilne gatunki o średniej wielkości, mniejszy udział w diecie mają 

płazy, na których wydry żerują głównie w okresie ich zimowej hibernacji (w warunkach podgórskich przede wszystkim żaba trawna Rana 

temporaria) oraz w czasie wiosennych godów. Kryjówki lokalizowane są głównie w obrębie naturalnie ukształtowanych skarp brzegowych rzek 

i jezior, ale także na powierzchni wśród gęstej roślinności, trzcin, itp.  
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Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000 

W sprawozdaniu z realizacji Dyrektywy Siedliskowej (zgodnie z postanowieniami art. 17. 1 tej Dyrektywy) stan gatunku określono na FV. 

Na terenie OZW Biała Lądecka stan zachowania gatunku określono jako U1. Ogólnie w skali kraju gatunek, po załamaniu populacji w latach 

80-tych, zaczął zwiększać liczebność i rekolonizować opuszczone obszary (Romanowski i in. 2010, Romanowski i in. 2011) w tym Sudety 

(Lewandowski 2009).  

Stan zachowania w obszarze, zagrożenia. 

Siedliska wydry w obrębie Białej Lądeckiej są zachowane w, na poszczególnych odcinkach, w stanie właściwym i niezadowalającym (ze 

względu na zróżnicowany charakter linii brzegowej – odcinki półnaturalne jak i umocnione murami oporowymi oraz gabionami). W korycie 

rzeki występuje typowy dla górskich rzek zespół ichtiofauny stanowiący bazę żerowi skową wydry o średniej zasobności. Potencjalne 

zagrożenia dla gatunku to prowadzenie prac umocnieniowych na skarpach brzegowych Białek Lądeckiej oraz inne formy zabudowy 

hydrotechnicznej (w tym budowa przegród poprzecznych w korycie rzeki). Prace te wiązać będą się z usuwaniem drzew porastających 

skarpy brzegowe rzeki i tym samym likwidacją kryjówek gatunku, kluczowych dla przystępowania do rozrodu w granicach obszaru. 

Aktualnie nie ma potrzeby prowadzenia działań z zakresu ochrony czynnej dla poprawy lub zachowania stanu ochrony gatunku. Należy 

utrzymać aktualny stan  mało przekształconych odcinków koryta rzeki i skarp brzegowych oraz zachować stare drzewa występujące na 

skarpach brzegowych Białej Lądeckiej.  

Szczególnie istotny dla zachowania gatunku we właściwym stanie ochrony w okresie obowiązywania PZO będzie monitoring 

administracyjny przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i regulacji wód w zakresie ich potencjalnego wpływu na gatunek w 

obszarze i kierowanie do procedury oceny oddziaływania na OZW Biała Lądecka PLH020035.  

 

 

Moduł B 

 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

 

Siedliska przyrodnicze 
Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 

ochrony na 

podstawie 

dostępnych 

danych wg skali 

FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg 

skali FV, UI, U2 

Ogólna ocena stanu 

ochrony 

siedliska/gatunku wg 

skali FV, UI, U2 

Uwagi 

Nizinne i podgórskie 

rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników 

(Ranunculion fluitantis) 

3260 ID1 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura i 

funkcja 

 

 

 

 

 

Gatunki 

charakterystyczne – 

włosieniczniki 

XX FV 

U1 FV  

Gatunki 

charakterystyczne – inne 
XX U1 

Materiał dna koryta XX FV 

Ocena stanu 

ekologicznego 
XX FV 

Pokrycie transektu przez 

moczarkę kanadyjską 

Elodea canadensis 

XX FV 

Przepływy XX FV 

Spiętrzenie wód rzeki XX FV 

Wskaźnik naturalności 

siedliska (HQA) 

XX 
U1 
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Wskaźnik 

przekształcenia siedliska 

(HMS) 

XX 
U1 

Naturalne elementy 

morfologiczne 

XX 
FV 

Zacienienie rzeki XX FV 

Gatunki inwazyjne XX U1 

Ścieki XX FV 

Powierzchnia siedliska 

na stanowisku 

XX 
FV 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
FV  

ID02 

Struktura i 

funkcja 

 

Gatunki 

charakterystyczne – 

włosieniczniki 

XX 
FV 

FV 

FV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gatunki 

charakterystyczne – inne 

XX 
U1 

Materiał dna koryta XX FV 

Ocena stanu 

ekologicznego 

XX 
FV 

Pokrycie transektu przez 

moczarkę kanadyjską 

Elodea canadensis 

XX 
FV 

Przepływy XX FV 
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Spiętrzenie wód rzeki XX FV 
 

 

 

 

 

Wskaźnik naturalności 

siedliska (HQA) 

XX 
FV 

Wskaźnik 

przekształcenia siedliska 

(HMS) 

XX 
FV 

Naturalne elementy 

morfologiczne 

XX 
FV 

Zacienienie rzeki XX FV 

Gatunki inwazyjne XX U1 

Struktura i funkcja 

Ścieki 

XX 
FV 

Powierzchnia siedliska 

na stanowisku 

XX 
U1 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
FV  

ID03 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

charakterystyczne – 

włosieniczniki 

XX 
FV 

U1 U1  

Gatunki 

charakterystyczne – inne 

XX 
U1 

Materiał dna koryta XX FV 

Ocena stanu 

ekologicznego 

XX 
FV 
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Pokrycie transektu przez 

moczarkę kanadyjską 

Elodea canadensis 

XX 
FV 

Przepływy XX FV 

Spiętrzenie wód rzeki XX FV 

Wskaźnik naturalności 

siedliska (HQA) 

XX 
U1 

Wskaźnik 

przekształcenia siedliska 

(HMS) 

XX 
U1 

Naturalne elementy 

morfologiczne 

XX 
FV 

Zacienienie rzeki XX FV 

Gatunki inwazyjne XX U1 

Ścieki XX FV 

Powierzchnia siedliska 

na stanowisku 

XX 
U1 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
FV  

ID04 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

charakterystyczne – 

włosieniczniki 

XX 
FV 

FV 

FV 

 

 

 

 

Gatunki 

charakterystyczne – inne 

XX 
U1 
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Materiał dna koryta XX FV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena stanu 

ekologicznego 

XX 
FV 

Pokrycie transektu przez 

moczarkę kanadyjską 

Elodea canadensis 

XX 
FV 

Przepływy XX FV 

Spiętrzenie wód rzeki XX FV 

Wskaźnik naturalności 

siedliska (HQA) 

XX 
FV 

Wskaźnik 

przekształcenia siedliska 

(HMS) 

XX 
FV 

Naturalne elementy 

morfologiczne 

XX 
FV 

Zacienienie rzeki XX FV 

Gatunki inwazyjne XX U1 

Ścieki XX FV 

Powierzchnia siedliska 

na stanowisku 

XX 
FV 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
FV  
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ID05 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

charakterystyczne – 

włosieniczniki 

XX 
FV 

U1 FV  

Gatunki 

charakterystyczne – inne 

XX 
U1 

Materiał dna koryta XX FV 

Ocena stanu 

ekologicznego 

XX 
FV 

Pokrycie transektu przez 

moczarkę kanadyjską 

Elodea canadensis 

XX 
FV 

Przepływy XX FV 

Spiętrzenie wód rzeki XX FV 

Wskaźnik naturalności 

siedliska (HQA) 

XX 
U1 

Wskaźnik 

przekształcenia siedliska 

(HMS) 

XX 
U1 

Naturalne elementy 

morfologiczne 

XX 
U1 

Zacienienie rzeki XX FV 

Gatunki inwazyjne XX U1 

Ścieki XX FV 
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Powierzchnia siedliska 

na stanowisku 

XX 
FV 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
FV  

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae) 

*91E0 

 
ID01 

Struktura i 

funkcja 

Gatunki dominujące XX U1 

U2 U2  

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX U1 

Martwe drewno XX U2 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

XX 
U2 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
FV 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
U1 



 Biała Lądecka PLH020035         
SZABLON PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 

 

68 

 

Rytm zalewów XX U1 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

XX XX 

Wiek drzewostanu XX U1 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

XX 
FV 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

ID02 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki dominujące XX U1 

U2 U2  

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 
FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX 

U1 

Martwe drewno XX U2 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

XX 
U2 
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Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
FV 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX 
U1 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
U2 

Rytm zalewów XX U1 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

XX XX 

Wiek drzewostanu XX U2 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

XX 
FV 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

ID03 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki dominujące XX U1 

U2 U2  

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 
FV 
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Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX U1 

Martwe drewno XX U2 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

XX 
U2 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
FV 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX 
U1 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
U1 

Rytm zalewów XX U1 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

XX XX 

Wiek drzewostanu XX U1 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

XX FV 
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Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

ID04 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki dominujące XX U1 

U2 U2  

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX 

U1 

Martwe drewno XX U2 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
XX U2 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
FV 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX U2 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
U2 

Rytm zalewów XX FV 
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Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

XX XX 

Wiek drzewostanu XX U2 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

XX FV 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

ID05 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki dominujące XX U1 

U2 U2  

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 
FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX U1 

Martwe drewno XX U2 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

XX 
U2 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
FV 
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Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
U2 

Rytm zalewów XX U1 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

XX XX 

Wiek drzewostanu XX U2 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

ID06 
Struktura i 

funkcja 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

XX FV 

U2 U2 

Gatunki dominujące XX FV 

 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX FV 
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Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX 

U1 

Martwe drewno XX U1 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

XX 
U2 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
FV 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX FV 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
U1 

Rytm zalewów XX FV 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

XX 

xx 

Wiek drzewostanu XX U1 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

XX FV 
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Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

ID07 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki dominujące XX U1 

U2 U2  

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 
FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX U1 

Martwe drewno XX U1 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 
XX U2 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
FV 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX 
FV 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
U1 

Rytm zalewów XX FV 
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Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

XX 

xx 

Wiek drzewostanu XX U1 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

XX 
FV 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

ID08 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki dominujące XX U1 

U2 U2  

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 
FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX 

U1 

Martwe drewno XX U1 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

XX 
U2 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
FV 
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Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX 
FV 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
U1 

Rytm zalewów XX FV 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

XX 

xx 

Wiek drzewostanu XX U1 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

XX 
FV 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

ID09 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki dominujące XX U1 

U2 U2  

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 
FV 
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Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX 

U1 

Martwe drewno XX U2 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

XX 
U2 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
FV 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX 
FV 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
U1 

Rytm zalewów XX U1 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

XX 

xx 

Wiek drzewostanu XX U1 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

XX 
FV 
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Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

ID10 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki dominujące XX xx 

xx xx  

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
xx 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 
xx 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX 

xx 

Martwe drewno XX xx 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

XX 
xx 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
xx 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX 
xx 

Obce gatunki inwazyjne XX xx 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
xx 

Rytm zalewów XX xx 
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Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

XX 

xx 

Wiek drzewostanu XX xx 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

XX 
xx 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
xx  

ID11 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki dominujące XX xx 

xx xx  

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
xx 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 
xx 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX 

xx 

Martwe drewno XX xx 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

XX 
xx 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
xx 
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Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX 
xx 

Obce gatunki inwazyjne XX xx 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
xx 

Rytm zalewów XX xx 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

XX 

xx 

Wiek drzewostanu XX xx 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

XX 
xx 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
xx  

ID12 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki dominujące XX U2 

U2 U2  

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 
FV 
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Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX 

U1 

Martwe drewno XX U1 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

XX 
U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
FV 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX 
U1 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
U1 

Rytm zalewów XX U1 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

XX 

xx 

Wiek drzewostanu XX U1 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

XX 
FV 
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Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

ID13 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki dominujące XX U1 

U2 U2  

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 
FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX 

U1 

Martwe drewno XX U2 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

XX 
U2 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
FV 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX 
U1 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
U2 

Rytm zalewów XX U1 
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Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

XX 

XX 

Wiek drzewostanu XX U1 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

XX 
U1 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

ID14 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki dominujące XX U1 

U2 U2  

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 
FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX 

U1 

Martwe drewno XX U2 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

XX 
U2 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
FV 
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Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX 
U1 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
U2 

Rytm zalewów XX U1 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

XX 

xx 

Wiek drzewostanu XX U2 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

XX 
FV 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

ID15 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki dominujące XX U1 

U2 U2  

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 
FV 
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Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX 

U1 

Martwe drewno XX U2 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

XX 
U2 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
U1 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX 
U1 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
U2 

Rytm zalewów XX U1 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

XX 

XX 

Wiek drzewostanu XX U1 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

XX 
U1 
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Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

ID16 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki dominujące XX U1 

U1 

U1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 
FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX 

U1 

Martwe drewno XX U1 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

XX 
U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
U1 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX 
U1 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
U1 

Rytm zalewów XX U1 
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Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

XX 

xx 

Wiek drzewostanu XX U1 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

XX 
FV 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

ID17 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki dominujące XX U1 

U1 U1  

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 
FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX 

U1 

Martwe drewno XX U1 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

XX 
U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
FV 
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Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX 
U1 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
U1 

Rytm zalewów XX U1 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

XX 

XX 

Wiek drzewostanu XX FV 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

XX 
U1 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

ID18 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki dominujące XX U1 

U2 

U2 

 

 

 

 

 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 
FV 
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Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX 

U1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martwe drewno XX U2 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

XX 
U2 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
U1 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX 
U2 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
U2 

Rytm zalewów XX U2 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

XX 

xx 

Wiek drzewostanu XX U1 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

XX 
FV 
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Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

ID19 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki dominujące XX U1 

U2 U2  

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 
FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX 

U1 

Martwe drewno XX U2 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

XX 
U2 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
U1 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX 
U2 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
U2 

Rytm zalewów XX U2 
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Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

XX 

xx 

Wiek drzewostanu XX U1 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

XX 
FV 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

ID20 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki dominujące XX U1 

U1 

U2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 
FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX 

U1 

Martwe drewno XX U2 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

XX 
U2 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
U1 
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Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX 
xx 

 

 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
U2 

Rytm zalewów XX FV 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

XX 

xx 

Wiek drzewostanu XX U1 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

XX 
FV 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

ID21 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki dominujące XX U1 

U2 U2  

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 
FV 
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Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX 

U1 

Martwe drewno XX U2 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

XX 
U2 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
U1 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX 
U2 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
U2 

Rytm zalewów XX U2 

Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

XX 

xx 

Wiek drzewostanu XX U1 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

XX 
FV 



 Biała Lądecka PLH020035         
SZABLON PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 

 

95 

 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

ID22 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki dominujące XX U1 

U1 

U1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
U1 

Gatunki obce 

geograficznie w 

drzewostanie 

XX 
FV 

Inne zniekształcenia 

(rozjeżdżenie, 

wydeptanie, 

zaśmiecenie) 

XX 

U1 

Martwe drewno XX U1 

Martwe drewno 

wielkowymiarowe 

XX 
U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
U1 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX 
xx 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
U1 

Rytm zalewów XX FV 
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Stan kluczowych dla 

różnorodności 

biologicznej gatunków 

lokalnie typowych dla 

siedliska 

XX 

xx 

Wiek drzewostanu XX U1 

Zniszczenia runa i gleby 

związane z pozyskaniem 

drewna 

XX 
FV 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach (Tilio 

plathyphyllis-Acerion 

pseudoplatani)
5
 

*9180 ID01 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX 
FV 

U1 U1  

Gatunki dominujące XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
FV 

Gatunki obce w 

drzewostanie 

XX 
FV 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne 

XX 
U1 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
U1 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

                                                 
5
 Siedlisko proponowane do włączenia jako nowy przedmiot ochrony OZW Biała Lądecka PLH020035 
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Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
FV 

Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX 

U1 

Struktura drzewostanu 

na stanowisku 

XX 
U1 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
FV  

ID02 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX 
FV 

U1 U1  

Gatunki dominujące XX U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
FV 

Gatunki obce w 

drzewostanie 

XX 
U1 

Gatunki ziołoroślowe i 

nitrofilne 

XX 
U2 

Naturalne odnowienie 

drzewostanu 

XX 
U1 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Pionowa struktura 

roślinności 

XX 
U1 
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Pozyskanie drewna i 

inne przekształcenia 

związane z 

użytkowaniem 

XX 

U1 

Struktura drzewostanu 

na stanowisku 

XX 
U1 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
FV  

Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

6510 ID01 
Struktura i 

funkcja 

Cenne składniki flory XX U2 

U1 U2  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

XX 
U1 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX 
U1 

Gatunki dominujące XX U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
U1 

Martwa materia 

organiczna 

XX 
U1 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

XX 
U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

XX 
U2 
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Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 

XX 
xx 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U2  

ID02 

Struktura i 

funkcja 

Cenne składniki flory XX U2 

U2 

U2  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

XX 
U2 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX 
U1 

Gatunki dominujące XX U1 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
U1 

Martwa materia 

organiczna 

XX 
U2 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

XX 
U1 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

XX 
U1 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 

XX 
xx 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U2  
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ID03 

Struktura i 

funkcja 

Cenne składniki flory XX XX 

U1 

U1  

Ekspansja krzewów i 

podrostu drzew 

XX 
FV 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX 
U1 

Gatunki dominujące XX FV 

Gatunki ekspansywne 

roślin zielnych 

XX 
U1 

Martwa materia 

organiczna 

XX 
U1 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Procent powierzchni 

zajęty przez siedlisko na 

transekcie 

XX 
FV 

Struktura przestrzenna 

płatów siedliska 

XX 
FV 

Zachowanie płatów 

lokalnie typowych 

XX 
xx 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

Ziołorośla górskie 

(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

6430 ID01 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX 
U1 

U2 

U2 

 

 

 
Gatunki dominujące XX FV 

Bogactwo gatunkowe XX U1 
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Obce gatunki inwazyjne XX U2 

Gatunki synantropijne XX U1 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX 
U2 

Naturalny kompleks 

siedlisk 

XX 
FV 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U2  

ID02 

Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX 
U1 

U1 

U1  

Gatunki dominujące XX U1 

Bogactwo gatunkowe XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Gatunki synantropijne XX U1 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX 
U1 

Naturalny kompleks 

siedlisk 

XX 
U1 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

ID03 
 

Struktura i 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX 
U1 U1 U1  
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funkcja 

 

 

 

 

 

Gatunki dominujące XX FV 
 

 

Bogactwo gatunkowe XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX U1 

Gatunki synantropijne XX U1 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX 
U1 

Naturalny kompleks 

siedlisk 

XX 
U2 

Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

ID04 
Struktura i 

funkcja 

Gatunki 

charakterystyczne 

XX 
U1 

U1 U1  

Gatunki dominujące XX FV 

Bogactwo gatunkowe XX U1 

Obce gatunki inwazyjne XX FV 

Gatunki synantropijne XX U1 

Naturalność koryta 

rzecznego (brak 

regulacji) 

XX 
XX 

Naturalny kompleks 

siedlisk 

XX 
FV 
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Perspektywy 

ochrony 
 

XX 
U1  

 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

zwierząt 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu ochrony 

na podstawie 

dostępnych danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Głowacz 

białopłetwy 

Cottus gobio 

 

1163 

 

1163-8345, 

1163-9175, 

1163-c36f 

Parametry 

populacji 

Zagęszczenie XX FV 

 

U1 
 

Struktura 

wielkościowa 
XX FV 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Stan siedliska XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX U1 

Wydra 

europejska 

Lutra lutra 

 

1355 0d52 

Parametr  

populacji 
Liczebność XX U1 

U2  

Parametry 

siedliska 

Pokrycie skarp 

brzegowych zwartą 

wysoką roślinnością 

XX U2 

Morfologia koryta XX U2 

Dostępność XX U2 
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

zwierząt 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu ochrony 

na podstawie 

dostępnych danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

kryjówek 

Baza pokarmowa XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX U1 

c182 

 

Parametr  

populacji 
Liczebność XX U1 

U1  

Parametry 

siedliska 

Pokrycie skarp 

brzegowych zwartą 

wysoką roślinnością 

XX FV 

Morfologia koryta XX U1 

Dostępność 

kryjówek 
XX U1 

Baza pokarmowa XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX FV 

3703 
Parametr  

populacji 
Liczebność XX U1 U1  
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Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

zwierząt 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu ochrony 

na podstawie 

dostępnych danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Parametry 

siedliska 

Pokrycie skarp 

brzegowych zwartą 

wysoką roślinnością 

XX FV 

Morfologia koryta XX U1 

Dostępność 

kryjówek 
XX U1 

Baza pokarmowa XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX FV 

e880 

Parametr  

populacji 
Liczebność XX U1 

FV  

Parametry 

siedliska 

Pokrycie skarp 

brzegowych zwartą 

wysoką roślinnością 

XX FV 

Morfologia koryta XX FV 

Dostępność 

kryjówek 
XX FV 

Baza pokarmowa XX U1 



 Biała Lądecka PLH020035         
SZABLON PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 

 

106 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

zwierząt 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu ochrony 

na podstawie 

dostępnych danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX FV 

fe6c 

Parametr  

populacji 
Liczebność XX U1 

FV  

Parametry 

siedliska 

Pokrycie skarp 

brzegowych zwartą 

wysoką roślinnością 

XX FV 

Morfologia koryta XX FV 

Dostępność 

kryjówek 
XX FV 

Baza pokarmowa XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX U1 

35f3 

Parametr  

populacji 
Liczebność XX U1 

U1  

Parametry 

siedliska 

Pokrycie skarp 

brzegowych zwartą 

wysoką roślinnością 

XX FV 



 Biała Lądecka PLH020035         
SZABLON PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 

 

107 

 

Przedmioty ochrony objęte Planem 

Gatunki 

zwierząt 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu ochrony 

na podstawie 

dostępnych danych wg 

skali FV, UI, U2 

Ocena stanu  

ochrony po 

weryfikacji 

terenowej wg skali 

FV, UI, U2 

Ogólna ocena 

stanu ochrony 

siedliska/gatunku 

wg skali FV, UI, 

U2 

Uwagi 

Morfologia koryta XX FV 

Dostępność 

kryjówek 
U1 U1 

Baza pokarmowa XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX U1 

8e67 

Parametr  

populacji 
Liczebność XX U1 

U1  

Parametry 

siedliska 

Pokrycie skarp 

brzegowych zwartą 

wysoką roślinnością 

XX FV 

Morfologia koryta XX FV 

Dostępność 

kryjówek 
XX FV 

Baza pokarmowa XX U1 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

 XX U1 
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Oceny stanu płatów siedlisk przyrodniczych dokonano na podstawie aktualnych wyników badań terenowych przeprowadzonych w kilkunastu 

punktach na całym odcinku rzeki dla siedlisk 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) i 6430 

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) w większości stanowisk siedliska *91E0 Łęgi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae), olsy źródliskowe oraz 

wszystkich stanowiskach siedlisk 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) i *9180 Jaworzyny i 

lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani). Badania przeprowadzono zgodnie z metodyką stosowaną 

standardowo dla potrzeb monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz 

Instytut Ochrony Przyrody PAN. Lokalizację stanowisk oraz granice siedlisk leśnych ustalano przy pomocy urządzeń GPS oraz ortofotomapy. 

Na wybranych do badań stanowiskach dokonano oceny wskaźników i parametrów, charakteryzujących właściwości i stan siedlisk 

przyrodniczych, a także występujące lokalnie zagrożenia. Część z tych wskaźników ma charakter ilościowy, a część jakościowy, opisowy. W 

odniesieniu do każdego z uwzględnianych w badaniach wskaźników i parametrów dokonywano oceny stanu siedlisk przyrodniczych stosując 

trójstopniową skalę (FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły). Identyfikowano także czynniki oddziałujące na siedliska, 

zarówno obecnie, jak i zagrażające im w przyszłości. Ponadto na potrzeby oceny stanu siedliska 3260 przeprowadzono hydromorfologiczną 

ocenę wód płynących według metody River Habitat Survey w warunkach Polski. Odcinek kontrolny wybrano w Radochowie, ze względu na 

duże zagęszczenie roślinności wodnej oraz umiarkowane przekształcenie brzegów - mniejsze niż na terenie miasta i większe, niż na odcinkach 

najbardziej naturalnych. 

Ryby łowiono metodą zalecaną do monitoringu gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (Monitoring gatunków i siedlisk 

przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 METODYKA MONITORINGU, 

aktualizacja 2011-02-10: RYBY, GIOŚ 2010), opartą o polską normę PN-EN 14011 „Jakość wody – pobieranie próbek ryb z zastosowaniem 

elektryczności”. Długość każdego odcinka badawczego wynosiła 300 m, a powierzchnia odłowu 900 m
2
. Połowy prowadzono na 3 stanowiskach, 

rozmieszczonych równomiernie w obszarze. Złowiono 515 ryb i minogów, reprezentowanych przez 3 gatunki. Nie stwierdzono obecności w 
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odławianym materiale głowacza białopłetwego Cottus gobio. Złowiono jeden gatunek z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej – minóg 

strumieniowy (łącznie 37 larw).  

Kontrolę występowania wydry Lutra lutra wraz oceną stanu zachowania siedlisk gatunku przeprowadzono na 7 transektach o długości 600-1000 

km. Kontrolę obecności gatunku prowadzono wyszukując wszelkich śladów gatunku na kilkusetmetrowych transektach w oparciu o metodę Otter 

Habitat Survey (tzw. metoda angielska). Ocenę stanu zachowania siedlisk gatunku przeprowadzono biorąc pod uwagę kluczowe dla gatunku 

parametry siedliska (dostępność schronień, charakter koryta rzeki i terenów bezpośrednio przyległych) wykorzystując także metodę River Habitat 

Survey opracowaną na potrzeby oceny hydromorfologicznej rzek. 

 

 

 

4. Analiza  zagrożeń 

Siedliska przyrodnicze 

L.p. Przedmiot ochrony 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne  

1. 

3260 

Nizinne i 

podgórskie rzeki 

ze zbiorowiskami 

włosieniczników 

(Ranunculion 

fluitantis) 

 
H01 Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych 

Dalsze pogorszanie jakości wód (eutrofizacja) sprzyjać będzie 

wkraczaniu gatunków ekspansywnych, mogących wypierać 

włosieniczniki, które wykazują tylko umiarkowaną tolerancję 

na zanieczyszczenie wód 

 

E03.01 Pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

W granicach obszaru prawie cała dolina rzeczna jest gęsto 

zabudowana. Zjawisko o niskim nasileniu i wpływie na 

przedmiot ochrony, w przypadku intensyfikacji niekorzystne 

oddziaływanie ulegnie nasileniu.   

 

J02.03 Regulowanie (prostowanie) 

koryt rzecznych i zmiana przebiegu 

koryt rzecznych 

Na odcinku rzeki (o długości ok. 2 km) poniżej zwartej 

zabudowy Lądka-Zdroju, planowana regulacja – ewentualne 

umacnianie brzegów i dna oraz prace wykonywane w korycie 



 Biała Lądecka PLH020035         
SZABLON PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 

 

110 

 

L.p. Przedmiot ochrony 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne  

rzeki mogą wpłynąć negatywnie na stan siedliska. 

 

J02.05.05 Niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jazy 

 

Budowa nowych przegród poprzecznych w korycie rzeki 

spowoduje zaburzenie w ciągłości siedliska oraz wywoła 

zmiany w transporcie rumowiska w rzece. 

2. 

6430 Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

I01 Obce gatunki 

inwazyjne 
 

Występowanie kęp rdestowca Reynoutria sp. oraz okazów 

kroplika żółtego Mimmulus guttatus powoduje zaburzenia w 

strukturze siedliska. 

 

J02.03 Regulowanie (prostowanie) 

koryt rzecznych i zmiana przebiegu 

koryt rzecznych 

Dalsze umacnianie skarp brzegowych rzeki będzie powodowało 

bezpośrednie zniszczenie siedliska oraz generowało dalsze 

rozprzestrzenianie inwazyjnych gatunków roślin. 

3. 

*91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe  

(Salicetum albo-

fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae), 

olsy źródliskowe 

J03.02. Antropogeniczne 

zmniejszenie spójności 

siedlisk 

 
Siedlisko jest silnie pofragmentowane, na większości obszaru 

bez możliwości poprawy ciągłości siedliska. 

 

J02.03 Regulowanie (prostowanie) 

koryt rzecznych i zmiana przebiegu 

koryt rzecznych 

Degradację siedliska może spowodować wycinka drzew 

porastających skarpy brzegowe rzeki związana z umocnieniem 

brzegów rzeki. 

4. 

6510 Niżowe i 

górskie świeże łąki 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion 

X Brak zagrożeń  

Nie analizowano zagrożeń dla siedliska z powodu planowanej 

aktualizacji Standardowego Formularza Danych w zakresie 

nadania siedlisku oceny D - nieznacząca. 
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L.p. Przedmiot ochrony 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne  

elatioris) 

5. 

*9180 Jaworzyny i 

lasy klonowo-

lipowe na stokach i 

zboczach (Tilio 

plathyphyllis-

Acerion 

pseudoplatani)
6
 

 

J02.03 Regulowanie (prostowanie) 

koryt rzecznych i zmiana przebiegu 

koryt rzecznych 

Poniżej zwartej zabudowy Lądka, przed miejscem zmiany 

kierunku rzeki (kaptaż) jest planowana regulacja – umacnianie 

brzegów, która może wymagać wycinki drzew. 

 

Gatunki zwierząt 

L.p. 
Przedmiot 

ochrony 

Zagrożenia 

Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1. 
1163 Głowacz 

białopłetwy 

Cottus gobio 

J02.05.05 Niewielkie 

projekty 

hydroenergetyczne, jazy 

 

Istniejące struktury poprzeczne w korycie izolują grupy 

osobników występujących w obrębie Białej Lądeckiej, utrudniają 

wstępowanie ryb w górę rzeki po wezbraniach, powodziach 

 
C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru 

(kamieni) 

Ewentualne zwiększenie pozyskiwania żwiru i kamieni z koryta 

rzeki może spowodować naruszenie struktury dna, stanowiącego 

kluczowe siedlisko dla gatunku. 

 

H01.08 Rozproszone 

zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych z powodu ścieków 

z gospodarstw domowych 

Wpuszczanie ścieków bezpośrednio do rzeki oraz inne 

zanieczyszczenia obniżać mogą jakość wody Białej Lądeckiej 

(m.in. poprzez wzrost trofii i temperatury wody), tym samym 

pogarszając, tym samym pogarszając warunki występowania 

                                                 
6
 Siedlisko proponowane do uznania za przedmiot ochrony w obszarze 
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L.p. 
Przedmiot 

ochrony 

Zagrożenia 

Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

gatunku. 

 

E03.01 Pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

Wpuszczanie ścieków bezpośrednio do rzeki oraz inne 

zanieczyszczenia obniżać mogą jakość wody Białej Lądeckiej 

(m.in. poprzez wzrost trofii i temperatury wody), tym samym 

pogarszając, tym samym pogarszając warunki występowania 

gatunku. 

 

J02.03 Regulowanie (prostowanie) 

koryt rzecznych i zmiana przebiegu 

koryt rzecznych 

Realizacja na dużą skalę prac regulacyjnych w obrębie siedlisk 

gatunku (w szczególności dna koryta rzeki) może powodować 

istotne negatywne oddziaływania na gatunek. 

 
J02.05.05 Niewielkie projekty 

hydroenergetyczne, jazy 

Budowa nowych obiektów piętrzących (bez przepławek) w 

korycie rzeki powodować będzie izolację grup osobników 

występujących w obrębie Białej Lądeckiej i utrudniać 

wstępowanie ryb w górę rzeki po wezbraniach, powodziach. 

2. 
1355 Wydra 

Lutra lutra 
 

J02.03 Regulowanie (prostowanie) 

koryt rzecznych i zmiana przebiegu 

koryt rzecznych 

Prowadzenie prac w obrębie odcinków rzeki o dobrze zachowanej 

linii brzegowej pokrytej roślinnością wysoką spowoduje spadek 

dostępności kryjówek gatunku i pogorszenie warunków 

przystępowania do rozrodu. 

 

Ponieważ obszar obejmuje koryto rzeki Białej Lądeckiej oraz niewielki fragment doliny rzecznej, główne zagrożenia wiążą się z prowadzeniem 

prac konserwacyjnych, umocnieniowych i regulacyjnych na rzece, co dotyczyć będzie nie tylko gatunków i siedlisk występujących bezpośrednio 

w korycie rzeki (zbiorowiska włosieniczników, głowacz białopłetwy, wydra), ale także siedlisk bezpośrednio przylegających do niego (lasy 

łęgowe, klonowo-lipowe i ziołorośla).  

Pozostałe zagrożenia, takie jak fragmentacja siedlisk łęgowych oraz antropopresja są niemożliwe do wyeliminowania, jednak nie zagrażają one 
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bezpośrednio głównemu przedmiotowi ochrony czyli rzece ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis (3260). Zagrożenia 

pośrednie to pobór żwiru i kamieni z koryta oraz zanieczyszczenie ściekami, przy czym to drugie ma coraz mniejszą intensywność dzięki 

rozbudowie i modernizacji systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków.  

Zagrożeniem dla siedlisk lądowych w dolinie rzecznej zagrożeniem może być ekspansja rdestowca ostrokończystego Reynoutria japonica. 

Występuje on w rozproszeniu na całej długości rzeki, jednak poniżej Lądka Zdroju w wyraźnie większym zagęszczeniu.   

Dla wydry głównym zagrożeniem w obszarze jest prowadzenie prac polegających na regulacji koryta rzeki i umacnianiu brzegów skutkujących 

usuwaniem starych drzew ze skarp brzegowych Białej Lądeckiej. Dotyczy to jedynie wybranych, małoprzekształconych odcinków koryta, które 

są kluczowe dla zachowania funkcji obszaru dla gatunku. Biała Lądecka na znacznej długości w granicach obszaru posiada umocnione brzegi ze 

względu na bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy i konieczność jej ochrony przed sezonowymi wezbraniami.  

 

 

5. Cele działań ochronnych 

 

Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa 

osiągnięcia właściwego 

stanu ochrony 

3260 Nizinne i podgórskie 

rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników 

(Ranunculion fluitantis) 

3260- a443, 3260- afb4, 

3260- a439, 3260-18c1  
FV, U1 

Utrzymanie powierzchni siedliska w 

obszarze na obecnym poziomie (z tolerancją 

zmian +/- 10%). Zapewnienie warunków do 

występowania siedliska we właściwym 

stanie ochrony  poprzez utrzymanie obecnej 

struktury dna rzeki i niepogorszenie jakości 

wód. Korekta granic obszaru. 

— 

6430 Ziołorośla górskie 6430-662e, 6430- fe38 U1 
Utrzymanie powierzchni siedliska na 

10 
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Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa 

osiągnięcia właściwego 

stanu ochrony 

(Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

obecnym poziomie (U1)
7
 

6430-8f95 U2 
Poprawa struktury płatów do stanu co 

najmniej U1 poprzez eliminację gatunków 

inwazyjnych. 

10 

6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 

  

Nie analizowano celów działań ochronnych 

dla siedliska z powodu planowanej 

aktualizacji Standardowego Formularza 

Danych w zakresie nadania siedlisku oceny 

D - nieznacząca. 

 

91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albo-

fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae), olsy źrodliskowe 

91E0-07b0, 91E0-1d5d, 

91E0- deef, 91E0- f166, 

91E0- aa73, 91E0- ff0b, 

91E0-872f, 91E0-4a7b, 

91E0- b2f8, 91E0-8303, 

91E0-3f60, 91E0-2c4b, 

91E0- a547, 91E0-8ca8, 

91E0- 8303, 91E0-3f60, 

91E0-2c4b, 91E0-, 91E0- 

a547¸91E0-8ca8, 91E0-4784, 

91E0-68b6, 91E0- c95a, 

91E0- e257, 91E0-58ad, 

U1, U2 

Utrzymanie powierzchni siedliska na 

obecnym poziomie (U1).Ppoprawa struktury 

pionowej płatów do stanu co najmniej U1. 

10 

                                                 
7
 Poziom stanu ochrony w kategorii U1 jest stanem docelowym na terenie obszaru. W związku z warunkami morfologicznymi koryta rzeki i istniejącym oddziaływaniem 

zabudowy przeciwpowodziowej (stan taki istniał w momencie powołania obszaru) nie ma możliwości doprowadzenia siedliska do stanu ochrony FV. 
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Przedmiot ochrony Numer stanowiska Stan ochrony Cele działań ochronnych Perspektywa 

osiągnięcia właściwego 

stanu ochrony 

91E0-1cd6, 91E0- fd20, 

91E0- ec33, 91E0- a401. 

*9180 Jaworzyny i lasy 

klonowo-lipowe na stokach 

i zboczach (Tilio 

plathyphyllis-Acerion 

pseudoplatani) 

9180-09f6, 9180-90e6 

(siedlisko proponowane do 

uznania za przedmiot 

ochrony obszaru) 

U1 Utrzymanie stanu siedliska.  — 

1163 Głowacz białopłetwy  

Cottus gobio 

1163-8345, 1163-9175, 1163-

c36f 
U1 

Utrzymanie odpowiednich warunków w 

siedliskach gatunku (struktura dna koryta 

rzeki, jakość wody). Korekta granic obszaru. 

10 

1355 Wydra Lutra lutra 

0d52, c182, 3703, 35f3, 8e67 U1 Zapewnienie odpowiednich warunków 

siedliskowych gatunku poprzez utrzymanie 

jakości wody, utrzymanie warunków do 

rozrodu gatunku w granicach obszaru
 8
. 

10 

fe6c, c880 FV 

 

 

 

 

                                                 
8
 W związku z istniejącym zagospodarowaniem koryta rzeki w związku z koniecznością zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej zabudowań położonych bezpośrednio 

przy korycie Białek Lądeckiej, stanem ochrony pożądanym na terenie obszaru jest stan w kategorii U1. Zagospodarowanie i przekształcenia doliny Białek Lądeckiej obecne 

były także w momencie powoływania obszaru. 
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Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunko-

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia- 

lny za 

wykonanie 

6430 Ziołorośla 

górskie 

(Adenostylion 

alliariae) i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvuletalia 

sepium) 

A1 

Dotyczące ochrony czynnej  

Osłabienie populacji gatunków 

inwazyjnych, zanim osiągnie 

rozmiary uniemożliwiające 

próby eliminacji oraz 

powodujące zagrożenie na całej 

długości rzeki. W górze rzeki 

wystąpienia gatunków 

inwazyjnych są sporadyczne. 

Osłabienie populacji gatunków inwazyjnych. 

Usuwanie rdestowców podczas realizacji 

inwestycji przeciwpowodziowych i innych w 

obrębie doliny rzecznej – np. poprzez 

mechaniczne usunięcie pędów przed 

wydaniem nasion (czerwiec-lipiec), po 

zakumulowaniu materii organicznej w pędach, 

wywiezienie ich poza dolinę rzeczną i 

utylizacja lub likwidacja przy użyciu 

mazaków herbicydowych. 

 

Dz. nr 10/1 ob. 

Trzebieszowice, 

gm. Lądek-

Zdrój;  

dz. nr 366/1, 

319/4, 164, 

319/2, 319/3 ob. 

Radochów, gm. 

Lądek-Zdrój. 

czerwiec - 

lipiec 
15 tyś zł 

Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej 

we 

Wrocławiu, 

podmiot 

szczególnie 

korzystający 

z wód, 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunko-

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia- 

lny za 

wykonanie 

Natura 2000  

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

 Zwiększenie powierzchni siedlisk objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

       

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

F1 

Monitoring skuteczności 

prowadzonych działań z 

zakresu ochrony czynnej 

Monitoring odnawiania się rdestowca na 

stanowiskach gdzie usuwane będą płaty 

gatunku 

Odcinek rzeki w 

obrębie 

Radochowa oraz 

poniżej 

Radochowa 

czerwiec-

sierpień 

1 tyś 

zł/rok 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

3260 Nizinne i 

podgórskie rzeki 

ze 

zbiorowiskami 

 

Dotyczące ochrony czynnej 

  
 

   



 Biała Lądecka PLH020035         
SZABLON PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 

 

118 

 

Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunko-

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia- 

lny za 

wykonanie 

włosieniczników 

(Ranunculion 

fluitantis)  

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  
 

   

 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  
 

   

 

Zwiększenie powierzchni siedlisk objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

Korekta granic obszaru. 

Włączenie w granice obszaru 

koryta Białej Lądeckiej na 

odcinku od ujścia 

Konradowskiego Potoku do 

ujścia Białek L. do Nysy 

Kłodzkiej. 

Koryto Białej Lądeckiej na odcinku od ujścia 

Konradowskiego Potoku do ujścia Białek L. 

do Nysy Kłodzkiej. 

Koryto Białej 

Lądeckiej na 

odcinku od 

ujścia 

Konradowskiego 

Potoku do ujścia 

Białek L. do 

Nysy Kłodzkiej. 

  

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunko-

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia- 

lny za 

wykonanie 

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-

incanae), olsy 

źrodliskowe 

 

 Dotyczące ochrony czynnej 

       

 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

B1 

Utrzymanie powierzchni 

siedliska wraz z poprawą jego 

struktury 

Ochrona bierna płatów (ograniczenie wycinki 

drzew oraz umacniania brzegów w miejscach 

występowania płatów siedliska, z wyjątkiem 

miejsc, gdzie zagrożona jest infrastruktura i 

zabudowa lub jest to uzasadnione ze 

względów przeciwpowodziowych) 

dz. nr 10/1, 290, 

292, 316, 314, 

313, 312, 311, 

527, 529, 530, 

ob. 

Trzebieszowice;  

dz. nr 356/6, 

366/1, 164, 376, 

377, 352, 164, 

349, 319/4, 164, 

319/2, 323/6, 

311/2, 319/4, 

300/1, 323/6, 

319/3, 304, 

311/2, 302/4, 

Stale  0 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem, 

Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej we 

Wrocławiu 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunko-

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia- 

lny za 

wykonanie 

307/2, 305/2, 

307/1, 308/1, 

300/1, 308/2, 

309, 304, 303, 

302/1, 380, 381, 

167/2, 168, 157, 

166/3, 168. 

166/3, ob. 

Radochów, gm. 

Lądek-Zdrój;  

dz. nr 10, 9, 6, 8, 

7, 2, 3, 4, 5, 37, 

39, 38, 65/3, 

65/2, 67/2, 67/1, 

67/3, 68  ob. 

Nowy Zdrój, 

gm. Lądek-

Zdrój;  

dz. nr 408/10, 

408/5, 408/7, 

408/2, 471/2, 35, 

407/108, 35, 

407/108, 463, 

407/109, 353, 

35, 464, 466/1, 

467/1, 466/2, 35, 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunko-

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia- 

lny za 

wykonanie 

465, 464, 471/1, 

471/2,  ob. Stary 

Zdrój, gm. 

Lądek-Zdrój;  

dz. nr 78, 97, 96, 

218, 224, 93/3, 

30, 31, 29, 77, 

78, 32, 70/3, 71, 

72, 69, 78, 

131/3, 34, 36, 

68/2, 33 ob. 

Stojków, gm. 

Lądek-Zdrój;  

dz. nr 97/1, 141, 

470, 465, 105/4, 

101, 105/3, 

117,0 116/1, 

139/3, 473/3, 36, 

106, 107, 115, 

113, 118, 37/1, 

36, 89, 35/2, 

90/1, 35/3 ob. 

Strachocin, gm. 

Stronie Śląskie; 

dz. nr 147/90, 

145, 146/2, 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunko-

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia- 

lny za 

wykonanie 

158/5, 158/6, 

176, 145, 125, 

126, 365/3, 364, 

145, 321/30, 246 

ob. Stronie 

Śląskie, gm. 

Stronie Śląskie;  

dz. nr 141, 470, 

465, 105/4, 101, 

105/3, 117, 

116/1, 139/3, 

473/3, 36, 106, 

107, 115, 113, 

118, 37/1, 36, 

89, 35/2, 90/1, 

35/3 ob. 

Strachocin, gm. 

Stronie Śląskie;  

dz. nr 95, 55/5, 

56/2, 56/1, 44, 

37, 100, 113, 

118/3, 118/1, 

118/4, 94, 114/4, 

114/1, 118/2, 

65/1 ob. 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunko-

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia- 

lny za 

wykonanie 

Goszów, gm. 

Stronie Śląskie. 

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

 Zwiększenie powierzchni siedlisk objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

        

  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

        

1163 Głowacz 

białopłetwy 

Cottus gobio 

 

Dotyczące ochrony czynnej 

Utrzymanie obecnej dynamiki 

koryta rzeki, ograniczenie 

W miarę możliwości technicznych i 

terenowych - likwidacja istniejących jazów lub 

ich przebudowa na bystrza albo budowa 

przepławek dla organizmów wodnych przy 

dz. nr 1 ob. Stare 

Miasto, gm. 

Lądek-Zdrój; 

dz. 164 ob. 

Stale 0 

Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej we 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunko-

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia- 

lny za 

wykonanie 

przekształcenia struktury dna. jazach. Radochów, gm. 

Lądek-Zdrój;  

dz. 10/1 ob. 

Trzebieszowice, 

gm. Lądek-Zdrój 

Wrocławiu, 

podmiot 

szczególnie 

korzystający 

z wód, 

sprawujący 

nadzór nad 

obszarem, 

 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  
 

   

 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Uzupełnienie wiedzy 

Potwierdzenie występowania osobników 

gatunku i określenie wielkości i stanu 

populacji – połowy ryb zgodnie z metodyką 

monitoringu GIOŚ na min. 3 stanowiskach w 

obszarze 

Cały obszar 

Po 4 i 9 latach 

obowiązywania 

PZO 

 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 Zwiększenie powierzchni siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunko-

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia- 

lny za 

wykonanie 

Korekta granic obszaru. 

Włączenie w granice obszaru 

koryta Białej Lądeckiej na 

odcinku od ujścia 

konradowskiego Potoku do 

ujścia Białek L. do Nysy 

Kłodzkiej. 

Koryto Białej Lądeckiej na odcinku od ujścia 

konradowskiego Potoku do ujścia Białek L. do 

Nysy Kłodzkiej. 

Koryto Białej 

Lądeckiej na 

odcinku od 

ujścia 

konradowskiego 

Potoku do ujścia 

Białek L. do 

Nysy Kłodzkiej. 

  

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

 

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

Monitoring administracyjny  

Monitoring administracyjny przedsięwzięć 

mogących potencjalnie negatywnie wpływać 

na populacje i siedlisko gatunku 

Cały obszar o 

znaczeniu dla 

Wspólnoty 

Stale 0 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

1355 Wydra 

Lutra lutra 

 Dotyczące ochrony czynnej 

       

B1 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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Przedmiot 

ochrony 

Działania ochronne 

Nr i nazwa Zakres prac 

Miejsce 

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunko-

we koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzia- 

lny za 

wykonanie 

       

 Zwiększenie powierzchni siedlisk gatunku objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 

       

 Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

       

 

Najważniejsze działania (bierne) z punktu widzenia ochrony obszaru dotyczą ograniczenia ingerencji w koryto rzeczne. Jest to więc ograniczenie 

realizacji działań niekorzystnych dla przedmiotów ochrony takich jak: pogorszenie stanu łęgów poprzez wycinanie nadrzecznych drzew, 

umacnianie koryta tam, gdzie nie jest to niezbędne ze względu na ochronę przeciwpowodziową mieszkańców, ingerencja w dno rzeki.  

Ochrony czynnej wymagają siedliska nadrzeczne , w których rozprzestrzeniają się gatunki inwazyjne. Skala ich występowania nie jest tak duża, 

jak na Nysie Kłodzkiej. Rozproszone stanowiska i niewielkie skupiska rdestowca ostrokończystego mogą być ograniczane za pomocą 

mechanicznego usunięcia pędów przed wydaniem nasion, ale po zakumulowaniu materii organicznej w pędach oraz wywiezienie ich poza dolinę 

rzeczną i spalenie. Nie jest dopuszczalne użycie środków chemicznych. Przeciwdziałanie neofityzacji jest procesem pracochłonnym i 

kosztownym. Eliminację pędów należy powtarzać regularnie. Cel zupełnej eliminacji gatunków inwazyjnych jest nierealny, jednak ograniczenie 

ich występowania jest osiągalne. W przypadki niepodjęcia jakichkolwiek działań w przeciągu kilku – kilkunastu lat kępy rdestowca mogą 
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rozrosnąć się do rozmiarów, które wykluczą próby przywrócenia stanu siedlisk nadrzecznych do tego, który jest obecnie. Wskazana byłaby też 

akcja edukacyjna mieszkańców, tak aby nie sadzili gatunków inwazyjnych w ogródkach, skąd te rozprzestrzeniają się na dolinę rzeczną.  

7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań 

ochronnych  

Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringo

wych 

Terminy/ 

częstotliwo

ść 

Miejsce Podmiot 

odpowie

dzialny 

Szacowa

ny koszt 

(w tys. 

zł) 

3260 

Nizinne i 

podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowi-

skami 

włosieni-

czników 

(Ranuncu-

lion 

fluitantis) 

3260-a443, 

3260-afb4, 

3260-18c1 

Monitoring  

stanu 

zachowania 

siedliska 

Struktura i 

funkcje  

  

Wszystkie  

uwzględnione w 

metodyce 

wskaźniki 

kardynalne 

zgodne z PMŚ – 

opcjonalnie 

wskaźnik 

naturalności 

siedliska (HQA) i 

przekształcenia 

siedliska (HMS) 

Ocena 

wskaźników 

oceny 

parametru 

struktura i 

funkcje w 

wybranych 

płatach 

W 6 i 9 roku 

obowiązywa

nia PZO 

Radochów: 

50°20’54,1”, 

16°49’39,77”

; Poniżej 

Lądka 

Zdroju  

50°21’22,73”

, 

16°51’17,34”

; Powyżej 

Stronia 

Śląskiego 

50°17’45”, 

16°53’18,86” 

Sprawują

cy nadzór 

nad 

Obszarem 

4 tyś zł 
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Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań 

ochronnych  

Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringo

wych 

Terminy/ 

częstotliwo

ść 

Miejsce Podmiot 

odpowie

dzialny 

Szacowa

ny koszt 

(w tys. 

zł) 

 

Zmniejszenie 

zanieczyszcze

nia wód 

  

Monitoring 

jakości wód 

(wyrażonej 

odpowiednim 

stanem 

ekologicznym 

i chemicznym) 

prowadzony 

co najmniej 

dwukrotnie 

między 1 i 4 

rokiem oraz 

między 5 i 9 

rokiem 

obowiązywani

a PZO. 

W 4 i 9 roku 

obowiązywa

nia PZO 

Punkty 

pomiarowo-

kontrolne 

winny 

zostać 

zlokalizowa

ne na 

odcinku 

Białej 

Lądeckiej w 

Obszarze, w 

rejonie 

miejscowoś

ci Stronie 

Śląskie oraz 

Radochów-

Trzebieszo

wice 

(poniżej 

wylotu wód 

ze stawów 

hodowlanyc

h w 

Radochowie

) 

Wojewód

zki 

Inspektor

at 

Ochrony 

Środowis

ka we 

Wrocławi

u 

Wg 

obowiązu

jących 

stawek 
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Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań 

ochronnych  

Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringo

wych 

Terminy/ 

częstotliwo

ść 

Miejsce Podmiot 

odpowie

dzialny 

Szacowa

ny koszt 

(w tys. 

zł) 

6430 

Ziołorośla 

górskie 

(Adenosty-

lion 

alliariae) i 

ziołorośla 

nadrzeczne 

(Convolvu-

letalia 

sepium) 

6430-8f95 

Utrzymanie 

warunków do 

występowania 

siedliska we 

obecnym 

stanie ochrony, 

poprawa 

struktury 

płatów 

poprzez 

eliminację 

gatunków 

inwazyjnych. 

Struktura i 

funkcje 

Wszystkie 

wymienione w 

metodyce 

Ocena 

wskaźników 

oceny 

parametru 

struktura i 

funkcje w 

wybranych 

płatach 

W 6 i 9 roku 

obowiązywa

nia PZO 

Radochów: 

50°20’54,1”, 

16°49’39,77” 

Sprawują

cy nadzór 

nad 

Obszarem 

3 tys. zł 
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Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań 

ochronnych  

Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringo

wych 

Terminy/ 

częstotliwo

ść 

Miejsce Podmiot 

odpowie

dzialny 

Szacowa

ny koszt 

(w tys. 

zł) 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-

fragilis, 

Populetum 

albae, 

Alnenion 

glutinoso-

incanae), 

olsy 

źródlisko-

we 

91E0- ff0b, 

91E0- a547 

Utrzymanie 

powierzchni 

siedliska, 

poprawa 

struktury 

płatów. 

Struktura i 

funkcje 

siedliska 

Wszystkie 

kardynalne 

wymienione w 

metodyce PMŚ 

Ocena 

wskaźników 

oceny 

parametru 

struktura i 

funkcje w 

wybranych 

płatach 

4 

Poniżej 

Lądka 

Zdroju 

50°21’23,6”, 

16°50’46,76”

; Lądek 

Zdrój  

50°19’43,21, 

16°52’28,95” 

Sprawują-

cy nadzór 

nad 

Obszarem 

4 tyś zł 



 Biała Lądecka PLH020035         
SZABLON PROJEKTU DOKUMENTACJI PLANU 

 

131 

 

Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań 

ochronnych  

Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringo

wych 

Terminy/ 

częstotliwo

ść 

Miejsce Podmiot 

odpowie

dzialny 

Szacowa

ny koszt 

(w tys. 

zł) 

1355 Wydra 

Lutra lutra 

0d52, c182, 

3703, 35f3, 

8e67, fe6c, e880 

Utrzymanie 

odpowiednich 

warunków 

siedliskowych 

gatunku 

poprzez 

utrzymanie 

jakości wody, 

utrzymanie 

warunków do 

rozrodu 

gatunku w 

granicach 

obszaru. 

Liczebność, 

siedlisko. 

Pokrycie skarp 

brzegowych 

zwartą wysoką 

roślinnością, 

morfologia 

koryta, 

dostępność 

kryjówek, baza 

pokarmowa 

Kontrola 

występowania 

gatunku na 

stanowisku – 

tropienia 

zimowe po 

ponowie. 

Ocena zmian 

w jakości 

siedliska 

gatunku. 

W 9 roku 

obowiązywa

nia PZO 

Koryto i 

brzegi Białej 

Lądeckiej w 

granicach 

obszaru. 

Sprawu-

jący 

nadzór 

nad 

Obszarem 

14 

1163 

Głowacz 

białopłetwy 

Cottus 

gobio 

1163-8345, 

1163-9175, 

1163-c36f 

Utrzymanie 

odpowiednich 

warunków 

siedliskowych 

(struktura dna, 

jakość wody) 

w obrębie 

koryta. 

Korekta granic 

obszaru. 

Populacja, 

siedlisko.  

Wskaźniki 

kardynalne 

zgodne z PMŚ, w 

tym zagęszczenie, 

struktura 

wielkościowa, 

stan siedliska. 

Kontrola stanu 

zachowania, 

parametrów 

populacji w 5 

wybranych 

stanowiskach 

badawczych w 

granicach OZW 

W 9 roku 

obowiązywa

nia PZO 

5 wybranych 

stanowisk 

gatunku w 

granicach 

obszaru 

Sprawują

cy nadzór 

nad 

Obszarem 

12 
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Przedmiot 

ochrony 

Numer 

stanowiska 

Cel działań 

ochronnych  

Parametr Wskaźnik Zakres prac 

monitoringo

wych 

Terminy/ 

częstotliwo

ść 

Miejsce Podmiot 

odpowie

dzialny 

Szacowa

ny koszt 

(w tys. 

zł) 

 

Zmniejszenie 

zanieczyszcze

nia wód 

  

Monitoring 

czystości wód 

(wyrażonej w 

klasie 

czystości) 

W 4 i 9 roku 

obowiązywa

nia PZO 

Punkty 

pomiarowo-

kontrolne 

winny 

zostać 

zlokalizowa

ne na 

odcinku 

Białej 

Lądeckiej w 

Obszarze, w 

rejonie 

miejscowoś

ci Stronie 

Śląskie oraz 

Radochów-

Trzebieszo

wice 

(poniżej 

wylotu wód 

ze stawów 

hodowlanyc

h w 

Radochowie

) 

Wojewód

zki 

Inspektor

at 

Ochrony 

Środowis

ka we 

Wrocławi

u 

Wg 

obowiązu

jących 

stawek 
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Prowadzenie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony jest konieczne ze względu na potrzebę posiadania przez zarządzającego obszarem 

aktualnych informacji nt. warunków występowania przedmiotów ochrony oraz monitorowania osiągania w toku realizacji PZO przyjętych celów 

ochrony. Monitoring podstawowych wskaźników służących do oceny stanu ochrony poszczególnych siedlisk i gatunków umożliwiał będzie 

także bieżącą weryfikację przyjętych metod ochrony i ew. reakcję na nowe zagrożenia, warunki funkcjonowania obszaru, które nie występują w 

momencie opracowywania planu.  

 

 

8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź 

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 

ustawy o ochronie przyrody) 

Uchwała Nr XX/247/04 Rady Miejskiej w 

Lądku-Zdroju z dnia 25 marca 2004 roku w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Trzebieszowice – obszar A 

Należy wskazać w obrębie działki nr 527 ob. Trzebieszowice nieprzekraczalną linię zabudowy 

biegnącą równolegle do koryta rzeki w odległości 30 m od szczytu skarpy brzegowej. 

Nieprzekraczalna linia zabudowy stanowi jednocześnie granicę zasięgu płatu siedliska 91E0 łęgi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae).  
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Uchwała Nr XIV/97/11 Rady Miejskiej w 

Stroniu Śląskim z dnia 28 listopada 2011 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Stornie Śląskie 

dla obrębu Goszów i części obrębu 

Strachocin.  

 

W przypadku podjęcia prac wynikających ze „Studium zagospodarowania województwa 

wałbrzyskiego” - odbudowa zabezpieczeń brzegowych, progów, udrożnienie koryta Białej Lądeckiej 

prace prowadzić w sposób uwzględniający potrzebę zachowania i przywracania właściwego stanu 

ochrony przedmiotów ochrony obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Biała Lądecka PLH020035.  

 

 

Uchwała Nr XIV/99/11 Rady Miejskiej w 

Stroniu Śląskim z dnia 28 listopada 2011 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego we wsi Strachocin gmina Stronie 

Śląskie 

Wszelkie działania prowadzone w obrębie koryta Białek Lądeckiej oraz mogące wpływać na 

przepływ wód i stan siedlisk oraz gatunków zależnych od wód prowadzić w sposób uwzględniający 

potrzebę zachowania i przywracania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru o 

znaczeniu dla Wspólnoty Biała Lądecka PLH020035. 

 

Przy realizacji nowej zabudowy konieczne jest zapewnienie odpowiedniej gospodarki wodno-

ściekowej w celu uniknięcie zanieczyszczenia wód Białej Lądeckiej.  

 

Uchwała Nr XII/83/11 Rady Miejskiej w 

Stroniu Śląskim z dnia 29 września 2011 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w obrębie Stronie miasto gmina 

Stronie Śląskie 

Wszelkie działania prowadzone w obrębie koryta Białek Lądeckiej oraz mogące wpływać na 

przepływ wód i stan siedlisk oraz gatunków zależnych od wód prowadzić w sposób uwzględniający 

potrzebę zachowania i przywracania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru o 

znaczeniu dla Wspólnoty Biała Lądecka PLH020035. 

 

Przy realizacji nowej zabudowy konieczne jest zapewnienie odpowiedniej gospodarki wodno-

ściekowej w celu uniknięcie zanieczyszczenia wód Białej Lądeckiej.  
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Uchwała Nr XX/248/04 Rady Miejskiej w 

Lądku-Zdroju z dnia 25 marca 2004 r. w 

sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Lądka 

Zdroju 

Przy realizacji nowej zabudowy konieczne jest zapewnienie odpowiedniej gospodarki wodno-

ściekowej w celu uniknięcie zanieczyszczenia wód Białej Lądeckiej.  

 

Uchwała Nr XVII/220/03 Rady Miejskiej w 

Lądku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 roku w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Stójków – obszar A 

Przy realizacji nowej zabudowy konieczne jest zapewnienie odpowiedniej gospodarki wodno-

ściekowej w celu uniknięcie zanieczyszczenia wód Białej Lądeckiej.  

 

 

9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Nie stwierdzono potrzeby opracowania planu ochrony dla fragmentu lub całości obszaru. Aktualny stan wiedzy jest wystarczający do 

odpowiedniego zaplanowania działań mających na celu zachowanie lub poprawę stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze. Plan zadań 

ochronnych jest zatem wystarczającym narzędziem do zapewnienia odpowiedniej ochrony przedmiotom ochrony. 

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

Plik zawierający zweryfikowany w toku prac nad projektem Planu Standardowy Formularz Danych obszaru  przedstawiono w załączniku do 

dokumentacji.  

Projekt korekty granicy obszaru przedstawiono w załączniku do dokumentacji. Proponuje się powiększenie granicy obszaru o odcinek Białej 

Lądeckiej od ujścia Konradowskiego Potoku do ujścia Białej Lądeckiej do Nysy Kłodzkiej. Powiększenie obszaru dokonane będzie w celu 
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zapewnienia właściwej ochrony populacji głowacza białopłetwego Cottus gobio, którego znaczna część populacji zasiedlającej Białą Lądecką 

występuje na odcinku rzeki poniżej aktualnych granic obszaru. Pierwotnie Obszar został zaprojektowany nieprawidłowo, gdyż odpowiednie dla 

głowacza białopłetwego siedliska zlokalizowane są w obrębie Białej Lądeckiej od okolic ujścia Konradowskiego Potoku do ujścia do Nysy 

Kłodzkiej. Odcinek rzeki znajdujący się w obszarze stanowi dogodne siedlisko dla głowacza pręgopłetwego Cottus poecillopus, który generalnie 

zastępuje g. białopłetwego w wyższych odcinkach rzek. W związku z tym, aby ochroną w granicach obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty została 

objęta populacja, która jest wskazana w SDF jako przedmiot ochrony obszaru, jego granice należy zmodyfikować i powiększyć obszar o koryto 

Białej Lądeckiej od ujścia Konradowskiego Potoku do ujścia do Nysy Kłodzkiej.  

W przypadku siedliska  Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis istotne zasoby siedliska udziałem 

włosienicznika pędzelkowatego Batrachium penicillatum zlokalizowane są na odcinku Białej Lądeckiej od ujścia Konradowskiego Potoku do 

ujścia do Nysy Kłodzkiej. W celu zapewnienia ochrony istotnym i dobrze zachowanym zasobom siedliska występujących w unikalnym 

wariancie z włosienicznikiem pędzelkowatym zasadne jest powiększenie obszaru o odcinek Białej Lądeckiej do ujścia do Nysy Kłodzkiej.  

 

 

L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1.  3.1.a. 3260: % pokrycia – 30,00. 3.1. 3260: powierzchnia – 17,63 ha (24,11 %). Zaktualizowano na podstawie 

wyników prac terenowych. 

2.  3.1.a. 6430: % pokrycia – 30,04 3.1. 6430:  powierzchnia – 4,63 ha (6,33%). Zaktualizowano na podstawie 

wyników prac terenowych. 

Pierwotnie wskazana powierzchnia 

siedliska wynika z błędnego 

oszacowania jego zasobów w 

granicach obszaru. W OZW Biała 

Lądecka w momencie tworzenia 

obszaru nie było warunków do 

występowania tego siedliska na 

takiej powierzchni.  
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3.  3.1.a. 6510: % pokrycia – 5,14 3.1 6510: powierzchnia – 3,07 ha (4,18%), ocena 

ogólna kat. D (nieistotna) 

Zaktualizowano na podstawie 

wyników prac terenowych. 

Jednocześnie po pracach 

terenowych i analizie źródłowych 

informacji nt. rozmieszczenia i 

stanu ochrony siedliska w obszarze 

stwierdzono, iż uznanie siedliska 

6510 za przedmiot ochrony w 

obszarze było wynikiem 

pierwotnego błędu naukowego. 

Zasoby siedliska – ok. 3-4 ha w 

momencie powoływania obszaru 

stanowią nieistotną i marginalną 

część zasobów siedliska w 

Sudetach i krajowej sieci obszarów 

Natura 2000. W momencie 

tworzenia obszaru łąki świeże 

występowały w postaci kilku 

małopowierzchniowych płatów 

pozostających pod wpływem 

antropopresji w związku z 

wysokim stopniem urbanizacji 

doliny Białej Lądeckiej. Siedlisko 

występowało i występuje nadal w 

granicach obszaru jednak jego 

zasoby i stopień 

reprezentatywności nie kwalifikuje 

do uznania za przedmiot ochrony 

w obszarze.  

4.  3.1.a. 91E0: % pokrycia – 22,87 3.1. 91E0: powierzchnia – 19,17 ha (26,88%) Zaktualizowano na podstawie 

wyników prac terenowych. 

5.   3.1. 9180: powierzchnia – 1,53 ha (2,15%), ocena Nowy przedmiot ochrony w 
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ogólna C. obszarze, zakwalifikowano na 

podstawie przeprowadzonych 

badań terenowych. 

6.   3.1. 9170: powierzchnia – 2,16 ha (3,02%), ocena 

ogólna D 

Zidentyfikowano jeden płat 

siedliska w toku prac terenowych 

na potrzeby opracowania planu, 

gdyś siedlisko nie kwalifikuje się 

do uznania za przedmiot ochrony 

w obszarze. Wystąpienie siedliska i 

jego stan zachowania nie 

kwalifikują do uznania grądu za 

przedmiot ochrony w obszarze.   

7.  3.2.e. 1163 głowacz białopłetwy Cottus gobio 

– stan zach. A, ogólnie A. Kategoria 

liczebności – R.  

3.2. 1163 głowacz białopłetwy Cottus gobio – stan 

zach. B, ogólnie C. Kategoria liczebności – V. 

Zaktualizowano na podstawie 

wyników prac terenowych biorąc 

pod uwagę aktualny status gatunku 

w obszarze i znaczenie populacji 

dla zachowania zasobów głowacza 

białopłatwego w sieci Natura 

2000. 

8.  3.2e 3.2 minóg strumieniowy Lampetra planeri – typ 

populacji: p, kategoria dla populacji P (obecna), ocena 

obszaru D 

Gatunek nie wymieniany 

wcześniej w SDF obszaru, 

odnaleziony w trakcie prac 

terenowych na potrzeby PZO. 

Populacja skrajnie nieliczna, 

nieistotna dla ujęcia gatunku w 

sieci Natura 2000, nie kwalifikuje 

do uznania za przedmiot ochrony 

w obszarze.  
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9.  3.2.e 1337 wydra Lutra lutra – populacja C, 

stan zach. B, izolacja C, ogólnie C. 

3.2 1337 wydra Lutra lutra – populacja C, stan zach. 

B, izolacja C, ogólnie C, wielkość populacji 2-6. 

Zaktualizowano na podstawie 

wyników prac terenowych biorąc 

pod uwagę aktualne informacje o 

występowaniu gatunku w 

granicach obszaru i stan 

zachowania jego siedlisk. 

10.   3.3 Pozostałe ważne gatunki roślin i zwierząt: pluszcz 

Cinclus cinclus – wielkość populacji 13-15 p. 

Zaktualizowano informacje o 

występowaniu gatunku w obszarze 

na podstawie danych 

literaturowych i aktualnych 

obserwacji (C. Dziuba – inf. 

ustna).  

 

 

L.p. Proponowany przebieg granicy 

na tle istniejących granic 

obszaru 

Uzasadnienie do zmiany 

1. Uszczegółowienie przebiegu 

granicy.  

Granice obszaru „dowiązano” do granic działek ewidencyjnych, tak aby ułatwić zarządzanie obszarem. 

Korekta ta nie ma wpływu na przedmioty ochrony obszaru i jego integralność.   

2. Powiększenie obszaru o odcinek 

Białej Lądeckiej od ujścia 

Konradowskiego Potoku do ujścia 

do Nysy Kłodzkiej. 

W związku z występowaniem znaczących powierzchni, pozostających we właściwym stanie ochrony 

zasobów siedliska 3260 podgórskie i nizinne rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion 

fluitantis (z udziałem włosienicznika pędzelkowatego Batrachium penicillatum) uzasadnione jest 

powiększenie obszaru o koryto Białek Lądeckiej od Konradowskiego Potoku do ujścia do Nysy 

Kłodzkiej.  

W trakcie prac terenowych stwierdzono, iż koryto Białej Lądeckiej na przeważającym odcinku w 

granicach obszaru stanowi odpowiednie siedlisko dla głowacza pręgopłetwego Cottuspoecillopus, który 

zastępuje g. białopłetwego Cottus gobio na wyżej położonych odcinkach rzek. Liczna populacja głowcza 

białopletwego zasiedla odcinek Białej Lądeckiej od ujścia Konradowskiego Potoku do ujścia do Nysy 
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Kłodzkiej, w związku z tym uznano, iż w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony populacji uznanej za 

przedmiot ochrony w obszarze należy powiększyć obszar o ten odcinek Białej Lądeckiej, tj. do ujścia do 

Nysy Kłodzkiej.  

 

11. Zestawienie uwag i wniosków 

l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

 
Moduł A 

  

 
 

  

 
Moduł B 

  

 
 

  

 
Moduł C 

  

 Wyrażenie sprzeciwu wobec powiększenia obszaru o odcinek 

Białej Lądeckiej od ujścia Konradowskiego Potoku do ujścia 

Nysy Kłodzkiej ze względu na przewidywane utrudnienia w 

wykonywaniu prac z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. 

Odcinek rzeki, któremu na znacznych odcinkach towarzyszy 

zabudowa.  

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu Nadzór Wodny 

w Kłodzku 

Uwaga nieuwzględniona. Powiększenie obszaru 

konieczne jest dla zapewnienia odpowiedniej 

ochrony zasobom siedliska 3260, a w 

szczególności populacji głowacza białopłetwego 

Cottus poecilopus 1163, którego populacji w 

Białej Lądeckiej nie chroni ostoja w obecnych 

granicach. Odcinek rzeki w graniach OZW jest 

siedliskiem głowacza pręgopłetwego Cottus 

poecilopus, który zatępuje g. białopłetwego na 

wyżej położonych odcinkach cieków.  
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 Uwagi do projektu planu przekazał Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy piśmie ZP.074.1.2014 

z dnia 7 stycznia 2014 r. wskazując, że nie zgadza się z 

zapisem zawartym w projekcie Zarządzenia, który ustanawia 

ich jako podmiot odpowiedzialny za usuwanie - w ramach 

działań ochronnych- inwazyjnego rdestowca z działek 

będących w ich zarządzie, jak również tych które nie są w 

administracji RZGW. Jako powód wskazano ograniczone 

środki finansowe, a także zasugerowano, że porosty tych roślin 

nie spowalniają znacząco przepływu wód powodziowych. 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 

Uwaga ta została uwzględniona tylko częściowo 

– zmieniono zapisy działania dodając, że 

usuwanie roślin winne być wykonywane w 

ramach inwestycji przeciwpowodziowych lub 

innych realizowanych w obrębie doliny rzecznej. 

Podmiotami odpowiedzialnymi pozostali RZGW 

jako władający terenem i inwestor planowanych 

na tym obszarze inwestycji 

przeciwpowodziowych, ale są nimi także tut. 

organ oraz potencjalny podmiot szczególnie 

korzystający z wód (np. pobierający wodę na 

potrzeby hodowli ryb w Radochowie). Z uwagi 

na fakt, że w obrębie obszaru nie ma dużych 

skupisk gatunków inwazyjnych, ich ewentualne 

usunięcie stanowić będzie margines kosztów w 

stosunku do całościowych koszów planowanych 

inwestycji, a jednocześnie pozwoli na 

ograniczenie inwazji gatunku w obrębie innych 

odcinków doliny rzeki Białej Lądeckiej.    

 

 W piśmie WM.7011.133.2013.MD z dnia 3 stycznia 2014 r. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

zaproponował zmianę zapisu dotyczącego monitoringu stanu 

przedmiotów ochrony w zakresie monitoringu jakości wód. 

WIOŚ poinformował jednocześnie, że dla przedmiotowego 

obszaru Natura 2000 punkt pomiarowo-kontrolny Biała 

Lądecka został wyznaczony powyżej Stronia Śląskiego. Jest to 

lokalizacja zgodna ze wskazaniem zawartym w projekcie 

WIOŚ Uwagę uwzględniono, a odpowiedni zapis 

zmodyfikowano. 
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zarządzenia, które zaleca jeszcze wyznaczenie dodatkowego 

punktu w dolnym odcinku rzeki. 

 Uwagi przekazane droga elektroniczną dotyczące zapisów dla 

siedliska 6510, w zakresie planowanej aktualizacji 

Standardowego Formularza Danych - nadanie siedlisku oceny 

D, a także doprecyzowania zapisów celów działań ochronnych 

dla siedlisk 6430 i *91E0. 

 

GDOŚ Uwagi uwzględniono. 
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