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 Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

 
 

II SPOTKANIE KONSULTACYJNE ZESPOŁU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY W 

ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWYWANYM PRZEZ REGIONALNĄ DYREKCJĘ 

OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU PLANEM ZADAŃ OCHRONNYCH 

DLA OBSZARU NATURA 2000 DOLINA WIDAWY PLH020036 

 

PROTOKÓŁ 

 

 

 Dnia 9 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oborniki Śląskie odbyło się drugie 

spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu, związane z pracami nad planem zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Dolina Widawy PLH020036. 

Spotkanie miało na celu podsumowanie pierwszego etapu prac nad Planem oraz 

przedstawienie zidentyfikowanych w trakcie prac inwentaryzacyjnych przedmiotów ochrony i 

ich lokalizacji w obszarze, przedstawienie wstępnych zapisów dotyczących 

zidentyfikowanych zagrożeń oraz zaproponowanych działań ochronnych i monitoringowych, 

a także przedstawienie celów określonych dla zachowania właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochrony w obszarze (gatunki roślin i zwierząt, siedliska przyrodnicze chronione 

w obszarze) z uwzględnieniem uzasadnionych i możliwych do uwzględnienia potrzeb Stron 

Zainteresowanych. 

  Informacja o spotkaniu zamieszczona była na stronie internetowej Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Spotkanie miało charakter otwarty, mogły 

wziąć w nim udział wszystkie osoby zainteresowane. Dodatkowo wysłano zaproszenia  

do zidentyfikowanych podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. 

Spotkanie rozpoczął Pan Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska. Podziękował Zastępcy Burmistrza Obornik Śląskich za 

zorganizowanie spotkania i przedstawił uczestnikom harmonogram oraz zasady spotkania.  

 



   

 

 

 

2   

 

 

Spotkanie prowadzone było według wcześniej ustalonego i ogłoszonego 

harmonogramu. Najistotniejsze elementy części spotkania dotyczącego tworzenia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 200 Dolina Widawy zaprotokołowano poniżej. 

  Pan Kamil Martyniak Koordynator Planu z Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska zaprezentował podsumowanie dotychczasowych prac nad projektem planu, w 

tym przedstawił założenia z jakimi przystąpiono do prac terenowych oraz problemy jakie 

napotkano przy analizie zebranych danych i w trakcie prac inwentaryzacyjnych. Przedstawił 

również zakres wykonanych prac terenowych, w tym wykonanych samodzielnie oraz 

zleconych specjalistom z konkretnych dziedzin biologii.  

Przedstawił również efekty uściślenia granic Obszaru do granic działek ewidencyjnych 

oraz przedstawił propozycje zmiany granic wynikające z przeprowadzonej inwentaryzacji 

przyrodniczej, a także planowane w ramach kompensacji przyrodniczej nałożonej w związku 

z realizacją zadań w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego i budową 

Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Wyjaśnił również sytuację związaną z 

przeprowadzoną przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska - odrębnie od prac Zespołu 

Lokalnej Współpracy - procedurę opiniowania zmiany granic Obszaru i poinformował, iż 

sytuacja ta związana była z faktem zainteresowania Komisji Europejskiej procesem realizacji 

działań związanych z kompensacją przyrodniczą w ramach modernizacji Wrocławskiego 
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Węzła Wodnego.  

Następnie omówił wyniki inwentaryzacji przyrodniczej dla wszystkich przedmiotów 

ochrony w Obszarze oraz wskazał cele oraz stwierdzone zagrożenia dla poszczególnych 

przedmiotów ochrony oraz mogące wystąpić zagrożenia potencjalne. Przedstawił również 

wstępne ogólne propozycje działań ochronnych dla siedlisk przyrodniczych będących 

przedmiotami ochrony w Obszarze. Uzyskane w trakcie prac terenowych dane odniósł do 

danych zawartych w SDF. 

Na koniec wystąpienia szczegółowo omówił propozycje (wraz z ich merytorycznym 

uzasadnieniem) powiększenia Obszaru.   

W trakcie prezentacji i po jej zakończeniu zadawane były pytania i prowadzona była 

dyskusja. 

  Głos w dyskusji podjął m.in.: 

Pan Paweł Eilmes ze spółki TEMCO sp. z o.o., która prowadzi wydobycie kruszywa 

na terenie Obszaru zapytał o walory przyrodnicze terenów otwartych położonych w 

bezpośrednim sąsiedztwie obecnego obszaru wydobycia oraz poprosił o wyrażenie opinii czy 

zbiorniki wodne powstałe w wyniku wydobycia mają pozytywny wpływ na Obszar. 

W odpowiedzi Pan Kamil Martyniak poinformował, iż teren w bliskim sąsiedztwie kopalni 

charakteryzuje się umiarkowanymi walorami przyrodniczymi, natomiast jest istotny ze 

względu na to, iż położony jest w centralnej części Obszaru. Odnosząc się natomiast do 

wpływu zbiorników wodnych powstałych wskutek wydobycia wyraził opinię, iż istnienie 

zbiorników wodnych zawsze wzbogaca różnorodność biologiczną, natomiast jest jeszcze za 

wcześnie aby mówić o widocznym pozytywnym wpływie zbiorników na Obszar. 

Pan Wojciech Jankowski z proNatura zasygnalizował, iż zagrożeniem dla siedliska 

91F0 wskutek obniżenia poziomu wód w Odrze może być Modernizacja Wrocławskiego 

Węzła Wodnego.  

W odpowiedzi Pan Kamil Martyniak poinformował, że przedsięwzięcie to było poddawane 

ocenie oddziaływania na środowisko, w tym również na obszary Natura 2000, która nie 

wykazała znaczącego negatywnego oddziaływania na to siedlisko.  

Pani Katarzyna Szymczak z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych podniosła temat konserwacji cieków wodnych oraz treści i możliwości wykonania 

niektórych warunków prowadzenia robót, zawartych w wydawanych przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji w trybie art. 118 ustawy o ochronie przyrody.  

Pan Kamil Martyniak w odpowiedzi wyjaśniał, że zapisy przedmiotowych decyzji nie 
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zawierają warunków niemożliwych do spełnienia oraz często są efektem negatywnych 

doświadczeń związanych z prowadzeniem prac konserwacyjnych na ciekach wodnych. Podał 

również przykład przeprowadzenia prac na cieku Ława, który w swym ujściowym odcinku 

przepływa przez Obszar. 

Pan Michał Jęcz z Urzędu Miejskiego Wrocławia poinformował, iż w lasach 

będących w zarządzie Miasta obserwowany jest problem zanikania drzewostanu dębowego, 

którego główną przyczyną są choroby grzybowe i bezkręgowce. Ponadto przedstawił problem 

z egzekwowaniem zakazu wjazdu samochodami na teren Lasu Rędzińskiego w kontekście 

ochrony przeplatki maturny.   

Pan Maciej Majewski z Nadleśnictwa Oborniki Śląskie przy omawianiu siedliska 

kwaśnych dąbrów 9190 poddał pod wątpliwość istnienie tego typu siedliska w żyznych 

siedliskach w Dolinie Odry.  

W odpowiedzi Pan Kamil Martyniak podzielił zdanie Pana Majewskiego i poinformował, 

iż cześć płatów tego siedliska już została zakwalifikowana do innego typu siedliska i 

najprawdopodobniej wszystkie płaty tego siedliska zostaną inaczej sklasyfikowane. 

Pan Maciej Majewski z Nadleśnictwa Oborniki Śląskie oraz Pani Grażyna Góral z 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zwracali uwagę co do treści zapisów wybranych 

zagrożeń potencjalnych oraz działań ochronnych.  

W odpowiedzi Pan Kamil Martyniak wyjaśniał, iż na potrzeby spotkania i ograniczonego 

czasu jego trwania zagrożenia i proponowane działania ochronne mają charakter ogólny nie 

odnoszący się konkretnie do danego płatu siedliska lub siedliska gatunku a szczegółowe 

zapisy zostaną wypracowane w ramach osobnych spotkań z członkami Zespołu Lokalnej 

Współpracy, w szczególności z zarządcami terenów leśnych leżących w Obszarze. 

Pan Maciej Majewski z Nadleśnictwa Oborniki Śląskie wyraził opinię, iż przy 

planowaniu działań ochronnych w lasach konieczna jest współpraca z Nadleśnictwami i 

zasygnalizował potrzebę dodatkowego spotkania w tej sprawie. Opinię tą podzielił także Pan 

Michał Jęcz z Urzędu Miejskiego Wrocławia. W odpowiedzi Pan Kamil Martyniak 

poinformował, iż takie spotkania odbędą się w najbliższym czasie. 

Pani Grażyna Góral, ze względu na niebezpieczeństwo braku możliwości podjęcia 

niezbędnych działań w celu zachowania siedlisk przyrodniczych poddała pod rozważenie 

zasadność i zasygnalizowała ostrożność przy wyznaczaniu powierzchni referencyjnych. 

Po zakończonej dyskusji i braku dalszych uwag co do prezentowanego tematu 

organizatorzy podziękowali uczestnikom za udział w spotkaniu i zaproponowali wyjazd 
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terenowy w wybrane miejsce w Obszarze. Ze względu na porę roku oraz panujące warunki 

pogodowe uczestnicy spotkania zdecydowali, iż lepszym terminem na zorganizowanie 

wyjścia terenowego będzie okres wiosny 2013 r.  

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

projektu zostały osiągnięte. 

 

 


