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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 

 
 

I SPOTKANIE KONSULTACYJNE ZESPOŁU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY W 

ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWYWANYM PRZEZ REGIONALNA DYREKCJĘ 

OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU PLANEM ZADAŃ OCHRONNYCH 

DLA OBSZARU NATURA 2000 „DOLINA WIDAWY” PLH 020036 

 

PROTOKÓŁ 

 

 

 Dnia 6 grudnia 2011 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  

we Wrocławiu odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy zorganizowane 

przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska we Wrocławiu, związane  

z pracami nad planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 „Dolina Widawy” 

PLH020036 i PLH020069. 

Spotkanie miało głównie na celu utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy, którego 

zadaniem będzie współpraca z wykonawcą Planu w trakcie jego przygotowywania w zakresie 

wypracowania wspólnych zapisów Planu dotyczących 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 działalności w obrębie siedlisk 

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

Spotkanie rozpoczął Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska. Omówił on zasady pracy nad projektem planu zadań ochronnych, rolę 

Zespołów Lokalnej Współpracy, zaprezentował zasady funkcjonowania sieci Natura 2000, 

podstawy prawne tworzenia i ochrony obszarów Natura 2000 oraz omówił projekt Projekt 

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

2000 na obszarze Polski”. Ta część spotkania była wspólna dla zainteresowanych zarówno 

obszarem Natura 2000 PLH 020036 „Dolina Widawy”, jak i obszarem Natura 2000  

PLH 020069 „Las Pilczycki”.  
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Po części wspólnej uczestnicy spotkania podzielili się na dwie grupy – osobno dla 

obszaru „Las Pilczycki” i obszaru „Dolina Widawy”. 

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 obszar Natura 2000 „Dolina Widawy”, jego granice, w tym 

propozycje uszczegółowienia granic do działek ewidencyjnych oraz scharakteryzował główne 

przedmioty ochrony. Poinformował także, że po weryfikacji w obrębie przedmiotów ochrony 

przewidziane są zmiany.  

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

dyskusja. 

  Głos w dyskusji podjął m.in.: 

Pan dr Adam Malkiewicz z Pracowni Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców 

Uniwersytetu Wrocławskiego, który zwrócił się z pytaniem czy w ramach planu zadań 

ochronnych planowane są zmiany w standardowym formularzu danych; 

Pan Maciej Matraj z Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego poinformował 

o odnalezieniu w granicach obszaru Natura 2000 „Dolina Widawy” nowych stanowisk 
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chrząszcza - zgniotka cynobrowego i konieczności umieszczenia go na liście przedmiotów 

ochrony.  

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. Opinie tą podzielił także Pan Waldemar 

Zaremba Nadleśniczy z Nadleśnictwa Miękinia. Pan Andrzej Ruszlewicz potwierdził, iż w 

ramach tworzenia PZO przewidziane jest takie spotkanie o czym będzie informował 

zainteresowanych. 

Pan Waldemar Zaremba Nadleśniczy z Nadleśnictwa Miękinia zasygnalizował swoje 

obawy co do wpływu składowania mas ziemnych powstałych w wyniku Modernizacji 

Wrocławskiego Węzła Wodnego na siedliska przyrodnicze chronione w obszarze Natura 

2000. Pan Kamil Martyniak poinformował, że przedsięwzięcie to było poddawane ocenia 

oddziaływania na obszar Natura 2000, która wykluczyła ewentualne negatywne  

oddziaływanie. Pan Wojciech Lewandowski z RZGW Wrocław (Konsultant) omówił 

szczegóły dotyczące funkcjonowania planowanego składowiska mas ziemnych. 

Pani Magdalena Zagórzycka z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 

poinformowała, iż w planach jest udrożnienie ujściowego odcinka Widawy i pytała  

o konsekwencje i możliwość realizacji zamierzenia. Pan Kamil Martyniak i Pani Dorota  

Janic – Bora z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w odpowiedzi poinformowali,  

że planowana inwestycja będzie musiała przejść procedurę oceny oddziaływania  

na środowisko, która wykaże ewentualny wpływ planowanych prac na przedmioty ochrony 

obszaru Natura 2000. Poinformowali także, że po zatwierdzeniu planu zadań ochronnych nie 

zmieni się tryb wydawania decyzji koniecznych do uzyskania przed rozpoczęciem 

zamierzenia. 

Pan Wojciech Lewandowski z RZGW Wrocław (Konsultant) zasygnalizował, iż w ramach 

Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego planowana jest kompensacja przyrodnicza,  

a obszar objęty kompensacją może być włączony do obszaru Natura 2000 „Dolina Widawy”. 

Pani Agata Silczak – reprezentant Sołtysa wsi Paniowice wyraziła obawy mieszkańców wsi 

Paniowice co do planowanej w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego 

rozbiórki wału oraz co do planów rozbudowy kopalni piasku i funkcjonowania betoniarni. 

Pani Silczak pytała czy w PZO będą zapisy odnoszące się do tych przedsięwzięć.  

W odpowiedzi Pan Kamil Martyniak poinformował, iż plan zadań ochronnych będzie 

uwzględniał oddziaływanie ze strony ww. przedsięwzięć.  
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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 bezkręgowce, także chrząszcze będące przedmiotami ochrony  

w obszarze Natura 2000. Pan dr Adrian Smolis entomolog z Pracowni Biologii 

Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców Uniwersytetu Wrocławskiego zasygnalizował 

potrzebę dyskusji na temat celowości sztucznego utrzymywania drzewostanu dębowego i jego 

naturalnej eliminacji. 

Pan Grzegorz Synowiec z Biura Rozwoju Wrocławia zasygnalizował problem z granicami 

obszaru Natura 2000, które nie pokrywają się z granicami działek ewidencyjnych. Pan Kamil 

Martyniak i Pan Andrzej Ruszlewicz poinformowali, iż granice obszaru będą 

uszczegóławiane (dociągane do działek ewidencyjnych), a głównym kryterium 

uszczegóławiania granic będzie występowanie w obrębie danej działki przedmiotów ochrony. 

Pan dr Adrian Smolis zwrócił uwagę, iż nie jest powszechnie dostępna mapa ewidencyjna 

Wrocławia, dlatego też przy wyznaczaniu granic obszaru Natura 2000 nie można było się nią 

posiłkować. 

 

Po zakończonej dyskusji i braku dalszych uwag co do prezentowanego tematu 

organizatorzy podziękowali uczestnikom za udział w spotkaniu i utworzenie Zespołu 

Współpracy Lokalnej dla tworzonego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

PLH020036 „Dolina Widawy”. Uczestnicy zostali także zaproszeni na kolejne spotkanie,  

na którym zostanie zaprezentowany projekt przygotowanego planu zadań ochronnych. 

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

projektu zostały osiągnięte. 

 

 


