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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 

 

Protokół 

 
2013-01-25, Jawor, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH020037 Góry 

i Pogórze Kaczawskie, I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

 

Dnia 25 stycznia 2013 r. w siedzibie Nadleśnictwa Jawor odbyło się spotkanie 

zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu (RDOŚ) dla 

obszaru Natura 2000 PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie.  

Celem spotkania było omówienie zasad pracy nad projektem planu zadań ochronnych, 

prezentacja projektu POIŚ, przedstawienie wartości przyrodniczych obszaru, ustalenie 

sposobu komunikacji pomiędzy wykonawcą planu, Regionalną Dyrekcją Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu i członkami Zespołu Lokalnej Współpracy, omówienie obecnej 

granicy obszaru. Spotkanie przebiegło według założonego harmonogramu, przedstawionego 

na początku spotkania jego uczestnikom, jego istotne elementy zaprotokołowano poniżej.  

Pan Andrzej Ruszlewicz – Planista Regionalny przywitał przybyłych na spotkanie 

oraz omówił cel i założenia spotkania. 

Uczestnicy spotkania przedstawili się i poinformowali kogo reprezentują.  

Następnie Pani Katarzyna Łapińska z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu – koordynator planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH020037 

Góry i Pogórze Kaczawskie, przedstawiła w formie prezentacji następujące kwestie: 

 Zasady funkcjonowania sieci Natura 2000 

 Podstawy prawne dotyczące obszarów Natura 2000 

 Zarządzanie obszarami Natura 2000 

 Merytoryczna zawartość planów zadań ochronnych 

 Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 

 Rola Zespołów Współpracy Lokalnej w tworzeniu planu 

Ponadto poinformowała, że w ramach prac nad przedmiotowym planem ogłoszone zostanie 

postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyz przyrodniczych 

w zakresie: siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin, chiropterologia, ichtiologia, 

entomologia, teriologia bez nietoperzy. 
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Po prezentacji Pan Krzysztof Jagiełło z Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie 

zadał pytanie, czy plan zadań ochronnych nakładać będzie ograniczenia na istniejącą 

działalność.  

Odpowiedzi udzielił Pan Andrzej Ruszlewicz, który poinformował, iż w planie zadań 

ochronnych zostaną wskazane zagrożenia i wynikające z tych zagrożeń działania ochronne.  

W przypadku gdyby ograniczenia dotyczyły istniejącej działalności (zagrożenia dla 

utrzymania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotami 

ochrony w obszarze) ustawa o ochronie przyrody de facto nie nakłada obowiązku 

przeprowadzenia działań ochronnych, wskazuje podmiot odpowiedzialny za ich wykonanie. 

Jednocześnie ustawa przewiduje możliwość zawierania porozumień pomiędzy zarządcą/ 

właścicielem a organem sprawującym nadzór nad obszarem, aby takie działania można było 

podjąć (art. 36 ust. 3 – jeżeli działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka lub rybacka 

wymaga dostosowania do wymogów ochrony obszaru Natura 2000, na którym nie mają 

zastosowania programy wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, regionalny dyrektor 

ochrony środowiska może zawrzeć umowę z właścicielem lub posiadaczem obszaru,  

z wyjątkiem zarządców nieruchomości Skarbu Państwa, która zawiera wykaz niezbędnych 

działań, sposoby i terminy ich wykonania oraz warunki i terminy rozliczenia należności  
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za wykonane czynności, a także wartość rekompensaty za utracone dochody wynikające  

z wprowadzonych ograniczeń). 

W większym stopniu takie ograniczenia przełożenie mają na planowanie przestrzenne. 

Plan zadań ochronnych zawiera punkt mówiący o wskazaniach do zmian w istniejących 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Wskazanie takie winno być przeanalizowane przez gminę 

i uwzględnione w przypadku prac nad zmianą takiego dokumentu. Natomiast gmina może 

również nie zgodzić się na takie wskazanie. Dlatego tak ważna jest współpraca pomiędzy 

pracownikami gmin, koordynatorem planu i ekspertami przyrodnikami, aby wspólnie 

dokumenty planistyczne przeanalizować. Pan Ruszlewicz poprosił jednocześnie  

o przekazywanie koordynatorowi planu istniejących miejscowych planów i studiów 

uwarunkowań, gdyż nie zawsze pobrane ze strony Biuletynu Informacji Publicznej pozwalają 

na dokładną analizę ich zapisów (nieodpowiednia skala, brak możliwości dopasowania 

legendy). 

Ponadto Pan Ruszlewicz poinformował, iż założeniem pzo jest opracowanie granic 

obszaru w skali 1:10000, dowiązanych do granic działek ewidencyjnych na tyle, na ile będzie 

to możliwe (np. unikanie włączenia dużych działek, na których przedmiot ochrony występuje 

na niewielkim fragmencie). Wskazał również, że opracowana propozycja zmiany granic 

obszaru Natura 2000 nie zostanie wprowadzona zarządzeniem regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska, gdyż zmiana granic obszaru przechodzi taka samą procedurę jak 

wyznaczenie nowego obszaru Natura 2000 – RDOŚ przygotowuje propozycję zmiany granic, 

która jest przesyłana do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i po akceptacji GDOŚ 

propozycja zmiany granic podlega konsultacjom społecznym i uzgodnieniom 

międzyresortowym. Następnie, po akceptacji przez Radę Ministrów, przekazywana jest do 

Komisji Europejskiej, która w drodze decyzji zatwierdza zmienioną granicę. Cała procedura 

zmiany granic obszaru może trwać 2 lata, niemniej jednak warto taki wysiłek podjąć, aby 

problem jaki obecnie jest z granicami rozwiązać. 

Pan Tadeusz Maślanka z Urzędu Miasta w Wojcieszowie zapytał, czy możliwe jest 

wyłączenie terenu Miasta Wojcieszów z granic obszaru Góry i Pogórze Kaczawskie. Wskazał 

również, iż niemal 100 % terenu Gminy położone jest w granicach obszaru, co wydłuża 

procedury ocen oddziaływania na środowisko.  

Pan Andrzej Ruszlewicz poinformował, iż istnieje taka możliwość, jednakże żeby  

to przeanalizować konieczne jest uzyskanie wyników badań terenowych, które będą  
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we wrześniu.  

Pani Katarzyna Łapińska wskazała, iż samo wyłączenie terenu miasta z granic 

obszaru Natura 2000 nie spowoduje, iż wszystkie inwestycje planowane w jego obrębie nie 

będą podlegać analizie pod kątem oddziaływania na przedmioty ochrony obszaru- duża 

inwestycja, która np. będzie w sąsiedztwie obszaru również może oddziaływać na przedmioty 

ochrony obszaru. Ponadto w trakcie oceny należy brać również pod uwagę wpływ na 

integralność i spójność Sieci Natura 2000. 

Pan Andrzej Ruszlewicz dodał, iż po zakończeniu prac nad pzo zarówno RDOŚ,  

jak i gminy będą w posiadaniu wiedzy nt. lokalizacji przedmiotów ochrony obszaru,  

co w wielu przypadkach pozwoli na skrócenie drogi postępowania w trakcie procedury oceny 

oddziaływania na środowisko.  

   

 

Następnie Pan Andrzej Ruszlewicz przedstawił prezentację nt. obszaru Natura 2000 

Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037- historia jego powstania, położenie administracyjne, 

walory przyrodnicze oraz uwarunkowania społeczne. 

Na koniec spotkania Pani Katarzyna Łapińska poprosiła o wskazywanie miejsc, 

które według stron zainteresowanych winny szczególnie być objęte inwentaryzacją 

przyrodniczą (takich jak np. zgłoszony przez Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie teren złóż 

bazaltu w Wilkowie wnioskowany o wyłączenie z granic obszaru) oraz przekazanie 
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posiadanych przez gminy informacji nt. kluczowych osób w obszarze, które winny brać 

udział w pracach nad pzo (np. właścicieli terenów o dużych powierzchniach, na których mogą 

występować przedmioty ochrony obszaru).    

Katarzyna Łapińska i Andrzej Ruszlewicz podziękowali uczestnikom za udział w 

spotkaniu oraz poinformowali, iż kolejne spotkanie planowane jest na wrzesień 2013 r., po 

otrzymaniu wyników prac terenowych od ekspertów. 

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

projektu zostały osiągnięte. 


