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Uzasadnienie do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

z dnia 29 września 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  

Góry Kamienne PLH020038 

 

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 627 z późn. zm.) regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego, 

w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Plan zadań ochronnych sporządzany 

jest na 10 lat; pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję 

Europejską jako obszaru mającego znaczenia dla Wspólnoty (art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).  

Obszar Natura 2000 Góry Kamienne PLH020038 zatwierdzono decyzją Komisji Europejskiej jako 

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty 12 grudnia 2008 r., którą opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Komisji Europejskiej 13 lutego 2009 r. (wejście w życie dnia 6 marca 2009 r.), a wyznaczono w celu 

zachowania we właściwym stanie przedmiotów ochrony wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 

siedliskowej tj.: 

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

 *6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion), 

 6190 Murawy pannońskie (Stipo-Festucetalia pallentis), 

 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis 

Festucion pallentis), 

 *6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie), 

 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 

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

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

 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion), 

 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), 

 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk  

i mechowisk, 

 8150 Środkowoeuropejskie wyżynne rumowiska krzemianowe, 

 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii, 

 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania, 

 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum), 

 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 

 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 

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

pseudoplatani), 
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 *91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, 

Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy 

borealne, 

 *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe, 

oraz gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy siedliskowej tj.: 

 1303 podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, 

 1308 mopek Barbastella barbastellus, 

 1321 nocek orzęsiony Myotis emarginatus, 

 1323 nocek Bechsteina Myotis bechsteinii, 

 1324 nocek duży Myotis myotis, 

 1355 wydra Lutra lutra, 

 1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar, 

 6177 modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius, 

 6179 modraszek nausitous Maculinea (Phengaris) nausithous, 

 *1084 pachnica dębowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnanita), 

Podczas prac nad projektem planu zadań ochronnych nie potwierdzono występowania w obszarze 

siedliska 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny zarówno na podstawie prac terenowych jak i na 

podstawie analizy danych literaturowych. Zamieszczenie siedliska na liście przedmiotów ochrony było 

pierwotnym błędem naukowym.  

W trakcie badań nad siedliskiem *6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską 

wszystkie płaty wcześniej uznawane za siedlisko *6110 zaklasyfikowano do typu siedliska 6190 Murawy 

pannońskie. Z tego względu siedlisko *6110 należy usunąć z listy przedmiotów ochrony.  

W przypadku gatunku *1084 pachnica dębowa w trakcie prac nad projektem planu również nie 

odnaleziono stanowisk gatunku w obszarze.  

W związku z powyższym proponuje się usunięcie ww. siedliska i gatunku z listy przedmiotów 

ochrony. 

 Ponadto przeprowadzone w ramach prac nad planem zadań ochronnych rozpoznanie obszaru 

pozwoliło uzyskać dane na temat siedlisk przyrodniczych i gatunku, które do tej pory nie stanowiły 

przedmiotów ochrony w obszarze, tj. 9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska 

górskie), *7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), 8220 Ściany skalne i urwiska 

krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii, *40A0 Subkontynentalne zarośla okołopannońskie 

oraz 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus). 

 Stosowny wniosek, w zakresie aktualizacji listy przedmiotów ochrony obszaru, zostanie opracowany 

przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zwaną dalej „RDOŚ” i przekazany do 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zwanej dalej „GDOŚ”. 
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Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Góry Kamienne 

PLH020038 (zwanego dalej Obszarem) został sporządzony z uwzględnieniem wymagań określonych  

w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody oraz zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska  

z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

(Dz. U. Nr 34, poz. 186 ze zm.). 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla Obszaru jest utrzymanie lub 

odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6 (1) Dyrektywy 

siedliskowej. 

Prace nad projektem planu zadań ochronnych dla Obszaru rozpoczęły się w maju 2013 roku 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. 

Przedmiotowy projekt planu zadań ochronnych zawiera wszystkie niezbędne elementy wynikające  

z zapisów ww. ustawy o ochronie przyrody i ww. rozporządzenia w sprawie sporządzania projektu planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

Obszar Góry Kamienne obejmuje stare, wulkaniczne Góry Kamienne oraz niewielką część 

piaskowców Gór Stołowych (Zawory). Jest to głównie teren górzysty, w większości pokryty przez półnaturalne 

łąki oraz zbiorowiska leśne. Powierzchniowo dominują sztuczne nasadzenia świerkowe, podlegające na części 

obszaru stopniowej przebudowie w kierunku zgodnych z siedliskiem drzewostanów liściastych. Główne 

siedliska naturalne to lasy Tilio-Acerion oraz mezo- i eutroficzne buczyny. Obszar jest bardzo ważny dla 

ochrony rzadkich w Polsce górskich łąk konietlicowych użytkowanych ekstensywnie Polygono-Trisetion 

(6520) oraz muraw pannońskich (*6190) w rezerwacie „Kruczy Kamień”. Ponadto Obszar ma istotne 

znaczenia dla zachowania gatunków nietoperzy. 

Góry Kamienne pełnią rolę bardzo ważnego korytarza ekologicznego na poziomie międzynarodowym. 

Zagrożenia dla siedlisk leśnych w Obszarze związane są ze zbyt małą ilości martwego drewna,  

co powoduje zubażanie różnorodności biologicznej i ujednolicanie struktury przestrzennej i wiekowej siedlisk. 

W przypadku siedlisk zależnych od wód ważnymi zagrożeniami potencjalnymi są: zanieczyszczenia 

wód powierzchniowych, regulowanie i zmiana przebiegu koryt rzecznych oraz spowodowane przez człowieka 

zmiany stosunków wodnych, mogące znacznie pogorszyć stan siedlisk i siedlisk gatunków w Obszarze. 

Głównymi zagrożeniami dla muraw i łąk oraz gatunków motyli w Obszarze są rezygnacja z wypasu 

lub zbyt intensywny wypas bydła, zaniechanie/brak koszenia, obce i rodzime gatunki inwazyjne, 

nagromadzenie materii organicznej oraz sukcesja, powodujące niekorzystne zmiany w strukturze i składzie 

gatunkowym tych siedlisk. 

Zagrożeniem dla gatunków motyli w Obszarze jest zbyt intensywny wypas łąk, w obrębie których 

bytują oba gatunki modraszków. 

Główne zagrożenia dla nietoperzy związane są ze zwiększoną penetracją Obszaru (turystyka), 

powodującą niepokojenie nietoperzy w okresie hibernacji, oraz niszczeniem lub pogorszeniem stanu stanowisk 
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nietoperzy w wyniku wandalizmu, niewłaściwego prowadzenia remontu budynków czy też usuwania 

martwych lub umierających drzew i budowy liniowych elementów przesyłowych i farm wiatrowych. 

Dla siedlisk, dla których zidentyfikowano istniejące zagrożenia, wskazano cele działań ochronnych 

oraz ustalono konkretne działania ochronne w zakresie ochrony czynnej. 

Działania ochronne mają na celu zachowanie przedmiotów ochrony we właściwym stanie zachowania 

lub przywrócenie właściwego stanu zachowania poprzez ochronę czynną. Dotyczą one m.in. ekstensywnej 

gospodarki kośnej, kośno-pastwiskowej i pastwiskowej, wycinki drzew i krzewów, a w przypadku siedlisk 

leśnych – wyłączenia części siedlisk z zabiegów gospodarczych oraz pozostawienia części drzewostanów na 

kolejne pokolenie drzewostanu i docelowo do naturalnej śmierci i rozkładu. 

W stosunku do gruntów gospodarstw rolnych (trwałe użytki zielone) położonych w obszarze Natura 

2000 wyróżniono działania obligatoryjne i fakultatywne. Realizacja działań obligatoryjnych jest wymogiem 

podstawowym określonym w zasadach wzajemnej zgodności (cross compliance). Rolnicy otrzymujący 

wsparcie wynikające z realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej muszą realizować te działania. 

Zostały one określone na takim poziomie, aby pozwalały na realizację działań fakultatywnych, które są 

dobrowolnym odpłatnym zobowiązaniem rolnika. W działaniach fakultatywnych określono bardziej 

precyzyjne zabiegi, które mają na celu doprowadzenie do właściwego stanu przedmiotów ochrony Obszaru. 

Są one określone wymogami odpowiedniego pakietu rolnośrodowiskowego w ramach obowiązującego 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanego dalej PROW, ukierunkowanego na ochronę siedlisk 

przyrodniczych. 

Działania ochronne dotyczące nietoperzy związane są głównie z poprawą stanu i konserwacją 

zabezpieczenia otworów ich zimowisk oraz utrzymaniem gospodarki leśnej na obecnym poziomie. 

W celu ochrony wydry zaplanowano utrzymanie udziału odcinków cieków o naturalnej lub zbliżonej 

do naturalnej linii brzegowej. 

Zaplanowany monitoring dotyczy kontroli stanu przedmiotów ochrony oraz kontroli siedlisk 

przyrodniczych i gatunków zwierząt w zakresie wykonywania działań ochronnych.  

Plan zadań ochronnych zawiera wskazania do zmian w istniejących w miejscowych planach 

zagospodarowania gminy Kamienna Góra, miasta i gminy Lubawka, miasta i gminy Mieroszów oraz studium 

uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubawka dotyczące eliminacji lub 

ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono 

obszar Natura 2000.  

Sporządzenie planu ochrony dla Obszaru nie jest konieczne. Plan zadań ochronnych jest 

wystarczającym narzędziem do zapewnienia ochrony przedmiotom ochrony w Obszarze. 

Ustanowienie planu zadań ochronnych poprzedzone zostało przeprowadzeniem postępowania  

z udziałem społeczeństwa. 
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Pierwsze spotkanie informacyjne, na którym przedstawiono założenia 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, listę obszarów,  

dla których sporządzane będą plany zadań ochronnych oraz zasady współpracy odbyło się w dniu 4 marca 

2010 r. Na spotkanie zaproszone zostały właściwe samorządy gminne, na terenie których znajdują się obszary 

Natura 2000, dla których są opracowywane plany zadań ochronnych. 

W dniu 30 kwietnia 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu wojewódzkim 

ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla 35 obszarów 

Natura 2000 w województwie dolnośląskim, w tym dla przedmiotowego Obszaru. Obwieszczenie zostało 

również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, gdzie wisiało na 

tablicy ogłoszeń w dniach 16 maja – 9 czerwca 2011 r., Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, gdzie wisiało na tablicy 

ogłoszeń w dniach 17 maja – 22 czerwca 2011 r., Urzędu Gminy Czarny Bór, gdzie było wywieszone  

w dniach 16 maja – 10 czerwca 2011 r., Urzędy Miasta Mieroszów, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń  

w dniach 18 maja – 17 czerwca 2011 r. oraz Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, gdzie wisiało na tablicy 

ogłoszeń w dniach 17 maja – 8 czerwca 2011 r. Następnie w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej  

o zasięgu wojewódzkim ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2012 r., informujące o przystąpieniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla 2 obszarów Natura 2000, w tym dla 

obszaru Góry Kamienne. Obwieszczenie zostało również przekazane i wywieszone na tablicy ogłoszeń m.in.: 

- Starostwa Powiatowego w Kamienna Góra w dniach 11 czerwca – 4 lipca 2012 r., 

- Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w dniach 12 czerwca – 4 lipca 2012 r., 

- Urzędu Miasta w Lubawce w dniach 13 czerwca – 5 lipca 2012 r., 

- Urzędu Miasta Boguszów-Gorce w dniach 14 czerwca – 5 lipca 2012 r., 

- Urzędu Gminy Czarny Bór w dniach 12 czerwca – 4 lipca 2012 r., 

- Urzędu Miasta Mieroszów w dniach 15 czerwca – 9 lipca 2012 r., 

- Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w dniach 14 czerwca – 5 lipca 2012 r. 

W procesie prac nad planem zadań ochronnych dla Obszaru zorganizowano spotkanie informacyjne 

oraz trzy spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy, na które zaproszono osoby i podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, przedstawicieli samorządów, 

organizacji pozarządowych, grupę ekspertów oraz inne zainteresowane strony. Podczas spotkań omówiono 

zasady pracy nad projektem planu zadań ochronnych, przedstawiono obecny stan wiedzy o Obszarze i jego 

przedmiotach ochrony. Poza tym omawiano kwestie korekty granic Obszaru, Standardowego Formularza 

Danych, zapisy dokumentów planistycznych oraz rzeczywiste i potencjalne zagrożenia, jakie zidentyfikowano 

w obszarze. Uzgodniono także cele ochrony, ustalono działania ochronne oraz określono zasady monitoringu 
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działań ochronnych i przedmiotów ochrony. Odbyła się także wizja terenowa, podczas której uczestnikom 

spotkania zaprezentowane zostały przedmioty ochrony i problematyka związana z zapewnieniem właściwego 

stanu ich ochrony. 

Obwieszczeniem z dnia 18 marca 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

zawiadomił o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu poprzez zapoznanie się z projektem planu 

zadań ochronnych i możliwości składania uwag i wniosków. Informacja została podana do publicznej 

wiadomości zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) i w związku z art. 28 ust.4 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a także ukazało się drukiem w prasie lokalnej  

w dniu 20 marca 2014 r.. Projekt zarządzenia i dokumentacji Planu zostały także udostępnione na Platformie 

Informacyjno-Komunikacyjnej (pzo.gdos.gov.pl) w dniach 20 marca -10 kwietnia 2014 r. (włącznie). 

Obwieszczenie było również wywieszone na tablicach ogłoszeń:  

- Starostwa Powiatowego w Kamienna Góra w dniach 20 marca – 10 kwietnia 2014 r., 

- Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w dniach 25 marca - 14 kwietnia 2014 r., 

- Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w dniach 20 marca - 10 kwietnia 2014 r., 

- Urzędu Miasta w Lubawce w dniach 21 marca - 11 kwietnia 2014 r., 

- Urzędu Miasta Boguszów-Gorce w dniach 25 marca - 10 kwietnia 2014 r., 

- Urzędu Gminy Czarny Bór w dniach 20 marca - 10 kwietnia 2014 r., 

- Urzędu Miasta Mieroszów w dniach 21 marca 2014 r. – 5 czerwca 2014 r., 

- Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w dniach 21 marca - 11 kwietnia 2014 r., 

- Urzędu Miasta Głuszyca w dniach 21 marca 2014 r. – 11 kwietnia 2014 r., 

- Urzędu Miasta Jedlina Zdrój w dniach 20 marca - 10 kwietnia 2014 r. 

Osoby zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków.  

W trakcie konsultacji społecznych projektu planu zadań ochronnych wpłynęły uwagi od 

następujących instytucji: 

- Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 

- Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 

- Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. 

Uwagi przekazane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ) dotyczyły nadanego 

numeru zarządzeniu, map obszaru, wskazanych zagrożeń i ich opisów, opisów celów, monitoringu  

oraz działań ochronnych, a także podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie wskazanych działań 

ochronnych. Uwagi rozpatrzono następująco: 

1. Uwzględniono uwagę dotyczącą nie wpisywania numeru zarządzenia, aktualizacji map  

oraz rozwinięciu opisu załącznika nr 6 do zarządzenia.  
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2. Uzupełniono opisy dotyczące braku zagrożeń istniejących przedmiotów ochrony. Uszczegółowiono 

opisy zagrożeń, które zidentyfikowane zostały jako istniejące i potencjalne.  

3. Zmieniono i rozwinięto opisy celów działań ochronnych  oraz zmieniono opis podmiotów 

odpowiedzialnych za realizację fakultatywnych działań ochronnych na trwałych użytkach zielonych.  

4. Kolejna uwaga GDOŚ dotyczyła zbyt ogólnego opisu działania ochronnego dla siedliska *91D0 Bory 

i lasy bagienne. Z uwagi na fakt, iż siedlisko zostało zakwalifikowane jako przedmiot ochrony 

wymagający uzupełnienia stanu wiedzy, gdyż posiadana wiedza nie pozwala na zaplanowanie 

szczegółowych działań ochronnych, usunięto działanie ochronne dla siedliska i dopiero  

po dokładnych rozpoznaniu siedliska zaplanowane zostaną adekwatne działania ochronne.   

5. Nie uwzględniono uwagi dotyczącej rozszerzenia zapisów dotyczących zabezpieczenia przed 

zasypaniem otworów zimowisk następujących gatunków: 1303 Podkowiec mały, 1308 Mopek, 1321 

Nocek orzęsiony, ponieważ konieczne będzie zaplanowanie indywidualnych rozwiązań w oparciu  

o wizję terenową i opinię ekspercką.  

6. Rozszerzono zapisy działania ochronnego dla gatunków 1324 Nocek duży i 1323 Nocek Bechsteina 

poprzez dopisanie, iż zabezpieczenie otworów zimowisk przed niekontrolowaną penetracją wykonane 

zostanie poprzez wstawienie krat.  

7. Rozszerzono zapisy działań ochronnych dla gatunku 1355 Wydra i wskazano, iż utrzymanie 

warunków siedliskowych realizowane winno być poprzez zachowanie wysokiej roślinności wzdłuż 

brzegów cieków i zachowanie miejsc umożliwiających zakładanie nor.  

8. Uwzględniono uwagi dotyczące wskazania terminów prowadzenia monitoringu siedliska 3260, 

liczebności nietoperzy i kontroli stanu zimowisk oraz terminu w jakim należy uzupełnić stan wiedzy  

o siedliskach 8130 i *91D0. 

9. Uwzględniono uwagę dotyczącą usunięcia zapisu: „zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

gatunków stanowiących przedmioty ochrony, położonych na trwałych użytkach zielonych”  

z obligatoryjnych działań ochronnych dla trwałych użytków zielonych (siedlisk 6210, 6230, 6510, 

6520, 7140, 7230 oraz gatunku motyli 6177 i 6179) z uwagi na fakt, iż zapis ten ma charakter 

zalecenia/wskazania, a nie mierzalnego działania do wykonania. Zachowanie siedlisk przyrodniczych 

i siedlisk gatunków zapewnione będzie poprzez realizację działań ochronnych wskazanych dla 

poszczególnych przedmiotów ochrony. 

 

 Uwagi przedłożone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, miały charakter 

informacyjny, na temat zadań realizowanych przez RZGW w granicach przedmiotowego obszaru  

Natura 2000. 

 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wskazał, iż nie ma kompetencji do przeprowadzenia 

monitoringu stanu płatów siedliska 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników. 

Zawarty w zarządzeniu zapis był omyłką pisarską i uwagę uwzględniono, wskazując jako organ właściwy do 

przeprowadzenia przedmiotowego monitoringu - organ sprawujący nadzór nad obszarem.  
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Uwagi do projektu planu przekazane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu 

dotyczyły zagrożeń, celów i działań ochronnych. Uwagi rozpatrzono następująco: 

1. Nie uwzględniono uwagi dotyczącej zagrożenia związanego ze zmniejszeniem lub utratą określonych 

cech siedliska z uwagi na zbyt małą ilość martwego drewna w płatach siedlisk: 9110 kwaśne buczyny, 

9130 żyzne buczyny, *9180 jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach  

oraz *91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Skorygowano jednak zapis dopisując  

w przypadku zagrożenia istniejącego „Zbyt mała ilość stojących lub leżących martwych lub 

obumierających drzew w części płatów siedliska.(…)”. W ocenie ekspertów wskaźnik martwego 

drewna oceniany według parametrów Państwowego Monitoringu Środowiska nie jest osiągnięty  

w części płatów leśnych siedlisk przyrodniczych w obszarze. 

2. W odniesieniu do 1060 czerwończyk nieparek uwaga dotyczyła wykreślenia zagrożenia potencjalnego 

związanego z użytkowaniem maszyn i sprzętu do prac leśnych, co stwarza możliwość niszczenia 

siedliska gatunku. Uwaga nie została uwzględniona. Wskazane zagrożenie jest zagrożeniem 

potencjalnym i dotyczy miejsc gdzie może dojść do niszczenia siedliska gatunku w wyniku 

poruszania się maszyn i pojazdów. 

3. W odniesieniu do gatunków nietoperzy 1308 Mopek, 1323 Nocek Bechsteina, 1324 Nocek duży 

wniesiono uwagę dotyczącą zagrożenia potencjalnego związanego z odsłonięciem wlotu do zimowisk 

nietoperzy co utrudnić może dolot do zimowiska. Wskazano, iż zagrożenie należy wykreślić 

ponieważ nie określono odległości minimalnej dopuszczającej wycinkę drzew i brak jest podstaw 

prawnych do wyznaczenia ochrony strefowej wokół zimowisk nietoperzy. Uwaga nie została 

uwzględniono, ponieważ nie wiąże się ona z koniecznością wyznaczania stref wokół zimowisk 

nietoperzy. Całkowite wycięcie drzew wokół wlotu do zimowiska skutkować może uniemożliwieniem 

nietoperzy dolotu do zimowiska. Proponowany zapis nie stoi jednak w sprzeczności z prowadzeniem 

planowanej gospodarki leśnej, pod warunkiem zachowania ciągłości istnienia roślinności wysokiej  

w okolicach zimowisk.   

4. Nie uwzględniono uwagi związanej z usunięciem zapisu zawartego w celach działań ochronnych 

związanego z poprawą wskaźnika martwe drewno w siedliskach 9110 kwaśne buczyny, 9130 żyzne 

buczyny i *9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach. Wskaźnik ten 

oceniony został na części płatów siedlisk w ramach prac nad PZO i wskazane jest poprawienie oceny 

tego wskaźnika.   

5. Nie uwzględniono uwagi dotyczącej modyfikacji zapisów podmiotu odpowiedzialnego  

za wykonywanie działań fakultatywnych w odniesieniu do nieleśnych siedlisk przyrodniczych: 6210 

murawy kserotermiczne  i ciepłolubne murawy, 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, 6230 górskie 

i niżowe murawy bliźniczkowe, 6510 niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie, 6520 

górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie, 7230 górskie i nizinne torfowiska zasadowe  

o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk oraz gatunków motyli: 1060 czerwończyk nieparek, 
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6177 modraszek telejus i 6179 modraszek nausitous, polegającej na wykreśleniu sformułowania  

„(…) a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zarządca nieruchomości  

w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na podstawie przepisów 

prawa albo w przypadku braku takich przepisów, na podstawie porozumienia zawartego z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.” Jak wskazano w przekazanych uwagach zapis ten 

narzuca obowiązek wykonywania prac przez Nadleśnictwo bez zapewnienia odpowiednich środków 

finansowych na ochronę siedlisk nieleśnych. Jak wynika z zarządzenia zapis ten dotyczy działań 

fakultatywnych – dobrowolnych, a nie obligatoryjnych – obowiązkowych. Ponadto zapis taki 

umożliwia skorzystanie z płatności związanych z realizacją pakietów PROW niezależnie od tego kto 

o taką płatność będzie wnioskował. 

6.  Uwzględniono uwagę dotyczącą modyfikacji wskazanych nr działek zawartych w obszarze 

wdrażania działań ochronnych siedliska 6520 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie. 

7. Uwzględniono uwagi dotyczące modyfikacji wskazanych nr działek zawartych w obszarze wdrażania 

działań ochronnych gatunków: 1303 podkowiec mały, 1321 nocek orzęsiony, 1308 mopek, 1223 

nocek Bechsteina, 1324 nocek duży. 

8. Częściowo uwzględniono uwagę dla siedlisk 9180 Jaworzyny i lasy klonowo – lipowe na stromych 

stokach i zboczach, 9110 Kwaśne buczyny, 9130 Żyzne buczyny dotyczącą modyfikacji zapisu 

działania ochronnego o  brzmieniu: „We wszelkich cięciach (także rębni stopniowych i złożonych), 

pozostawianie biogrup 5–10% powierzchni i masy drzewostanów na kolejne pokolenie drzewostanu  

i docelowo do naturalnej śmierci i rozkładu” na zapis: „We wszelkich cieciach rębnych pozostawienie 

biogrup 5% powierzchni drzewostanów łącznie, na kolejne pokolenia drzewostanu i docelowo do 

naturalnej śmierci i rozkładu lecz nie mniej niż 0,05 ha w jednym fragmencie ze wskazaniem 

zgrupowania kęp starodrzewu w sąsiadujących ze sobą powierzchniach tak by razem tworzyły jeden 

zwarty płat”. Po przeanalizowaniu przedłożonych uwag, przedmiotowy zapis otrzymał brzmienie: 

„We wszelkich cięciach rębnych pozostawianie biogrup na 5%-10% powierzchni poszczególnych 

wydzieleń siedliska i nie mniej niż 0,05 ha w płacie do naturalnej śmierci i rozkładu”. Łączenie tych 

powierzchni nie jest konieczne, struktura i funkcje drzewostanu ulegną poprawie także w przypadku 

istnienia niewielkich płatów/kęp starodrzewu tworzących mozaikę tego rodzaju wystąpień w obrębie 

całej powierzchni drzewostanów. Będzie to miało istotne znaczenie dla fauny związanej ze starszymi 

klasami drzewostanów, w tym zamierających.  

9. Nie uwzględniono uwagi dotyczącej wykreślenia zapisu działania ochronnych dla ww. siedlisk 

leśnych oraz siedliska *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe o brzmieniu: 

„Wyznaczenie powierzchni obejmujących 5-10% powierzchni siedliska w obszarze do pozostawienia 

bez wskazań gospodarczych w celu utrzymania naturalnych procesów siedliskotwórczych”. 

Przedmiotowe siedliska w obszarze Natura 2000 Góry Kamienne PLH020038 zajmują duże 

powierzchnie i wyłączenie kilku procent powierzchni siedliska z działań gospodarczych, nie 

uniemożliwi prowadzenia zabiegów gospodarczych w skali obszaru. Ponadto wskazane działanie 
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dotyczy również siedlisk występującego niejednokrotnie w trudnych warunkach terenowych (*9180  

i *91E0), gdzie wykonywanie prac leśnych jest utrudnione lub wręcz niemożliwe.  

10. Uwzględniono propozycje dotyczącą terenów wskazanych do wyłączenia z zabiegów gospodarczych, 

na których występuje siedlisko *9180. Wykreślono wydzielenia zlokalizowane w obrębie Góry 

Rogowiec i dodano wydzielenia, które zlokalizowane są w obrębie Góry Stożek. Z merytorycznego 

punktu widzenia brak jest przeciwwskazań do przedmiotowej zmiany, ponieważ działanie związane  

z pozostawieniem fragmentu siedliska bez wskazań gospodarczych zaproponowane zostało przez 

ekspertów w celu zaobserwowania zmian jakim podlega siedlisko objęte ochrona bierną i nie jest 

kluczowym fakt, w którym miejscu taka ochrona zostanie wprowadzona.   

11. Nie uwzględniono uwagi dotyczącej modyfikacji zapisu: „Pozostawianie istniejących nie 

użytkowanych pasm drzewostanów sklasyfikowanych jako siedlisko 91E0 po 20-30 m w każdą stronę 

od cieków. W miejscach gdzie są one węższe pozostawienie istniejącej szerokości pasm siedliska” na 

zapis: „Pozostawienie istniejących nieużytkowanych pasm drzewostanów sklasyfikowanych jako 

siedlisko *91E0 o stanie FV, po 20 – 30 m w każdą stronę cieków. W miejscach gdzie są one węższe 

pozostawienie istniejącej szerokości pasm siedliska”. Nie dotyczy przypadków zagrożenia trwałości 

lasów i bezpieczeństwa ludzi” Zapis dotyczy całości zasobów siedliska w Obszarze, a nie tylko 

fragmentów położonych na gruntach LP. W Obszarze występują wąskie, lecz dobrze wykształcone 

płaty w wyniku procesów naturalnych (np. wzdłuż Ścinawki).  

 

Ponadto z uwagi na fakt, iż dane w załączniku nr 1 Opis granic obszaru Natura 2000 w postaci 

współrzędnych punktów załamania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 nie zostały 

zapisane w sposób prawidłowy - zgodnie z układem współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 

(geodezyjnym) oś rzędna oznaczona jest X natomiast odcięta Y a w przypadku geograficznego układu 

odniesienia (kartezjańskiego) oś rzędna oznaczona jest Y a odcięta X– zmieniono zapis punktów załamania.  

  

Projekt zarządzenia został na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie  

i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), uzgodniony przez Wojewodę 

Dolnośląskiego w dniu 25 września 2014 r. 

 


