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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 
2012-07-11 Jedlina-Zdrój,  spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla opracowania projektu Planu Zadań 

Ochronnych OZW Natura 2000 Góry Kamienne PLH020038 
 

 

Dnia 11 lipca 2012 r. w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju odbyło się spotkanie 

zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę 

projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty -  

projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 Góry Kamienne 

(zwanego dalej Obszarem) PLH020038. 

Celem spotkania było zaprezentowanie Wykonawcy projektu Planu oraz nawiązanie 

współpracy między Wykonawcą i jednostkami samorządu terytorialnego, na których 

obszarze działania położony jest obszar Natura 2000. Założono, iż uczestnicy spotkania 

uzyskają także ogólne informacje o znaczeniu i funkcji Planu Zadań Ochronnych, co wpłynie 

korzystnie na ich zaangażowanie w dalsze etapy tworzenia dokumentu. Spotkanie przebiegło 

według przedstawionego na początku spotkania harmonogramu, jego istotne elementy 

zaprotokołowano poniżej.  

 

Burmistrz Jedliny-Zdrój P. Leszek Orpel przywitał przybyłych na spotkanie               

i jednocześnie zaprosił do turystycznego odwiedzania Jedliny-Zdrój i okolic.  

P. Andrzej Ruszlewicz - Planista Regionalny  podziękował wszystkim za przyjazd 

na spotkanie i przypomniał jego cele oraz założenia. Uczestnicy zostali także zapoznani             

z trybem sporządzania projektu PZO, zawartością dokumentu oraz zasadami i celami 

funkcjonowania Zespołów Lokalnej Współpracy, których podstawową rolą będzie aktywne 

uczestniczenie i tworzenie treści planów zadań ochronnych.  

Zwrócono także uwagę przedstawicieli samorządów, w szczególności urzędów gmin na 

relację między PZO, a dokumentami planistycznymi sporządzanymi na poziomie gminy 

(studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego). W trakcie prac nad PZO powyższe dokumenty będą 

analizowane pod kątem zgodności ich zapisów z celami ochrony obszaru Natura 2000.        

W przypadku kiedy realizacja zapisów zawartych w dokumencie planistycznym wpłynie 

niekorzystnie na przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000, dokument ten musi zostać 

skorygowany w trakcie najbliższej aktualizacji lub zmiany dokumentu. W związku z tym 

należy zwrócić uwagę na powiadomienie Wykonawcy projektu PZO o planowanych 

inwestycjach czy też obszarach, gdzie planowana jest zmiana przeznaczenia terenu tak, aby 
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miejsca te zostały dokładniej rozpoznane w terenie w trakcie prac nad Planem.  

Jednym z elementów dokumentacji PZO będzie także projekt korekty przebiegu granicy 

obszaru Natura 2000. Granica zostanie przede wszystkim „dowiązana” do przebiegu granic 

działek ewidencyjnych, aby wszędzie tam gdzie to możliwe ze względu na ochronę obszaru 

jego granica pokrywała się z granicami działek ewidencyjnych. W toku dalszych prac 

wszystkie zainteresowane obszarem Natura 2000 osoby fizyczne i podmioty będą miały 

możliwość zgłoszenia swoich uwag i wniosków zarówno do samej treści PZO jak i przebiegu 

granicy obszaru. Należy pamiętać, że samo wprowadzenie Planu Zadań Ochronnych            

w formie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie 

będzie jednoznaczne z przyjęciem ew. nowej granicy obszaru. Zmiana przebiegu granic 

obszarów Natura 2000 może zostać dokonana wyłącznie przez Komisję Europejską, zmiany 

granic obszarów zatwierdzane są raz na 2-3 lata.  

 

 

 

P. Grażyna Góral przedstawicielka Regionalnej Dyrekcji Las ów Państwowych 

we Wrocławiu zapytała czy przekazanie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

(GDOŚ) skorygowanej granicy obszaru Natura 2000 Góry Kamienne jest możliwe jeszcze 

jesienią br. 

P. Andrzej Ruszlewicz wyjaśnił, iż ze względu na to, że korekta granicy może zostać 

dokonana dopiero po zebraniu i opracowaniu wszelkich danych o występowaniu 
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przedmiotów ochrony obszaru nie jest możliwe przekazanie do GDOŚ skonsultowanego ze 

społeczeństwem projektu korekty granicy obszaru.  

P. Wojciech Lewandowski Koordynator planu zadeklarował przekazanie uczestnikom 

spotkania w formie elektronicznej mapy przedstawiającej przebieg granicy obszaru na tle 

działek ewidencyjnych, tak aby przed kolejnym spotkaniem ws. PZO każdy z urzędów mógł 

opracować ew. uwagi co do przebiegu granicy obszaru Natura 2000. 

Omówiono również sposób dokonywania analizy dokumentów planistycznych przez 

Wykonawcę projektu Planu. Zwrócono uwagę na rolę dobrej wymiany informacji między 

Wykonawcą, a samorządami tak, aby wszelkie istotne informacje związane z planowaniem 

przestrzennym były znane dla opracowujących projekt Planu.  

P. Andrzej Ruszlewicz przekazał ogólne informacje nt. zasad tworzenia PZO, m.in. 

podkreślając fakt, iż w ramach PZO nie tworzy się systemu nakazów i zakazów typowych dla 

krajowych form ochrony przyrody. W trakcie prac zweryfikowany zostanie także Standardowy 

Formularz Danych dla obszaru co ma szczególne znaczenie dla prawidłowości 

wykonywanych ocen oddziaływania na obszar Natura 2000.  

Plan będzie także dokumentem istotnym dla rolników. W obrębie łąkowych typów siedlisk 

przyrodniczych oraz siedlisk gatunków związanych z tymi siedliskami np. motyli, działania 

ochronne będą podzielone na dwa rodzaje: obligatoryjne i fakultatywne. Działania 

obligatoryjne będą konieczne do przeprowadzenia (utrzymywanie użytku zielonego, brak 

zmian w przeznaczeniu gruntu), natomiast działania fakultatywne (koszenie lub wypas na 

określonych zasadach) są dobrowolne i za ich wdrożenie rolnik otrzyma dodatkowe wsparcie 

finansowe.  

Cały plan sporządzany jest wg określonego przez GDOŚ szablonu. Ogólnie można opisać 

go w następujący sposób: określenie stanu zachowania przedmiotów ochrony, następnie 

identyfikacja zagrożeń powodujących niezadawalający lub zły stan ochrony i zaplanowanie 

działań eliminujących zagrożenia.  

P. Wiesław Sójka Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Wałbrzycha zauważył,       

w kontekście rozpoczynających się prac nad projektem PZO, iż należy utrzymać panujące 

aktualnie reżimy ochronne w obszarze planowanych kamieniołomów w okolicy Mieroszowa.  

P. Leszek Mazur Zast ępca Dyrektora Dolno śląskiego Zespołu Parków 

Krajobrazowych poinformował o trwającej procedurze wyboru wykonawcy projektu Planu 

Ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich. Oba plany w części pokrywać się 

będą terytorialnie zatem powinny mieć spójne zabiegi ochronne.  

P. Andrzej Ruszlewicz podziękował przybyłym za udział w spotkaniu i zaprosił na kolejne 

spotkanie, które odbędzie się w okresie wrzesień-październik br.  
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Spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami, a cele wynikające z realizacji tego etapu 

projektu zostały osiągnięte.  

 

 

 
  


