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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 
2011-10-25, Polanica-Zdrój, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

PLH020039 Grodczyn i Homole k. Dusznik, spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

 

 

Dnia 25 października 2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Polnica-Zdrój odbyło się spotkanie 

zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę 

projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 PLH020039 „Grodczyn i 

Homole k. Dusznik” firmę URS/Scott Wilson.  

 

Celem spotkania było zaprezentowanie wartości przyrodniczych obszaru, w tym 

zweryfikowanej w trakcie prac (na podstawie wizji terenowych i istniejących danych o 

obszarze) listy przedmiotów ochrony w obszarze, omówienie przebiegu granicy obszaru i 

projektu jej korekty. Założono także omówienie celów działań ochronnych, głównych działań 

ochronnych oraz prezentację ustaleń istniejących dokumentów planistycznych, których 

zapisy mogą oddziaływać na integralność OSO „Grodczyn i Homole k. Dusznik”. 

 

Spotkanie przebiegło według założonego harmonogramu, przedstawionego na początku 

spotkania jego uczestnikom, jego istotne elementy zaprotokołowano poniżej.  

 

Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny  

Przywitał przybyłych na spotkanie, omówił jego cel i założenia.  

Poszczególni członkowie spotkania poinformowali o podmiotach, które reprezentują.  

 

Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny  

Zaprezentował zasady funkcjonowania sieci Natura 2000, podstawy prawne tworzenia i 

ochrony obszarów Natura 2000. Następnie przedstawiono projekt Projekt POIS.05.03.00-00-

186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze 

Polski” i zakres partycypacji RDOŚ we Wrocławiu w tym projekcie.  

Przedstawiono także zakres treści planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 i rolę 

Zespołów Współpracy Lokalnej w tworzeniu dokumentu.  

Po zakończeniu powyższych prezentacji głos został przekazany przedstawicielom 

Wykonawcy projektu PZO.  

 

Wojciech Lewandowski URS/Scott Wilson  

Przedstawiono Wykonawcę projektu PZO dla obszaru „Grodczyn i Homole k. Dusznik”  
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oraz zakres prac spoczywający na Wykonawcy projektu PZO. Następnie przedstawiono 

opracowanie przygotowane przez eksperta fitosocjologa mgr Michała Smoczyka poświęcone 

siedliskom przyrodniczym i gatunkom roślin stanowiącym przedmioty ochrony w  obszarze 

„Grodczyn i Homole k. Dusznik”.  

W toku przeprowadzonych prac terenowych, analizujących rozmieszczenie i stan 

zachowania poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych zweryfikowano udział 

powierzchni poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych w całkowitej powierzchni 

Obszaru oraz stan zachowania typów siedlisk przyrodniczych w stopniu w jakim było to 

możliwe ze względu na termin i czas wykonywania prac terenowych. W obszarze 

stwierdzono występowanie 13 typów siedlisk przyrodniczych, przy czym najistotniejsze dla 

obszaru siedliska to:   

 murawy kserotermiczne [*6210]; 

 murawy bliźniczkowe [*6230]; 

 górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie [6520]; 

 górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, torfowisk i mechowisk 

[7230]; 

 jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach [kod *9180];  

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe [*91E0].  

 

Przedstawiono ogólne charakterystyki poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych wraz z 

oceną stanu ich zachowania. Przekazano także informację o głównych zagrożeniach dla 

osiągnięcia lub utrzymania właściwego stanu ochrony oraz konieczne do podjęcia 

działaniach ochronnych (m.in. zmiana sposobu użytkowania – odlesienie płatu bardzo 

cennego siedliska 7230). Ogólnie najważniejsze działania ochronne polegać będą na 

utrzymaniu ekstensywnej gospodarki łąkarskiej w obszarze, promocji programów 

rolnośrodowiskowych i utrzymaniu aktualnego przeznaczenia rolnego i leśnego gruntów w 

granicach obszaru.  

W trakcie prac nad projektem PZO stwierdzono także w granicach obszaru występowanie 

najliczniejszej krajowej populacji goryczuszki czeskiej Gentianella bohemica. Populacja 

gatunku wymaga stałego monitoringu i dalszych badań w celu lepszego rozpoznania ekologii 

gatunki.  

Na bazie przeprowadzonych prac terenowych przedstawiono także propozycję zmian w 

istniejącym Standardowym Formularzu Danych Obszaru. 

Następnie zaprezentowano propozycję zmiany przebiegu granicy obszaru „Grodczyn i 

Homole k. Dusznik”. Zmiana granicy polegać będzie na dopasowaniu jej przebiegu do granic 

działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych oraz powiększenia Obszaru o położone na 
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zachód i wschód od aktualnych granic powierzchnie siedlisk leśnych i łąkowych (typy siedlisk 

stanowiące aktualnie przedmioty ochrony w obszarze).  

 

Nikodem Strzelecki Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwo Zdroje 

Zwrócił się z prośbą o przekazanie w formie wektorowych warstw informatycznych 

proponowanej korekty przebiegu granicy obszaru w celu umożliwienia szczegółowej analizy 

tych zmian przez Nadleśnictwo Zdroje. Poproszono także o przekazanie dokładnego adresu 

leśnego powierzchni z siedliskiem 7230, na której dokonano zalesienia.  

 

Wojciech Lewandowski URS/Scott Wilson  

Zaproponowano spotkanie  z udziałem Nadleśnictwa Zdroje, RDOŚ we Wrocławiu, eksperta 

fitosocjologa i Wykonawcy projektu PZO w celu uzgodnienia sposobów ochrony płatu 

siedliska 7230. 

Następnie zaprezentowano mapy istniejących dokumentów planistycznych (studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego) dla gmin Szczytna oraz Lewin Kłodzki na tle granicy 

obszaru Natura 2000. Aktualnie nie występują, istotne dla ochrony obszaru, konflikty zapisów 

dokumentów planistycznych w wymogami ochrony poszczególnych typów siedlisk 

przyrodniczych i gatunków roślin. Zwrócono jednak uwagę, iż ze względu na brak mpzp dla 

obrębu Zielone Ludowe w gm. Lewin Kłodzki i możliwość lokalizacji zabudowy w obrębie 

płatów siedlisk przyrodniczych na podstawie wydawanych przez Gminę decyzji o warunkach 

zabudowy i następujących po tym pozwoleń na budowę wydawanych przez Starostwo 

Powiatowe w Kłodzku, należy zwrócić szczególną uwagę podczas ich udzielania na kontekst 

zachowania siedlisk we właściwym stanie ochrony (np. wydanie decyzji środowiskowej przed 

pozwoleniem na budowę).  

 

Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny  

Podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu i utworzenie Zespołu Współpracy Lokalnej 

dla obszaru PLH020039 „Grodczyn i Homole k. Dusznik”. 

 

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

projektu zostały osiągnięte. 

 


