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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 
 2011-11-30, Lewin Kłodzki, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH020039 

Grodczyn i Homole koło Dusznik, spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 
 

 

 
Dnia 30 listopada 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lewin Kłodzki 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 koło Dusznik” firmę URS/Scott Wilson.  

  Celem spotkania było zaprezentowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 „Grodczyn i Homole koło Dusznik” obejmujące przedstawienie 

zweryfikowanej w toku prac nad projektem PZO listy przedmiotów ochrony Obszaru, 

zaprezentowanie listy zidentyfikowanych istniejących i potencjalnych zagrożeń dla 

zachowania własciwego stanu ochrony przedmiotów ochrony oraz ustalonych, w odpowiedzi 

na nie, odpowiednich działań ochronnych. Założono także przedstawienie uczestnikom 

spotkania projektu zmiany granic obszaru Natura 2000 oraz poinformowanie o sposobie i 

zasadach aktualnie prowadzonego procesu konsultacji społecznych projektu PZO. 

P. A. Ruszlewicz Planista Regionalny – przywitał uczestników spotkania, 

przedstawił jego założenia oraz harmonogram II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy.  
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Następnie uczestnicy spotkania zostali zaznajomieni przez Koordynatora Planu p. 

W. Lewandowskiego, z charakterem i harmonogramem prac nad projektem PZO, w tym 

uzyskali informację o możliwości zapoznania się z pełną dokumentacją projektu PZO na 

stronie internetowej RDOŚ we Wrocławiu oraz okresem i sposobem wnoszenia ew. uwag i 

wniosków do prezentowanego projektu PZO. Następnie przedstawiono zweryfikowaną listę 

przedmiotów ochrony Obszaru wraz z mapami prezentującymi rozmieszczenie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków zwierząt. Kolejno zaprezentowano także zidentyfikowane 

główne kategorie zagrożeń dla poszczególnych przedmiotów ochrony Obszaru oraz 

zaplanowane w odniesieniu do nich odpowiednie działania ochronne. Uczestnicy spotkania 

zapoznali się także z załącznikami graficznymi przedstawiającymi omawiane treści projektu 

PZO. Zwrócono uwagę, iż obszar „Grodczyn i Homole koło Dusznik” odznacza się dużym 

zróżnicowaniem siedlisk przyrodniczych na stosunkowo niewielkiej powierzchni niespełna 

300 ha występuje 13 typów siedlisk przyrodniczych, w tym 4 uznane za tzw. siedliska 

priorytetowe: murawy kserotermiczne [kod 6210], murawy bliżniczkowe [6230], jaworzyny i 

lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach [9180], łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 

jesionowe. W OSO „Grodczyn i Homole koło Dusznik” stwierdzono także występowanie, 

aktualnie najliczniejszej znanej populacji goryczuszki czeskiej Gentianella bohemica [4094]. 

Gatunkami zwierząt stanowiącymi przedmioty ochrony w Obszarze są modraszek nausitous 

Maculinea nausitous i m. telejus M. telejus.  
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Obszaru, w głównej mierze polegający na „dociągnięciu” istniejącej granicy (pliku 

wektorowego granicy) do granic działek ewidencyjnych lub wydzieleń leśnych. Podczas 

spotkania zaprezentowano projekt zmiany granic obszaru „Grodczyn i Homole k. Dusznik” 

oraz przekazano mapy prezezntujące aktualny przebieg granicy obszaru i proponowaną 

zmianę. Koordynator Planu omówił także mapę prezentującą wyniki analizy istniejących, dla 

obszaru opracowania PZO, dokumentów planistycznych, których zapisy mogą mieć wpływ 

na odtworzenie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony. 

W odniesieniu do treści zaprezentowanego projektu PZO P. A. Gut przedstawiciel 

UMiG Lewin Kłodzki – poinformował, iż na terenie Obszaru w obrębie ewidencyjnym 

Zielone Ludowe, ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

wydawane były w przeszłości i nada są decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu.  Część z decyzji mogąca pozostawać w konflikcie z potrzebami ochrony obszaru 

Natura 2000 wydawana była przed ustanowieniem obszaru „Grodczyn i Homole k. Dusznik”. 

Część decyzji dotyczy także działek, na których istniała historyczna zabudowa, dziś już 

zrujnowana. P. W. Lewandowski Koordynator Planu – zwrócił uwagę, na konieczność 

dokładnego przeanalizowania przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku na etapie wydawania 

decyzji o pozwoleniu na budowę czy nie zachodzi niebezpieczeństwo wystąpienia 

znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 planowanych inwestycji 

budowlanych. Rozwiązaniem zalecanym jest zwracanie się o opinię do RDOŚ we Wrocławiu 

w kwestii konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na obszar Natura 

2000. W ten sposób zminimalizowane zostanie także niebezpieczeństwo wystąpienia szkody 

w środowisku (w zasobach chronionych siedlisk przyrodniczych lub/i gatunkach zwierząt i 

roślin) i prowadzenia kosztownych działań naprawczych.  

P. Z. Dąbrowski przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

PZD Kłodzko – poprosił o wyjaśnienie kwestii dopłat do działalności rolniczej sprzyjającej 

zachowaniu cennych przyrodniczo obszarów w nowym okresie programowania po roku 

2013. Chodzi o działania aktualnie ujęte w programie rolnośrodowiskowym. P. A. 

Ruszlewicz Planista Regionalny – wyjaśnił, iż aktualnie nie znane dokładne zasady 

finansowania działalności prośrodowiskowych, prawdopodobnie na terenie obszarów Natura 

2000 funkcjonować będzie specjalna płatność „Natura 2000”, w ramach której rolnicy 

mogliby uzyskiwać dopłaty za gospodarowanie wynikające z zapisów PZO. Przypomniano 

także, iz zgodnie z zasadmi wzajmnej zgodności rolnicy zobowiązani są do przestrzegania 

zapisów Planu Zadań Ochronnych.  

Po zakończeniu części seminaryjnej zorganizowano wspólną wizję na terenie 

obszaru Natura 2000 w celu zapoznania członków Zespołu Lokalnej Współpracy z 

przyrodniczymi wartościami Obszaru oraz najważniejszymi problemami jego ochrony.  
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Wizję terenową przeprowadzono w okolicy miejscowości Zielone Ludowe, gdzie występuje 

duże nagromadzenie typów siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony 

Obszaru, m.in. stanowisko bardzo cennej przyrodniczo goryczuszki czeskiej. Wyjaśniono 

uczestnikom spotkania, iż obecność tak wielu typów siedlisk przyrodniczych w Obszarze 

wynika ze zróżnicowanej morfologii Wzgórz Lewińskich i różnych typów gospodarki 

łąkarskiej prowadzonej na tym terenie. Zwrócono uwagę, iż ew. zabudowa w miejscach 

niegdyś istniejących budynków może być nieszkodliwa dla przedmiotów ochrony Obszaru, 

zawsze jednak wymaga analizy pod kątem oddziaływań na obszar Natura 2000. Następnie 

uczestnicy spotkania udali się na miejsce występowania, najlepiej zachowanych na ziemi 

Kłodzkiej płatów siedliska 7230 (górskie i nizinne torfowiska zasadowe) zlokalizowanych w 

pobliżu parkingu przy szosie S-8. Płaty torfowisk kilka lat temu zostały zalesione świerkiem 

co prowadzi do ich sukcesywnego przesuszenia, w perspektywie kolejnych kilku lat może 

doprowadzić to do całkowitego zaniku płatów torfowisk. Uzgodniono, iż dla ochrony 

wydzieleń siedliska 7230 konieczne jest odlesienie tych powierzchni. Dokładniejsze 

omówienie tego problemu powinno stać się przedmiotem oddzielnego spotkania członków 

ZLW reprezentujących Nadleśnictwo Zdroje, RDOŚ oraz Wykonawcę projektu PZO. 

Wschodniemu płatu torfowiska zagraża także bliskość parkingu przy drodze S-8. Parking 

wykorzystywany jest głównie przez kierowców ciężarówek, którzy zrzucają zużyte opony i 

śmieci poniżej parkingu w obręb strumienia i torfowiska, aby temu zapobiec parking powinien 

zostać otoczony odpowiednim ogrodzeniem.  

 

P. A. Ruszlewicz Planista Regionalny - podziękował uczestnikom za udział w 

spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru PLH020039 „Grodczyn i Homole koło 
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Dusznik”.  

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

projektu zostały osiągnięte. 

 

 

 


