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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 
2012-04-26, Sobótka, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych  

dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty – projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000  
Masyw Ślęży PLH020040 (zwanym dalej obszarem Masyw Ślęży PLH020040) 

 
 

Dnia 26 kwietnia 2012 r. odbyło się w Urzędzie Miejskim w Sobótce spotkanie 

informacyjne w sprawie sporządzania projektów planów zadań ochronnych (PZO) dla 

obszarów Natura 2000. Spotkanie zorganizowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu reprezentowana przez p. Andrzeja Ruszlewicza  – Planistę Regionalnego, 

który spotkanie prowadził i moderował i p. Renat ę Sierżant  asystentkę projektu. Spotkanie 

było wspólne dla dwóch obszarów Natura 2000 (Masyw Ślęży PLH020040 i Przeplatki nad 

Bystrzycą PLH020055). W spotkaniu wzięli udział reprezentanci zespołów autorskich – 

wykonawców projektów PZO (dla obszaru Masyw Ślęży PLH020040 jest to: Instytutu 

Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie reprezentowany 

przez p. Zdzisława Cichockiego ) oraz zaproszeni przedstawiciele jednostek 

samorządowych i nadleśnictw wchodzących w zasięg poszczególnych obszarów Natura 

2000 (lista obecności w załączeniu). Obszar Masyw Ślęży PLH020040 leży na terenie gmin: 

Dzierżoniów (gmina wiejska), Łagiewniki, Marcinowice, Jordanów Śląski, Sobótka, tereny 

leśne położone są w Nadleśnictwie Miękinia. 

Spotkanie otworzył p. Andrzej Ruszlewicz i po przywitaniu uczestników spotkania 

przedstawił obszerne informacje dotyczące planu zadań ochronnych obszarów Natura 2000 

– celów jego opracowania, charakteru, zakresu merytorycznego oraz podstaw i skutków 

prawnych ustanowienia takiego planu jako aktu prawa miejscowego (w formie zarządzenia 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska). Poinformował także o projekcie realizowanym 

ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach którego 

opracowywane są projekty PZO, zasadach finansowania PZO oraz o harmonogramie ich 

sporządzania na Dolnym Śląsku. Wskazał na kluczowe problemy do rozwiązania w toku prac 

nad projektami planów, do których – oprócz sformułowania zadań ochronnych – należą         

w szczególności:  

- weryfikacja granic obszaru Natura 2000 uwzględniająca rozpoznane (w trakcie 

prac nad projektem planu) faktyczne występowanie przedmiotów ochrony obszaru 

oraz oparcie granic o działki ewidencyjne (tam, gdzie to możliwe),  

- weryfikacja przedmiotów ochrony obszaru wyszczególnionych w obecnym 
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standardowym formularzu danych (weryfikacja SDF),  

- określenie i uzupełnienie aktualnego stanu wiedzy o przedmiotach ochrony 

obszaru Natura 2000, 

- identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla właściwego stanu 

przedmiotów ochrony obszaru; 

- wyznaczenie celów i działań ochronnych. 

W procedurze sporządzania PZO znowelizowana ustawa o ochronie przyrody nie 

przewiduje uzgadniania i opiniowania projektu takiego dokumentu, poza poddaniu go w fazie 

końcowej konsultacjom społecznym. W związku z tym p. Andrzej Ruszlewicz  podkreślił 

szczególne znaczenie udziału stron zainteresowanych, w tym użytkowników i zarządców 

gruntów na obszarach Natura 2000, w Zespole Lokalnej Współpracy (ZLW). Jednocześnie 

poinformował o funkcjonowaniu Platformy Informacyjno–Komunikacyjnej (PIK) stanowiącej 

narzędzie dla bieżącej współpracy pomiędzy zespołami wykonującymi projekty planów          

a uczestnikami ZLW. Na PIK będą sukcesywnie umieszczane wyniki prac z poszczególnych 

etapów tworzenia projektu planu, z którymi będą mogli zapoznać się  uczestnicy ZLW. Na 

określonym etapie będzie także możliwość wnoszenia uwag do dokumentu. Niezależnie  

informacje będą również umieszczane na stronach Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu. Poprosił o nawiązanie bezpośredniej współpracy z wykonawcą 

PZO w celu jak najlepszego wykorzystania szansy jaką stwarza proces pracy nad tym 

dokumentem.  

Ścisła współpraca ZLW z RDOŚ i autorami projektów PZO pozwoli na 

zminimalizowanie w przyszłości potencjalnych konfliktów przy zarządzaniu obszarem, jak 

również w toku postępowania administracyjnego i planowania zagospodarowania 

przestrzennego gmin lub realizacji określonych przedsięwzięć. 

Po zakończeniu wypowiedzi Planisty Regionalnego nastąpiła prezentacja obu 

zespołów autorskich opracowujących projekty PZO. 

Następnie głos zabrał p. Zdzisław Cichocki , który w uzupełnieniu wyjaśnił m. in.  

1) różnicę pomiędzy zasadami ochrony przyrody w takich formach ochrony przyrody 

jak rezerwaty, parki krajobrazowe a obszarami NATURA 2000 – europejskiego 

systemu ochrony; na obszarach NATURA 2000 ograniczenia                                

w zagospodarowaniu i ewentualne zakazy nie dotyczą całego obszaru                 

a poszczególnych obiektów przyrodniczych – wymienionych w SDF przedmiotów 

ochrony tego obszaru, 

2) różnicę pomiędzy planem ochrony a planem zadań ochronnych dla obszarów 
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Natura 2000, a także różnice pomiędzy planami ochrony dla rezerwatów, parków 

krajobrazowych i parków narodowych a PZO obszarów Natura 2000 oraz 

wzajemne relacje pomiędzy tymi dokumentami, w stanie obecnym oraz               

w przyszłości (np. plan ochrony Ślężańskiego PK i PZO obszaru Masyw Ślęży 

PLH020040),  

3) ograniczenia w szczegółowości PZO wynikające z metodyki ich opracowania; 

PZO mają charakter planów „ratunkowych” koncentrujących się w szczególności 

na kluczowych przedmiotach i problemach ochrony obszaru. 

4) szczególne znaczenie ustaleń (wskazań) PZO dla dokumentów gminnych – 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 Podkreślając znaczenie PZO jako prawa miejscowego, poprosił przedstawicieli gmin 

o pomoc w udostępnieniu dokumentów planistycznych (studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego) w formie umożliwiającej ich wykorzystanie w pracach nad PZO, a w 

szczególności ich przetworzenia i ujęcia w GIS. 

   

 
             Fot. Spotkanie informacyjne w Sobótce – nawi ązanie współpracy ze stronami zainteresowanymi a wyk onawc ą  

             projektu PZO dla obszaru Masyw Ślęży PLH020040 .   
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Spośród zaproszonych uczestników spotkania informacyjnego głos zabrał                 

p. Waldemar Zaremba , przedstawiciel Nadleśnictwa Miękini. Poinformował o prowadzonych 

obecnie w Nadleśnictwie pracach nad planem urządzania lasu wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko. Wyraził obawy odnośnie zawartej w SDF listy zagrożeń 

wynikających z gospodarki leśnej. 

P. Andrzej Ruszlewicz i p. Zdzisław Cichocki wyjaśnili, ze wymienione w SDF 

zagrożenia są sformułowane ogólnie i w PZO będą zweryfikowane oraz doprecyzowane. 

Jednocześnie poinformowali, że Wykonawcy sporządzają PZO dla całego obszaru, bez 

wyłączeń terenów LP objętych strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. 

Na zakończenie p. Andrzej Ruszlewicz podziękował uczestnikom za udział               

w spotkaniu i zaapelował o aktywny udział w pracach ZLW przy tworzeniu projektu PZO. 

Poinformował także o przybliżonym terminie kolejnego spotkania–warsztatów poświęconych 

wspólnym pracom nad projektem PZO. Podziękowanie zostało również skierowane do 

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka, który pomógł zorganizować spotkanie.  

 

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

projektu zostały osiągnięte. 

 
 
 
 
 
 


