
 

Uzasadnienie  
 

 

do zarządzenia Nr 26  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

z dnia 20 grudnia 2013 r.  

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  

Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa PLH020043  

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze 

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 mający znaczenie dla Wspólnoty Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa PLH020043 (zwany 

dalej Obszarem) został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2009/93/WE z dnia 12 grudnia 2008 r., którą 

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej 13 lutego 2009 r. (wejście w życie dnia 6 marca 

2009 r.). Obszar położony jest na terenie gmin Bardo i Kłodzko, w powiatach ząbkowickim i kłodzkim, 

w województwie dolnośląskim.  

Projekt planu zadań ochronnych dla Obszaru 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.).  

Prace nad projektem planu zadań ochronnych dla Obszaru rozpoczęły się w lipcu 2011 roku, w ramach 

realizacji projektu „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.  

Obszar wyznaczono w celu zachowania we właściwym stanie ochrony następujących siedlisk przyrodniczych 

i gatunków zwierząt wymienionych w Załącznikach I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE L.92.206.7, Dz. U. UE-sp.15-2-

102 ze zm.), tj.:  

- 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków,  

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

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

- 6510 Nizinne i podgórskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),  

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

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

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

pseudoplatani),  

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

glutinoso-incanae), olsy źródliskowe,  

- 1355 Wydra Lutra lutra,  

- 1308 Mopek Barbastella barbastellus, 

- 1324 Nocek duży Myotis myotis.  

W toku prac nad planem i przeprowadzonej weryfikacji zasobów siedlisk przyrodniczych i gatunków 

zwierząt stanowiących przedmioty ochrony obszaru, eksperci wskazali na brak możliwości występowania 

siedliska 6230 górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie) w Obszarze (do 



tego siedliska przypisano błędnie intensywnie wypasane suche płaty łąk świeżych), wobec czego uznano to za 

pierwotny błąd naukowy i dlatego zaproponowano wykreślenie siedliska z SDF Obszaru.  

Przeprowadzone rozpoznanie obszaru pozwoliło również uzyskać dane na temat nowych siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, które zaproponowano dodać jako nowe przedmioty ochrony  

w Obszarze, tj.:  

- *40A0 Subkontynentalne zarośla okołopannońskie,  

- 6190 Murawy pannońskie,  

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

- 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae),  

- *91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae),  

- 6179 Modraszek nausitous Maculinea (Phengaris) nausithous, 

- 1323 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii, 

- 1321 Nocek orzęsiony Myotis emarginatus.  

W Obszarze zidentyfikowany został także nowy płat siedliska przyrodniczego 9110 kwaśne buczyny Luzulo-

Fagetum oraz nowy dla Obszaru gatunek ryby: 1163 głowacz białopłetwy Cottus gobio, jednak z uwagi na 

stosunkowo niską reprezentatywność i znaczenie zaproponowano dodanie ich do Standardowego Formularza 

Danych (SDF) Obszaru z oceną D.  

Powyższe dane pozwoliły na zaktualizowanie SDF Obszaru (data aktualizacji 6 sierpnia 2013 r.), poprzez 

dodanie wszystkich zaproponowanych siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt. Ponadto dokonano zmiany 

oceny znaczenia obszaru dla siedlisk przyrodniczych 3220, 3260, 6510, 8220, 9170, *91E0 (w szczególności 

pokrycie, a także reprezentatywność, stan zachowania i ocena ogólna) i gatunków 1308, 1324, 1355 (typ 

i wielkość ich populacji, ocena stanu zachowania, izolacja i ocena ogólna), a także zmianę opisu obszaru, 

wartości przyrodniczej, znaczenia oraz zagrożeń. Natomiast z uwagi na konieczność zatwierdzenia zmian przez 

Komisję Europejską nie usunięto z SDF siedliska 6230 z listy przedmiotów ochrony Obszaru.  

Podczas prac nad projektem przeanalizowano przebieg granic Obszaru i zaproponowano zmianę granic 

Obszaru polegającą na:  

- dociągnięciu istniejących granic do działek ewidencyjnych,  

- włączeniu do obszaru działek ewidencyjnych nr 532 i 533 w obrębie Opolnica (na których występuje 

krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis oraz prawdopodobnie populacja 6179 modraszka nausitousa 

Maculinea (Phengaris) nausithous, a dodatkowo łąki te zaklasyfikowano jako siedlisko 6510; włączenie tego 

terenu w granice obszaru istotnie poprawi funkcjonowanie metapopulacji gatunku w granicach Obszaru oraz 

zwiększy udział siedliska 6510 w jego powierzchni),  

- włączeniu do obszaru działki 35/80 oraz części działki 167/4 w obrębie Ławica (na działkach występują 

dobrze zachowane siedliska 8220 oraz 9180, korekta granicy zwiększy udział ww. siedlisk w powierzchni 

Obszaru),  

- wyłączeniu z Obszaru północnej części działki nr 401/1 obręb Wojbórz oraz działek nr 10001, 

624 i 620 obręb Opolnica (stanowią one w większości tereny upraw leśnych i rolnych). W granicach tych 

działek zinwentaryzowano wprawdzie występowanie siedlisk przyrodniczych o kodach 9110 i 9170, jednak 

siedlisko 9110 kwaśne buczyny Luzulo-Fagetum nie stanowi przedmiotu ochrony w Obszarze, a dwa małe płaty 

siedliska 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum z uwagi na 

małą powierzchnię (łącznie 0,34 ha), brak łączności z innymi większymi płatami tego siedliska, sąsiedztwo 

z linią energetyczną i niezadowalającą ocenę stanu ochrony – nie mają znaczenia dla zachowania i właściwego 

stanu ochrony tego siedliska w Obszarze oraz dla zachowania integralności Obszaru. W pozostałych 

fragmentach Obszaru (a także w innych obszarach Natura 2000) występują lepiej wykształcone i znacznie 

większe powierzchniowo płaty/stanowiska tego siedliska – łącznie w obszarze zajmuje ono powierzchnię  

46,6 ha,  

- wyłączeniu z Obszaru zachodnich części działek 54/83 i 80/82 obręb Młynów (stanowią one tereny upraw 

leśnych i rolnych, które nie są miejscem występowania siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt 

stanowiących przedmioty ochrony w Obszarze, jak i nie mają znaczenia dla zachowania integralności Obszaru).  



Powierzchnia Obszaru po zmianie granic wynosić będzie 283,66 ha (ulegnie zmniejszeniu o ok. 47 ha). 

Opracowano i przekazano do GDOŚ wniosek w tej sprawie.  

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla Obszaru było utrzymanie lub odtworzenie 

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

Większość powierzchni Obszaru (ponad 70%) stanowią lasy znajdujące się na działkach należących do 

Skarbu Państwa (w zarządzie Nadleśnictw Bardo Śląskie i Jugów), natomiast grunty pod wodami rzeki Nysy 

Kłodzkiej, będące również własnością Skarbu Państwa, są w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  

Podczas prac nad projektem planu oceniono stan ochrony oraz zagrożenia dla poszczególnych przedmiotów 

ochrony. Jako istniejące zagrożenia dla siedlisk związanych ze środowiskiem wodnym (3220, 3260, *91E0) 

stwierdzono sukcesję naturalną, obce gatunki inwazyjne, zanieczyszczenia wód Nysy Kłodzkiej, odpady. 

Czynnikami niekorzystnie wpływającymi na siedliska leśne (9130, 9170, *9180) oraz ziołorośla nadrzeczne 

(6430) są również obce gatunki inwazyjne (w tym m.in. niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora, 

niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera i rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica) oraz 

problematyczne gatunki rodzime (w tym m.in. poziewnik miękkowłosy Galeopsis pubescens, pokrzywa 

zwyczajna Urtica dioica). Natomiast w przypadku siedlisk łąkowych (6510) oraz siedlisk motyli (6179) 

zagrożeniem jest intensyfikacja koszenia, nadmierny wypas, zmiana sposobu uprawy, a dla części łąk także 

zaniechanie/brak koszenia – skutkujące ich zarastaniem. Nie stwierdzono zagrożeń dla siedlisk naskalnych 

(6190, 8220), zarośli peripanońskich (*40A0), dąbrów (9190, *91I0), nietoperzy (1308, 1324, 1323, 1321) oraz 

wydry (1355).  

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

ustalono konkretne działania ochronne w zakresie ochrony czynnej, działania związane z utrzymaniem lub 

modyfikacją metod gospodarowania, a także określono konieczność uzupełnienia stanu wiedzy o wybranych 

przedmiotach ochrony.  

Ochrony czynnej wymagają siedliska łęgowe (*91E0), nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników (3260) i roślinność na kamieńcach potoków (3220), bowiem konieczna jest powtarzana co 

roku akcja usuwania gatunków inwazyjnych (w szczególności rdestowców i niecierpka gruczołowatego), 

a także usuwanie zanieczyszczeń i odpadów (3220, 3260 i *91E0). Dla ziołorośli nadrzecznych (6430) 

wskazano na konieczność aktualizacji danych o przedmiocie ochrony, a następnie podjęcie działań mających na 

celu zapewnienie im stanu ochrony na poziomie co najmniej U1 – siedlisko pierwotnie występujące na 

niewielkich powierzchniach uległo przekształceniu w wyniku sukcesji do zbiorowisk zaroślowych oraz 

ekspansji rdestowca sachalińskiego i niecierpka gruczołowatego. W zakresie ochrony siedliska grądowego 

(9170) zalecono stopniowe usuwanie modrzewia z drzewostanu i zmniejszenie udziału świerka. Dla siedlisk 

9130, 9180 i 9170 zidentyfikowano jako istniejące zagrożenie obce gatunki inwazyjne (m.in. niecierpek 

drobnokwiatowy) oraz problematyczne gatunki rodzime (m.in. poziewnik miękkowłosy), jednak zagrożenia te 

praktycznie są niemożliwe do wyeliminowania z uwagi na biologię i powszechność występowania  

ww. gatunków roślin, wobec czego nie wskazano działań ochronnych odnoszących się do tych zagrożeń. Dla 

siedliska łąk świeżych (6510) stanowiącego jednocześnie siedlisko modraszka nausitousa (6179) wskazano 

odpowiednie działania obligatoryjne i fakultatywne w celu zachowania lub odtworzenia siedliska i poprawę 

jego stanu poprzez ochronę czynną. W przypadku gatunków nietoperzy (1308, 1321, 1323, 1324) określono 

konieczność uzupełnienie wiedzy. Z uwagi, iż okres prowadzenia prac umożliwił zebranie jedynie 

podstawowych informacji o ich występowaniu na terenie Obszaru, należy przeprowadzić dodatkowe badania 

nastawione na wykrycie kryjówek letnich i stopnia wykorzystywania zimowisk przez gatunki.  

Zaplanowany monitoring dotyczy kontroli płatów siedlisk przyrodniczych i oceny ich stanu zachowania  

w zakresie wykonywania działań ochronnych oraz oceny stanu populacji gatunków.  

Plan zadań ochronnych nie zawiera wskazań do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin Bardo 

i Kłodzko, jak również w planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. Analiza 

przedmiotowych dokumentów wykazała, że ich ustalenia nie będą miały negatywnego wpływu na przedmioty 

ochrony Obszaru.  

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.  

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”, 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 będą opracowywane plany zadań ochronnych.  

W Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

(na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu wojewódzkim (wydanie dolnośląskie z dnia 1 marca 

2011 r.) ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 

28 lutego 2011 r. o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla 

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

zostało również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz Urzędu 

Gminy Kłodzko. Następnie w dniu 30 listopada 2011 r. na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) 

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

Wyborczej (w Dodatku Dolnośląskim) ukazało się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2011 r. informujące o możliwości zapoznania się z projektami 

6 planów zadań ochronnych, w tym z projektem planu dla obszaru Natura 2000 Przełom Nysy Kłodzkiej  

k. Morzyszowa. Obwieszczenie zostało również przekazane w celu jego upublicznienia m.in. do Urzędu Miasta 

i Gminy Bardo, Urzędu Gminy Kłodzko oraz Starostwa Powiatowego w Kłodzku i Ząbkowicach Śląskich.  

W procesie prac nad planem zadań ochronnych dla Obszaru zorganizowano trzy spotkania Zespołu Lokalnej 

Współpracy, na które zaproszono przedstawicieli lokalnych samorządów oraz nadleśnictw, a także 

przedstawicieli lokalnej społeczności oraz użytkowników i właścicieli gruntów położonych w granicach 

Obszaru, a także przedstawicieli 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, SDF-u, 

zapisy dokumentów planistycznych oraz omówiono rzeczywiste i potencjalne zagrożenia, jakie 

zidentyfikowano w obszarze. Uzgodniono także cele ochrony, ustalono działania ochronne oraz określono 

zasady monitoringu działań ochronnych i przedmiotów ochrony.  

Projekt zarządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody na 

posiedzeniu w dniu 23 marca 2012 r.  

Obwieszczeniem z dnia 27 września 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) i w związku z art. 28 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.). Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie 

internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniach 3 października – 

24 października, a także ukazało się drukiem w prasie lokalnej (dodatku dolnośląskim Gazety Wyborczej) 

w dniu 3 października 2013 r. (w dniu 7 października 2013 r. Gazeta Wyborcza opublikowała obwieszczenie 

ponownie, z uwagi na błędnie wpisaną datę obwieszczenia). Obwieszczenie było również wywieszone na 

tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bardo – w dniach 3 października – 28 października 2013 r., Urzędu 

Gminy Kłodzko – w dniach 2 października - 28 października 2013 r., Starostwa Kłodzkiego – w dniach  

3 października - 24 października 2013 r. i Starostwa Ząbkowickiego – w dniach 3 października -  

25 października 2013 r. Osoby i instytucje zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag 

i wniosków.  

Pismem znak ZP.074.54.2013 z dnia 21 października 2013 r. stanowisko dot. przedmiotowego PZO 

przedstawił Dyrektor ds. zasobów wodnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który 

wskazał, iż zgodnie ze „Studium ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiej …” na odcinku Nysy Kłodzkiej 

w granicach Obszaru Natura 2000 oraz powyżej tego odcinka nie planuje się budowy zapory 

przeciwrumowiskowej ani pełnej regulacji rzeki. Natomiast planowana jest jedynie modernizacja mostów 

w Podtyniu i Morzyszowie wraz z udrożnieniem terenów zalewowych, koryta rzeki i częściowym obniżeniem 

dna, a także inne działania związane z udrożnieniem punktowym koryta rzeki i terenów zalewowych poprzez 



wycinkę drzew i krzewów w celu m.in. poprawy turystycznego korzystania z wód Nysy Kłodzkiej (spływy 

kajakowe i pontonowe) oraz poprawy estetyki terenów przyległych do rzeki, gdzie na porostach i krzewach 

zatrzymuje się duża ilość śmieci, odpadków i worków. Powyższe uwagi zostały w większości uwzględnione 

w treści Zarządzenia poprzez zmianę zapisów zagrożeń dla siedlisk zależnych od rzeki: wykreślono  

w zagrożeniach potencjalnych zapis o stworzeniu zapory, a wpisano jako zagrożenia prace regulacyjne (ale 

tylko te które dotyczą przekształceń całego koryta lub ograniczające transport rumowiska), dodano dla siedlisk 

3220, 3260 i *91E0 zagrożenie istniejące: odpadki i odpady stałe oraz odpowiednie działania z zakresu ochrony 

czynnej: usuwanie zanieczyszczeń i odpadów. Uwzględniono także formalne uwagi dotyczące dokumentacji 

projektu Planu.  

Projekt zarządzenia został przesłany do zaopiniowania do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

(GDOŚ). Uwagi zostały przekazane pismem znak: DON-WP.082.1.98.2013.jb z dnia 29 października 2013 r. 

Wszystkie techniczne uwagi zostały uwzględnione (m.in. zmieniono zapisy dotyczące aktualizacji danych 

o przedmiotach ochrony, ujednolicono nazewnictwo roślin). Dla siedliska modraszka nausitousa 

6179 nie dodano zgodnie z sugestią dodatkowych zagrożeń (zaniechanie/brak koszenia oraz zarastanie 

krzewami i drzewami), bowiem jak wynika z badań terenowych przeprowadzonych przez specjalistów na 

potrzeby przygotowania PZO - jedynymi zagrożeniami dla siedlisk tego motyla w granicach obszaru jest 

intensywne zagospodarowanie łąk poprzez ich wcześniejsze i częstsze koszenie bez pozostawiania powierzchni 

nie koszonej. Natomiast dla leśnych siedlisk 9130, *9180 i 9170, pomimo zidentyfikowania istniejącego 

zagrożenia, jakim są obce gatunki inwazyjne, nie dopisano (zgodnie z propozycją) odpowiednich działań, 

bowiem według opinii specjalistów usuwanie gatunków inwazyjnych w lasach przy prowadzeniu planowej 

gospodarki leśnej jest bezskuteczne i bezcelowe – nie opracowano dotychczas efektywnej metody pozbycia się 

roślin inwazyjnych, która gwarantowałaby, że populacje tych roślin nie będą się odnawiać. Odnosząc się 

natomiast do zaproponowanego uproszczonego zapisu dla działań fakultatywnych dla siedliska przyrodniczego 

6510 i siedliska gatunku 6179, postanowiono o pozostawieniu dotychczasowych zapisów (wskazujących 

konkretne działania do wykonania), uznając że ewentualnie po zatwierdzeniu nowego PROW wydane zostanie 

zarządzenie zmieniające zapisy w tym zakresie. Zgodnie z uwagą dotyczącą monitoringu siedliska 

3260 wskazano konieczność odrębnej oceny stanu zachowania siedliska, kontroli działań ochronnych oraz 

monitoringu czystości wód.  

Uwagi do projektu planu przekazała również Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu 

pismem znak ZO-7365-13/13 z dnia 24 października 2013 r. Uwzględniono uwagi formalne dotyczące nazwy 

Nadleśnictwa Bardo Śląskie oraz przynależności działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych do odpowiednich 

nadleśnictw. Natomiast w odniesieniu do uwag dotyczących występowania lub braku wskazanych przez RDLP 

we Wrocławiu siedlisk – po analizie dokumentacji projektu PZO (w szczególności raportów z prac terenowych 

siedliskoznawców) oraz dostępnych map – wzięto pod uwagę stwierdzenia, iż w podanych przez RDLP 

wydzieleniach Nadleśnictwa Jugów brak jest siedliska *91E0 (zgodnie z opisem terenu ten typ siedliska 

nie może tam występować), a w podanych przez RDLP wydzieleniach Nadleśnictwa Bardo Śląskie siedliska 

9170 (opierając się o opis taksacyjny Planu Urządzania Lasu, uznać można, że drzewostan nie ma cech tego 

siedliska), zatem wskazane wydzielenia usunięto z lokalizacji zadań ochronnych. Utrzymano także kwalifikację 

siedliska 9170 w trzech wydzieleniach Nadleśnictwa Jugów (RDLP wskazywała inny typ siedliska), bowiem 

jego występowanie zostało zinwentaryzowane podczas najnowszych badań terenowych prowadzonych na 

potrzeby przygotowania przedmiotowego Planu. Ponadto należy zauważyć, że działanie ochronne wskazane dla 

tego siedliska (tj. stopniowe zmniejszanie udziału gatunków iglastych w drzewostanie) jest działaniem, które 

może przyczynić się również do poprawy stanu innych siedlisk związanych z lasami liściastymi (*9180 lub 

*91E0). Uwagi dotyczące dokumentacji projektu PZO w stosunku do zapisów odnoszących się do siedlisk 

nietoperzy w kontekście gospodarki leśnej zostaną sukcesywnie wprowadzone przy aktualizacji dokumentacji – 

nie odnoszą się one bowiem bezpośrednio do zagrożeń i działań wskazanych w Zarządzeniu, w którym 

nie zidentyfikowano zagrożeń istniejących wobec nietoperzy stanowiących przedmioty ochrony Obszaru, 

wobec czego nie wskazano żadnych działań ochronnych, a jedynie konieczność uzupełnienia stanu wiedzy 

o populacji gatunków tych ssaków.  

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 3 grudnia 2013 r. 


