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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 

 

 

2013-10-16, Mirków, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 

2000 PLH020045 Stawy w Borowej, I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

 

Dnia 16 października 2013 r. w Urzędzie Gminy Długołęka, ul. Robotnicza 12, Mirków 

odbyło się spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu (RDOŚ) dla obszaru Natura 2000 Stawy w Borowej PLH020045.  

 

Celem spotkania było omówienie zasad pracy nad projektem planu zadań ochronnych, 

prezentacja projektu POIŚ, przekazanie ogólnych informacji o Sieci Natura 2000 w Polsce, 

przedstawienie wartości przyrodniczych obszaru, w tym zweryfikowanej w trakcie prac ((na 

podstawie wizji terenowych i istniejących danych o obszarze) listy przedmiotów ochrony w 

obszarze, a także praca nad przygotowaniem projektu Planu, który będzie zawierał 

wypracowane wspólnie zapisy dotyczące określenia stanu ochrony przedmiotów ochrony, 

wskazania zidentyfikowanych zagrożeń oraz celów działań ochronnych ich dotyczących z 

uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb Stron Zainteresowanych.  

 

Spotkanie miało również na celu utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy, którego zadaniem 

będzie współpraca z wykonawcą Planu w trakcie jego przygotowywania w zakresie 

wypracowania wspólnych zapisów Planu dotyczących zachowania właściwego stanu ochrony 

przedmiotów ochrony w obszarze (gatunki roślin i zwierząt, siedliska przyrodnicze chronione 

w obszarze) z uwzględnieniem uzasadnionych i możliwych do uwzględnienia potrzeb Stron 

Zainteresowanych. 

 

Spotkanie przebiegło według założonego harmonogramu, który był dołączony do zaproszenia 

na spotkanie oraz został przedstawiony na początku spotkania jego uczestnikom. Przybyłych 

na spotkanie przywitał kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Pan Tadeusz Luty 

(gospodarz miejsca spotkania).  
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Uczestnicy spotkania przedstawili się i poinformowali kogo reprezentują.  

 

Następnie Pan  Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny, omówił cel i założenia spotkania 

oraz przedstawił prezentację nt. zasad funkcjonowania sieci Natura 2000 (w tym podstaw 

prawnych oraz zasad wyznaczania obszarów Natura 2000) oraz projektu POIS.05.03.00-00-

186/09. Przedstawił również merytoryczną zawartość planów zadań ochronnych obszarów 

Natura 2000 i rolę Zespołów Współpracy Lokalnej w tworzeniu dokumentu. 

 

 

 

 

Po krótkiej przerwie Pani Marta Łysiak z Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu – koordynator planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Stawy w Borowej PLH020045, przedstawiła w formie prezentacji następujące kwestie 

dotyczące obszaru: 

 

 informacje ogólne na temat obszaru, 

 omówienie granic obszaru, 

 informacje na temat przedmiotów ochrony obszaru i aktualne wyniki badań 
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terenowych prowadzonych w granicach obszaru.  

 

Następnie Pan Zygmunt Dajdok z Uniwersyetetu Wrocławskiego, omówił biologię i 

znaczenie przedmiotów ochrony obszaru – koleantusa delikatnego Coleanthus subtillis oraz 

siedliska przyrodniczego 3130 brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze 

zbiorowiskami z Littorellatea, Isoeto-Nanojuncetea. 

 

 

 

 W odniesieniu do granic obszaru Stawy w Borowej propozycja zmiany granic dotyczyć 

będzie jedynie dociągnięcia granicy obszaru do granic działek ewidencyjnych i wydzieleń 

leśnych.  

 

W trakcie omawiania granic obszaru, uczestnicy otrzymali mapy obszaru z aktualnym 

przebiegiem granic obszaru oraz propozycją zmiany granic i każdy z uczestników mógł 

nanieść na mapę swoją propozycję zmiany granic obszaru. Ustalono również, że w przypadku 

uwag do przebiegu granic będzie można kontaktować się indywidualnie z koordynatorem 

planu zadań ochronnych.  
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Po przerwie podjęto dyskusję mającą na celu identyfikację problemów z właściwym stanem 

ochrony obszaru (w formie uproszczonej analizy SWOT), podczas której poruszono m.in. 

następujące zagadnienia: 

 

- projektowanego studium zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka 

dopuszczającego możliwość lokalizacji zakładów przemysłowych w pobliżu obszaru Natura 

2000, 

- istniejącej składowiskach odpadów zlokalizowanego w sąsiedztwie obszaru,  

- gospodarki prowadzonej w obrębie stawów na których zidentyfikowano występowanie 

przedmiotów ochrony obszaru, 

- „dzikiej turystyki” która wiąże się z rozjeżdżaniem dna stawów samochodami i quadami i 

zaśmiecaniem obszaru.   

 

Na zakończenie spotkania Pan A. Ruszlewicz podsumował wszystkie wskazane „dobre” 

strony obszaru (w szczególności najważniejsze walory przyrodnicze) oraz „złe” strony, które 

stanowią o problematyce zarządzania Obszarem. Następnie Pan A. Ruszlewicz zakończył  

dyskusję oraz podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu jednocześnie wyraził nadzieję, 

że współpraca przy tworzeniu projektu PZO będzie przebiegała sprawnie i z wzajemnym 

zrozumieniem. Spotkanie przebiegło zgodnie z założeniami, a cele wynikające z realizacji 

tego etapu projektu zostały osiągnięte. 

 

 


