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W dniu 14 października 2013 roku, w Urzędzie Gminy w Bolesławcu odbyło się 

spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

dotyczące przystąpienia do opracowywania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Żwirownie w Starej Olesznej PLH020049. Celem spotkania było omówienie zasad pracy nad 

projektem planu zadań ochronnych, przedstawienie wartości przyrodniczych obszaru, w tym 

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

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

projektu korekty jej przebiegu. Kluczowymi stronami zainteresowanymi obszarem są władze 

gminy Bolesławiec oraz właściciel terenu pokrytego w całości obszarem Natura 2000 

Żwirownie w Starej Olesznej, którego przedstawiciel – Pan Marcin Plango - dzięki 

uprzejmości i zaangażowaniu Wójta Gminy był obecny na spotkaniu. Wójt Gminy 

Bolesławiec Pan Andrzej Dutkowski przywitał gości, i oddał głos Panu Andrzejowi 

Ruszlewiczowi – Planiście Regionalnemu, który przedstawił władzom gminy towarzyszące 

mu osoby, tj. Panią Renatę Sierżant z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - 

koordynator projektu Planu oraz Panią Martę Poprawską – przedstawicielkę firmy Lemitor 

Ochrona Środowiska Sp. z o.o., która jest ekspertem przyrodniczym w zakresie fitosocjoligii i 

wykonywała badania terenowe w obszarze. 

Pani Renata Sierżant przedstawiła pokrótce specyfikę obszaru a następnie oddała głos 

Pani Marcie Poprawskiej, która omówiła stan zachowania siedlisk przyrodniczych będących 

przedmiotami ochrony obszaru oraz ich lokalizację. Najcenniejszym siedliskiem w obszarze 

jest siedlisko 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku 

Rhynchosporium. Natomiast siedlisko 3130 oraz gatunek endemicznej rośliny wodnej, dla 

której obszar pierwotnie został utworzony – elismy wodnej należy pozostawić do dalszych 

badań - weryfikacja ich stanu zachowania w tym sezonie nie była możliwa. Występowanie 

pozostałych siedlisk wykazanych w Standardowym Formularzu Danych dla obszaru nie 

zostało potwierdzone. W związku z tym, wywiązała się żywa dyskusja na temat zasadności 



 

 

istnienia obszaru Natura 2000 Żwirownie w Starej Olesznej. Pan Andrzej Ruszlewicz – 

Planista Regionalny zwrócił uwagę na fakt, że jeden rok obserwacji i badań terenowych nie 

jest wystarczający aby zdecydować o likwidacji obszaru. Natomiast zasadnym jest 

zawnioskować o usunięcie z SDFu przedmiotów ochrony, które faktycznie w obszarze nie 

zostały stwierdzone.  

W trakcie spotkania omówiono główne zagrożenia dla przedmiotów ochrony obszaru, 

którymi są bardzo silna antropopresja i zaśmiecanie terenu, a także możliwe do podjęcia 

działania ochronne oraz możliwe, planowane przez właściciela formy aktywności w obszarze 

lub plany jego zagospodarowania. 

Pan Roman Jaworski – zastępca Wójta, uznał możliwość likwidacji obszaru                

w przyszłości za wartą rozpatrzenia. Stwierdzono, że w miejscu występowania płatu siedliska 

7150 można utworzyć z pomocą gminy użytek ekologiczny i tym samym objąć ochroną to 

cenne siedlisko. Ustalono, że jedynym działaniem ochronnym w obszarze, które należy 

niezwłocznie podjąć jest odsłonięcie tego płatu siedliska zarośniętego w tej chwili przez 

podrosty sosny i brzozy. Po zakończeniu spotkania w gminie uczestnicy spotkania udali się na 

wizje terenową w obszarze w celu zobaczenia omawianego na spotkaniu siedliska 7150. 

 
                Fot. Wizja terenowa w obszarze Żwirownie w Starej Olesznej 

 

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

projektu zostały osiągnięte. 


