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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 
2012-05-21, Osiecznica, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Dolina Dolnej Kwisy PLH020050 
 

 

Dnia 21 maja 2012 r. w Urzędzie Gminy w Osiecznicy odbyło się spotkanie zorganizowane 

przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę projektu Planu Zadań 

Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000: Dolina Dolnej Kwisy PLH020050 – firmę ansee 

consulting Michał Jaśkiewicz. 

Celem spotkania było nawiązanie współpracy między jednostkami samorządowymi (Urząd 

Miasta Nowogrodziec, Urząd Gminy Osiecznica, Urząd Gminy Żagań, Urząd Miasta Małomice)  

i Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Świętoszów, Nadleśnictwo Węgliniec, Nadleśnictwo Bolesławiec, 

Nadleśnictwo Żagań, Nadleśnictwo Szprotawa, Nadleśnictwo Lwówek Śląski, Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu), które są właścicielami lub zarządcami gruntów położonych  

w granicach obszaru Natura 2000, a Wykonawcą projektu Planu. Dobra komunikacja i wymiana 

informacji między poszczególnymi podmiotami, a Wykonawcą jest niezwykle istotna dla 

odpowiedniego zaangażowania tych podmiotów w prace przy tworzeniu projektu PZO, w tym  

w Zespole Lokalnej Współpracy (ZLW).  

P. Andrzej Ruszlewicz  – Planista regionalny rozpoczął spotkanie witając jego uczestników  

i poprosił ich o przedstawienie się oraz podanie nazwy reprezentowanej jednostki. Wyjaśnił, że 

spotkanie ma charakter informacyjny i uczestniczą w nim jedynie przedstawiciele jednostek 

samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, ponieważ przy rozpoczęciu opracowywania PZO 

kluczowe jest nawiązanie współpracy z Wykonawcą Planu w celu wymiany informacji i współpracy 

podczas analizowania przez Wykonawcę dokumentów planistycznych (studium uwarunkowań               

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego). Dla Wykonawcy ważne jest, aby na obecnym etapie opracowywania Planu uzyskać 

informacje o planowanych inwestycjach oraz o terenach szczególnie interesujących dla Gmin z punktu 

widzenia rozwoju regionalnego. Ponadto istotnymi informacjami dla Wykonawcy, którymi dysponują 

Gminy jest wskazanie kluczowych użytkowników terenu. Natomiast problematyka przedmiotów 

ochrony, zagrożeń i działań ochronnych w Obszarze szczegółowo będzie omawiana na kolejnych 

spotkaniach w ramach prac Zespołu Lokalnej Współpracy.  

Następnie przedstawiono Wykonawcę projektu PZO dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej 

Kwisy  – ansee consulting Michał Jaśkiewicz oraz pozostałych uczestników spotkania. Ustalono, że ze 



 
 

2 

 

strony Wykonawcy osobami do kontaktu będą: P. Joanna Łaydanowicz 

(joanna.laydanowicz@ansee.pl, tel. 71 398 84 16, 695 424 990) oraz P. Tomasz Kokurewicz 

(tomasz.kokurewicz@up.wroc.pl, tel. 691 375 760).  

P. Andrzej Ruszlewicz  wyjaśnił co to jest Plan Zadań Ochronnych oraz przekazał informacje 

na temat okresu obowiązywania Planu, jego celów i założeń. Podkreślił, że obowiązujący opis 

obszaru, na którym bazuje Wykonawca, stanowią mapa z granicami Ostoi oraz Standardowy 

Formularz Danych (SDF) zamieszczone na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Następnie przedstawił kluczowe zagadnienia, które zostaną wyjaśnione trakcie opracowywania PZO. 

Zasadniczym obowiązkiem Wykonawcy jest zweryfikowanie granicy Obszaru - dokonanie 

uszczegółowienia i ewentualnych zmian przebiegu granicy obszaru Natura 2000 na podstawie 

wyników przeprowadzonych badań terenowych oraz po rozpatrzeniu propozycji korekty granic przez 

strony zainteresowane. P. Andrzej Ruszlewicz  wyjaśnił, że planowane jest oparcie granic obszaru 

Natura 2000, w miarę możliwości, o działki ewidencyjne, w taki sposób, aby nie pomniejszyć wartości 

obszaru oraz nie pogorszyć stanu zachowania przedmiotów ochrony. Podkreślił także, że zmiana 

granic powinna zostać ustalona w porozumieniu wszystkich zainteresowanych stron. Jednym  

z kluczowych celów opracowania PZO jest także znalezienie zagrożeń dla przedmiotów ochrony  

w Obszarze na drodze analizy dokumentów planistycznych. Może to skutkować wskazaniem do zmian 

w tych dokumentach. P. Andrzej Ruszlewicz  przekazał także uczestnikom spotkania informacje         

o istnieniu Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej (PIK), na której umieszczane będą informacje         

o spotkaniach w ramach prac nad projektem Planu, sprawozdania z ich przebiegu, jak i wyniki prac  

z poszczególnych etapów tworzenia projektu PZO. Niezależnie od PIK informacje o przebiegu prac 

nad Planem umieszczane są na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

w zakładce ‘Natura 2000’. 

P. Anna Jankowska  z Działu Gospodarki Leśnej Nadleśnictwa Lwówek Śląski zwróciła się  

z prośbą do Wykonawcy Planu o przedstawienie propozycji zmiany granic Obszaru w warstwie shape 

przed rozpoczęciem się warsztatów Zespołu Lokalnej Współpracy.  

Natomiast P. Andrzej Ruszlewicz  poprosił o przekazanie Wykonawcy informacji                     

o planowanych inwestycjach oraz o terenach szczególnie interesujących dla Gmin z punktu widzenia 

rozwoju regionalnego, tak aby eksperci mogli zweryfikować te miejsca w trakcie badań terenowych     

w celu stwierdzenia występowania tam przedmiotów ochrony.  

P. Tomasz Kokurewicz  – przedstawiciel firmy ansee consulting Michał Jaśkiewicz 

zaapelował o przekazanie Wykonawcy propozycji zmian granic.  
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Fot. 1. Spotkanie w Urz ędzie Gminy w Osiecznicy – P. Andrzej Ruszlewicz prz edstawia zało żenia  

do opracowania PZO 

 
P. Andrzej Ruszlewicz poinformował, że do obowiązków Wykonawcy należy także 

weryfikacja wiedzy o przedmiotach ochrony w Obszarze w oparciu o istniejące dane oraz wyniki 

punktowej inwentaryzacji stanowisk w terenie. Podkreślił, że ze względu na brak konieczności 

wykonania pełnej inwentaryzacji Obszaru przez Wykonawcę istotna będzie współpraca  

z Nadleśniczymi i Leśnikami sprawującymi nadzór nad terenami leśnymi w obrębie obszarów Natura 

2000 oraz przy weryfikacji czy zinwentaryzowane przez Wykonawcę siedliska leśne pokrywają się       

z danymi z RDLP. Przekazał również informację, że w opisie ogólnym Obszaru uwzględnione zostaną 

także uwarunkowania kulturowe, społeczne i gospodarcze Obszaru Natura 2000, który osadzony jest 

w działalności człowieka i podkreślił, że ideą PZO nie jest wyłączenie terenu z użytkowania. 

Zweryfikowany zostanie natomiast obecny sposób użytkowania terenu - czy nie powoduje on 

zagrożeń dla gatunków i siedlisk będących przedmiotem ochrony w Obszarze. W przypadku gdy 

zagrożenia zostaną zidentyfikowane, Wykonawca PZO ma obowiązek zaproponować zmianę sposobu 

użytkowania, tak aby nie pogarszać stanu ochrony przedmiotów w Obszarze. Natomiast gdy siedliska 

są odpowiednio użytkowane, w PZO nie będzie zaleceń do tych terenów, ponieważ istnieje 

perspektywa zachowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków. P. Andrzej Ruszlewicz 

wyjaśnił, że rolą Wykonawcy Planu będzie wskazanie zagrożeń, ale przypomniał o tym, że prawidłowe 

funkcjonowanie niektórych siedlisk przyrodniczych, takich jak łąki wymaga działalności człowieka i że 

za odpowiednie użytkowanie tych siedlisk rolnicy mogą starać się o dopłaty w ramach pakietów 

rolnośrodowiskowych. W trakcie opracowywania PZO Wykonawca przedstawi cele działań 

ochronnych oraz zaproponuje działania ochronne, ale będzie dążył do tego, aby w przypadku siedlisk 
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leśnych mieściły się one w ramach gospodarki leśnej. Dodał również, że zalecenia powinny być realne 

do wykonania. 

P. Tomasz Jankowski  Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lwówek Śląski zaapelował,  

o zgodność zapisów opracowywanego PZO z zapisami zawartymi w Planie Urządzenia Lasu, który 

posiada strategiczną oceną oddziaływania.  

P. Andrzej Ruszlewicz wyjaśnił, że teoretycznie Wykonawca nie powinien pracować nad tą 

częścią Obszaru, która objęta jest Planem Urządzenia Lasu posiadającym strategiczną oceną 

oddziaływania, ale żeby była spójność między dokumentami i tym samym zaleceniami, PZO obejmie 

obszar całej Ostoi. Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odpowiada za cały obszar 

Natura 2000, dlatego nie zostanie wyłączony z PZO fragment Obszaru objętym zatwierdzonym PUL.  

P. Mariusz Huzarski  Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Świętoszów zapytał, kiedy Plan 

Zadań Ochronnych może zostać zatwierdzony. P. Andrzej Ruszlewicz poinformował, że procedura 

zatwierdzania Planu może potrwać ok. 3 lat.  

Następnie glos zabrał P. Jacek Grzelak  – Wicestarosta Powiatu Żagańskiego i wyraził opinię, 

że Wykonawca Planu ma stosunkowo mało czasu na przygotowanie dokumentu, duży obszar do 

przeanalizowania i czasochłonne zadanie w postaci oparcia granic o działki ewidencyjne i w związku  

z tym konieczna będzie współpraca i konsultacje z Urzędami. Ponadto ludzie chcą mieć dostęp do 

informacji, czy działki, których kupnem są zainteresowani, leżą w granicach obszaru Natura 2000,       

w związku z tym bardzo ważne jest, aby zweryfikowane granice Obszaru oparte było o działki 

ewidencyjne.  

P. Tomasz Kokurewicz  nadmienił, że obecnie granica Obszaru przedstawiona jest na 

mapach w skali 1:50 000, co wpływa na jej bardzo małą szczegółowość i czytelność.  

P. Jacek Grzelak dodał, że rozumie, że siedliska nie da się zamknąć w granicach działki 

ewidencyjnej. Natomiast P. Tomasz Kokurewicz  podkreślił, że Wykonawca Planu będzie dążył do 

wyznaczenia granic w taki sposób, aby chronić głównie te tereny, na których występują siedliska 

przyrodnicze lub siedliska gatunków i że w trakcie pracy nad PZO Wykonawca będzie starał się 

wyłączać z Obszaru miejscowości. Nadmienił również, że Wykonawca zaangażował do opracowania 

Planu ekspertów przyrodników, jak również specjalistę od Systemu Informacji Geograficznej (GIS).    

P. Andrzej Ruszlewicz zaznaczył dodatkowo, że w wyjątkowych sytuacjach działki ewidencyjne przy 

tworzeniu granicy trzeba będzie podzielić.  

P. Anna Jankowska zapytała, czy Wykonawca Planu będzie korzystać z ewidencji działek 

zamieszczonej w serwisie Geoportal i wyraziła wątpliwość co do szczegółowości takich danych.  

P. Andrzej Ruszlewicz wyjaśnił, że Wykonawca otrzymał z Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu mapę działek ewidencyjnych do większej części Obszaru, natomiast           

w przypadku braku mapy z ewidencją do niektórych terenów, będzie musiał wykorzystać dane            

z serwisu Geoportal.  
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Fot. 2. Spotkanie w Urz ędzie Gminy w Osiecznicy – dyskusja nad metodami pra cy Wykonawcy przy wykonywaniu PZO 

 

P. Anna Jankowska zwróciła się z zapytaniem, jak bardzo działania ochronne zamieszczone 

w PZO są szczegółowe, czy np. podane są z wraz z lokalizacją i czy nadleśnictwa będą musiały się do 

nich stosować.  

P. Andrzej Ruszlewicz odpowiedział nawiązując do swojej poprzedniej wypowiedzi, że 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska będzie musiał się stosować się do tych zaleceń, ponieważ 

obowiązuje go sprawozdawczość z realizacji zapisów zamieszczonych w PZO.  

W związku z tym ponownie zaapelował o współpracę przy tworzeniu Planu, aby wypracować wspólne 

stanowisko. Zwrócił się również z prośbą o wskazanie wszystkich stron zainteresowanych Obszarem, 

które są z nim gospodarczo lub emocjonalnie związane (np. organizacje pozarządowe) oraz 

zaapelował go Gmin, aby na warsztaty ZLW z ramienia Urzędów skierować osoby zajmujące się 

planowaniem przestrzennym i biorące udział w procedurze wydawania decyzji środowiskowych.  

P. Sławomir Tryjanowski Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Żagań zapytał czy obecny 

na spotkaniu Wykonawca opracowuje PZO tylko dla Doliny Dolnej Kwisy czy również dla Borów 

Dolnośląskich.  

P. Andrzej Ruszlewicz  wyjaśnił, że PZO dla Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Bory 

Dolnośląskie PLB020005 opracowuje Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu. 

Natomiast firma ansee consulting Michał Jaśkiewicz, pomimo iż opracowuje PZO dla ostoi 

siedliskowej, zobowiązana jest także do przeprowadzenia badań ornitologicznych w zakresie 

koniecznym do rozpoznania zagrożeń przy określaniu celów i działań ochronnych. 
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P. Andrzej Ruszlewicz  podsumował dyskusję oraz podziękował uczestnikom za udział  

w spotkaniu i 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.  

  


