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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 
2012-11-22, Małomice, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Dolina Dolnej Kwisy PLH020050, I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 
 

 

Dnia 22 listopada 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Małomicach 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 zaangażowanie różnych podmiotów – lokalnych grup interesu 

(właścicieli, rolników, przedsiębiorców lub zarządców działających w granicach obszaru), 

przedstawicieli nadleśnictw, przedstawicieli samorządów, przedstawicieli organów zainteresowanych 

obszarem w prace przy tworzeniu projektu Planu Zadań Ochronnych. 

P. Małgorzata Sendecka  - Burmistrz Miasta Małomice przywitała uczestników spotkania  

i zaprosiła do prezentacji przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.  

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

i poprosił ich o przedstawienie się oraz podanie nazwy reprezentowanej jednostki. Przedstawił sposób 

funkcjonowania obszarów Natura 2000 w Polsce, podstawę prawną, strukturę i zakres dokumentów 

związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci Natura 2000, ograniczenia w użytkowaniu terenów 

w granicach obszarów Natura 2000. Omówił również strukturę Planu Zadań Ochronnych, stan 

zaawansowania prac nad PZO w województwie dolnośląskim oraz zasady pracy nad tworzeniem 

projektu PZO, podkreślając że podstawą jest praca w Zespole Lokalnej Współpracy na warsztatach 

specjalnie w tym celu organizowanych.  



 

 

Fot. 1 . P. Andrzej Ruszlewicz podczas prezentacji zało

P. Krystyna Opiła  z Lubuskiego O

projekt PZO dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy. 

kończy się w sierpniu 2013 r. Do tego czasu trwa

zainteresowanych stron przygotowa

na uzupełnienie badań w sezonie wegetacyjnym. 

P. Arkadiusz Sudoł  z Nadle

informacyjnym, które odbyło się w Osiecznicy zaproponowano, aby granic

ewidencyjne. Dodał, że zarówno Nadle

propozycję korekty granicy przesłało Wykonawcy i chciał dowiedzie

P. Joanna Kaszewska-Mejer  

spotkaniu będzie omówienie przebiegu proponowanej granicy i 

propozycji Wykonawca odniesie się

Następnie P. Joanna Łaydanowicz

wiedzy o obszarze, położeniu, walorach przyrodniczych i głównych zagro

gatunki zwierząt będące przedmiotami ochrony w 

terenowych i weryfikacji istniejących materiałów. Omówiła te

ochrony w porównaniu z danymi zawartymi w SDF. 

P. Joanna Kaszewska -

zachowania, zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych stanowi

2000 Dolina Dolnej Kwisy. 
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. P. Andrzej Ruszlewicz podczas prezentacji zało żeń do sporz ądzenia PZO

 

z Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zapytała kiedy ko

projekt PZO dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy. P. A. Ruszlewicz

Do tego czasu trwać będą konsultacje społeczne, po to aby z ud

zainteresowanych stron przygotować Plan. Dodał, że Wykonawca ma jeszcze czas w przyszłym roku 

 w sezonie wegetacyjnym.  

z Nadleśnictwa Bolesławiec przypomniał, że na poprzednim spotkaniu 

informacyjnym, które odbyło się w Osiecznicy zaproponowano, aby granicę obszaru oprze

e zarówno Nadleśnictwo Bolesławiec, jak i Nadleśnictwo W

przesłało Wykonawcy i chciał dowiedzieć się czy to zostało uwzgl

 ze strony Wykonawcy PZO zapewniła, że jednym z tematów na 

dzie omówienie przebiegu proponowanej granicy i że do wszyst

propozycji Wykonawca odniesie się podczas prezentacji.  

P. Joanna Łaydanowicz  – Koordynator Projektu PZO przedstawiła obecny stan 

żeniu, walorach przyrodniczych i głównych zagrożeniach. Zaprezentowała 

ce przedmiotami ochrony w świetle wyników przeprowadzonych bada

terenowych i weryfikacji istniejących materiałów. Omówiła też różnice dotyczące stanu przedmiotów 

ochrony w porównaniu z danymi zawartymi w SDF.  

-Mejer  – specjalista ds. botaniki w projekcie PZO, przedstawiła stan 

enia dla siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura

  

 
ądzenia PZO  

rodka Doradztwa Rolniczego zapytała kiedy kończy się 

P. A. Ruszlewicz  wyjaśnił, że projekt 

 konsultacje społeczne, po to aby z udziałem 

e Wykonawca ma jeszcze czas w przyszłym roku 

że na poprzednim spotkaniu 

ę obszaru oprzeć o działki 

śnictwo Węgliniec taką 

 czy to zostało uwzględnione. 

że jednym z tematów na 

e do wszystkich przesłanych 

Koordynator Projektu PZO przedstawiła obecny stan 

żeniach. Zaprezentowała 

wietle wyników przeprowadzonych badań 

ące stanu przedmiotów 

pecjalista ds. botaniki w projekcie PZO, przedstawiła stan 

cych przedmioty ochrony obszaru Natura 



 

 

Fot. 2 . P. Joanna Łaydanowicz podczas prezentacji zebranyc h informacji 

o przedmiotach ochrony obszaru Natura 2000

Fot. 3. P. Joanna Kaszewska

o siedliskach przyrodniczych wyst
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. P. Joanna Łaydanowicz podczas prezentacji zebranyc h informacji 

o przedmiotach ochrony obszaru Natura 2000  

 

Kaszewska -Mejer podczas prezentacji zebranych informacji 

siedliskach przyrodniczych wyst ępuj ących w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy

  

 
. P. Joanna Łaydanowicz podczas prezentacji zebranyc h informacji  

 

podczas prezentacji zebranych informacji  

Dolina Dolnej Kwisy  
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P. Zygmunt Przysi ężny z Lubuskiej Izby Rolniczej skomentował wcześniejszą wypowiedź  

P. Andrzeja Ruszlewicza i nie zgodził się z poglądem, że obszary Natura 2000 są utrzymywane bez 

kosztowo. P. Andrzej Ruszlewicz  zaprzeczył, jakoby użył takiego stwierdzenia i wyjaśnił, że tam 

gdzie dane siedlisko występuje w dobrym stanie zachowania to nie ponosi się kosztów jego 

utrzymywania.  

P. Zygmunt Przysi ężny dodał, że według niego koszty ponosi samorząd, rolnicy którzy mają 

grunty w obszarze Natura 2000, ponadto stwierdził, że istnieje także duży problem z bobrami  

i wydrami. Zauważył, że konieczne jest zabezpieczenie wędkarzy, rolników i samorządów  

i przygotowanie odpowiednich rekompensat za ponoszone straty. P. Andrzej Ruszlewicz wyjaśnił, że 

w obszarach Natura 2000 faktycznie są pewne ograniczenia, a ograniczenia w stosunku do wydry lub 

bobra wynikają nie tylko z ochrony tych gatunków siecią Natura 2000, ale także z ochrony gatunkowej 

i nie ma znaczenia czy występują one w obszarach chronionych - te same obostrzenia odnośnie tych 

gatunków muszą być respektowane poza granicami takich obszarów.  

P. Zygmunt Przysi ężny stwierdził, że właśnie ochrona tych gatunków w obszarach Natura 

2000 powoduje, że ich populacje są duże i że gatunki te wychodzą poza granice obszarów Natura 

2000 powodując szkody. P. Andrzej Ruszlewicz podkreślił raz jeszcze, że bóbr w Polsce podlega 

ochronie gatunkowej bez względu na to czy występuje w obszarach chronionych czy nie i dodał, że 

nie do końca uzasadnione jest kojarzenie wszystkich problemów związanych z ochroną przyrody w 

Polsce z Naturą 2000. Zauważył, że w Polsce oprócz Natury 2000 istnieje dziewięć innych form 

ochrony przyrody, w tym ochrona gatunkowa, którą objęty jest bóbr. Przypomniał także, że obecny 

dobry stan populacji bobra wynika nie tylko z objęcia tego gatunku ochroną gatunkową, ale także  

z faktu, że po wsiedleniu bobrów w latach 90tych w Polsce znalazły one tu tak dobre warunki, że 

zaczynają wychodzić poza siedliska niekonfliktowe. Poinformował, że wyceną strat wynikających  

z działalności bobrów zajmuje się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. P. A. Ruszlewicz 

zauważył, że posiadając grunty, zwłaszcza trwałe użytki zielone, w obszarze Natura 2000 można mieć 

zyski, wchodząc w pakiety rolnośrodowiskowe i wyjaśnił zasady ich przyznawania.  

Następnie P. Tomasz Kokurewicz  – specjalista ds. chiropterologii w Projekcie PZO omówił 

stan ochrony gatunków nietoperzy będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Dolina 

Dolnej Kwisy.  

 

 

 



 

 

Fot. 4 . P. Zygmunt Przysi

Fot. 5 . P. Tomasz Kokurewicz podczas omawiania stanu ochro ny nietoperzy b

ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja nad Bobrem
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. P. Zygmunt Przysi ężny podczas wypowiedzi w trakcie spotkania ZLW

 

. P. Tomasz Kokurewicz podczas omawiania stanu ochro ny nietoperzy b ędących przedmiotami 

ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja nad Bobrem  

  

 
spotkania ZLW  

 

ędących przedmiotami 



 

 

P. Andrzej Trzop z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zielona Góra) poprosił o przekazanie dodatkowych

także o możliwości uzyskania pomocy przez wła

ssaków. P. Tomasz Kokurewicz

temat nietoperzy występujących w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy 

Następnie P. Joanna Łaydanowicz

2000, przygotowana została na p

granic przesłanych przez Gminy i Nadle

do działek ewidencyjnych. P. Joanna Kaszewska

obszaru Natura 2000.  

P. Joanna Łaydanowicz

obecnym etapie dysponuje wykonawca i które b

 

Fot. 6 . Obrady podczas I spotkania Zespołu

 

P. Wojciech Jankowski 

że jednym z ważniejszych problemów 

ponieważ są tu liczne stopnie i elektrownie wod

istniejące przepławki nie funkcjonuj

powinno być przywrócenie ciągłoś

należałoby poszukać jakiegoś rozsą
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Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

poprosił o przekazanie dodatkowych informacji na temat biologii i ochrony nietoperzy, a 

ci uzyskania pomocy przez właścicieli budynków, w których znajduj

P. Tomasz Kokurewicz  szczegółowo dopowiedział na pytanie i uzupełnił informacje na 

ących w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy  

pnie P. Joanna Łaydanowicz  wyjaśniła, że propozycja zmiany granicy obszaru Natura 

2000, przygotowana została na podstawie zebranych informacji przyrodniczych, propozycji zmian 

granic przesłanych przez Gminy i Nadleśnictwa oraz uwzględniając konieczność 

P. Joanna Kaszewska -Mejer  omówiła przebieg proponowanej granicy 

P. Joanna Łaydanowicz  przedstawiła także listę dokumentów planistycznych jakimi na 

obecnym etapie dysponuje wykonawca i które będą analizowane podczas opracowywania PZO. 

. Obrady podczas I spotkania Zespołu  Lokalnej Współpracy

P. Wojciech Jankowski z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” 

problemów trudnych do rozwiązania jest ciągłość ekologiczna rzeki Kwisy, 

 tu liczne stopnie i elektrownie wodne, z których część albo nie ma przepławek, albo 

ce przepławki nie funkcjonują odpowiednio. Dlatego jednym z celów działa

ągłości ekologicznej rzece Kwisie i chociaż wydaje si

ś rozsądnego rozwiązania.  

  
 (Oddział Regionalny 

informacji na temat biologii i ochrony nietoperzy, a 

cicieli budynków, w których znajdują się kolonie tych 

szczegółowo dopowiedział na pytanie i uzupełnił informacje na 

e propozycja zmiany granicy obszaru Natura 

odstawie zebranych informacji przyrodniczych, propozycji zmian 

 dociągnięcia granicy 

omówiła przebieg proponowanej granicy 

 dokumentów planistycznych jakimi na 

 analizowane podczas opracowywania PZO.  

 

Lokalnej Współpracy  

Przyjaciół Przyrody „pro Natura” zauważył, 

ść ekologiczna rzeki Kwisy, 

 albo nie ma przepławek, albo 

 odpowiednio. Dlatego jednym z celów działań ochronnych 

ż wydaje się to trudne to 
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P. Andrzej Ruszlewicz przyznał, że brak ciągłości Kwisy jest dużym problemem, a z drugiej 

strony zwrócił uwagę, że ryby dwuśrodowiskowe nie są przedmiotem ochrony w tym obszarze Natura 

2000, dlatego trudne będzie zamieszczenie zapisów w PZO dotyczących budowy przepławek.  

P. Grzegorz Karcz  z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim dodał, że 

w Kwisie nie ma ryb dwuśrodowiskowych, ponieważ tak naprawdę barierą jest Bóbr (zapora w 

Krzywańcu) i dopóki ta rzeka nie będzie drożna to bezcelowa jest restytucja w Kwisie wspomnianych 

gatunków ryb. Należałoby najpierw udrożnić rzekę Bóbr, a dopiero później Kwisę. Zauważył też, że 

obecnie nie ma możliwości budowania elektrowni wodnych bez przepławek, a zgodnie z zaleceniem 

byłego Ministra Środowiska, dopuszcza się budowę elektrowni wodnych tylko na istniejących progach. 

Ponadto dla poszczególnych dorzeczy są wskazania jakiego typu przepławka powinna być budowana 

– dla jakich gatunków ryb. Przy przepławkach pojawia się też problem kłusownictwa, nie tylko ludzi ale 

i zwierząt, dlatego powinny być one odpowiednio zabezpieczone. P. Grzegorz Karcz stwierdził, że 

brak ciągłości ekologicznej nie jest jedynie problem Kwisy, ale dotyczy rzek w całej Polsce.  

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.  

 


