
Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 15 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

z dnia 17 września 2013 r. 
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Irysowy Zagon koło Gromadzynia PLH020051

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 
i poz. 628) 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 Natura 2000 Irysowy Zagon koło Gromadzynia PLH020051 zatwierdzono decyzją Komisji 
Europejskiej jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty 12 grudnia 2008r., którą opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Komisji Europejskiej 13 lutego 2009r. (wejście w życie dnia 6 marca 2009r.), a wyznaczono 
w celu zachowania we właściwym stanie przedmiotów ochrony wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 
Siedliskowej, tj.: 

- 6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion),

- 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),

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

- 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris);

oraz gatunków bezkręgowców wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 

- 6177 Modraszek telejus Phengaris teleius,

- 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar,

- 6179 Modraszek nausitious Phengaris nausithous,

- 1074 Barczatka kataks Eriogaster Catax.

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty – Specjalnego Obszaru 
Ochrony siedlisk Natura 2000 Irysowy Zagon koło Gromadzynia PLH020051 (zwanego dalej Obszarem) 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 2010r. w sprawie sporządzania 
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.). 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla Obszaru jest utrzymanie lub odtworzenie 
właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6 (1) Dyrektywy Siedliskowej 
(Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory – Dz.U.UE.L92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-102 z późn. zm.). 

Prace nad projektem planu zadań ochronnych dla Obszaru rozpoczęły się latem 2011 roku w ramach 
realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „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. 

Przedmiotowy projekt planu zadań ochronnych zawiera wszystkie niezbędne elementy wynikające z zapisów 
ww. ustawy o ochronie przyrody i ww. rozporządzenia w sprawie sporządzania projektu planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000.

W trakcie prac terenowych zweryfikowano listę przedmiotów ochrony w obszarze i wykreślono z niej 
siedlisko 6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion) oraz gatunki 
6177 Modraszek telejus Phengaris teleius, 6179 Modraszek nausitious Phengaris nausithous. Obserwowany 
w przeszłości płat siedliska 6230 nie należał do płatów wykształconych w sposób typowy. Obecnie na terenie 
ostoi spotyka się jedynie kadłubowe formy zespołów roślinnych ze związku Violion caninae, których nie można 
zaklasyfikować do tego typu siedliska. Natomiast jeśli chodzi o dwa gatunki modraszka, wykonane w 2011 roku 
badania terenowe i opinia eksperta wskazują na brak możliwości występowania gatunków na terenie ostoi 



w chwili sporządzania pierwotnego Standardowego Formularza Danych. Potwierdza to m.in. brak głównej 
rośliny żywicielskiej tego gatunku na terenie ostoi. W momencie jego tworzenia obowiązywały inne kryteria 
doboru gatunków występujących w obszarze. W związku z tym umieszczenie gatunków na liście przedmiotów 
ochrony obszaru należy uznać za pierwotny błąd naukowy. Natomiast w wyniku sukcesji naturalnej 
wykształciło się siedlisko leśne *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, którego stan 
i perspektywy ochrony określane są na właściwe (FV). Płat siedliska został włączony do przedmiotów ochrony 
ostoi. 

Pozwoliło to na zaktualizowanie Standardowego Formularza Danych Obszaru (aktualizacja SDF – 
grudzień 2012r.). Zmieniono również parametry siedlisk przyrodniczych (wielkość zajmowanej powierzchni, 
reprezentatywność, stan zachowania i ocena ogólna) i gatunków (populacja, ocena znaczenia obszaru). 
Zaktualizowano również opis obszaru, wartość przyrodniczą i znaczenie oraz zagrożenia. 

Obecnie przedmiotami ochrony obszaru są: 

- 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 

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

- 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),

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

- 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar,

- 1074 Barczatka kataks Eriogaster Catax.

Podczas prac nad projektem przeanalizowano przebieg granic Obszaru i wskazano na konieczność zmiany 
granic polegającej na ich dociągnięciu do istniejących granic działek ewidencyjnych, w tym również włączenie 
do obszaru drogi (działka nr 71, obręb Mierzowice) z uwagi na występowanie przedmiotów ochrony ostoi – 
siedlisko barczatki kataks. W zawiązku z powyższym zmianie uległa powierzchnia Obszaru. 

W Obszarze dominują łąki oraz zadrzewienia śródpolne i, mimo niewielkiej powierzchni jaką zajmuje obszar, 
ostoja odgrywa znaczącą rolę w ochronie zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych. Siedlisko to wraz 
z pozostałymi wyróżnionymi w obszarze jest kluczowe w zakresie ochrony cennych gatunków entomofauny. 
Większość płatów siedlisk przyrodniczych znajduje się na działkach, których właścicielami są rolnicy 
indywidualni. 

Ze zidentyfikowanych zagrożeń najważniejsze wynikają z zarzucenia użytkowania trwałych użytków 
zielonych. Powoduje to stopniowy zanik siedlisk łąkowych z uwagi na sukcesję w kierunku innych zbiorowisk, 
głównie ziołoroślowych i leśnych. Prowadzi to również do ekspansji gatunków traw nieswoistych dla tego 
siedliska i wypieranie cennych i charakterystycznych gatunków roślin. Obserwuje się silną ekspansję trzcinnika 
piaskowego Calamagrostis epigejos. Stanowi to istotne zagrożenie dla przedmiotu ochrony jakim jest gatunek 
motyla - czerwończyk nieparek Lycaena dispar. Zagrożeniem jest też zmiana sposobu użytkowania - rolnicy 
zamieniają łąki na grunty orne. Dla siedliska 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla 
nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) nie zidentyfikowano istotnych zagrożeń. Natomiast dla gatunku motyla 
barczatka kataks Eriogaster catax istotnym zagrożeniem jest usuwanie zakrzaczeń okrajkowych oraz czyżni ze 
śliwą tarniną, stanowiących jego siedlisko. Zagrożeniem dla siedliska 91E0* jest olsowienie oraz grądowinie 
łęgu, które są efektem zaburzenia stosunków wodnych na powierzchni zbiorowisk łęgowych. 

Działania ochronne mają na celu utrzymanie właściwego stanu przedmiotów ochrony tj. zachowanie 
powierzchni siedlisk oraz poprawę ich stanu poprzez ochronę czynną (dot. siedlisk 6410 i 6510 oraz siedliska 
gatunku 1060), zachowanie w niepogorszonym stanie siedlisk, które nie wymagają ochrony czynnej (dotyczy 
siedliska 6430, *91E0 oraz siedliska gatunku 1074) oraz uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie parametrów 
populacji gatunku (dotyczy gatunków 1060 i 1074). W stosunku do gruntów gospodarstw rolnych (trwałe użytki 
zielone) położonych w obszarze Natura 2000 wyróżniono działania obligatoryjne i fakultatywne. Realizacja 
działań obligatoryjnych jest wymogiem podstawowym określonym w zasadach wzajemnej zgodności (cross 
compliance). Rolnicy otrzymujący wsparcie wynikające z realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 
muszą realizować te działania. Zostały one określone na takim poziomie, aby pozwalały na realizację działań 
fakultatywnych, które są dobrowolnym odpłatnym zobowiązaniem rolnika. W działaniach fakultatywnych 
określono bardziej precyzyjnie zabiegi, które mają na celu doprowadzenie do właściwego stanu przedmiotów 



ochrony obszaru. Są to m.in.: usunięcie nalotu drzew i krzewów oraz koszenie (lub użytkowanie kośno - 
pastwiskowe) w płatach siedliska 6410 i 6510 – w terminach i techniką określoną w zarządzeniu. 

Zaplanowany monitoring dotyczy kontroli płatów siedlisk przyrodniczych i oceny ich stanu zachowania 
w zakresie wykonywania działań ochronnych oraz oceny stanu populacji gatunków 1060 i 1074. 

Plan zadań ochronnych zakłada wprowadzenie zmian zapisów miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Prochowice poprzez zmianę planowanego sposobu użytkowania części działki 79/3 
(obręb Mierzowice) z 3.RŁ.86 (łąka) na 3.Ls.84 (las). Na części działki procesy sukcesji naturalnej 
spowodowały wykształcenie się siedliska leśnego *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, 
którego stan i perspektywy ochrony określane są na właściwe (FV). 

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”, współfinansowanego 
ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, listę obszarów, dla których sporządzane będą 
plany zadań ochronnych oraz zasady współpracy odbyło się w dniu 4 marca 2010r. Na spotkanie zaproszone 
zostały właściwe samorządy gminne, na terenie których znajdują się obszary Natura 2000, dla których będą 
opracowywane plany zadań ochronnych. 

W dniu 1 marca 2011r. w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu (na tablicy ogłoszeń) oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu wojewódzkim ukazało 
się obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2011r. 
o zamiarze przystąpienia do opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla 11 obszarów Natura 2000 
w województwie dolnośląskim, w tym dla Obszaru Irysowy Zagon koło Gromadzynia. Obwieszczenie zostało 
również wysłane do Urzędu Miasta i Gminy Prochowice, gdzie wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 
7 - 28 marca 2011r. 

W procesie prac nad planem zadań ochronnych dla Obszaru zorganizowano dwa spotkania Zespołu Lokalnej 
Współpracy, na które zaproszono osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obrębie siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków, przedstawicieli samorządów, 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. Poruszano również kwestie nadrzędności zapisów planów 
zadań ochronnych nad ustaleniami programu rolnośrodowiskowego. 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. Zorganizowana została także 
wizja terenowa, podczas której uczestnicy mogli zobaczyć siedliska przyrodnicze stanowiące przedmioty 
ochrony w obszarze oraz typowe dla nich gatunki roślin. Uczestnicy spotkania mieli również okazję przyjrzeć 
się z bliska uszkodzonemu w wyniku talerzowania siedlisku 6410. Dyskutowanym tematem były rzeczywiste 
problemy z realizacją zadań ochronnych na siedliskach łąkowych – problem gromadzenia siana i jego wywozu 
oraz sensu prowadzenia tego typu prac przy braku odpowiedniego finansowania. 

Obwieszczeniem z dnia 14 listopada 2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
zawiadomił o możliwości zapoznania się z projektami 3 planów zadań ochronnych, w tym z projektem planu 
dla obszaru Natura 2000 Irysowy Zagon koło Gromadzynia. Obwieszczenie zostało również przekazane w celu 
jego upublicznienia do Starostwa Powiatowego w Legnicy i Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach. 
Obwieszczenie zostało zamieszczone również na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu, a także ukazało się drukiem w prasie lokalnej (dodatku dolnośląskim Gazety 
Wyborczej) w dniu 16 listopada 2011r. 

Z uwagi na fakt, iż do projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Irysowy Zagon koło 
Gromadzynia PLH020051 wprowadzono podział działań ochronnych dla łąkowych siedlisk przyrodniczych na 
działania obligatoryjne i fakultatywne zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
(Dz. U. z 2012r. poz. 506) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, obwieszczeniem z dnia 
21 stycznia 2013r., ponownie 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 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i w związku z art. 28 
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 i poz. 628). 
Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu, a także ukazało się drukiem w prasie lokalnej (dodatku dolnośląskim Gazety Wyborczej) w dniu 
25 stycznia 2013r. Obwieszczenie zostało również wysłane z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń do 
Starostwa Powiatowego w Legnicy i Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach, gdzie wisiało w dniach 
25 stycznia – 15 lutego 2013r. 

Osoby zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków. Nie wpłynęły żadne uwagi ani 
wnioski. 

W świetle obowiązujących w 2011 r. przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2013r., poz. 627 i poz. 628), tut. Dyrekcja, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy, wystąpiła do 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu o uzgodnienie projektu zarządzenia w sprawie 
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Irysowy Zagon koło Gromadzynia. 

Projekt zarządzenia został uzgodniony postanowieniem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
znak: ZO-7365-4/2011 z dnia 16 grudnia 2011r. 

Projekt zarządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody na 
posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2011r. 

Projekt zarządzenia został przesłany do zaopiniowania do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Uwagi 
zostały przekazane pismem znak: DON-WP.082.1.38.2013.jb z dnia 22 maja 2013r. Techniczne uwagi GDOŚ 
zostały uwzględnione, natomiast uwaga o dodaniu zagrożenia potencjalnego dla czerwończyka nieparka 
polegającego na niedostosowaniu terminów pokosów nie została uwzględniona. Wynika to z faktu, iż 
w zagrożeniach istniejących dla tego gatunku wskazano na zarzucenie użytkowania. W związku z tym 
zagrożenie potencjalne polegające na zachowaniu odpowiednich terminów koszenia w ogóle nie wystąpi, jeśli 
nie zostanie wyeliminowane zagrożenie istniejące. Ponadto jako działania ochrony czynnej dla siedlisk gatunku 
wskazane zostały odpowiednie terminy koszenia. 

Ponadto ze względu na dodanie do przedmiotowego projektu zarządzenia załącznika nr 6, zawierającego 
wskazania do zmian w istniejącym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice, Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, obwieszczeniem z dnia 8 lipca 2013r., umożliwił zapoznanie się 
z projektem planu zadań ochronnych oraz składaniem zainteresowanym 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 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i w związku z art. 28 ust. 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 i poz. 628). Obwieszczenie 
zostało zamieszczone na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a także 
ukazało się drukiem w prasie lokalnej (dodatku dolnośląskim Gazety Wyborczej) w dniu 15 lipca 2013r. 
Obwieszczenie zostało również wysłane z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń do Starostwa Powiatowego 
w Legnicy, gdzie wisiało w dniach 16 lipca - 13 sierpnia 2013r. i Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach, 
gdzie wisiało w dniach 15 lipca – 5 sierpnia 2013r. 

Osoby zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków. Nie wpłynęły żadne uwagi ani 
wnioski. 

Projekt zarządzenia został na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), uzgodniony przez Wojewodę 
Dolnośląskiego w dniu 11 września 2013 r.


