
Prochowice, 26 września 2011 r.

Sprawozdanie
z II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy związanego

z opracowaniem projektu planu zadań ochronnych
obszaru Natura 2000 Irysowy Zagon koło Gromadzynia PLH020051

W dniu 26 września 2011 r. o godz. 16 w świetlicy wiejskiej w Mierzowicach 
odbyło  się  II  spotkanie  dyskusyjne  Zespołu  Lokalnej  Współpracy  związanego 
z opracowaniem projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLH020051 
Irysowy  Zagon  koło  Gromadzynia.  Warsztaty  zorganizowała  Regionalna  Dyrekcja 
Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  wraz  z  wykonawcą  planu  zadań  ochronnych 
Biurem  Urządzania  Lasu  i  Geodezji  Leśnej  Oddział  w  Brzegu.  Warsztaty 
te połączone były z wizją terenową w przedmiotowym obszarze Natura 2000.

Celem spotkania było:
 podsumowanie  wyników poprzedniego spotkania  i  wspólnych  prac  Zespołu 

Lokalnej Współpracy;
 wizja terenowa;
 uzgodnienie celów ochrony i ustalenie działań ochronnych;
 określenie zasad monitoringu działań ochronnych i przedmiotów ochrony;
 ustalenie zasad dalszej współpracy.

Spotkanie  przebiegło  zgodnie  z  przyjętym  programem  spotkania 
dyskusyjnego/warsztatu  Zespołu  Lokalnej  Współpracy,  który  został  przesłany 
uczestnikom  w  zaproszeniach  i  jeszcze  raz  zaprezentowany  na  początku 
warsztatów.

W spotkaniu wzięło  14  osób.  Byli  to  reprezentanci  następujących  instytucji  
i podmiotów:

• Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ) Warszawa – Joanna Kuczera, Waldemar 
Szendera

• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) we Wrocławiu – Grażyna 
Góral, Wojciech Mazur

• Nadleśnictwo Legnica – Hubert Kawalec
• Dolnośląski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  (DODR)  we  Wrocławiu, 

Powiatowy  Zespół  Doradców  (PZD)  Chojnów  –  Lucyna  Kozak,  Mariusz 
Karasek

• Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) – Jan Balcerzak
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu – Andrzej 

Ruszlewicz (planista regionalny), Marta Łysiak
• Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) Oddział w Brzegu – Anna 

Wójcicka-Rosińska, Dariusz Rosiński (koordynator)
• Właściciele prywatni gruntów i przedstawiciele właścicieli (rolnicy) – 2 osoby.

Spotkanie  rozpoczęło  się  powitaniem  gości  przez  Andrzeja  Ruszlewicza 
RDOS  we  Wrocławiu,  który  następnie  przedstawił  uczestników  spotkania, 
zaprezentował plan spotkania i omówił poszczególne jego punkty. Po sporządzeniu 



listy  obecności  rozpoczęła  się  pierwsza  prezentacja  dotycząca  podsumowania 
kwestii  uszczegółowienia  granicy  obszaru  Irysowy  Zagon  koło  Gromadzynia  oraz 
dokładnej lokalizacji jego przedmiotów ochrony.

Dariusz Rosiński BULiGL Oddział w Brzegu
Zaprezentował przebieg granicy obszaru po jej uszczegółowieniu i wskazał na 

lokalizację  przedmiotów  ochrony.  Przy  omawianiu  tej  części  poinformował 
zgromadzonych o uszkodzeniu fragmentu jednego z siedlisk przyrodniczych (6410 
łąki  zminnowilgotne)  na  działce  79/1.  Działka  ta  została  stalerzowana.  Czas 
wykonania zabiegu określono na okres pomiędzy pierwszym (16.09.2011) a drugim 
warsztatem (19.09.2011).

Andrzej Ruszlewicz RDOŚ we Wrocławiu (planista regionalny)
Poinformował  uczestników,  jakie  są  konsekwencje  zniszczenia  siedliska 

przyrodniczego. Przedstawiciel właściciela działki, na której doszło do uszkodzenia 
siedliska, w odpowiedzi na zarzut szkody w środowisku stwierdził, że na możliwość 
tego  typu  użytkowanie  działki  wskazała  Agencja  Nieruchomości  Rolnych 
i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Andrzej Ruszlewicz RDOŚ we Wrocławiu (planista regionalny)
Jeszcze raz określił procedurę szkody w środowisku i poprosił zgromadzonych 

o powrót  do ustalonego porządku spotkania.  Temat uszkodzenia siedliska będzie 
rozwiązywany w odrębnym postępowaniu.



Jan Balcerzak GDOŚ
Stwierdził,  że  proponowane  uszczegółowienie  granic  nie  jest 

uszczegółowieniem a proponowaną korektą granic. Jednocześnie wytłumaczył, że w 
sytuacji  konieczności  tak  daleko  idącego  odstępstwa  od  pierwotnego  przebiegu 
granic zatwierdzonych przez Komisję Europejską, należy przyjąć, że granice będą 
zmienione przy braku możliwości ich uszczegółowienia.

Dariusz Rosiński BULiGL Oddział w Brzegu
Potwierdził,  że  w  przypadku  gdy  granica  przebiega  przez  środek  działki 

ewidencyjnej (np. pola ornego, jak w przypadku przedmiotowej ostoi) nie ma innej 
możliwości  jak  dociągnięcie  tej  granicy  do  najbliższej  granicy  działki,  co  często 
stanowi  kilkanaście lub nawet  kilkadziesiąt  metrów różnicy od pierwotnego stanu. 
Zgodził  się,  że  w  sytuacji,  jeśli  proponowane  na  spotkaniu  uszczegółowienie  nie 
znajduje  akceptacji  GDOŚ,  to  zmiana  granic  obszaru  Irysowy  Zagon  koło 
Gromadzynia będzie zapisana jako zadanie ochronne w PZO z informacją, że jej 
uszczegółowienie nie było możliwe.

Kolejnym punktem programu była  prezentacja dotycząca stanu zachowania 
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Irysowy Zagon koło Gromadzynia, celów 
ochrony, działań ochronnych oraz zasad planowanego monitoringu.

Anna Wójcicka-Rosińska BULiGL Oddział w Brzegu
W prezentacji  „Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 Irysowy Zagon koło  

Gromadzynia PLH020051 - stan zachowania przedmiotów ochrony określenie celów  
ochrony  i  działań  ochronnych”  przedstawiła  zasady  określania  stanu  zachowania 
siedlisk przyrodniczych i gatunków. Zaprezentowała, jakie są główne cele ochrony 
obszaru i możliwe działania ochronne.

Część warsztatowa

Uczestnicy otrzymali zestawy zadań ochronnych dla poszczególnych siedlisk 
przyrodniczych  i  gatunków.  Ich  zadaniem  było  wskazanie  tych  zadań,  które  ich 
zdaniem i  w  dużej  mierze  przy  ich  bezpośrednim udziale  są  realnie  możliwe  do 
wykonania. 

Po krótkiej dyskusji na temat możliwości realizacji poszczególnych propozycji, 
nastąpiła  dalsza  część  prezentacji,  w  której  prelegentka  przedstawiła  zasady 
monitoringu w ostoi.

Jan Balcerzak GDOŚ
Wypowiedział się, nawiązując do przedstawionych przedmiotów ochrony, na 

temat przeplatki maturna, którą wykonawcy PZO chcieli włączyć do listy przedmiotów 
ochrony, jako nowy przedmiot. W jego opinii przy braku wystarczających danych na 
temat liczebności populacji tego gatunku należy powstrzymać się od wprowadzania 
go  jako  dodatkowy  przedmiot  ochrony.  W  tej  sytuacji  właściwsze  będzie 
zamieszczenie go w nowym SDF-ie jedynie jako gatunek występujący w obszarze, 
co  nie  wyklucza  możliwości  sformułowania  dla  niego  odpowiednich  zadań 
ochronnych w PZO.



Na koniec I części spotkania Andrzej Ruszlewicz rozdał uczestnikom ankietę 
oceniającą zawartość merytoryczną prezentacji, materiały oraz stronę organizacyjną 
dotychczasowych spotkań.

Sesja terenowa
Przedmiotem sesji terenowej była prezentacji siedlisk przyrodniczych 6510 łąki 

świeże  użytkowane  ekstensywnie,  6410  łąki  zmiennowilgotne,  6430  murawy 
bliźniczkowe, 91E0 łęgi olszowe i jesionowe na gruncie, typowych dla nich gatunków 
roślin  oraz  siedlisk  gatunków  będących  przedmiotami  ochrony  ostoi.  Uczestnicy 
spotkania  mieli  również  okazję  przyjrzeć  się  z  bliska  uszkodzonemu  w  wyniku 
talerzowania siedlisku 6410.

W trakcie sesji głównym tematem stały się 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.

Po  sesji  terenowej  zgromadzeni  udali  się  na  obiad,  na  który  zgodnie 
ze  wcześniejszą  zapowiedzią  zaprosił  wszystkich  Andrzej  Ruszlewicz  RDOŚ 
we Wrocławiu. 



Podsumowując  przebieg  warsztatów  należy  stwierdzić,  że  przebiegły  one 
według wcześniejszego planu, z wyjątkiem niespodziewanie zaistniałego problemu 
zniszczenia  fragmentu  przedmiotu  ochrony  obszaru  Irysowy  Zagon  koło 
Gromadzynia  (6410).  Przebieg  spotkania  protokołowała  Anna  Wójcicka-Rosińska 
BULiGL Oddział w Brzegu.


