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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 
 2012-05-08, Kunice, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pątnów Legnicki 

PLH020052 
 

 
 

Dnia 8 maja 2012r. w Urzędzie Gminy Kunice odbyło się spotkanie zorganizowane 

przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę projektu Planu 

Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Pątnów Legnicki PLH020052 firmę URS 

Polska Sp. z o.o.  

  Celem spotkania było omówienie zasad pracy nad projektem planu zadań 

ochronnych, roli dokumentu, trybu jego sporządzania oraz nawiązanie kontaktu między 

samorządem gminy, Nadleśnictwem Legnica oraz Wykonawcą planu - firmą URS Polska. 

Po przedstawieniu się osób obecnych na sali, Pan Andrzej Ruszlewicz - Planista 

regionalny  omówił zasady i konsekwencje uchwalenia planu zadań ochronnych. Zaznaczył, 

że w trakcie prac na projektem planu jest możliwość korekty granic, tak aby były zgodne        

z granicami działek ewidencyjnych, przy czym korekta nie może uszczuplić zasobów 

przedmiotów ochrony w obszarze. Podkreślił też rolę współpracy nad planem pomiędzy 

Wykonawcą planu, a użytkownikami obszaru Natura 2000 oraz władzami gminy, natomiast 

problematyka przedmiotów ochrony, zagrożeń i działań ochronnych w Obszarze będzie 

omawiana na kolejnych spotkaniach  w ramach prac Zespołu Lokalnej Współpracy,               

w związku z tym w spotkaniu nie uczestniczą wszystkie zainteresowane Planem strony, które 

będą zapraszane na kolejne spotkania. 

Pani Małgorzata Rudy, przedstawicielka Wykonawcy pl anu  przedstawiła 

harmonogram prac tj. zakończenie prac terenowych do końca sierpnia oraz organizacja 

pierwszego spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy we wrześniu lub październiku.  

Pan Zdzisław Tersa, Wójt Gminy Kunice  poruszył temat planowanej rekonstrukcji 

obelisku stojącego kiedyś na północ od Kunic i wyraził wątpliwość, czy nie będzie kolidować                 

z wymogami ochrony obszaru. Po dokładnym przestudiowaniu map, stwierdzono, że obiekt 

ten leży poza granicami obszaru, jednak warto sprawdzić, czy na terenie wokół niego nie 

znajdują się siedliska podlegające ochronie.  

Pani Jolanta Żygadło, Inspektor do spraw gospodarki przestrzennej , inwestycji  

i ochrony środowiska  zwróciła uwagę, że korzystnie, z punktu widzenia zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Pątnów Legnicki, byłoby przesunąć południową granicę 

obszaru do ściany lasu. Wykonawca zobowiązał się do sprawdzenia w terenie tego miejsca 

w pierwszej kolejności. 
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Pan Jacek Szczukiewicz, Specjalista ds. ochrony las u, bhp, ochrony przyrody     

i edukacji le śnej społecze ństwa w Nadle śnictwie Legnica  wspomniał o akcji szukania       

w lesie na południu obszaru a na wschód od Pątnowa Legnickiego grobów ludzi, którzy 

zginęli podczas II wojny światowej i tuż po niej. 

Wszyscy przedstawiciele gminy Kunice oraz Nadleśnictwa Legnica wyrazili gotowość 

pomocy Wykonawcy planu, w tym w zakresie identyfikacji stron zainteresowanych pracami 

nad Planem. Zaproponowano też, aby spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy odbywały się 

w Pątnowie Legnickim.  

 

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

projektu zostały osiągnięte. 

 


