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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 
2011-09-28, Krzydlina Mała, opracowanie projektu Planu zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

PLH020053 Zagórzyckie Łąki, spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 
 

 

Dnia 28 września 2011 r. w Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej odbyło się 

spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i 

Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (dalej jako PZO) dla obszaru Natura 2000 

PLH020053 „Zagórzyckie Łąki” firmę URS/Scott Wilson.  

 

Celem spotkania było zaprezentowanie wartości przyrodniczych obszaru, w tym 

zweryfikowanej w trakcie prac (na podstawie wizji terenowych i istniejących danych o 

obszarze) listy przedmiotów ochrony w obszarze, omówienie przebiegu granicy obszaru i 

projektu jej korekty. Założono także przedstawienie celów działań ochronnych, koniecznych 

do podjęcia działań ochronnych oraz omówienie ustaleń istniejących dokumentów 

planistycznych, których zapisy mogą oddziaływać na utrzymanie integralności SOO 

„Zagórzyckie Łąki”. 

 

Spotkanie przebiegło według założonego harmonogramu przedstawionego na początku 

spotkania jego uczestnikom, jego istotne elementy zaprotokołowano poniżej.  

 

Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny  

Przywitał przybyłych na spotkanie, omówił jego cel i przekazał głos Z-cy Burmistrza Wołowa 

p. Maciejowi Nejmanowi. 

 

Maciej Nejman Z-ca Burmiasta Wołowa 

Przywitał w imieniu Urzędu Miasta i Gminy Wołów zgromadzonych na spotkaniu, zapewnił o 

zaangażowaniu i udzieleniu możliwego wsparcia ze strony UMiG Wołów oraz zaznaczył, iż w 

jego przekonaniu wspólne opracowanie projektu PZO jest cenną inicjatywą wymagającą 

zaangażowania społeczności lokalnej, dla której wypracowane zasady gospodarowania w 

obszarze Natura 2000 mają największe znaczenie.  

 

Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny  

Zaprezentował zasady funkcjonowania sieci Natura 2000, podstawy prawne tworzenia i 

ochrony obszarów Natura 2000. Następnie zaprezentowano projekt Projekt POIS.05.03.00- 
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00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na 

obszarze Polski” i zakres udziału RDOŚ we Wrocławiu w tym projekcie.  

Po zakończeniu powyższych prezentacji głos został przekazany przedstawicielom 

Wykonawcy projektu PZO.  

 

Wojciech Lewandowski URS/Scott Wilson  

Zaprezentowano typy siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony obszaru 

wraz ze wskazaniem koniecznych do przeprowadzenia zmian w istniejącym Standardowym 

Formularzu Danych (dalej SDF). W toku przeprowadzonych prac terenowych, analizujących 

rozmieszczenie i stan zachowania poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych 

zweryfikowano udział powierzchni poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych oraz stan 

ich zachowania. W obszarze stwierdzono nowy typ siedliska przyrodniczego dla tego 

obszaru – kwaśne dąbrowy [kod 9190]. Największe powierzchnie w obszarze zajmują trzy 

typy siedlisk przyrodniczych: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe [6410] 42,2 ha, niżowe i 

górskie ekstensywnie użytkowane łąki świeże [6510] 42,2 ha i kwaśne dąbrowy [kod 9190] 

40,9 ha. Przedstawiono także główne zagrożenia dla poszczególnych typów siedlisk 

przyrodniczych oraz działania ochronne, które należy podjąć w celu ich zachowania. 

Zwrócono uwagę na problematyczny obszar częściowo zdegradowanych łąk 

zmiennowilgotnych, które zostały poddane zalesieniu przez Nadleśnictwo Wołów.  

 

Jacek Czepnik Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów 

Zwrócił uwagę na prowadzoną z RDOŚ we Wrocławiu korespondencję poprzedzającą 

zalesienie fragmentu aktualnie wykazanych łąk zmiennowilogtnych w północno-wschodniej 

części obszaru i uzyskanie przez Nadl. Wołów wszelkich wymaganych prawem zezwoleń i 

uzgodnień w tej sprawie. Przedstawiono również stanowisko, iż ze względu na obecności 

tam bobrów na cieku przepływającym przez ten obszar i sukcesywnie podnoszącego się 

poziomu wód gruntowych siedliska tam występujące ewoluować będą w kierunku zbiorowisk 

szuwarowych, w związku z czym nie ma w tym miejscu warunków do trwałego występowania 

łąk zmiennowilgotnych.  

 

Grażyna Góral RDLP Wrocław 

Potwierdziła, iż jednostki Lasów Państwowych przeprowadziły odpowiednie procedury i 

uzgodnienia w celu zachowania cennych przyrodniczo terenów w procesie zalesiania 

gruntów przekazywanych przez władającą nimi Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział 

Terenowy we Wrocławiu, na terenie Nadl. Wołów.  
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Wojciech Lewandowski URS/Scott Wilson  

Zaproponował, iż Wykonawca projektu PZO zapozna się z dokumentacją w tej sprawie i 

zorganizowane zostanie spotkanie w z udziałem przedstawicieli RDOŚ we Wrocławiu, 

Nadleśnictwa Wołów, RDLP Wrocław oraz Wykonawcy projektu PZO mające na celu 

ustalenie celowości i możliwości zachowania siedliska łąk zmiennowilgotnych na 

rozpatrywanym fragmencie obszaru w północno-wschodniej części ostoi.  

 

Katarzyna Żuk URS/Scott Wilson 

Zaprezentowała gatunki bezkręgowców stanowiące przedmioty ochrony w obszarze z 

uwzględnieniem występowania siedlisk poszczególnych gatunków, ich stanu zachowania, 

perspektyw ochrony oraz koniecznych do podjęcia działań ochronnych. W trakcie prac 

terenowych udało się odnaleźć stanowisko gatunku ujętego w Zał. II Dyrektywy Siedliskowej 

– poczwarówki zwężonej Vertigo angusitor [kod 1014]. Gatunek ten powinien stanowić 

przedmiot ochrony w obszarze ze względu na liczne nowe stanowisko gatunku oraz 

dostępność dobrze zachowanych, dogodnych siedlisk gatunku w granicach obszaru. W 

przyszłości należy przeprowadzić dodatkowe prace terenowe w celu dokładniejszego 

rozpoznania występowania gatunku w granicach ostoi „Zagórzyckie Łąki”.  

 

Wojciech Lewandowski URS/Scott Wilson 

Po zakończeniu części prezentującej przedmioty ochrony obszaru, omówiono wskazania do 

zmiany istniejących dokumentów planistycznych obejmujących obszar „Zagórzyckie Łąki” i 

tereny bezpośrednio z nim sąsiadujące. Część powierzchni zajętych przez płaty siedliska 

niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie [6510] przeznaczonych została w 

istniejącym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Zagórzyce 

jako tereny dolesień co stoi w sprzeczności z wymogami ochrony tych siedlisk. Miejscowy 

plan na tych obszarach powinien zostać odpowiednio zmodyfikowany w celu ustalenia 

wyłącznie przeznaczenia rolnego tych terenów bez możliwości zalesienia i zabudowy. 

Po zakończeniu tej części prezentacji przystąpiono do omówienia propozycji korekty granic 

obszaru, która polegać będzie na dopasowaniu granicy do przebiegu granic działek 

ewidencyjnych oraz zmian w miejscach, gdzie w granicach ostoi znajdują się tereny nie 

mające znaczenia dla zachowania integralności obszaru (wyłączenia) oraz miejsc 

występowania siedlisk przyrodniczych i/lub siedlisk gatunków stanowiących istniejące i 

proponowane przedmioty ochrony obszaru przylegających do granicy obszaru (włączenia). 

Uzgodniono proponowaną korektę przebiegu granicy obszaru z uczestnikami spotkania. 
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Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny  

Podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu i utworzenie Zespołu Współpracy Lokalnej 

dla obszaru PLH020053 „Zagórzyckie Łąki”. 

 

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

projektu zostały osiągnięte. 

 


