
  

 

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 
2012-05-16, Wleń, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000       

Ostoja Nad Bobrem PLH020054 
 

 

Dnia 16 maja 2012 r. w Domu Kultury we Wleniu (OKSiT) odbyło się spotkanie zorganizowane 

przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wykonawcę projektu Planu Zadań 

Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000: Ostoja Nad Bobrem PLH020054 – firmę ansee 

consulting Michał Jaśkiewicz. 

Celem spotkania było nawiązanie współpracy między jednostkami samorządowymi (Urząd 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Urząd Gminy i Miasta Lubomierz, Urząd Gminy i Miasta Świerzawa, 

Urząd Gminy Jeżów Sudecki, Urząd Gminy i Miasta Wleń, Urząd Gminy Stara Kamienica, Urząd 

Gminy Pielgrzymka) i Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Lwówek Śląski, Nadleśnictwo Złotoryja, 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu), które są właścicielami lub zarządcami gruntów 

położonych w granicach obszaru Natura 2000, a Wykonawcą projektu Planu. Dobra komunikacja  

i wymiana informacji między poszczególnymi podmiotami, a Wykonawcą jest niezwykle istotna dla 

odpowiedniego zaangażowania tych podmiotów w prace przy tworzeniu projektu PZO, w tym  

w Zespole Lokalnej Współpracy (ZLW).  

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

i poprosił ich o przedstawienie się oraz podanie nazwy reprezentowanej jednostki. Wyjaśnił, że  

w pierwszym spotkaniu uczestniczą jedynie przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego           

i Skarbu Państwa, ponieważ przy rozpoczęciu opracowywania PZO kluczowe jest nawiązanie 

współpracy z Wykonawcą Planu w celu wymiany informacji i współpracy podczas analizowania przez 

Wykonawcę dokumentów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Problematyka przedmiotów 

ochrony, zagrożeń i działań ochronnych w Obszarze szczegółowo będzie omawiana na kolejnych 

spotkaniach w ramach prac Zespołu Lokalnej Współpracy.  

Następnie przedstawiono Wykonawcę projektu PZO dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nad 

Bobrem – ansee consulting Michał Jaśkiewicz oraz pozostałych uczestników spotkania. Ustalono, że 

ze strony Wykonawcy osobami do kontaktu będą: P. Joanna Łaydanowicz 

(joanna.laydanowicz@ansee.pl, tel. 71 398 84 16, 695 424 990) oraz P. Tomasz Kokurewicz 

(tomasz.kokurewicz@up.wroc.pl, tel. 691 375 760).  

P. Andrzej Ruszlewicz  poinformował o obowiązku sporządzenia dla każdego obszaru Natura 

2000 Planu Zadań Ochronnych lub Planu Ochrony, oraz o źródle finansowania tych projektów. 



 
 

 

Wskazał różnice między tymi projektami i wyjaśnił co to jest Plan Zadań Ochronnych oraz przekazał 

informacje na temat okresu obowiązywania Planu, jego celów i założeń. Podkreślił, że obowiązujący 

opis obszaru, na którym bazuje Wykonawca, stanowią mapa z granicami Ostoi oraz Standardowy 

Formularz Danych (SDF) zamieszczone na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 

natomiast sam PZO stanowi dokument uzupełniający. Podkreślił, jak ważna przy tworzeniu Planu jest 

współpraca z samorządami. Następnie zaprezentował kluczowe zagadnienia, które zostaną 

wyjaśnione w trakcie opracowywania PZO. Zasadniczym obowiązkiem Wykonawcy jest 

zweryfikowanie granicy Obszaru - dokonanie uszczegółowienia i ewentualnych zmian przebiegu 

granicy obszaru Natura 2000 na podstawie wyników przeprowadzonych badań terenowych oraz po 

rozpatrzeniu propozycji korekty granic przez strony zainteresowane. P. Andrzej Ruszlewicz  wyjaśnił, 

że planowane jest oparcie granic obszaru Natura 2000, w miarę możliwości, o działki ewidencyjne,     

w taki sposób, aby nie pomniejszyć wartości obszaru oraz nie pogorszyć stanu zachowania 

przedmiotów ochrony. Podkreślił także, że zmiana granic powinna zostać ustalona w porozumieniu 

wszystkich zainteresowanych stron. Do obowiązków Wykonawcy należy także weryfikacja wiedzy        

o przedmiotach ochrony w Obszarze w oparciu o istniejące dane oraz wyniki punktowej inwentaryzacji 

stanowisk w terenie. Na tej podstawie zaktualizowany zostanie Standardowy Formularz Danych dla 

Obszaru. Zweryfikowane dokumenty - SDF oraz mapa granicy Ostoi będą stanowić podstawię do 

oceny oddziaływania inwestycji na Obszar Natura 2000. P. Andrzej Ruszlewicz  podkreślił, że ze 

względu na brak konieczności wykonania pełnej inwentaryzacji Obszaru przez Wykonawcę istotna 

będzie współpraca z Nadleśniczymi i Leśnikami sprawującymi nadzór nad terenami leśnymi w obrębie 

obszarów Natura 2000 oraz przy weryfikacji czy zinwentaryzowane przez Wykonawcę siedliska leśne 

pokrywają się z danymi z RDLP. Jednym z kluczowych celów opracowania PZO jest znalezienie 

zagrożeń dla przedmiotów ochrony w Obszarze na drodze analizy dokumentów planistycznych. Może 

to skutkować wskazaniem do zmian w tych dokumentach. Dla Wykonawcy ważne jest, aby na 

obecnym etapie opracowywania Planu uzyskać informacje o planowanych inwestycjach oraz               

o terenach szczególnie interesujących dla Gmin z punktu widzenia rozwoju regionalnego. Ponadto 

istotnymi informacjami dla Wykonawcy, którymi dysponują Gminy jest wskazanie kluczowych 

użytkowników terenu. Wykonawca samodzielnie pozyska wszelkie dokumenty planistyczne dostępne 

w serwisie BIP Gmin. W przypadku braku dokumentów lub opublikowaniu np. map w formie 

uniemożliwiającej ich przetworzenie w oprogramowaniu GIS lub braku informacji w ewidencji gruntów 

o użytkownikach terenu Wykonawca będzie się zwracał z prośbą o ich udostępnienie w formie 

umożliwiającej ich szczegółową analizę w celu weryfikacji czy zapisy dokumentów planistycznych nie 

stoją w sprzeczności z wymogami ochrony siedlisk i gatunków.  

P. Andrzej Ruszlewicz  poinformował, że w opisie ogólnym Obszaru uwzględnione zostaną 

również uwarunkowania kulturowe, społeczne i gospodarcze Obszaru Natura 2000, który osadzony 

jest w działalności człowieka i podkreślił, że ideą PZO nie jest wyłączenie terenu z użytkowania. 

Zweryfikowany zostanie natomiast obecny sposób użytkowania terenu - czy nie powoduje on 



 
 

 

zagrożeń dla gatunków i siedlisk będących przedmiotem ochrony w Obszarze. W przypadku gdy 

zagrożenia zostaną zidentyfikowane, Wykonawca PZO ma obowiązek zaproponować zmianę sposobu 

użytkowania, tak aby nie pogarszać stanu ochrony przedmiotów w Obszarze. Natomiast gdy siedliska 

są odpowiednio użytkowane, w PZO nie będzie zaleceń do tych terenów, ponieważ istnieje 

perspektywa zachowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków. Przy opracowywaniu PZO 

Wykonawca zaproponuje także działania monitoringowe, gdyż Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska zobowiązany jest co 6 lat, w odniesieniu do specjalnego obszaru ochrony siedlisk, 

przekazać Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska ocenę realizacji ochrony tego obszaru. 

P. Andrzej Ruszlewicz  przekazał także uczestnikom spotkania informacje o istnieniu 

Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej (PIK), na której umieszczane będą informacje o spotkaniach 

w ramach prac nad projektem Planu, sprawozdania z ich przebiegu, jak i wyniki prac  

z poszczególnych etapów tworzenia projektu PZO. Niezależnie od PIK informacje o przebiegu prac 

nad Planem umieszczane są na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

w zakładce ‘Natura 2000’. 

 

 
Fot. 1. Spotkanie w Domu Kultury we Wleniu (OKSiT) – P. Andrzej Ruszlewicz przedstawia zało żenia  

do opracowania PZO 

 

P. Tomasz Kokurewicz  – przedstawiciel firmy ansee consulting Michał Jaśkiewicz podkreślił, 

że Obszar Natura 2000 nie jest równoznaczny z innymi, bardziej restrykcyjnymi formami ochrony 

przyrody, jakimi są np. rezerwaty przyrody i że w granicach obszaru Natura 2000 możliwa jest 

realizacja inwestycji. Zaznaczył, że ideą sieci Natura 2000 nie jest ochrona samych granic Obszaru, 

ale cennych siedlisk i gatunków stanowiących przedmioty ochrony Obszarów Natura 2000. Opierając 

się na swoim doświadczeniu przy pracy nad Planem Ochrony dla obszaru Natura 2000 Nietoperek 



 
 

 

podkreślił, że możliwe było pogodzenie ochrony nietoperzy z turystyką, ponieważ sieć Natura 2000 

jest elastyczną formą ochrony przyrody. Podczas opracowywania Planu Ochrony Nietoperka nie 

zaproponowano żadnych ograniczeń w zakresie użytkowania terenu w miejscach, gdzie nie 

stwierdzono występowania przedmiotów ochrony.  

Wójt Gminy Je żów Sudecki -  P. Edward Dudek  zaprosił Wykonawcę Planu na spotkanie  

w Urzędzie Gminy przed rozpoczęciem się warsztatów Zespołu Lokalnej Współpracy.  

P. Tomasz Kokurewicz – zwrócił się z prośbą do samorządów o kontakt do lokalnych 

przyrodników, którzy znają teren i mogą dysponować cennymi danymi przyrodniczymi oraz do 

Nadleśnictw z zapytaniem, czy możliwe jest udostępnienie map drzewostanów w formie elektronicznej 

(warstw GIS).  

 

 
Fot. 2. Spotkanie w Domu Kultury we Wleniu (OKSiT) – P. Tomasz Kokurewicz prezentuje stanowisko 

Wykonawcy przy opracowywaniu PZO 

 

P. Grażyna Góral  z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) – wyjaśniła, że w celu 

uzyskania danych Wykonawca powinien zwrócić się na piśmie do RDLP.  

P. Tomasz Jankowski  Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lwówek Śląski – zauważył iż, 

jego jednostka dysponuje aktualnymi danymi przyrodniczymi i mapą numeryczną, ponieważ posiada 

obowiązujący od roku Plan Urządzenia Lasu (PUL).  

P. Tomasz Jankowski dodał, że w Programie Ochrony Przyrody (POP) dla Nadleśnictwa 

Lwówek Śląski zawarta jest także aktualna inwentaryzacja przyrodnicza tego terenu i że Wykonawca 

Planu powinien podczas tworzenia PZO zweryfikować istniejące dane.  

P. Grażyna Góral zaapelowała o zgodność zapisów opracowywanego PZO z zapisami 

zawartymi w PUL, który przeszedł pomyślnie ocenę RDOŚ. Zauważyła również, że zdarzają się 



 
 

 

konflikty między gospodarką leśną a działaniami na rzecz ochrony przyrody i ponownie zwróciła się      

z prośbą o to, aby PZO nie był sprzeczny w stosunku do PUL, który posiada strategiczną oceną 

oddziaływania.  

P. Andrzej Ruszlewicz zgodził się z opinią, że zapisy PZO powinny być zgodne z zapisami 

zawartymi w PUL i że Planem Zadań Ochronnych objęty będzie cały obszar Natura 2000, bez 

względu na to czy obszar ten pokrywa się całkowicie lub częściowo z Planem Urządzania Lasu, który 

został poddany ocenie oddziaływania na środowisko.  

P. Grażyna Góral dodała, że Program Ochrony Przyrody nie jest tak szczegółowy jak Plan 

Zadań Ochronnych i może stanowić jego uzupełnienie. Zaapelowała także do Nadleśnictw                   

o współpracę z Wykonawcą podczas opracowywania PZO.  

P. Andrzej Ruszlewicz wyjaśnił, że planowane jest oparcie granic obszaru Natura 2000  

o działki ewidencyjne lub oddziały leśne i że wynikiem prac nad PZO będzie przedstawienie przebiegu 

granic na mapach w skali 1:10 000, a nie jak dotychczas w skali 1:50 000. Spowoduje to, że granice 

Obszaru będą bardziej czytelne. Ponadto stwierdził, że granice Obszaru będą dopracowywane 

podczas warsztatów Zespołu Lokalnej Współpracy. Poinformował także, że dane, które zdobędzie 

Wykonawca Planu podczas jego opracowywania powinny być udostępnione Gminom                           

i Nadleśnictwom.  

P. Tomasz Kokurewicz  – dodał, ze przy opracowywaniu PZO Wykonawca zaproponuje 

działania monitoringowe, dzięki którym możliwe będzie wychwycenie trendów populacji.  

P. Andrzej Ruszlewicz  poinformował, że pierwsze warsztaty Zespołu Lokalnej Współpracy, 

podczas których Wykonawca przedstawi wyniki inwentaryzacji i możliwa będzie ich konfrontacja             

z danymi będącymi w posiadaniu Urzędów, odbędą się na jesień. Zachęcił do uczestnictwa                 

w spotkaniach ZLW, co może przynieść wiele korzyści użytkownikom gruntów, gdyż zdobędą oni 

informację czy na ich działkach występują przedmioty ochrony oraz czy wynikają z tego ograniczenia 

w użytkowaniu gruntów. Wiedza o przedmiotach ochrony w Obszarze będzie pomocna także 

pracownikom gmin podczas wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia w granicach Obszaru Natura 2000. W trakcie warsztatów będzie istniała możliwość 

zgłaszania uwag do PZO i wypracowania wspólnego stanowiska. Później wnioski będzie można 

również przedstawiać w trakcie konsultacji, które będą trwały 21 dni, ale ze względu zakończenie 

okresu umożliwiającego przeprowadzenie badań terenowych nie wszystkie kwestie sporne będzie 

można na bieżąco wyjaśnić i uwzględnić w PZO, dlatego wskazane jest uczestnictwo w warsztatach 

Zespołu Lokalnej Współpracy. Warsztaty maja charakter otwarty, ale zwykle na tych spotkaniach 

pracuje grupa 30-osobowa. W przypadku większej liczby zainteresowanych organizowane będą 

spotkania w podgrupach tematycznych. Natomiast jeśli pojawią się sytuacje konfliktowe możliwe będą 

spotkania indywidualne. P. Andrzej Ruszlewicz  zwrócił się z prośbą do Gmin o wskazanie wszystkich 

stron zainteresowanych Obszarem, które są z nim gospodarczo lub emocjonalnie związane (np. 

organizacje pozarządowe).  



 
 

 

Starosta Lwówecki – P. Stanisław Mrówka zauważył, że czasem pojawiają się konflikty 

między stronami reprezentującymi skrajne poglądy – np. ekologami a użytkownikami terenu. 

Zaapelował, aby Wykonawca podczas aktualizowania granicy Obszaru Natura 2000 starał się w miarę 

możliwości oszczędzać obszary zabudowane i tereny leżące w ich najbliższym sąsiedztwie, aby 

stworzyć możliwości rozwoju ludności miejscowej.  

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.  


