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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 
2013-07-10, Kąty Wrocławskie, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych  

dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055.  
 

 

 
Dnia 10 lipca 2013r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie odbyło się 

spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu  

i Wykonawcę projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru mającego znaczenie dla 

Wspólnoty Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 - firmę URS Polska Sp. z o.o.  

Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom proponowanych działań 

ochronnych dla przedmiotów ochrony oraz zaprezentowanie wyników analiz dokumentów 

planistycznych i propozycji zmian granicy Obszaru. Ponadto w ramach spotkania 

przewidziano wizję terenową wraz z prezentacją przedmiotów ochrony i omówieniem 

problematyki związanej z zapewnieniem właściwego stanu ich ochrony. 

Pan Mieczysław Reps – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 

przywitał uczestników spotkania. Następnie Pan Andrzej Ruszlewicz - Planista regionalny 

omówił jego cele i założenia oraz przedstawił harmonogram. Poinformował również  

o konieczności zarejestrowania się na Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej. 

Następnie Pani Katarzyna Żuk – przedstawiciel Wykonawcy – firmy  

URS Polska Sp. z o.o. poinformowała uczestników spotkania o zagadnieniach, jakie zostaną 

zaprezentowane w czasie seminaryjnej części spotkania. 

Pani Aleksandra Kazuń, ekspert fitosocjolog, zaprezentowała planowane działania 

ochronne dla siedlisk przyrodniczych Obszaru na tle wskaźników stanu zachowania 

poszczególnych przedmiotów ochrony.  

Pan Jacek Bekieszczak, przedstawiciel Nadleśnictwa Miękinia poinformował,  

że jedna z prezentowanych łąk w okolicach Stradowa, na której zaprzestano 

gospodarowania kośnego, jest dzierżawiona i w obecnej sytuacji konieczne jest 

wypowiedzenie umowy dzierżawcy, ponieważ dzierżawca nie realizuje obowiązku 

wykaszania łąki. 

Pan Wojciech Mazur, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  

we Wrocławiu poinformował o rozbieżnościach między Planem Urządzania Lasu 

Nadleśnictwa Miękinia a wynikami inwentaryzacji siedlisk udostępnionymi wcześniej 

Nadleśnictwu Miękinia przez Wykonawcę. Pan Tomasz Międzyrzecki, zastępca 

nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia dodał, że tego typu rozbieżności jest 40 i zapytał 

również, czy weryfikacja siedlisk odbywała się w terenie. Pani Aleksandra Kazuń 
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potwierdziła, że wyniki inwentaryzacji są uzyskane na podstawie badań terenowych. Pani 

Katarzyna Żuk zapytała, czy te rozbieżności zawierają również sytuacje niedociągnięcia 

poligonów siedlisk do wydzieleń leśnych. Pan Tomasz Międzyrzecki odpowiedział,  

że różnice dotyczą głównie interpretacji siedlisk łęgowych i grądowych, przy czym  

w inwentaryzacji na potrzeby Planu Urządzania Lasu niektóre płaty siedlisk wskazane przez 

Wykonawcę nie były wykazywane. Pan Wojciech Mazur zwrócił uwagę, że różnice nie są 

zasadnicze, jednak Wykonawca będzie musiał się do nich odnieść. 

Pan Tomasz Międzyrzecki poprosił o wyjaśnienie rozumienia przez dr Aleksandrę 

Kazuń wskaźników dotyczących martwego drewna w łęgach i grądach,  

ponieważ z przedstawionych danych wynika, że pożądana ilość ma wynieść 10% miąższości 

drzewostanu i kolejne 10% to pozostawiane leżące martwe drewno. Zwrócił uwagę, że w tej 

sytuacji wystarczający byłby zapis, nakazujący pozostawienie 10% drzewostanu  

do naturalnej śmierci. Pani Aleksandra Kazuń wyjaśniła, że w pierwszym przypadku nie 

chodziło o pozostawienie drzewostanu do naturalnej śmierci, a przesunięcie wieku rębności, 

w drugim natomiast o pozostawianie w lesie martwych drzew i gałęzi.  

Pan Tomasz Międzyrzecki zwrócił uwagę, że w nazwie wskaźnika jest informacja  

o pozostawaniu grubych martwych drzew. Odpowiedział również, że w obrębie siedlisk, 

których dotyczy ten zapis, nie stosuje się rębni zupełnych, a metody powolnej, sukcesywnej, 

ciągłej przebudowy, nie ma więc zagrożenia całkowitego usunięcia drzewostanu  

i pozostawienia 10% powierzchni w jednym miejscu, ważne jest pozostawienie 10% całej 

struktury. Pan Wojciech Mazur poinformował uczestników spotkania, że podczas spotkania 

w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska był dyskutowany temat wskaźników i że obecnie 

wskaźniki dotyczące martwego drewna nie będą wskaźnikami kardynalnymi. 

Pan Tomasz Międzyrzecki zwrócił uwagę, że w obowiązującym Planie Urządzania 

Lasu nie ma 100% pozyskania drewna, maksymalne pozyskiwanie, zaplanowane wyłącznie 

poza Obszarem wynosi 90%, więc parametr ten jest bezwzględnie zachowany. Pan 

Wojciech Mazur podsumował, że racjonalne wydaje się wprowadzenie gospodarki 

przestojowej i pozostawianie na tym obszarze 10% drzew do naturalnej śmierci. Podkreślił 

także, że wiek rębności dla takich gatunków jak jesion i dąb wynosi 140 lat, a więc jest 

dłuższy niż wymagany i wcześniejsza wycinka byłaby niezgodna ze sztuką leśną. 

Pan Jacek Bekieszczak zwrócił uwagę, że poza 10% drzewostanu pozostają także 

wszystkie drzewa dziuplaste. Ustalono więc, że zapis w projekcie planu zadań ochronnych 

zostanie zmodyfikowany: zamiast „pozostawianie martwego drewna w lesie, w tym grubych 

kłód (stan pożądany: ilość martwego drewna > 10% miąższości żywego drzewostanu, liczba 

grubych martwych drzew >5 szt./ha)” będzie: „pozostawienie 10% drzewostanu oraz drzew 

dziuplastych do naturalnej śmierci”. Uznano również, że zalecenie „pozostawianie 
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fragmentów drzewostanów przeszłorębnych – stan pożądany > 10% udział objętościowy 

drzew starszych niż 100 lat” należy zastąpić zapisem „pozostawienie 10% drzewostanu oraz 

drzew dziuplastych do naturalnej śmierci”, gdyż np. dla dębu w drzewostanach wiek rębności 

to 140 lat. 

Pan Tomasz Międzyrzecki poprosił o wyjaśnienie, dlaczego wskaźnik dotyczący siedliska 

91E0: Liczba gatunków z grupy „wiąz, dąb, jesion” został oceniony tak nisko, skoro  

w drzewostanie występują wyłącznie te gatunki. Dr Aleksandra Kazuń odpowiedziała,  

że taka sytuacja dotyczy wyłącznie fragmentów siedlisk. Pan Wojciech Mazur zwrócił 

uwagę, że rzeczywiście mogą występować płaty z innym drzewostanem, ale w przypadku, 

kiedy nie występują sprzeczności pomiędzy składem drzewostanu w planie urządzania lasu 

a proponowanym składem do osiągnięcia, zagrożenia nie powinny być identyfikowane  

i, co za tym idzie, działania w postaci „główne gatunki budujące drzewostan (zalecane przy 

odnowieniach): dąb szypułkowy, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy, wiąz polny” nie są 

potrzebne, bo są zbyt oczywiste. W przypadku kiedy siedlisko jest zniekształcone, potrzebne 

są zalecenia np. eliminacji gatunków obcych siedliskowo. Pan Tomasz Międzyrzecki 

podkreślił, że według PUL istnieje nakaz wprowadzania gatunków takich samych jak 

wynikające z zaleceń Planu Zadań Ochronnych, więc taki zapis jest zbędny, a będzie 

potrzebny jedynie w sytuacji istnienia rozbieżności miedzy danymi Wykonawcy a PUL. 

 Pan Wojciech Mazur poprosił o wyjaśnienie wskaźnika dotyczącego gatunków 

inwazyjnych i zalecenia niefragmentowania siedlisk drogami leśnymi. Pani Aleksandra 

Kazuń odpowiedziała, że w tym przypadku chodzi o nieniszczenie runa i że istotnym 

zagrożeniem są szlaki zrywkowe. Pan Tomasz Międzyrzecki zaproponował, żeby zapis ten 

doprecyzować – unikać fragmentacji i niszczenia runa poprzez zaniechanie budowy nowych 

dróg leśnych. 

Pan Tomasz Międzyrzecki zwrócił uwagę na zapis dotyczący usuwania rdestowca  

z drzewostanu z dużych powierzchni. Pan Andrzej Ruszlewicz podkreślił, że mimo 

trudności, jakie wiążą się ze zwalczaniem gatunków inwazyjnych, istotne jest ich usuwanie 

podczas prowadzonych prac, ponieważ opóźnia to ekspansję. 

Pan Wojciech Mazur poruszył problem reżimu wodnego i rowów, którymi 

poprzecinany jest obszar. Pani Ewa Garbowska-Ocimek, przedstawiciel Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej, Nadzoru Wodnego w Legnicy zwróciła uwagę, że w zarządzie 

RZGW znajdują się cieki, rowy natomiast są w zarządzie WZMiUW. Podkreśliła także rolę 

Zbiornika Mietkowskiego w reżimie wodnym obszaru. Pan Wojciech Mazur poinformował 

uczestników spotkania o problemie tzw. „cofek” przy wypuszczaniu wody ze Zbiornika 

Mietkowskiego i konieczności wskazania podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie reżimu 

wodnego w obszarze. Pan Andrzej Ruszlewicz odpowiedział, że celem Planu Zadań 
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Ochronnych nie jest analiza całego systemu hydrologicznego, a jedynie wskazanie potrzeb 

siedliska przyrodniczego.  

Pan Mieczysław Reps poinformował zebranych, że sytuacja powinna się 

unormować, ponieważ Zbiornik Mietkowski został wyremontowany, tym samym zakończą się 

nadmierne zrzuty wody. Obecnie Gmina posiada nowe pozwolenie wodno-prawne. Zwrócił 

także uwagę na konieczność pogłębienia koryta rzeki na pewnych odcinkach w celu 

opuszczenia lustra wody, gdyż w Parku Kąteckim dochodzi do zamierania roślinności  

ze względu na zalewy. 

Pan Tomasz Międzyrzecki zapytał, czy konieczne jest wyłączenie z użytkowania 

zaproponowanych przez dr Aleksandrę Kazuń konkretnych płatów siedlisk, ponieważ według 

PUL wyłączono już ok. 20% siedlisk w Obszarze. Dr Aleksandra Kazuń odpowiedziała,  

że w takim razie konieczne jest zweryfikowanie wyłączeń zaproponowanych PUL dla 

Obszaru z zaproponowanymi przez Wykonawcę. Pan Wojciech Mazur poprosił o dołączenie 

do listy niezgodności wykazu powierzchni wyłączonych, które ekspert będzie mógł 

zweryfikować. 

Następnie Pani Katarzyna Żuk zaprezentowała działania ochronne dla gatunków 

zwierząt będących przedmiotem ochrony w Obszarze i ich siedlisk. W dalszej kolejności 

omówiła zmiany w stosunku do obowiązującego Standardowego Formularza Danych oraz 

podsumowała prace nad Planem Zadań Ochronnych. 

Następnie Pan Mieczysław Reps oraz Pani Jadwiga Wójcik, przedstawicielka 

Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, nakreślili problemy inwestycji, jakie są planowane 

w sąsiedztwie Obszaru: hotelu i rekultywacji terenu po wysypisku śmieci oraz planowanej 

eksploatacji złoża żwiru powyżej miejscowości Kamionna. Poinformowali także  

o przystąpieniu do zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania. Pani 

Katarzyna Żuk poinformowała, że aby można było odnieść się do tej inwestycji, konieczne 

jest zapoznanie się z dostępnymi materiałami takimi jak plan rekultywacji, czy wyniki analiz. 

Pan Andrzej Ruszlewicz podkreślił, że w przypadku eksploatacji złoża żwiru konieczne 

będzie wykonanie oceny oddziaływania na środowisko, ale w związku z bliskością obszaru 

trzeba będzie przewidzieć istnienie strefy buforowej. 

Następnie Pani Katarzyna Żuk zaprezentowała wyniki analizy dokumentów 

planistycznych, zwłaszcza dla powierzchni łąk, na których zgodnie z miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego możliwe jest zalesienie. Pan Andrzej Ruszlewicz 

zaznaczył, że wskazania do zmian zostaną wyszczególnione w dokumentacji Planu Zadań 

Ochronnych, tym samym będą musiały zostać uwzględnione przy aktualizacji dokumentów 

planistycznych w kolejnych latach. Pan Tomasz Międzyrzecki podkreślił, że w przypadku 

zalesienia łąki konieczne jest wykonanie oceny oddziaływania na środowisko oraz zapytał, 



   

 

 

 

5 

 

czy w przypadku wskazań dotyczących zalesień, w dokumentacji będą wskazane działki, 

które nadają się pod zalesienie, czy te, których zalesiać nie należy ze względu na siedlisko 

przyrodnicze. Pan Andrzej Ruszlewicz wyjaśnił, że wskazane będą te, których zalesiać nie 

należy, a jeśli dla działki nie będzie przeciwwskazań do zalesienia, oznacza to, ze zalesienie 

jest dozwolone. 

Pan Wojciech Mazur zapytał, czy płat łąk trzęślicowych koło Milina, który został 

zaorany, w ewidencji figurował jako łąka czy użytek rolny. Pani Katarzyna Żuk 

odpowiedziała, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego występuje jako 

użytek rolny. Pan Wojciech Mazur stwierdził, że w takim wypadku egzekwowanie 

użytkowania kośnego może być trudne. Pan Andrzej Ruszlewicz zwrócił uwagę, że w takich 

sytuacjach egzekwowanie możliwe jest wyłącznie w sytuacji, kiedy rolnik pobiera płatności 

rolnośrodowiskowe. W przypadku kiedy Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska wejdzie w życie, rolnik, którego gospodarstwo znajduje się obszarze, 

zobowiązany jest przestrzegać wymogów obligatoryjnych. 

Pan Jacek Bekieszczak poprosił o wyjaśnienie, dlaczego powierzchnia zajmowana 

przez siedliska łęgowe znacznie się powiększyła. Pani Katarzyna Żuk odpowiedziała, że taki 

stan rzeczy wynika z niekompletności poprzednich danych, którymi dysponował RDOŚ przy 

projektowaniu obszaru i SDFu. Pan Jacek Bekieszczak zwrócił uwagę, że na części 

wyróżnionych siedlisk łęgowych zalewy nie występują, a jest to czynnik niezbędny dla 

rozwoju tego siedliska. Dr Aleksandra Kazuń przyznała, że w niektórych płatach siedlisk 

łęgowych, zachodzi proces grądowienia. 

Pan Wojciech Mazur zapytał o plany wobec drzew z pachnicą dębową 

zlokalizowane wzdłuż drogi publicznej. Pani Katarzyna Żuk odpowiedziała, że drzewa nie 

stanowią zagrożenia, gdyż są mocno odsunięte od drogi. Pani Jadwiga Wójcik podkreśliła, 

ze każda wycinka drzew objętych ochroną jest każdorazowo uzgadniana z RDOŚ, który 

określa warunki w jakich może się ona odbyć. Pan Wojciech Mazur zwrócił uwagę, że nie 

ma osoby, która weźmie na siebie odpowiedzialność za takie drzewa, zwłaszcza 

próchniejące. Pani Katarzyna Żuk zapytała, czy chodzi o zagrożenie związane z suchymi 

gałęziami, które mogą spadać na drogę. Pan Wojciech Mazur wyjaśnił, że istotne są 

również inne aspekty, takie jak jednostronna korona, czy wypróchniały pień, które wpływają 

na ryzyko wywrócenia się takiego drzewa. Pan Wojciech Mazur zaproponował rozważenie 

ujęcia w zaleceniach ochronnych stworzenia siedlisk zastępczych np. poprzez dosadzenie  

i tym samym utrzymywanie siedliska. Pan Wojciech Mazur zasugerował również, że jesiony 

w obrębie pasa drogowego, zasiedlane przez przeplatkę maturnę, również mogą stanowić 

zagrożenie, w związku z czym należy rozważyć kontynuowanie siedliska za pasem 

drogowym. Pani Katarzyna Żuk odpowiedziała, że zarówno wiekowe dęby jak i jesiony są 
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odsunięte od drogi i że podczas wizji terenowej będzie można to zaobserwować oraz dodała, 

że dosadzenie drzew w alei jest pomysłem wartym rozważenia. 

Następnie Pan Andrzej Ruszlewicz zaprosił uczestników spotkania na wizję 

terenową. 

W pierwszej kolejności uczestnicy spotkania udali się w okolice mostu na rzece 

Bystrzycy, znajdującego się na drodze Zachowice-Kamionna, gdzie można było 

zaobserwować aleje lipowo-dębową, stanowiącą siedlisko pachnicy dębowej, podrost jesionu 

wyniosłego w pasie drogowym i obok pasa drogowego z oprzędami przelatki maturny, koryto 

Bystrzycy w strefie brzegowej, gdzie występuje trzepla zielona, oraz siedlisko 91E0 w postaci 

łęgu wiązowo-dębowego. W przypadku ostatniego z wymienionych ustalono,  

że w przypadkach, kiedy siedlisko łęgowe zajmuje niewielki odsetek wydzielenia, w którym 

wyraźnie dominuje grąd lub łęg przekształcający się w grąd, w opisie płatu w PZO zostanie 

zaznaczone, że w jego obrębie znajdują się mikrosiedliska łęgowe a cały płat zostanie 

sklasyfikowany jako siedlisko grądowe. 

Kolejnym punktem wizji terenowej była łąka trzęślicowa w okolicy drogi Milin-Okulice. 

Przedstawiciele PGL Lasy Państwowe poprosili Panią Aleksandrę Kazuń o wyjaśnienie, na 

jakiej podstawie zaliczyła odwiedzany płat do łąk trzęślicowych, ponieważ w dokumentacji, 

którą dysponują, jest to łąka selernicowa. Pani Aleksandra Kazuń wyjaśniła, że wynika to  

z dominacji gatunków charakterystycznych dla tego typu łąk zmiennowilgotnych. Pan 

Andrzej Ruszlewicz zasugerował, że jeśli w roku będą dwa pokosy, to należy przyspieszyć 

pierwszy termin, aby do końca lipca zdążyły się wykształcić główki kwiatowe krwiściągu 

lekarskiego, dzięki któremu łąka będzie odpowiednim siedliskiem motyli modraszków,  

a obecny termin pokosu to uniemożliwia. 

Następnie uczestnicy spotkania udali się w okolice Okulic, gdzie obserwowali 

omawianą w części seminaryjnej spotkania zaoraną kilka lat temu łąkę trzęślicową, na której 

obecnie podjęto próby odtworzenia siedliska (zbronowanie w celu wyrównania bruzd po 

zaoraniu oraz pozostawienie do odnowienia z banku nasion w glebie, a także koszenie,  

aby zahamować sukcesję krzewów w przyszłości). 

Ostatnim punktem spotkania był fragment lasu z dominacją sosny zwyczajnej. Pan 

Tomasz Miedzyrzecki poprosił o wyjaśnienie, na jakiej podstawie płat został 

zakwalifikowany jako siedlisko łęgowe. Pani Aleksandra Kazuń wyjaśniła, ze wynika to  

ze składu runa i podrostu. Pan Tomasz Miedzyrzecki zaproponował wyłączenie płatu  

o powierzchni około 3 ha jako siedliska łęgowego w obszarze, uzasadniając, że płat mimo 

cech siedliska łęgowego stanowi nasadzenie sosny na gruntach porolnych. Pan Wojciech 

Mazur podkreślił, że płat stanowi jedynie potencjalne siedlisko łęgowe. 
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Pan Andrzej Ruszlewicz podsumowując spotkanie zwrócił uwagę na konieczność 

weryfikacji dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę z Planem Urządzania Lasu 

Nadleśnictwa Miękinia oraz podziękował wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu. 

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

projektu zostały osiągnięte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 1.Prezentacja nt działań ochronnych w obszarze (fot. R.Łojko) 

Fot. 2.Prezentacja w terenie oprzędów gąsienic przelatki maturna na liściach jesionu (fot. 

R.Łojko) 
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Fot. 3. Świeżo skoszona łąka trzęś licowa koło Milina (fot. R. Łojko) 

Fot. 4.Prezentacja w terenie płatu siedliska z sosną (fot. R.Łojko) 


