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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 
2012-04-26, Sobótka, opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przeplatki nad 

Bystrzycą PLH020055 
 

 
 

Dnia 26 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Sobótce odbyło się spotkanie 

zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu                        

i Wykonawców projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000: 

Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 - firmę URS Polska Sp. z o.o. oraz Masyw Ślęży 

PLH020040 – Instytut Ochrony Środowiska.  

 Celem spotkania było nawiązanie współpracy między jednostkami samorządowymi 

(Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Urząd Miasta i Gminy Sobótka, Urząd Gminy 

Mietków) i Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Miękinia), 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  przywitał uczestników spotkania, 

przedstawił jego założenia oraz główne obszary współpracy między Wykonawcą projektu 

PZO, a jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, do których należeć będzie 

przede wszystkim wymiana informacji i współpraca w trakcie analizy przez Wykonawcę 

dokumentów planistycznych (suikzp, mpzp). Wyjaśnił, iż celem spotkania jest nawiązanie 

współpracy między poszczególnymi instytucjami, a Wykonawcą projektu Planu, 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.  

Następnie przedstawiono Wykonawców projektu PZO – Instytut Ochrony Środowiska 

– wykonawcę PZO dla obszaru Natura 2000 Masyw Ślęży oraz firmę URS Polska – 

wykonawcę PZO dla obszaru Natura 2000 Przeplatki nad Bystrzycą. 

P. Andrzej Ruszlewicz - Planista regionalny poinformował, że w trakcie prac nad 

PZO kluczowe będą następujące zagadnienia: 1) weryfikacja granicy Obszaru - dokonanie 

uszczegółowienia i ew. zmian przebiegu granicy obszaru Natura 2000. Uszczegółowienie 

polegać będzie na „dowiązaniu” granicy Obszaru do granic działek ewidencyjnych tam gdzie 

to tylko możliwe bez uszczuplenia zasobów i przy niepogarszaniu stanu zachowania 
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przedmiotów ochrony. Jeśli w trakcie prac nad projektem dokumentu nowe dane 

przyrodnicze wskażą na potrzebę dokonania istotniejszych zmian w przebiegu granicy – 

włączeniu lub wyłączeniu z Obszaru pewnych terenów, taka zmiana zostanie również 

przygotowana przez Wykonawcę. 2) weryfikacja wiedzy o przedmiotach ochrony w obszarze 

na podstawie istniejących danych oraz punktowej inwentaryzacji stanowisk w terenie. Na tej 

podstawie zaktualizowany zostanie Standardowy Formularz Danych dla Obszaru.                 

3) zidentyfikowanie zagrożeń dla przedmiotów ochrony aby móc im przeciwdziałać i nie 

dopuścić do uszczuplenia zasobów siedliska lub populacji gatunku w Obszarze.  

P. Andrzej Ruszlewicz podkreślił, że uczestnictwo w warsztatach może przynieść 

wiele korzyści użytkownikom gruntów gdyż będą oni mogli dowiedzieć się, czy na ich 

działkach występują przedmioty ochrony oraz czy wynikają z tego ograniczenia                     

w użytkowaniu gruntów. Poinformowano także uczestników 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.  

P. Zdzisław Cichocki  – reprezentujący Instytut Ochrony Środowiska - Wykonawcę 

PZO dla obszaru Masyw Ślęży wyraził nadzieję, że współpraca z planistami w gminach 

będzie przebiegać pomyślnie. Zapewnił, że Wykonawcy samodzielnie pozyskają wszelkie 

dokumenty planistyczne dostępne w serwisie BIP Gmin. W przypadku braku pewnych 

dokumentów lub opublikowaniu np. map w formie uniemożliwiającej ich przetworzenie           

w oprogramowaniu GIS 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. Waldemar Zaremba  z Nadleśnictwa Miękinia zapytał o terminy warsztatów i termin 

sporządzenia PZO dla obszaru „Masyw Ślęży”. P. Andrzej Ruszlewicz poinformował, że 

uczestnicy będą o terminach informowani, natomiast zakończenie prac nad PZO nastąpi       

w lecie 2013 roku.  

P. Waldemar Zaremba poinformował, że trwają prace nad Planem Urządzania Lasu 

dla Nadleśnictwa Miękinia, przygotowywana jest Prognoza oddziaływania na środowisko 

Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Miękinia, która będzie poddana ocenie 

strategicznej i że w związku z tym dla tego terenu nie będzie konieczności planowania zadań 

ochronnych. P. Andrzej Ruszlewicz wyjaśnił, że Wykonawcy sporządzają PZO dla całego 

obszaru, bez wyłączeń terenów LP objętych strategiczną oceną oddziaływania na 

środowisko, natomiast fragmenty te zostaną wyłączone z planowania dla nich konkretnych 

zadań ochronnych, mimo że cele tych działań zostaną opracowane. Wykonawca ma 

obowiązek przeanalizować Plan Urządzania Lasu pod kątem zgodności zaplanowanych 
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działań gospodarki leśnej z wymogami ochrony gatunków i siedlisk. 

P. Waldemar Zaremba wyraził obawy, że wpisywane w dokumentacji PZO 

zagrożenie „gospodarka leśna” jest niejednoznaczne i że wymaga doprecyzowania              

w opracowywanej dokumentacji. P. Andrzej Ruszlewicz wyjaśnił, że ogólne sformułowanie 

„gospodarka leśna-ogólnie” zostało wymienione w instrukcji wypełniania SDF, natomiast       

P. Katarzyna Żuk re prezentująca URS Polska Sp. z o.o. - Wykonawcę PZO Przeplatki nad 

Bystrzycą  dodała, że w tejże instrukcji obok zagrożenia 160 „gospodarka leśna-ogólnie” jest 

tylko kilka wyszczególnionych innych zagrożeń wynikających z gospodarki leśnej np. 161 

„zalesianie” i że nie zawsze można je dopasować, w związku z tym stosowane jest ogólne 

„gospodarka leśna-ogólnie” ale wykonawca PZO formułując zagrożenie „gospodarka leśna” 

precyzuje szczegóły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P. Andrzej Ruszlewicz - Planista regionalny 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. 

 

Spotkanie w Urzędzie Miejskim  
w Sobótce  
Fot. K. Żuk. 


