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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 
2012-10-17, Kąty Wrocławskie , opracowanie projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055, I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

 
 
 

Dnia 17 października 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich 

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 zaangażowanie różnych podmiotów – lokalnych grup interesu 

(właścicieli, rolników, przedsiębiorców lub zarządców działających w granicach obszaru), 

przedstawicieli nadleśnictw, przedstawicieli samorządów, przedstawicieli organów 

zainteresowanych obszarem w prace przy tworzeniu projektu Planu Zadań Ochronnych.  

Pan Antoni Kope ć – Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przywitał 

uczestników spotkania i podziękował im za przybycie. 

Pan Andrzej Ruszlewicz - Planista regionalny poprosił uczestników spotkania           

o przedstawienie się oraz podanie nazwy reprezentowanej instytucji . Następnie omówił cele 

i założenia spotkania. Przedstawił sposób funkcjonowania obszarów Natura 2000 w Polsce, 

podstawę prawną, strukturę i zakres dokumentów związanych z tworzeniem                             

i funkcjonowaniem sieci Natura 2000, ograniczenia w użytkowaniu terenów w granicach 

obszarów Natura 2000. Omówił również strukturę Planu Zadań Ochronnych, stan 

zaawansowania prac nad PZO w województwie dolnośląskim oraz zasady pracy nad 

tworzeniem projektu PZO, podkreślając że podstawą jest praca w Zespole Lokalnej 

Współpracy na warsztatach specjalnie w tym celu organizowanych.  

Następnie Pani Katarzyna Żuk  – przedstawicielka Wykonawcy – firmy URS Polska 

Sp. z o.o. zaprezentowała informacje ogólne o obszarze Przeplatki nad Bystrzycą, 

przedstawiła przebieg granicy obszaru oraz szczegółowo omówiła przedmioty ochrony 

występujące w obszarze – siedliska przyrodnicze, gatunki zwierząt oraz ich uwarunkowania 

środowiskowe, stan ochrony, podstawowe zagrożenia oraz sposoby ich eliminacji.  

W drugiej części spotkania Pan Mieczysław Reps  – Zastępca Burmistrza Miasta         

i Gminy Kąty Wrocławskie zaznaczył, że ze względu na nieobecność przedstawicieli 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wykonawca projektu Planu Zdań 

Ochronnych powinien przedyskutować kwestie związane z gospodarką wodną, gdyż są one 
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istotne dla zachowania w dobrym stanie siedlisk leśnych w dolinie Bystrzycy – łęgów               

i grądów, które do właściwego funkcjonowania potrzebują okresowych zalewów. Pan 

Andrzej Ruszlewicz  odpowiedział, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej został 

zaproszony na spotkanie, i że w zaistniałej sytuacji Wykonawca skontaktuje się                     

z przedstawicielami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej indywidualnie.  

Pan Mieczysław Reps  zapytał czy podczas prac terenowych na potrzeby projektu 

Planu Zadań Ochronnych kontrolowane były piwnice młyna w Stradowie pod kątem 

nietoperzy. Pani Katarzyna Żuk  odpowiedziała, że młyn nie był kontrolowany, ale 

Wykonawca postara się te dane uzupełnić, gdyż jesień i zima to dobry okres na 

kontrolowanie kryjówek zimowych nietoperzy.  

Pan Tomasz Mi ędzyrzecki  – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia zapytał 

czy cięcia sanitarne , które zgodnie z zaprezentowanymi przez Wykonawcę informacjami nie 

są korzystne dla zachowania populacji pachnicy dębowej, będą dozwolone w lasach 

Nadleśnictwa Miękinia znajdujących się w graniach obszaru Przeplatki nad Bystrzycą czy tez 

Wykonawca planuje zapis w PZO aby zaniechać tych cięć. Pani Katarzyna Żuk  

odpowiedziała, że w obszarze Przeplatki nad Bystrzycą pachnica zasiedla pojedyncze dęby 

przy drodze Zachowice-Kamionna i że w działaniach ochronnych dla tego gatunku nie ma 

potrzeby wprowadzenia takiego zapisu. Wykonawca nie będzie wprowadzał do projektu 

Planu Zadań Ochronnych zakazów lecz jedynie wskazania do modyfikacji metod gospodarki 

leśnej.  

Pan Tomasz Mi ędzyrzecki zapytał w jaki sposób oszacowano udział martwego 

drewna w łęgach i grądach w obszarze Przeplatki nad Bystrzycą gdzie wartość tego 

wskaźnika została przez Wykonawcę oceniona jako zła U2. Pani Katarzyna Żuk  

odpowiedziała, że wskaźnik oszacowano na podstawie wytycznych do monitoringu siedlisk 

przyrodniczych i na podstawie przedziałów dla wartości podanych dla tego wskaźnika w 

wytycznych, oceniono wartość tego wskaźnika w poszczególnych płatach siedlisk jako 

niezadowalającą U1 lub złą U2.  

Pan Mieczysław Reps  zapytał czy projekcie PZO Wykonawca planuje wskazać 

zaniechania melioracji w obszarze. W wyniku zaniechania czyszczenia rowów 

melioracyjnych woda nie będzie mogła swobodnie odpłynąć z terenu i na skutek podtopienia, 

w lasach mogą pojawiać się niekorzystne zmiany siedliskowe, a co za tym idzie eliminacja 

jesiona i populacji przelatki. Pan Andrzej Ruszlewicz  odpowiedział, że w projekcie PZO nie 

będzie zakazu stosowania melioracji, natomiast dla siedlisk przyrodniczych, zwłaszcza dla 

łąk trzęślicowych może pojawić się informacja że melioracje mogą stanowić zagrożenie dla 
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tych siedlisk. Pani Katarzyna Żuk  dodała, że rozstrzygnięcie czy planowana melioracja 

może oddziaływać negatywnie na przedmioty ochrony czy też nie, będzie podejmowane 

podczas procedury oceny oddziaływania na środowisko, która będzie przeprowadzona przez 

upoważniony organ oraz uzgodniona z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, gdzie 

wnioskodawca/inwestor będzie miał obowiązek przeanalizowania ryzyka negatywnego 

oddziaływania na środowisko.  

Pani Jadwiga Wójcik  poinformowała, że znaczącym użytkownikiem łąk koło 

Gniechowic jest Przedsiębiorstwo Rolne Agromlek. Pan Andrzej Ruszlewicz  odpowiedział, 

że w związku z tym przedsiębiorca zostanie zaproszony na kolejne spotkanie Zespołu 

Lokalnej Współpracy.  

Pan Mieczysław Reps poinformował, że istnieją plany wydobycia żwiru na północ od 

Kamionnej, na terenie wzdłuż północno-zachodniej granicy obszaru Przeplatki nad 

Bystrzycą. Kopalnie kruszywa w Proszkowicach i Mietkowie pokrywały zapotrzebowanie na 

ten surowiec, ale w przyszłości mogą nie wystarczyć w związku z tym czy możliwe jest 

zlokalizowanie kopalni kruszywa tuż przy granicy obszaru? 

Pan Andrzej Ruszlewicz  odpowiedział, że na etapie planowania przedsięwzięcia nie 

ma możliwości aby odpowiedzieć na to pytanie, gdyż nie znane są parametry tego 

przedsięwzięcia, uwarunkowania geologiczne złoża, metody i okres eksploatacji kopalni,         

w związku z tym nie ma możliwości aby ocenić czy przedsięwzięcie może oddziaływać na 

przedmioty ochrony w obszarze Przeplatki nad Bystrzycą. 

  
Fot. 2. Pani Katarzyna Żuk – Przedstawiciel Wykonawcy projektu Plan Zadań Ochronnych przedstawia 

przedmioty ochrony w obszarze. 
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Pan Piotr Śnigucki  – Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 

dodał, że w obszarach objętych inną formą ochrony niż obszary Natura 2000, jak w Parkach 

Krajobrazowych, Parkach Narodowych czy Rezerwatach istnieją określone w ustawie            

o ochronie przyrody zapisy które zabraniają lub dopuszczają realizację pewnych 

przedsięwzięć w obszarze. W przypadku obszarów Natura 2000 nie istnieje lista 

przedsięwzięć, których z góry zakazano realizować w tych obszarach i dopiero ocena 

oddziaływania przedsięwzięcia na przedmioty ochrony wskaże uwarunkowania 

środowiskowe dla realizacji tego przedsięwzięcia. 

Następnie Pani Katarzyna Żuk  omówiła zaproponowaną przez Wykonawcę nową 

granicę obszaru Przeplatki nad Bystrzycą, w tym fragment koło Stradowa – działkę 444/10 

obrębu Zachowice z łęgami 91F0, zbiornikiem wodnym 3150 oraz dwoma stanowiskami 

traszki grzebieniastej do włączenia w granice obszaru. Ze względu na brak walorów 

przyrodniczych zaproponowano wyłączenie działek 152/4 i 140/2-140/17 obrębu Maniów 

Wielki oraz działki 182 obrębu Sobótka z granic obszaru. 

Pan Przemysław Nowacki  – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu 

Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich poinformował, że w studium uwarunkowań                  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie działka 444/10 

zaproponowana do włączenia do obszaru jest oznaczona jako teren aktywności 

gospodarczej i są wstępne plany aby zlokalizować na tej działce hotel.  

Pan Andrzej Ruszlewicz  poinformował, że jest możliwość zgłaszania sugestii co do 

przebiegu granicy obszaru bezpośrednio do Wykonawcy, najlepiej jeszcze przed kolejnym 

spotkaniem. Uczestnicy spotkania zobowiązali się przeanalizować przebieg granicy i zgłosić 

propozycje wraz z uzasadnieniem Wykonawcy.   

Na zakończenie Pan Andrzej Ruszlewicz poinformował 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. Pan 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. 
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Fot. 1. Pan Andrzej Ruszlewicz- Planista regionalny przedstawia strukturę Planu Zadań Ochronnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


